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HER KOMMER SOMMER`N
HER KOMMER DEN VARME
FINE TIA
Formann: Jens Hovind

Når dette skrives er det rett før påske og gradene ute har fremdeles negativt
fortegn, men noe er i ferd med å skje for på dagtid sprer sola varmegrader og veiene begynner å bli klare for tohjulingene. De som ennå ikke har begynt med det
som skulle gjøres på sykkelen i vinter, kan vente med å begynne til neste år for nå er
der for sent. For oss som er midt oppe i et prosjekt begynner det også å haste, men
om det ikke skulle bli ferdig er det alltid kjekt å ha en Triumph til som ikke er rørt.
Moralen er, skru aldri på mer enn en Triumph av gangen.
22 februar arrangerte vi hotell tur med foredrag av Hallgeir Muren på Lillehammer.
Styret var godt fornøyd med oppmøtet og de medlemmer som var til stedet kom
med positive tilbakemeldinger. Vi håper på å kunne gjennomføre noe tilsvarende
neste år og tar gjerne imot forslag fra dere om hva vi skal finne på. Vi satser også
på en fellestur på 1st Mai, så følg med på hjemmesiden for oppmøteplass og tider.
Årets Britannia Rally blir er lagt til Øyer i rett Nord for Lillehammer, og som forrige
år er det gjengen fra Skåler`n Mc på Follebu som står for gjennomføringen. Vi som
var tilstede der vet at det blir bra i år også , så sett av helga 5-7 JULI OG MØT OPP.
Da er det bare å ønske alle en flott Triumph sommer med mange fine turer og kjør
med fornuft.
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TIDLIG
SESONGSTART
PÅ BB 20/50 I
SPANIA 2012
Tekst:
Jens Hovind
Foto:
Frode Einmo

Tidelig morgen onsdag 21mars var hele BB
20/50 samlet på Gardemoen på vei til en
”rustløser tur ” i Spania før sesongen startet her
hjemme. Ståle hadde gjort masse research på
nettet i forkant, og vi hadde landet på et Norsk
par som bodde i Alfaz Del Pi hvor de driver
firma Casa Ramasa MC-ferie i Spania. Firmaet
drives av Hedvik og Eivind Lakseide fra deres
flotte eiendom hvor familien bor i 1st etasje og
kjelleren er innredet som en stor leilighet med
kjøkken/stue 3 bad og 6 soverom. Ved utearealet er det masse plass til å nyte solen og hvis
det blir for varmt går det an å avkjøle seg med
en kald bayer fra kjøleskapet, eller en rask dukkert i bassenget eller begge deler. I garasjen var
det 4 stk nye BMW (ja, vi kjørte sykkel fra Bayerische Motoren Werke!!) 2 til ble leiet inn fra
lokale MC utleie samt at Hedvik hadde sin gode
gamle 1200 GS. Eivind var på jobb på havet, og
det var Hedvik som tok seg av oss hele turen.
Hedvik plukket oss opp på Alicante airport i sin
herlige Transitt av edel årgang, som tideligere
hadde gjort karriere som skolebuss langt nord i
Norge. Etter en god lunch på den lokale restau8

rant like ved huset, og tideligere nevnte utdeling
av sykler, bar det ut på vegen. Terrenget innenfor kysten består av massive fjellformasjoner
og masse herlige MC veier. Hedvik viste seg å
være en meget habil MC kjører og med våres
rust fremdeles i kroppen, hadde vi mer enn nok
med å følge etter i alle hårnål svingene. Mørket
kom sigende før vi var hjemme og kvelden ble
avsluttet med pizza og godt i glasset hjemme
hos Hedvik.
Dag 2 tok Hedvik med oss på en lang tur i de
samme fjell områdene. Veiene var fantastisk å
kjøre, masse svinger, ingen telehiv eller sprukken asfalt og med lokalkjent guide, koste vi oss
oppover fjellsidene. Vi stoppet i fjell landsbyen
Taberna hvor vi tok en” fika” på Casa Pinet som
er den lokale kommunist restaurant/museum
med utstillinger fra den gangen innehaveren
sloss mot kapitalistene for et rødt Spania. Taberna er en typisk fjell landsby med trange gater
som munner ut i et torg med et marked som
solgte alt vi ikke trengte. I strålende solskinn og
fantastisk utsikt kjørte vi videre oppover gjennom tettsteder med navn, Parcent, Orba, Pego
for å ende opp ved Cova Del Rull, som er en
dryppstein grotte av gedigne dimensjoner. Grotten var en flott skue, og med spansk talende
guide fikk vi masse informasjon om stalakitter
og stalamitter (Hedvik oversatte for oss). Lunch
ble inntatt på restaurant Nou Serella før vi var

On the road again. Det ble ikke mye ”stram
wire” men dertil mer ”kne i asfalten” for nå var
rusta ute av kroppen. På siste etappe ned mot
kysten måtte vi kjempe om plass på veien mot
en gjeng med kamikaze sykelister på syltynne
dekk og svulmende lårmuskler. På kvelden ble
vi sluppet løs i Alfas Del Pi, og det gikk som det
pleier, da vi traff en annen Norsk MC gjeng som
også var blitt sluppet løs!!
Dag 3 var litt av rusta tilbake i kroppen, men
egg, bacon og masse kaffe gjør susen. I dag var
det avreise på ”langturen” som Hedvik hadde
lagt opp for oss. Vi skulle til byen Cazorla som
ligger lenger syd og inn i landet. Vi kjørte mye
motorveier gjennom golde flate områder før vi
kom inn på vei A-322 og nærmet oss hotellet.
Cazorla er en liten by med oliven lunder så langt
øyet kan se mot vest utover de Andalusiske sletter, og de som husker godt fra NRK nitimen,
vet at her har det vært nordmenn med Harley
Davidson og sidevogn tidligere!
Dag 4 ble en fantastisk kjøredag. Veien A-319
over Pto de las Palomas på 1290 moh og ned i
dalen langs elven Guadalquivir. Videre inn på
A-317 forbi Hornos over La Garganta over til
Santiago de la Espanja hvor vi spiste lunch. Så
over Pto del Pinar, som er 1600 moh, med fare
for is i veien og masse snø i veikanten, for så å
komme oss ned til lavlandet igjen. Fantastiske
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MC veier og nydelig natur. Veien tilbake til Casa
Ramasa gikk via Murcia og kystveien oppover.
Dagen avsluttes med på en helaften på den
lokale restauranten, godt det ikke var langt å gå
hjem….
Dag 5 var vi blitt såpass kjent at vi tok en tur
alene. Vi startet med å besøke et lokalt MC
museum rett nedenfor Guadalest. De hadde
mengder med restaurerte MC av mange merker
og selvfølgelig var det en Triumph Bonneville der, sammen med Norton, Harley, Indian
, Henderson samt mange flere. Imponerende
var også samlingen av spanske racing sykler
fra 1960 tallet som var sykler bygget for fabrikkens egne kjørere. Litt lengre opp i dalen ligger fjell landsbyen Guadalest som er Spanias
tredje mest besøkte turistmålet og vi måtte jo
også innom. Der ligger det bla et torturmuseum som vi besøkte og det er utrolig hva men12

nesker har gjort med hverandre opp igjennom
tiden, det tok faktisk litt tid før vi følte for lunch
etter besøket. Etter Guadalest kjørte vi en liten
tur oppover mot Benassu før vi returnerte og
parkerte syklene for denne gang. Nå var det på
med rock and roll skoa og bli med Hedvik til
Benidorm. På Heart Brake Bar ved strandpromenaden var det Rock and roll band, masse folk
og masse trøkk og det passet jo bra for en gjeng
fra Jessheim som skulle ha en avslutnings fest,
og det ble det….
Siste formiddagen roet vi ned ved poolen før
Hedvik kjørte oss tilbake til flyplassen og vi tok
farvel med vår hyggelige guide og vert. Et besøk
til Casa Ramasa kan varmt anbefales, vi hadde
ingen ting å utsette på noe. Sjekk ut på http://
www.casaramasa.com/
Hilsen BB 20/50 Jessheim

BAD LUCK

Tekst og foto: Jens Hovind

Vinteren 2006 var jeg på utkikk etter et caferacer
prosjekt og etter hvert falt interessen på et ferdig bygg som hadde stått til salg i MCM hele
høsten og vinteren. Sykkelen var en 1971 OIF
bygget som caferacer, med nybygget motor og
mye annet nytt. Jeg kontaktet verkstedet som
hadde bygget opp sykkelen og han bekreftet
skriftlig at det meste var nytt eller overhalt. Etter
litt forhandlinger ble vi enige om å møtes i Gøteborg, men etter hver ble prisen hvis jeg hentet
den i Malmø så bra at slik ble det.
Utpå senvinteren tok vi turen til Malmø og fant
etter hvert frem til garasjen og selgeren. Sykkelen var som avtalt og starte lett. Betalingen
var kontant og selger sjekket hver eneste høvding nøye opp mot sollyset. Miljøet i syd Sverige
har nok kommet en del lengre enn oss nordboere når det gjelder falske tusenlapper. På
forhånd hadde jeg undersøkt hvordan grensepasseringen skulle gå med minst mulig problem
og det viste seg å bli enklere enn jeg trodde. På
forhånd fikk jeg opplyst at alt måtte gå gjennom
spedisjons firma, men ved henvendelse der var
ikke det nødvendig. Rett på tull stasjonen, levering av svensk skilt og moms av kjøpesummen
på kvittering, og så var sykkelen i Norge. Neste
skritt var inn på toll lagrer for å betale engangs
avgift og etter 2 turer og laaaang ventetid hver
gang var dette i orden.
Våren kom og jeg hadde time på Jessheim trafikkstasjon for godkjenning av sykkelen og et er
jo alltid spennende. Siden sykkelen var lettere
ombygget oppsto det en diskusjon om dette
var lovlig. Jeg henviste til EU regler om at hvis
den er godkjent i et EU land skal den godkjennes i Norge, mens øverste saksbehandler var
mer interessert å vise meg bilder fra hvordan
sykkelen så ut original i 1971 og at støytest
måtte foreligge ifølge rundskriv nr. 61/59 fra Det
Konglige Samferdsel departement siden pottene
ikke hadde en innstemplet kode. Til slutt ble vi
enige om at jeg reiste hjem og satte på original
pottene med stempel(noe jeg hadde liggende),
returnerte samme dag, ventet til det var ledig
og inn i hallen igjen. Ny runde med diskusjoner
og sjekking og til slutt var det greit. Litt papir
arbeid, betaliga av årsavgift og vips så var T-1771
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registrert i Norge. Rett tilbake til garasjen, på
med hjemmelaget skilt, siden dette måtte bestilles, og ut på veien. Lite visste jeg da om alle
problemene som skulle oppstå de nærmeste
årene.
Under en kjøretur den våren merket jeg at jeg
fikk noen dråper med væske i ansiktet når jeg
bremset hardt, og det blir det jo når man kjører
caferacer. Væsken viste seg å være bensin som
stammet fra en sprekk i fremkant av den nylakkerte tanken. Vel ikke noe problem tenkte jeg.
Av med tanken, syrevask innvendig og på med
tank seal i flere omganger. Ny prøverunde og
samme resultat etter en stund. Nytt og mer
krevende prosjekt igangsatt. Tanken ble strippa
for lakk og det svake stykke i fremkant byttet ut
før ny tank seal, sparkel, grunning, lakk, racing tape og masseklar lakk ble lagt på. Nå var
det tett enn så lenge. Neste overraskelse kom
ikke lenge etter da jeg skulle sparke i gang etter
en Jessheim tur en kveld. En noe uvant lyd og
etterpå var det ikke mulig å få den til å gå på
begge sylindre. Uten verktøy pinte jeg den hjem
på den som gikk, og fant fort ut at her måtte
toppen av. Vel som sagt så gjort og det viste
seg at et ventilsete hadde løsnet og bøyd ventilen og det var den sommere`n
Toppen ble først levert til overhalling og nye
ventilseter og ventiler montert, men når man
først er begynt og skru er det lett å fortsette.
Motoren ble plukket ned og det viste seg å være
smart. Jobben som var gjort med veiva var ikke
bra og hadde før eller siden ført til totalhavari.
Jeg fikk tak i noen brukte 31/34 kammer innenfor toleranse som ble byttet ut mot de originale. Med blank fin motor i ramma, nylakkert
tank, nytt clip on styre og diverse forbedringer
på resten av doningen var vi på plass på Bjerkebanen Oslo Open 2008. Turen ble betalt med
1st plass i klassen caferacer og det var en stolt
kar som mottok premie og pokal den dagen.
Neste tur var til Mosten den våren, og et sted i
Danmark på vei nedover røk braketten til høyre
potta tvers av. Nød reparasjon med stål tråd
og tape holdt frem til treffet og der fikk jeg låne
verksted og sveis. Det jeg ikke viste var at et
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bilbatteri var satt på ladning rett ved benken der
jeg jobbet og plutselig eksploderte hele batteriet
med syre over meg og verkstedet. Jeg fikk betydeligere mindre skinn på fingrene, klærne fikk
flotte lufte hull, verkstedet litt lakkskader, eieren
ikke noe batteri og braketten en dårlig sveis.
Hjemturen måtte gå via Gøteborg, da de ansatte
på fergeselskapet fra Danmark gikk ut i streik.
Det ble en glimrende tur i flott sommervær, høyt
turtall og for en gang skyld ingen problemer.
Neste som skjedde var på vei inn til jobben i
Oslo en kveld. I godt driv på motorveien etter
Kløfta begynte plutselig oljelampa og lyse og
olje sprutet ut alle de steder som det var mulig.
Redningsbil måtte tilkalles og det viste deg at
returen på oljepumpa hadde bestemt seg for
å slutte. Smal sak å reparere, og utenom at
motoren rant full av bensin en gang fordi jeg
hadde glemt å skru av bensin kranene tror jeg
ikke det skjedde noe mer den sommeren.
Til sommeren 2009 gikk jeg til innkjøp av 2 stk
Mikuni 32 mm forgasser som ble montert sammen med nytt gasshand tak med dobbel wire.
Disse hadde standart dyse oppsett for 71Triumph og i tilegg hadde jeg en haug med ekstra
dyser. Samme hva jeg gjorde fikk jeg ikke den
en til å fungere og det ente med at jeg tok med
sykkelen til selger som heller ikke fikk den til å
gå rent. Konklusjonen var feil på forgasser og ny
ble bestilt. Ny ble mottatt og nå var det bedre,
men ikke helt bra så vi ble enige om å prøve
noen stempler med mindre ”cut away”. Disse
ble mottatt og montert og ved prøvestarting
gikk sykkelen helt bananas da det viste seg å
være 2 høyre stempler slik at det ene ble montert feil vei. Når jeg til slutt fikk riktige stempler
og dyser var det langt på sommeren og jeg var
dritt lei Mikuni, men vi fikk mange fine turer
sammen det året.
Sommeren 2010 begynte sykkelen å ryke og
spyttet olje ut av eksosen. Av med toppen igjen
og riktig stygge riper i sylinderveggene etter
krysspinnen. Låseringen som holder krysspinnen hadde jobbet seg ut og resultatet ble havari
på sylinder og stempel. Morgo 750 ccm ble
innkjøpt fra England i løpet av vinteren og montert rett på. Når du kjøper fra et selskap som har

laget 750 kit til Triumph i over 30 år regnet jeg
med at toleransene var innenfor, men har i etterkant lært at dette kan du ikke stole på.
Våren 2011 ble brukt til innkjøring av Morgo
kit, nå skulle det gjøres ordentlig og det ble lett
kjøring minst 150 mil. Så på vei fra Oslo opp
til Britannia Rally ved Rasen sjøen skulle den
prøves. Jeg reiste fra jobben fredag kveld kl 2100
og hadde dårlig tid. Godt fremover lent over
tanken i venstre fil på motorvegen. Sykkelen
gikk som smurt og ved Skarnes bar det videre
på riksvei 24 mot Hamar. Etter hvert blir det lit
stigning på veien og fine mc svinger, sykkelen
går bra, farten holdes oppe og jeg lengter etter
en kald øl. Plutselig i en svak høyresving i godt
over 100 låser bakhjulet seg og jeg får en skrekkopplevelse av dimensjoner. Jeg greide å holde
sykkelen på veien og fikk etter hvert igjen noenlunde normal puls. Hva faen skjedde? Var det
bak bremsen? Sykkelen startet lett opp igjen og
jeg lusket meg de siste km frem til treffet, parkerte og fant frem en god venn i nøden, Mr Jack
Daniels
BR rally 2011 var som vi husker en flott opplevelse i fine omgivelser og godt vær og jeg orket
ikke å tenke på hva som hadde skjedd selv om
jeg innerst inne var klar over hva det var. Turen
hjem med de andre gutta fra BB 2050 gikk bra
i rolig tempo og racer`n ble parkert i garasjen.
Resten av sommeren ble det 65 Trophy`n som
ble brukt og den svikter aldri.
På vinteren 2012 fant jeg igjen raser`n innerst i
garasjen og igjen var det av med toppen. Stempel var varmskjert, sylinder kunne reddes, men
det som verre var at de brukte 31/34 kammene
jeg hadde fått tak i var ”flate” og dermed var
også ventil løfter nedslitt. Rimelig nedbrutt
så jeg for meg atter en overhalling av motor.
Vel ingen vei tilbake, nytt Morgo sett ble kjøpt
inn(omtrent samme pris som løse stempler!!)
nye half race Norman Hyde kammer, nye ventil
løftere og pakningssett.
Vi skriver nå vinter 2013 og motor er atter
en gang nyoverhalt. Noe som også skulle
by på utfordringer. Når motor var sammensatt og skulle tørnes rundt viste det seg at de

nye kammene ”tok i” skinkene på veiva. Alt
måtte fra hverandre igjen. Skinkene dreies ned
og balanseres på nytt før ny sammensetting.
Motoren var nå klar for montering i ramma,
men nå fikk jeg det for meg at stuket skulle
forandres. Nytt sete ble støpt i glassfiber, fester
til sete og sidedeksler ble kappet av. Fancy lite
batteri fra Shoari er blitt innkjøpt, samt ny tennings modul og regulator fra Tri-Spark For tiden
leter jeg etter ny race krone, men det viser seg

vanskelig å finne til trommel brems gaffel. Jeg
antar det blir ny lakk og kanskje noe annet fancy
greier. Om den kommer på veien i sommer vites
ikke, men T- 1771 er definitivt ikke død.
Tror ikke det er så mange hendelser jeg har
glemt(unntatt den at tanken sprakk en gang til,
i bakkant) og vi satser på mange rolige år fremmover, jeg og racer`n.
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EN JUNGEL
AV GJENGER
Tekst og foto:
Jens Hovind

Alle vi som sysler med classic Engelsk motorsykkel har en eller annen gang kommet over en bolt
eller mutter hvor ingen av fastnøklene i garasjen passer, og suspekte løsninger som oppfilte
mm nøkler eller piper som blir banket fast er
blitt brukt. En bedre løsning er å gå til anskaffelse av et sett med Whitworth nøkler og kanskje
noen gjengetapper, men selv da kan det oppstå
mange rare problemer.
Joseph Whitwort utviklet i 1841 den første standard i England for gjenger og størrelse på bolt
hodet, og dermed var British Standard Whitworth (BSW) født. Før dette hadde alle fabrikker
sine egne standarder, som medførte et kaos av
gjenger og nøkler størrelser.
Et par 10 år senere i USA kom en herre med
navn W. Sellers i 1864 på en god ide. Han gjorde
20

noen små forandringer på Whitworth`s gjenger og dermed så standarden Unified National
Coarse (UNC) dagens lys.
Whitworth gjengene var konstruert for å skru
sammen lokomotiver, slagskip og andre store
konstruksjoner, og var dermed ganske grove.
Senere i den tekniske utviklingen rundt århundre skiftet, kom det krav fra industrien om
finere gjenger og dermed ble British Standard
Fine(BSF) tatt frem. I USA kom samme kravet,
og Amerikanerne fikk sin Unified National Fine
(UNF). Amerikanerne stoppet der, men våre
venner på de Britiske øyer var langt fra ferdig
med å finne opp nye gjenger og nøkkel standarder. Her kommer en oversikt over de vanligste.

Obs! Stor forskjell på størrelsen 1/2”

British Standard Whitworth(BSW)
Den grove stigningen på disse gjengene gjør at
de har lett for å vibrere løs, og er dermed ikke
brukt så mye på MC. Unntaket er i aluminium,
for eksempel bolter til sylinderfoten. Den Amerikanske UNC gjengen er nesten lik BSW gjenger, den har sanne stigning(TPI – threads per
inch) på alle dimensjoner unntatt på ½ ”. Der
har BSW 12 tpi, mens UNC har 13 tpi. BSW har
55 grader gjengvinkel mens UNC har 60 grader.
Derfor passer bolter og muttere ”nesten” og det
er vanelig at disse brukes om hverandre.

samme størrelse på bolthodet som BSW/BSF.
Var også mye brukt på trå sykkel.
British Association(BA)
Denne standard ble tatt frem til småskruer og er
mye brukt på Engelsk MC. Gjengene finnes i 25
forskjellige størrelser som gjennom et avansert
omregnings system blir angitt i millimeter. Den
største BA nr 0, har diameter på 6 mm og den
minste BA nr 25 har en diameter på 0,25 mm.
Typiske områder disse ble brukt er i finmekanikk, som hastighets meter og tennings systemer.

British Standard Fine(BSF)
British Standard Pipe(BSP)
Whitworths fingjenger har samme 55 graders
gjenge vinkel som storebror, og en stigning som
forandrer seg proporsjonalt med tykkelsen. BSF
er veldig vanlig på Engelske MC, men langt ifra
de eneste fingjenger du kan komme over på en
classiker.
Cycle Engineers`Institute(CEI)
Benevnes også som British Standard Cycle(BSC)
eller cycle threads. Gjenge vinkel er 60 grader
og til forskjell fra BSF har den fast stigning. Alle
dimensjoner har en stigning på 26 tpi(vel, det er
bare nesten sant, noen har også 24 tpi). Vanlig
på Triumph og BSA frem til -69. CEI benytter

Er blitt brukt på MC til hydraulisk koblinger og
oljerør, for eksempel oljerør til toppen. BSP
finnes både som konisk(British Standard Pipe
Tapered BSPT), eller sylindrisk(British Standard
Pipe Parallell BSPP). Den koniske er selvtettende, mens den sylindriske krever for eksempel gjengetape. Dimensjonen på BSP blir angitt
i tommer, men måten er forskjellig fra andre
tomme gjenger, da de blir angitt etter rør dimensjonen som passer i koblingen og ikke gjengenes diameter. En ¼ ” BSP har dermed mye
større diameter enn en ¼ ” UNC eller BSF
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3/8 Whitwort og 3/8 Across Flat

Passer pÂ 3/8 BSW og 7/16 BSF

På slutten av 60 tallet, da til og med Amerikanerne funderte på å gå over til det metriske
systemet, besluttes BSA Corporation (som på
denne tiden eide bla. Triumph)å modernisere
sin gamle standard fra 1800 tallet. Etter lange
tunge møter bestemte sjefene å gå over til……….
Amerikansk standard!!!
Siden BSA hadde mye penger investert i verktøy
av ulike slag ble overgangen langt fra rask eller
fullstendig. Resultatet ble en blanding av alle
typer gjenger og forvirringen hadde tilslutt blitt
total.

Dimensjonen på Engelske nøkkel og piper blir
angitt i boltens diameter, men det er et lite problem der. Mr Whitwhorth satte en standard på
sin BSW bolt hoder, men når hans etterfølger
mye senere utviklet fingjenger BSF fant de ut at
bolt hodene burde gjøres mindre og det løste de
helt enkelt ved å gå ned en størrelse på hodene.
De nøkkelen som passer på for eksempel 7/16”
BSW passer også på ½” BSF. Samme bolt hode
men forskjellig diameter og stigning. Det er derfor du kan finne nøkkel merket 7/16” BSW – ½”
BSF og det er vanelig at merkingen forkortes
med W og BS.

Forvirringen med piper og fast nøkkel størrelser
kommer av at Amerikanerne definerer sine
på samme måte som i det metriske systemet.
Dimensjonen blir angitt i målet mellom 2 parallelle sider på bolt hodet. Forkortes AF, Across Flats.

I dag går det å få kjøpt det meste på nettet og
Withworth verktøy, gjenge tapper og gjenge
måler er greit å få tak i. Så selv om det noen
ganger virker håpløst er det alltid en løsning et
sted…

2013

MC-MESSA

Tekst og foto:
Aage Gjelsvik
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MC messa 2013 ble arrangert 1-3 mars. Vi tok en
tur på lørdag, selv om det på lørdag erfaringsmessig pleier å bli trangt om plassen. Vi ankom
ganske tidlig, og køene var ikke avskrekkende.
Har lest senere at publikumstallet var noe dårligere enn for to år siden.
Vi begynte i hallen lengst sør, hvor det var
grisekjøring med enduro. Ved siden av ,var det
muligheter for de håpefulle til å prøve seg. Da
vi passerte der kom det en guttunge som hadde
lært å gasse, men ikke å svinge. Var nok en
fordel at banen var godt polstret med rocwool
baller.
Inn i neste hall kom vi rett inn i Norsk Motorveteranklubbs utstilling. Her var det mye snadder. Kan det være alderen på meg som gjør at
de gamle jerna på 40+ fenger, mens mye av
den moderne plastikken blir forbigått med et
skuldertrekk? Sammen med et par Triumper,
stod det en militær Norton, noen Bmw’er og litt
forskjellig. Men det som virkelig var tøft der, var
to Caferacere, henholdsvis en Motoguzzi og en
Suzuki Gt 750 ”vannbuss”. Denne med radiatoren godt skjult under setet.
Deretter strenet vi rett forbi en haug med klær
og kjøreutstyr for å finne mer Engelsk å hvile

øynene på. Vi fant etter hvert Triumph standen.
Det var AMD som hadde den, Triumph Norge
eller Skandinavia var ikke å se på messa.
Standen var bra besøkt, det var faktisk vanskelig
å få bilder av syklene pga mye folk.
Dessverre var ingen av årets nyheter der. Den
nye Tiger 1050 Sport som ble vist i Gøteborg var
visstnok sendt tilbake til England. Hallo John
Blur, er ikke Norske oljekroner like bra som
Svenske Lire?
Heller ikke den nye Bonnevillen som skal
komme i mars ble vist.
Etter en rask tur gjennom neste hall, hvor Suzuki
hadde okkupert det meste av plassen ,dumpet vi
borti kjentfolk, og fikk dermed et påskudd for å
leske strupen.
Det hører jo med til ei Mc messe å treffe
likesinnede, og puben i andre er et populært
sted å gjøre dette.
Alt i alt ei ok messe, men har etterpå gått
og fundert om ikke vi i TOMCC-N og andre
Merkeklubber kunne gått sammen om et
arrangement med bare sykler eldre enn f.eks 25
eller 30år + kanskje nyere ombygde.
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HUR
VASSA EN
HINCKLEY
TRIUMPH?
Tekst og foto: Aage Gjelsvik

Overskriften er lånt fra en artikkel jeg leste i det
svenske MCM noen år tilbake, men jeg skal ta
litt av historikken som ledet til dette ”prosjektet”
først.
Tok lappen på sykkel så sent som i 2004, og
startet med en Triumph Trophy 96mod. Lettkjørt
fin sykkel, men litt mye plast, og etter hvert litt
kjedelig. Byttet til en Aprillia Tuono, fortsatt litt
plast, men langt ifra kjedelig. Den gikk noe inn
i h¤#vete, og førte til en i overkant aggressiv
kjørestil. Det hjalp ikke på kjørestilen at jeg et
par år tidligere strøk på den første kjøreprøven
fordi sensoren(en Martin Schanke kloning
med bart)mente jeg nesten kjørte ”pinglat”, og
derfor måtte ha et forsøk til. Tuonoen ble derfor
solgt før det gikk ut over helse og førerkort,
finn ble finkjemt og en 07 Thruxton innkjøpt
usett fra Trondheim levert Gardermoen.
Kjørestillingen var perfekt, knall lyd, lite plastikk,
motor som syntes og brukbart drag. Joda,
jeg var kjempefornøyd etter turen hjem fra
Gardermoen. Endelig noe som så ut som en
motorsykkel fra langt tilbake i forrige århundre
da jeg var ung.CEtter noen kjøreturer sammen
med kamerater med gamle Bonneviller ble jeg
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imidlertid klar over at selv om papirhestene er
flere, holdt en moderne twin akkurat følge med
en 70talls Bonneville i god form.
Jeg tenkte tilbake på artikkelen i MCM, hvor
de ved å bla. åpne luftfilterboks, endre potter,
dyse om og endre tenninga noe fikk en 10-15
hp mer. De hadde et godt poeng til, og det var
at hva skal vi prate om over en øl, hvis alle har
originale sykler?
Min Thruxton hadde allerede Triumph
Performance potter og andre dyser. Det
gjenstod evt. å åpne luftfilterboksen og endre
tenninga. Etter å ha studert nettet utover høsten
skjønte jeg at det var uante muligheter til å
gjøre morsomme ting med en Thruxton. Bare
lommeboka setter begrensning. Forumet på
RAT har en masse tråder om moderne twinner,
og stedet å handle motordeler er stort sett
USA. Jeg hadde ikke skrudd mc før, men hvor
vanskelig kunne det være? Hadde da skrudd på
alt annet fra moped til bil og landbruksmaskiner.
Dermed ble følgende deler bestilt: Større
ventiler og seter, hhv +2 og +4 mm,39mmFCR
flatslide forgassere og kammene ble sendt til

reprofilering .Alt hos TPUSA, men det finnes
flere alternativer, f.eks Newthruxton eller British
Customs.
Det var jo fristende Big Bore kit å få kjøpt også,
men skal man ha mer enn 904cc må motoren
ut og deles, og det gikk fort mot vår. Mer om
prosjekt Big Bore i en senere bladsøker. Toppen
ble levert til Østlanske Motorservice, Hamar
hvor Engemoen gjorde en exellent jobb med å
sette inn større ventiler/seter ,i tillegg til en mild
porting.
Kammene (grind813s)dukket etter hvert
opp, og da var det bare å montere topper og
kammer. Må tilføye at jeg tok ut litt i toppen på
stemplene slik at ikke de større ventilene skulle
ta borti.
Klaringen her bør sjekkes med modellkitt.
Kjøper man et Bigbore kit vil de nye stemplene
som regel være klargjort for større ventiler. De
nye forgasserne ble montert og luftfilterboks ble
modifisert. Dvs skar bort mesteparten med el
vippesag, og beholdt bare den øvre delen som
fungerer som batterikasse. FCR gasserne ble
levert med UNI pod filtre, men syntes ikke det
tok seg ut noe særlig, dessuten kjører jeg ikke så
ofte på støvete grusvei. Derfor ble kun de røde
traktene som også fulgte med montert. Motoren
måtte jo ha luft. Endelig klart for prøvestart,
kvelden før Britannia Rally 2010 på Rasensjøen.
Hvis man skal gå på et slikt prosjekt, husk å

begynne tidlig nok på vinteren. Ting tar tid, ikke
minst forsendelser til og fra USA.
Etter litt småjustering av gasserne, startet
og gikk motoren greit. Og allerede under
kaldrusinga i verkstedet skjønte vi at motoren
fullstendig hadde skiftet karakter. Den virket
veldig turtallsvillig og sint. Måtte øyeblikkelig
ut å prøvekjøre, og forbedringen var påtagelig.
Betraktelig mer krefter gjennom hele
turtallregisteret, og den lyden! I tillegg til at
eksoslyden ble enda grøvre, kom et herlig ul fra
traktene når spjeldene ble åpnet for fullt.
Fikk testet den litt under fellesturen på det
påfølgende Brittanniarallyet. Da det var igjen
5-6km av runden gasset jeg forbi rekka, og
en Thunderbird Sport med en hyggelig fyr fra
Nesoddtangen lot seg erte opp og hang seg på.
Han fortalte etterpå at han trodde en Thruxton
skulle være lett match for en trippel, men denne
holdt uforskammet godt unna. Har ikke sett
ham siden, så hvis du leser dette Joachim, møt
opp på Øyer i slutten av Juni!
Det heter seg vel at bremser/dempere skal
oppgraderes samtidig med motor, men et sted
må man jo begynne, og da ble det motor som
jo er morsomst. Påfølgende vinter fortsatte jeg
med modifiseringer, men mer om dette i et
annet nr av Bladsøkern.
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WATOC RALLY CHALLENGE AGENDA 2013
Date
15-17 February
TBD
6-7 April
10-12 May
17-19 May
24-26 May
7-9 June
28-30 June
5-7 July
5-7 July
12-14 July
19-21 July
19-21 July
26-28 July
26-28 July
2-4 August
9-11 August
16-18 August
17-18 August
13-15 September
28-29 September

Rally name
National Rally
Beezumph Rally
Spring Rally
Thruxton treffen
Welsh International Rally
Nulvettreffen
Trumpettreffen
Sommertreffen
Britannia Rally
Essex Treffen
Rabbit Rally
Ramkvilla
Legend Rally
Albion Rally
Sologne Rally III
Malheur Rally
Britannia Rally
Britannia Rally
Tie the Knot 3
Amelandtreffen
Concorde Rally

Club
TOMCC-NZ
TR3OC
TOCN
TOMCC-UK
TOMCC-UK
TOCN
TOCN
TMOC-DE
TMOCC-N
TOMCC-UK
TOMCC-UK
TOMCC-Sweden
TOMCC-UK
TOC-DK
CTF
TMOC-BE
TOMCC-Sweden
TOC-DK
TOMCC-UK
TOCN
TOMCC-UK

Please mind, there will be constant updates. Check our website to have the latest info:

https://sites.google.com/site/watoctriumph/

https://www.facebook.com/pages/World-Association-of-Triumph-OwnersClubs/172119759559957?ref=hl

Version: 09 Jan. 13
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WATOC - Styret tar tak i
dette
Innkommende forslag
- Forslag om å redusere
antallet BS til 2 eksemplarer
pr år.
Forslag ble godkjent og vedtatt
pga av at mengden godt
stoff ikke er tilstrekkelig for ﬂere
og at (fri)tiden ikke strekker til
for redaksjonen som skal lager
BS.
- Forslag om å øke
kontingenten til 300,Forslag ikke godkjent så
kontingenten på 250,- blir
stående.
- Forslag om at vi
arrangerer en fellestur i
forbindelse med Mjøsa Rundt
1.Mai
Godt forslag og styret med gode
hjelpere skal prøve å få
promotert dette i løpet av våren
- Forslag om at vi setter
noen datoer for ”Kaffetreff” i
løpet av sesongen
Styret skal jobbe med dette
også
- Forslag om et vintertreff
i februar på hotell eller annet
egnet lokale
Styret skal utnevne en
festkomitè som kan jobbe med
dette

Budsjettet for 2013 er ikke
satt opp pga av ﬂere usikre
punkter.Vil bli satt opp etter
årsmøtet
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Valg

VALG
For å komme à jour med
vedtektene §11 om at
formann og styremedlemmer
skal velges på partallsår (2012
osv) og sekretær, kasserer og
redaksjon på oddetallsår
(2013 osv) setter vi opp 1 år
på de sistnevnte.

Valgkomitè
Morten Lund
Ole Akselsen
Ståle Sandøy

Nicki Twang
Jens Hovind
Tommy Steine Gundersen
Glenn Cae
Maj-Britt Nordengen
Jon Remme

Formann (2år)
Jens Hovind
Sekretær/Nestformann (1år) Johanne Hjertvik
Kasserer (1år) Jan Johansen
Redaktør/Redaksjon (1år) - Ole Morten Axelsen/Jens Hovind
Styremedlem (2år)- Morten Lund
Styremedlem (2år)- Mari Hagen
Revisor (2år) Liv-Ingrid Lund

Støtte funksjoner
WEB ansvarlig
LMK kontakt
PR ansvarlig
Treff Proﬁlering
Klubbeffekter
Facebook
Valgkomitè
Aage Gjelsvik
Bjørn Staum
Ståle Sandøy
Møtet hevet!
Referent
Johanne Hjertvik
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ÅRSMØTE 2012 TOMCC-N
Til stede: 16 DELTAGERE
Sted: Bowling 1, Hamar
Møtedato: 01.09.2012
Referent: Johanne Hjertvik
Dato: 03.09.2012
Neste møte:
Referat distribuert til: Bladsøker`n, hjemmesiden og styret
Dagsorden
Godkjenning av dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Årsberetning 2011
Regnskap 2011
Britannia Rally 2013
Bladsøkeren, ny redaksjon
Nettsiden
Watoc
Innkommende forslag
Budsjett 2013

Sak nr.

Referat

Johanne Hjertvik

Ansvarlig

Valg

1

Innkalling og dagsorden
godkjent

Johanne Hjertvik
2

Valgt ordstyrer – Morten
Lund
Valgt referent – Johanne
Hjertvik

5

4

3

Britannia Rally 2013
Britannia Rally 2013 blir
forhåpentlig avholdt i
samarbeid med Skål’n MC
Follebu. Litt usikkert pr.d.d
men Skål’n gir tilbakemelding
i løpet av kort tid.
Glenn Cae, i samarbeid med
Skål’n og styret, skal jobbe
med å få proﬁlert treffet
bedre.

Regnskap for 2011
Regnskap for 2011 ble
gjennomgått og godkjent
Revisor har godkjent
142 medlemmer betalt i 2011
Eksakt antall medlemmer
hittil i år er ikke klart da
datoen for innbetaling er
først 10.09.2012
Vi betaler en god del for at
våre medlemmer skal få
gunstige LMK forsikringer,
ansvarlig skal sjekke litt rundt
dette.

Årsberetning opplest av
Morten Lund

6
Bladsøker’n
Nicki Twang og Øyvind Pettersen har valgt å gi staffetpinnen videre. Ole Morten Axelsen og Jens
Hovind tar utfordringen. Redaksjonen etterlyser tips og mer stoff fra medlemmene. Redaksjonen
MÅ få inn mer stoff de kan jobbe med! Artikler og bilder kan sendes direkte til HYPERLINK
"mailto:redaksjonen@tomcc-n.com" redaksjonen@tomcc-n.com

7

Web
Nicki Twang drifter nettsiden
videre
Ønskelig at vi legger ut mer
bilder og artikler her.
Aktuelle saker sendes til
redaksjonen@tomcc-n.com

LILLEHAMMER
BY
NIGHT

foto: Johanne Hjertvik

Etter foredraget på Lillehammer
23. februar var vi ute og “gjorde
Lillehammer”. Bildene er fra
Bryggerikjelleren og Paddy`s Pub.
Referat fra foredraget kan leses på
hjemmesiden.
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5
1. Hettegenser m/dekkmønster str. S -> XXL 400,2. Hettegenser herre grå str. L og XL
350,3. Hettejakke dame m/pepita str. M og L 400,4. Hettejakke herre m/petita str. M -> XXL 480,5. Zippergenser herre m/pepita str. M -> XXL 400,
6. Ny T-shirt unisex m/striper str. M -> XXL 180,7. Ny T-shirt dame m/striper str. M
180,8. T-shirt unisex m/peilepinne str. XS -> XXL 100,9. T-shirt barn m/peilepinne str. 4-6 og 8-10år 75,10. Damegenser 3/4-arm str. S -> L
200,-

KLUBBEFFEKTER
11. Stoffmerke
12. Klistermerke 3stk
13. Ryggsekk

50,30,200,-

Send din bestilling til
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TOMCC-N v/ Mai-Britt Nordengen
e-post: majabr@hotmail.no
eller ring 917 517 28
NB: Husk å angi navn, adresse, str. og antall.

RETUR:
TOMCC v/Jens Hovind
Hovinvegen 6 A,
2067 Jessheim

GET YOUR TRIUMPH AT YOUR NEAREST DEALER

