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Som	vanlig	rapporterer	vi	fra	Engelske	treff	i	
inn og utland, og vi har fått tilsendt både bilder 
og artikler fra våre medlemmer. Tusen takk for 
at dere sender inn til oss!  I året som gikk har 
TOMCC-N	-medlemmer	arrangert	ett	nytt	treff.	
Kjell	Andersen		avholdt	årets	første	treff	i	verk-
stedet sitt i Sande. 

På Engelsk Træf i Mos-
ten sørget Christer 
og Aage for seier og 
2. plass på dragstripa 
med Speed Triple og 
Thruxton. Britannia 
Rally i Lillehammer slo 
til med bra vær og bra 
oppmøte. Eidfjord-tr-
effet	har	vi	fått	rapport	
fra, og ikke minst Bri-
tannia Rally i Sverige, 
som hadde 40 års jubi-
leum i år. 

Forhandlerne våre forteller at Triumph har økt 
salget betydelig i Norge i år, selv om Engelske 
sykler fortsatt har en mindre andel av salget 
enn konkurrentene.  Kanskje de burde ha satset 
på mellomklasse-syklene litt tidligere. Jeg tror 
nok de mister noe rekruttering av 16-åringene. 
Du får jo ofte et forhold til det første MC-merket 
du begynner med.

Ellers	er	det	spesielt	moro	å	se	at	det	nå	er	flere	
engelske merker som blir relansert/utviklet. 
Royal	Enfield,	BSA	kommer	med	ny	modeller	
i 2019,  og Norton er fortsatt med, Matchless  
har dukket frem igjen fra asken, det samme 
med Brough Superior, om enn som eksklusive 
bygg for de få. Det blir spennende om det også 
kommer	flere	etter	hvert.		Det	gleder	alle	Brit-
bike-entusiaster i et marked som fortsatt er 
dominert av de andre store merkene.

Redaktørens hjørne
Velkommen til årets siste nummer av Bladsøker’n! Som vanlig ble det hektisk på 
slutten,	men	jeg	håper	at	de	fleste	fikk	bladet	før	julaften.

Nytt styre ble valgt på styremøte i Porsgrunn i 
høst. Tusen takk til Jens Hovind for 5 trofaste 
år i klubben. Han har virkelig gjort en kjem-
peinnsats, både som leder og tidligere redaktør 
for	Bladsøkern	i	flere	år.	Lederen	forblir	fort-
satt på Jessheim. Aage Gjelsvik ble valgt som ny 

leder på siste årsmøte. 
Aage er en stødig kar 
som helt sikkert klarer 
å styre skuta videre. 
Lykke til Aage!

Igjen takk til alle dere 
som har sendt oss 
bilder og artikler! Vi 
trenger fortsatt mer 
stoff	fremover,	så	her	
er det bare å fortsette 
å	sende	både	stoff	og	
bilder til redaksjonen. 
Vi er helt avhengige av 

dere medlemmer for å 
få til et best mulig blad!

Da er det bare å bruke vinteren godt, slik at alle 
er klare med ferdig serva sykkel så fort vinter-
en slipper taket. Ellers er det mye god terapi i å 
skaffe	seg	et	prosjekt	eller	5	å	skru	på.	Det	kan	
jeg skrive under på .

Ønsker alle en riktig 

Tiger ExplorerRt er morsom på grusen Foto: Roger Neumann

og et Godt Nytt Triumph-år!

Nils Østenfor Hjallen, Redaktør



Takk for meg

Avtroppende Jens Hovind er fornøyd sin nybygde 
Triumph Cafe-racer

Da er tiden kommet til for å skrive den 
siste (avtroppende) Leder`n for min 
del. Formanns vervet er overtatt av 
Aage Gjelsvik og kjenner jeg han rett, 
ligger styringa av klubben i trygge hen-
der fremover. 

Når jeg ser tilbake på de 5 år som formann har 
det vært både spennende og krevende arbeid 
som er blitt nedlagt av undertegnede og resten 
av styret. Klubben hadde synkende medlemstall 

og det hadde vært mye diskusjoner om retnin-
gen klubben skulle ta fremover. I begynnels-
en hadde jeg ansvaret for både hjemmeside, 
Bladsøker`n og Formann jobben. Dette med-
førte gjerne til en smule stress i for og etter kant 
av hver Bladsøker da jeg ofte måtte skrive mye 
av	stoffet	selv,	hente	på	trykkeriet	i	Oslo,	skrive	
ut etiketter, frankere og levere på posten. 

Etter hvert har vi fått et velfungerende styre 
hvor arbeidsoppgavene er bedre fordelt. Vi har 
«outsourcet» utsendelse av kontingenten og in-
nført medlem kort som gir medlemmende bla. 
gode rabatter på dekk og olje hos Dekk Team. 
Bladsøker`n går direkte fra trykken til posten 
og videre til din postkasse automatisk. Klubben 
har eget organisasjons nummer noe som gjør 
at vi kan inngå slike avtaler som nevnt over, vi 
har en sunn økonomi, økende medlemstall og 
bra fremmøte på både vinterturer og Britannia- 
Rally. 

Vi har sendt representanter til det årlige WA-
TOC- møtet de siste årene, og dette medførte bla 
annet	at	vårt	30	års	jubileumstreff	ble	utvalgt	
til å være «WATOC Rally of the Year», noe som 
medførte mange besøkende fra kontinentet og 
helt i fra New Zealand.  Så jeg er ikke redd for å 
si at klubben er i en bedre forfatning nå enn for 
5 år siden.

Britannia Rally er en dugnad som klubben gjen-
nomfører og det er mye arbeid både å planlegge 
og å gjennomføre. Her har mange personer 
utenom styret også vært med slik at det har latt 
seg gjennomføre, takk til dere. Takk til alle som 
har sittet, og sitter i styret, og takk til de gamle 
grekerne som fant ut kunsten å brygge ØL. Had-
de ikke blitt det samme uten.

Da er det bare å trekke inn i garasjer og verk-
sted,	finn	frem	prosjektet	som	har	støvet	ned	
noen år og møt opp til neste år Britannia Rally.

Takk for meg.

JessheimJens

JessheimJens gir seg etter 5 år som leder av 
TOMCC-N



Når	dette	skrives	har	vel	de	fleste	av	oss	satt	
syklene bort,mer eller mindre reingjort og stri-
gla .Noen har vel planer om ombygging eller å 
putte på noe ekstra,da vil jeg minne om Tom 
Dulins visdomsord: Du må komme i gang i god 
tid før jul,ellers blir vinteren for kort.

For mitt vedkommende bråstoppa sesongen 
egentlig i begynnelsen av september da drit-
tværet kom i bøtter og spann.

rally. Svenskene feiret 40års jubileum for klub-
ben,og jeg var oppom scenen med gratulasjoner 
fra Tomcc-n,samt div.smaksprøver av norsk 
drue.

I september ble årsmøtet i Tomcc-n arrangert 
hos Nils og Sølvi i Porsgrunn. En stor takk til 
Morten Lund som takket for seg som mangeårig 
styremedlem,og Jens Hovind som ga seg etter 
fem år som formann. Og det er dette siste som 
gjør at jeg sitter her og skriver nå,da jeg ble val-
gt til ny formann.

Forøvrig våger jeg påstanden at klubben er 
mer vital enn på lenge, men vi sliter litt med å 
få med yngre Triumph eiere som medlemmer.
Dette har styret tenkt å jobbe med i vinter.

Vi valgte på årsmøtet inn et nytt styremedlem 
fra Oslo kanten,nemlig Niklas Mård,som vel er 
kjent for de som har vært med en stund.Det har 
vært nevnt at han snart bør kjøpe seg noe annet 
å kjøre med,da motoren på hojen hans har vel-

Forøvrig har sommeren vært variabel værmes-
sig,men	jeg	har	hatt	mange	fine	turer	med	
diverse	sykler	fra	Hinckley.		I	år	starta	treff-
sesongen i slutten av mai med “oljeskvetten” 
hos Kjell Andersen i Sande.Han arrangerte sitt 
eget	lille	treff	for	engelske	sykler,noe	han	har	
lovet å gjenta til våren.Anbefales!

Så var det den årlige Mosten turen første helga 
i Juni. Lett regnvær stoppet dragracet på lørd-
ag,men det ble premiert etter fredagens tren-
ingstider. Christer fra Skien vant klassen for 
moderne sykler i sitt første forsøk på stripa.

Det norske Brittannia rally gikk av stabelen 
første helga i juli som vanlig. Denne gangen 
i fantastisk vær,et prikkfritt arrangement og 
meget bra deltakelse. Takk til både styret og 
dugnadsgjengen fra Hamar/Follebu for et su-
pert	treff!	

I August reiste jeg på det svenske Britannia 

va. Uansett regner vi det som positivt at styret 
nå	har	en	bedre	geografisk	sammensetning	enn	
på lenge(både svensker og trøndere represen-
tert).

Da gjenstår bare å ønske alle en fredfyllt jul osv.      
Neida,bare tulla!  Håper så mange som mulig 
har noe meningsfylt å drive med i garasjen,og 
ellers klarer å korte vinteren i gode venners lag.
(eller fyll og fanteri som det også kalles.)

Aage Gjelsvik -Leder TOMCC-N

Den nye lederen
Aage Gjelsvik fra Jessheim har overtatt stafettpinnen

Morten Lund takket for seg etter mange år i styret.

Kanskje disse burde melde seg på Idol? Aage, Jens og 
Lorns bidro til knall stemning på årsmøtet.
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På oppfordring har jeg satt meg ned og skrevet 
litt om mitt siste prosjekt som så dagens lys 
våren 2017. Prosjektet startet i slutten av oktober 
2016. En gammel traver av en Triumph T140, 
som hadde levd et hektisk liv som banesykkel, 
ble hentet på Ulefoss. Eieren hadde fått tak i 
sykkelen fra et dødsbo i Mo i Rana. Sykkelen 
var bygget av ulike deler så den har aldri vært 
registrert for gatebruk og det eksisterte derfor 
ikke noen dokumenter som kunne brukes for å 
registrere sykkelen. Selgeren på Ulefoss hadde 
planer med sykkelen men de ble ikke realisert, så 
den ble lagt ut på Finn.no. Jeg var heldig og var 
førstemann til mølla. Handelen gikk fort 07.30 
på morgenen, og sykkelen stod i mitt verksted i 
Larvik på ettermiddagen.

Jeg har lenge ønsket å bygge en classic racer 
med kåpe, men det har blitt med en Triumph 
bobber og en Triumph cafe racer så langt. Svært 
inspirert etter en tur på Isle of Man tidligere 
på høsten, hadde gitt meg mange ideer til en ny 
sykkel.

Med prosjektet inne på verkstedet begynte tanker 
og ideer å spinne rund i hodet mitt. Vurderte en 
liten stund om jeg skulle prøve å få liv i motoren 
som hadde stått i mange år, men bestemte meg 
raskt for å strippe ned alt og bygge ny sykkel. Det 
var sein høst og lenge til våren, så det var nok 
av tid til å bygge sykkel. Men en utfordring som 
jeg var klar over at ville skape litt trøbbel var 
at det ikke var noe dokumentasjon på sykkelen 
som kunne brukes for å få den registrert. Vel 
vitende om det så ble sykkelen strippet ned til 
minste bit i løpet av et par kveldsøkter. Motor 
var i grei stand, men det var behov for mange 
forbedringer. Ramme og hjul trengte også en 
del	 justering	og	det	samme	med	gaffel,	 tank	og	
sete.  Det meste av dette fant jeg ut av. Jeg var 
i tenkeboksen noen kvelder etter dette, og la en 
plan for hva dette skulle munne ut i. Deretter 
bestemte jeg meg for å lage en sprek sykkel med 
gode kjøreegenskaper, så langt det er mulig med 
noe fra tidlig 70 tallet og fra England. Ikke en 
utstillingssak	med	mange	fine	detaljer	og	polerte	
flater.

Haugen med deler som ikke skulle brukes videre 
ble bare større og større. Tidens tann, og det 
at jeg hadde planer om en sykkel som skulle 
registreres, gjorde at mye måtte endres og byttes 
ut. 
Jeg startet med ramme og hjul mens varer fra 
diverse steder på kloden ble bestilt. Ramma ble 
slipt	ned	og	flere	endringer	ble	gjort	for	å	få	bl.a.	
skilt og et sted å ha batteri etc. Det ble laget en 
kasse under salen som kan minne om en oljetank, 
men siden olja er i ramma så kunne denne brukes 
til batteri og annet elektrisk. Innfestninger til 
kåpa måtte også lages på nytt for å få på plass 
en frontlykt. Nye fotpinner ble også laget til fra 

En Triumph 
blir født på nytt

Tekst og bilder: Fred Espen Flaatten
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en japaner, for motoren var ikke utstyrt med 
kick. Hjula ble utstyrt med nye slanger og dekk. 
Nye tette hjullager og bremseband kom også på 
plass. Litt oppretting og de var klare for å rulle 
noen mil.

Forstilling	 fikk	 nye	 tetninger	 og	 ble	 renset	 for	
gammel olje. Krona ble sveiset og slipt en del for 
å få den penere og bedre sving. Forskjerm fra en 
moped ble tilpasset og fester laget.
Da ramma var ferdig sveiset og svingarm hadde 
fått fester til kjedekasse, slipte jeg den ned og 
lakket den med spraybokser. Merker på boksen 
under tanken ble montert og den ble lagt på 
tre lag med klarlakk. Forstillinga ble montert 
med koniske lager, og med hjula på plass så det 
plutselig ut som en sykkel igjen. Da arbeidet med 
motor	 startet	 var	 det	 blitt	 romjul.	 Etter	 flere	
turer på posten og hos Geir på Classic så kunne 
jeg for alvor begynne. Toppen ble planet og nye 
styringer med nye innsugsventiler montert. 
Glassplate og silikonunderlag for baking ble 
brukt for å lage en anordning for å teste om 
ventilene tettet godt mot setet. Silikonunderlaget 
ble plassert på glassplata og toppen ble lagt oppå 

med godt trykk mot silikonunderlaget. Hullet 
til pluggen ble brukt til å montere en trykk/
vakumtester. Etter et par runder var resultatet 
veldig bra og nye innsug ble montert samt røra 
til eksosen ble sikret med gjennomgående skruer 
som ble sveiset på innsiden og slipt ned.

Sylinder ble honet og lakket på nytt. Den var boret 
tidligere	 og	 var	 i	 fin	 kondisjon	 så	 stempler	 ble	
bare rengjort og nye ringer ble montert. Samtlige 
lager og tetninger ble byttet ut. Kammene var i 
god stand. Jeg prøvde å spore opp litt info, men 
det	var	ikke	lett.	Helt	klart	ikke	standard	profil.		
Veivhusventileringa ble tettet og ny ble laget i 
timing dekselet. Slange ble lagt bak sylinderen 
og opp mellom forgasserne og bakover under 
salen til en kolektorboks. Orginal clutch ble 
byttet ut med Bob Newby racing clutch. Siden 
det var kjørt med interspann tidligere, monterte 
jeg rotor og trefaset stator for å være sikker på 
nok	ladning.	Power	box	fikk	plass	sammen	med	
batteriet under salen. Pazon elektronisk tenning 
med en liten coil ble festet lengst fremme på 
ramma under tanken. Amal måtte vike for to 
Mikuni	33mm	flat	slide	forgassere.
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Motor var ferdig montert og det meste av 
elektrisk montert i løpet av juleferien. Arbeidet 
med kåpa bød på noen utfordringer. Den passet 
ikke med kick, og frontlykt måtte jeg jo ha. Jeg 
vurderte	 flere	 varianter	 av	 lykter,	 men	 endte	
på	en	med	led	som	fikk	plass	i	et	hus	jeg	hadde	
liggende.	 Etter	 flere	 prøvinger	 og	 litt	 hodebry	
ble hull i kåpa kappet ut. Nye fester ble sveiset 
og den ble laget slik at kåpa med lykt enkelt kan 

tas av.  Speedometer fant jeg på ebay. En GPS 
type med analog visning. Den var ment for et 
instrumentpanel så et deksel rundt måtte til for å 
ha den beskyttet. En rustfri termoskopp ble ofret 
og så var det ordnet. Jeg gikk for led lykt bak også. 
Da	sal	og	kåpe	var	ferdig	tilpasset	fikk	jeg	sydd	
ny pute til salen og bensintanken 
ble renset innvendig. 

Merker	 til	 sal,	 tank	 og	 kåpe	 fikk	
jeg trykket hos et trykkeri her i 
Larvik. Et lakkverksted var svært 
behjelpelig med alt som ble lakket 
grønt. Etter at grønn lakk var 
lagt på, monterte jeg merkene 
og klarlakk på til slutt. På tanken 
fikk	 leg	 laget	 en	 variant	 av	 den	
originale Triumph logoen. Ikke mye originalt 
ved denne sykkelen så hvorfor ikke lage en vri 
tenkte jeg. 

Parallelt med dette arbeidet ble det tatt mange 
telefoner	 for	 å	 finne	 ut	 noe	 om	historikken	 på	
sykkelen. Jeg kom i kontakt med noen som 
kjente til sykkelen fra 90-tallet da den gikk 

på bane. Men ingen visste sikkert hvor den 
kom fra opprinnelig. Med lite informasjon 
og dokumentasjon startet arbeidet med å få 
registrert sykkelen. Flere telefonsamtaler med  
negative og byrå kratiske folk gjorde at det ikke 

så helt lyst ut for en visning. Men jeg var fast 
bestemt på at det skulle ordne seg på et vis.

I slutten av januar var det duket for oppstart. 
Spenninga var til å ta og føle på. Jeg tråkket 

et par ganger for å få opp 
oljetrykket, diodelyset slukket 
og tenning slått på. Tre tråkk og 
det ble liv i motoren. Den gikk 
overraskende pent. Lot den gå litt 
og fant frem tenningslampa. En 
liten justering måtte til. Lot den 
gå seg god og varm og så var det 
inn på verkstedet for å inspisere. 
Alt virket ok og det ble sjekket 
ventilklaringer og etter trukket 

noen bolter. Etter en liten prøvetur i nabolaget 
hadde jeg en god følelse, men forgasserne måtte 
justeres. Etter noen dysebytter og justeringer 
ble den betraktelig bedre.

Time for visning ble bestilt. Første mulige var 
mandag 24. april på Notodden kl 08.00. Møtte 
opp i god tid og stod klar med sykkelen på 
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utsiden før lyset i hallen ble slått på. Litt nervøs 
og usikker var jeg der jeg stod. Etter litt venting 
dukket det opp en hyggelig kar som skulle 
inspisere sykkelen. Han var tydelig interessert i 
motorsykkel og gav raskt utrykk for at han likte 
det han så. Etter en prøvetur var det helt klart at 
han ikke hadde noe å utsette på sykkelen. Praten 
gikk over til hvor jeg hadde fått tak i deler og 
hvordan ting var gjort og det gav meg et håp om 
at dette skulle ordne seg. Men med mangelfull 
dokumentasjon ble det noen telefoner og tre 
timer i hallen før jeg reiste hjem med godkjent 
sykkel. 

Grunnet mye tid på jobb ble det bare noen 
småturer etter registrering. Første skikkelige tur 
ble til Britannia-rally i Falkenberg, der TOMCC 
of Sweden arrangerte 40-årjubileum. Sykkelen 
fungerte bra og ekstra kult var det å få pris for 
beste Triumph og beste ombygde sykkel.

Neste tur ble litt mindre artig. Race day på 
Mosten i september. Vi var to som reiste fra 
Larvik onsdag ettermiddag. Da vi ankom 
Hirtshals var det mørkt og regntøy måtte på. Vi 
skulle overnatte i Sæby og kjøre videre torsdag 

morgen. Etter noen mil merket jeg litt fusking 
og mistenkte en plugg som ikke var helt frisk. 
Jeg stoppet og skiftet, men uten forbedring. 
Fortsatte til Sæby og fuskingen ble bare verre. 
En bayer og litt justering på forgasserne ble 
utført før vi tok kvelden. Startet optimistisk 
torsdag morgen, men uten forbedring. Tok det 
pent	og	ankom	Mosten	i	fint	vær.	Fikk	opp	telt	og	
Thor ble inntatt med litt mat. Fredag morgen ble 
det undersøkt en del på det elektriske anlegget 

uten synlige feil. Kjørte inn til Frode Sørensen 
og	 kjøpte	 to	 6V	 coiler	 og	 fikk	 med	 en	 brukt	
pickup plate til tenninga. Monterte coiler og 
testen uten endring. Satte på den gamle coilen 
og byttet pickup plata, men det hjalp heller ikke. 
Forgasserne ble demontert og testet på nytt uten 
forbedring. Begynte å mistenke at det måtte 
være noe med tenningsanlegget. Fikk ikke gjort 
mer og bestemte meg for å kjøre rolig oppover 
på	søndag	og	fikse	problemet	hjemme.	Når	man	
kaller sykkelen for Trouble er vel dette bare å 
regne med tenkte jeg i mitt stille sinn.

Turen oppover på søndag endte rett ved 
Hadsund. Da bestemte jeg meg for at jeg ikke 
skulle plage motoren mer. En hyggelig danske 
ordnet transport til Hirtshals. Hjemme i Larvik 
kl	02.00	fikk	jeg	hentet	bil	med	henger	og	fraktet	
sykkelen hjem. Inn på verkstedet og mest klar 
for	å	fikse	problemet,	men	jobben	kl	07.15	gjorde	
at senga ble neste post. Etter jobben mandag 
måtte jeg bare teste ut en ny tenning for å få 
ro i sjela. Byttet tennings boks og var spent på 
resultatet. Tråkket i gang og den rette lyden var 
der og responsen på gassen. En testtur bekreftet 
at Trouble var friskmeldt! Elektronikken er 
ikke alltid til å stole på. Vurderte å ta med 
reserveanlegg på tur, men… Nå ligger det et sett 
pent pakket ned. Det ble noen turer etter dette. 

Neste prosjekt er i gang. Dette blir en shopper 
med noen utradisjonelle løsninger. En Triumph 
selvfølgelig!

Benytter anledningen til å takke de som bidrar 
til	at	vi	får	mye	bra	lesestoff	i	Bladsøkeren.	

Hilsen Fred Espen Flaatten
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Britannia Rally 
Lillehammer 2017

Tekst og bilder: Nils Østenfor Hjallen

Pekka och Toivonen fra Finland vant også 
premie, for lengst kjørt.

Årets Britannia Rally ble også i år arrangert ved 
Fåberg/Lillehammer. Værgudene var på vår side 
denne gangen, og det ble nok en gang et supert 
treff.	Fredag	var	det	trubadur,	og	lørdag	var	det	
band. Også i år hadde vi besøk fra både Sverige, 
Danmark, England, Tyskland. 

Premiering ble det også i år, her er noen av dem:
Fineste ny MC gikk til Vivi med sin Street Cup, 
Beste original (før 1989): Ove Kleppe, -39 Norton
Beste ombygd (etter 1989): Aage Gjelsvik, 
Triumph Truxton 
Beste	 ombygd	 (før	 1989)	 og	 Treffets	 fineste	
sykkel:  Glenn Christensen med sin 1962 Noubsa
Damenes valg: Michael Andersson (Her hadde 
de nok misforstått, det var egentlig motorsykler 
de skulle stemme på).
Lengst	kjørte:	Våre	2	finske	venner	på	bildet	til	
høyre.  Takk til våre sponsorer som bidro med 
flotte	gaver:	
- Motorspeed AS (Lillehammer), 

- Karlsen og Solbakken Maskinering  AS (Skien), 
- Alf Graarud Motor as , 
- Team MC Bergen, 
-	Dekkteam	Vinstra	(med	flott	stand),	
- Mercedes Hamar. 
Det ble også avholdt en tomgangskonkurranse 
utenom programmet. Der ble Pelsen suveren 
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DekkTeam Vinstra hadde gode tilbud på dekk Pelsen var overlegent best på tomgangskonkurransen.

Bilen til Sølvi markerte inn-
kjøringen til treffet

Ladies Choice, Michael 
Andersson fikk også pre-
mie

4 glade gutter koser seg på treff
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vinner med sin BSA. Hverken Gøran Cae eller 
Tom	Dulin	klarte	å	matche	taktslag	og	“puff”	fra	
den	fintunede	gamle	sykkelen.	På	lørdag	var	det	
fellestur, denne gang til “Helvete” langt oppe 
i Gausdalen. Det er et veldig spesielt sted med 

mange jettegryter og formasjoner som ble gravd 
ut under siste istid. Heldigvis kom alle tilbake 
fra Helvete uten større mèn. 

Velkommer tilbake neste år!

Bård Hornslien havnet i 
Helvete, men ble sendt til-
bake

Dan Christoffersen er Wa-
toc representant fra Dan-
mark, her med sin fine Nor-
ton Commando Interstate

En liten rast med tanking-
på Segalstad bru i Gausdal
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Glenns Kristensens 1962 Noubsa ble kåret til treffest fineste sykkel

Jahn-Håvard passer på at Tom 
Dulin blir registrert inn korrekt

Aages 2007 Triumph Thruxton 
beste ombygd, med styling-sett 
og diverse trimming

Våre blide damer sørget for service i baren. Mortens flotte Norton Seeley vinner stadig priser på treff.
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Triumph-nytt 

Triumph motorsykler har annonsert et partner-
skap med indisk sykkelmaker Bajaj for å lage en 
rekke “fremragende” mindre sykler. Motorsyk-
kelfabrikken fra  Leicestershire har uttalt at et 
samarbeide med den indiske virksomheten vil 
bidra til å øke andelen av et stort marked på 
subkontinentet og enda lengre unna. Begge sier 

at de håper å bygge på styrken til hverandre. 
Triumph, som har sitt hovedkvarter i Hinckley, 
bygger rundt 65 000 sykler om året, noe som 
gjør den til den største britiske motorsykkel-
fabrikanten. Den har mer enn 700 forhandlere 
over hele verden og sysselsetter rundt 2000 
mennesker over hele verden. De bygger allerede 
sykler i Thailand og har monteringsfasiliteter i 
Brasil og India.  De har en rekke globalt anerk-
jente modeller, blant annet den ikoniske Tri-
umph Bonneville-familien, den transkontinen-
tale Tiger Explorer, Speed   Triple, Daytona 200 
og Tiger 800. 

Bajaj, som er basert i Pune, i Vest-India, bygget 
rundt 3,2 millioner motorsykler i fjor, noe som 
gir dem en 18 prosent andel av hjemmemark-
edet - og rundt 450 000 kjøretøyer. I en felles 
uttalelse sier virksomhetene: “Triumph mo-
torsykler og Bajaj er glade for å kunngjøre sitt 

globale partnerskap. “Formålet med dette er 
å levere en rekke fremragende mid-kapasitets 
motorsykler som drar nytte av de to styrkenes 
kollektive styrke. “Vi håper å bringe på globale 
markeder de individuelle styrkene til part-
nerne, inkludert merkevareposisjon og oppfat-
ning, design og utviklingsteknologi, kvalitet og 
kostnadskonkurranseevne og verdensomspen-
nende distribusjon. “Dette nye globale partner-
skapet vil gjøre det mulig for Triumph å utvide 
sin globale rekkevidde vesentlig ved å inngå nye 
markedssegmenter med høyere volum, spesielt 

Triumph inngår partnerskap med den indiske motorsykkelfabrikken Baiai, for å 
komme inn på markedet for mindre sykler.

innenfor de fremvoksende markedene over 
hele verden. “Bajaj vil få tilgang til det ikoniske 
Triumph-merket,	og	dets	flotte	motorsykler,	
slik at det kan tilby et bredere spekter av mo-
torsykler innen sitt hjemmemarked og andre 
internasjonale markeder.   “Triumph og Bajaj 
er begeistret over mulighetene i dette partner-
skapet og muligheten for å komme inn i nye 
markedssegmenter, og dermed nå en helt ny 
gruppe motorsyklister over hele verden. “Vi vil 
gi ytterligere detaljer i god tid.” Ifølge Reuters 
hoppet aksjene i Bajaj etter nyhetene, og økte 
med 3,2 prosent til høyest siden 22. mai.

(Artikkelen er oversatt og hentet fra nettavisen 
til Leicester Mercury, publiser t8.august 2017)

Triumph Bonneville Sixty8

Ikonisk: Bonneville Bobber
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TRIUMPH - motorer skal brukes i Moto2 VM fra 2019 

Triumph har signert en treårig kontrakt med 
Dorna - den kommersielle rettighetshaveren 
til MotoGPTM - for å levere en dedikert racin-
gavstemt 765cc Triumph trippelmotor, basert 
på motoren fra den helt nye 2017 Triumph 
Street Triple.

Den nye motoren er en betydelig utvikling av 
det løpende vinnende Daytona 675R motoren 
som har drevet supersports vinner på Isle of 
Man TT, Daytona 200 og British Supersport 
Championships i 2014 og 2015.

Basert	på	den	høyeste	spesifikasjonen	765cc	
motor fra Street Triple RS, har den blitt utviklet 
for Moto2TM	med	følgende	modifikasjoner;

-	Modifisert	sylinderhode	med	ny	innsug	og	-	ek-
sosport	for	optimal	gas	flow
- Titanventiler og stivere ventilfjærer for økt 
rpm
- Low Output Race Kit-generator for redusert 
treghet
- høyere første 1.gir forhold
- Race-utviklet slipper-clutch som vil være just-
erbar
-	Spesiell	lø-	ECU;	som	vil	bli	utviklet	med	Mag-
neti Marelli
- Reviderte motordeksler for redusert bredde
- Annen sump for å å øke toppytelsen
Motoren:

Triumph Moto2TM 765cc trippelmotoren er 
basert på den nye trippelmotoren i 2017, og har 
blitt utviklet og tunet for enda mer kraft og drei-
emoment.

I ‘road’-oppsett gir den nye 765cc-motoren det 
høyeste nivået noensinne av ytelse for en Street 
Triple,  123PS @ 11.700rpm og 77Nm Torque @ 
10,800rpm.

Den har mer enn 80 nye deler i forhold til tid-
ligere generasjons motor, inkludert en økning 
i bore og stroke. Helt nye motorkomponenter 
inkluderer;

- Ny veiv
- nye stempler
- Nye conrods  og balanseraksel
- Nikasil belagte aluminium stempler
- Ny girkasse
Triumph 765cc Moto2-motoren har blitt utviklet 
ytterligere for å tillate motoren å puste mer fritt 
og gi høyere turtall enn produksjonscyklen, for 
å øke den totale ytelsen.  Andre endringer er 
gjort spesielt for å tilpasse motoren til racing.

Paul	Stroud,	Chief	Commercial	Officer	for	Tri-
umph	Motorsykler,	sa;	

“Dette er et viktig øyeblikk for Triumph som bringer et 
spennende nytt kapittel til vår 110-årige racing histo-
rie og bygger på våre berømte TT og Supersports rac-

Triumph Motorsykler har blitt annonsert som den eksklusive motorleverandøren til FIM Moto2TM 
World Championship fra 2019 sesongen og framover.

(Bilder og tekst: Oversatt fra Presseskriv ,  Triumph Motorcycles.com)
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ing-vinnende trippelmotorer. Vi gleder oss til et langt 
og spennende samarbeide med Dorna og Moto2TM-la-
gene, kjørerne og fansen. “ 

Carmelo Ezpeleta, administrerende direktør i 
Dorna	tilføyet;	

“Vi er veldig glade for å jobbe med en av verdens mest 
ikoniske motorsykkelmerker. Triumph trippelmotorer 
er kjent for sin sterke, lineære kraft og dreiemoment og 
har oppnådd mange suksesser på sporet som gjør dem 
til det ideelle valget for Moto2TM Championship. Vi 
gleder oss til 2019 sesongen og starten på en ny gener-
asjon Moto2TM i samarbeid med Triumph. “ 

Herve	Poncharal,	president	for	IRTA,	uttalte;	
“Moto2 ™ er en nøkkelkategori i fôring av talent i 
MotoGP ™. Vi ser mange topprittere i MotoGP, alle 
kommer gjennom mellomkategorien. Ankomsten av 
Triumph som eneste motorleverandør og med nye ECU 
i mellomklassen, markerer en ny epoke som sikkert vil 
vise seg et annet utrolig skritt i utviklingen, noe som 
gjør at den forblir den ultimate kategorien på vei til 

MotoGP”. 

Trevor Morris, teknisk direktør fra ExternPro, 
som skal være ansvarlig for den endelige forbe-
redelsen av motoren til rase-serien, komment-
erte;	“Det er utrolig spennende å jobbe sammen med 
det ikoniske Triumph motorsykkelfirmaet som leverer 
motorer til Moto 2TM-verdensmesterskapet. Jeg 
har lenge vært en fan av trippelmotoren, dens unike 
egenskaper og ytelse vil sikre og forbedre fremtidens 
suksess i mesterskapet. “

 Julian Simon, 2009 125cc World Champion og 
Moto2 runner-up og erfarne Moto2TM test rid-
er, som har vært involvert i motorutvikling test-
ing på Aragon, sa: 

“Motoren føles sterk og Spesielt mid-range er veldig 
imponerende. Følelsen mellom gasspaken og bakhju-
let er veldig direkte og kontrollerbar. Den generelle 
følelsen er veldig bra, og motoren viser allerede stort 
potensial. “



17

Annet Engelsk-nytt

Royal	Enfield	kommer	med	stadig	flere	mod-
eller. Noen merker er kjøpt opp av peng-
esterke eiere, som er villige til å satse stort 
(Mahindra-BSA), andre merker produseres i 
liten skala for spesielle kunder. Det gjelder  f. 
eks. Brough Superior.

Nye BSAer vil kunne bygges i Storbritannia 

har en imponerende liste over selskaper som 
kan bidra til å få BSA tilbake til produksjon hvis 
det er nødvendig, ikke minst produksjons- og 
distribusjonsanleggene til Peugeot, Mahindra 

De gamle engelske MC-merkene lkommer tilbake igjen. Retro er i skuddet som aldri 
før,	og	vi	ser	stadig	at	flere	og	flere	av	de	“nedlagte”	merkene	reiser	seg	fra	asken.

innen de neste to årene, ifølge Rajesh Jejuri-
kar, president og administrerende direktør i 
Mahindra’s Farm Equipment og Two Wheeler 
divisjon. Den indiske giganten har kjøpt ret-
tighetene til BSA-navnet fra det britiske selska-
pet BSA-Regal, og planer er i gang for å designe, 
utvikle og produsere de første nye modellene 
som har BSA-navnet siden 1999 i Storbritannia , 
de første forventet i 2019. BSA -merket er kjøpt 
av Classic Legends, et datterselskap av Mahin-
dra, og sjefer i det indiske selskapet har  uttalt 
at de ønsker å designe, konstruere og forhåpen-
tligvis bygge sykkelen i Midlands i England. De 
er opptatt av at de nye syklene skal produseres i 
Storbritannia, nær opprinnelsesstedet. Model-
lutvalget er ennå ikke fastsatt, men planen var 
å være tro mot de tradisjonelle BSA-ene, med 
forslag om at en 500-750cc enkelt vil mest sann-
synlig være det nye selskapets første modell 
Den indiske giganten Mahindra er opptatt av at 
BSA forblir sitt eget merke, men morselskapet 

Matchless Model X (Foto: MCN) Moto3-raseutviklingssenteret i Italia og Pinin-
farina-designhuset, kjent for styling av noen 
av verdens mest ikoniske superbiler. Ironisk 
nok, til tross for den indiske investeringen, er 
det lite sannsynlig at noen nye BSA vil bli solgt 
i morselskapets hjemland. Mahindra sier at 
BSA-modellene er utformet for den “utviklede 
verden” med et sentralt fokus på Nord-Amer-
ika og Europa. En kjent designer har foreslått 
hvordan en ny BSA kan komme til å se ut:

2017 Brough Superior SS100 (Foto Bill Phelbs, Cycle-
world)

Bilde: Motorcycle Daily, Oberdan Bezzi Design. 
«BSA Victor 355»
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Det årlige WATOC-møtet var denne gang i 
Frankrike. Det var Club Triton France som stod 
som vertskap, med leder Dede Chardin. For 
TOMCC-N  stilte Thor Christer H. Karlsen og 
Aage Gjelsvik som representanter for TOMCC-N.  
som ny formann var det nyttig å være med, kny-
tte nye bekjentskaper og lære om hvordan de 
andre klubbene er organisert.

Vi formidlet hyggelige nyheter fra Norge om at 
klubben vår har økt medlemsmassen sin fra 160 
til ca. 200 medlemmer i løpet av det siste året 
og også at vi har fått en ny Triumph-forhandler 
i Bergen(Team MC).

Medlemsmassen i de andre klubbene som var 
representert på møtet: Nederland 50, Danmark 

Rapport fraWATOC-møte 
i Chartres 2017

Tekst og bilder: Thor Christer H. Karlsen, Aage Gjelsvik

Thor Christer H. Karlsen (ILO )og Aage Gjelsvik(ny 
formann, representerte TOMCC-N i år)

Arlette Dolo fra Club Triton France med sin 
flotte Triton
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750, England 5000, Sverige 1200, Tyskland 80 
og Frankrike 600. I tillegg var New Zealand 
representert. Watoc har også kontakt med USA 
og Australia om deltakelse på fremtidige Wa-
toc-møter. 

WATOC har som mål å samarbeide klubbene 
imellom	når	det	gjelder	bl.	a.	treff	og	treff-dato-
er.

WATOC Challenge er en konkurranse som går 
ut	på	å	delta	på	flest	mulig	WATOC-treff	samt	
lengste	kjørelengde.	For	å	kvalifisere	til	konkur-
ransen må du delta på minst tre WATOC-ar-
rangementer.	For	de	aller	fleste	er	det	viktigere	
å delta enn å vinne. WATOC-skjema kan lastes 
ned via http://www.watoc.info/Challenge

I tillegg til første premien blir 6 andre premier 
utdelt blant de som har vært med på minsk 3 
arrangementer. Dobbel kjørelengde tildeles de 
som	møter	opp	på	«WATOC	of	the	year»	treff.

Vi ble godt mottatt av de franske vertene i Club 
Triton France. Flere medlemmer av den franske 
klubben møtte dessuten opp til middagen på 
lørdags kvelden, både med og uten sykkel.

Andre opplysninger fra møtet er at de nye TRI-
UMPH-modellene selger veldig bra i både Tysk-
land og Frankrike. 

Vi så ganske mange Triumpher i Paris. Club Tri-
ton, som arrangerte møtet, er mest opptatt av 
de gamle syklene, men i Paris var det mest Hin-
cley-Triumpher.

 

Vi var innom en MC-butikk for Engelske sykler med museum, Atelier Chatokhine
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Britannia Rally Sverige
Tekst og bilder Niclas Mård

Siden raskeste veien fra Oslo i stort sett er mo-
torveier	ble	jeg	nødt	til	å	finne	alternative	veier	
i så stor grad som mulig for å nå målet. Det gikk 
fint	i	Norge,	vei	155,	120,	128,	122,	155	og	114	tog	
meg og tyskeren (ja, ikke alle har det rette mer-
ket) til Sarpsborg. Videre på 118, 114, gjennom 
Halden, 22 som bytter nummer ved grensen til 
168 til Dingle. Siden blev det verre, dårlig med 
alternative veier, unntatt gamle E6, men ved 
Uddevlla gikk veien over Orust og Tjørn – som-
mer idyller og nok mer relatert til båtliv men 
en meget trivelig og naturskøn tur. Resterende 
blev mer eller mindre en transport på veier som 
løper parallelt med E6, er nesten like rake men 
med lavere fartsgrenser. Litt kjedelig i grunn 
men motorvei med en tysker man sitter rett opp 
og ned på og som ikke gjør alt for mange km/h 
er ikke et førstevalg.

Hadde misstanke om at det skulle bli problemer 
med betalingsløsninger siden dette var i utlan-
det og Vipps, Norsk bankaccept, og i verste fall 
heller ikke kortbetaling skulle være mulig betal-
ingsform stoppet jeg og tok ut kontanter. Det 
skulle vise seg å være en riktig beslutning.

Det Svenske Britanniarally hadde 40 års jubileum i år, og ble arrangert i samarbeid 
med Loiterers MC i Skrea utenfor Falkenberg, andre helgen i August.

Triumph Adventurer, tidlig 70-tall. Her et praktek-
semplar.  En sjelden sykkel å se.

Inge Svensson med sin dubbel-Traja med 2 stk 650-motorer



21

Fredag	ettermiddag	betalte	jeg	treffavgift	og	fikk	
parkere på anvist plass for ikke Engelske sykler. 
Teltet ble reist mellom teltene til gjengen fra 
Skåne og Blekinge. Etter det så gick det i stort 
sett som det pleier, glaning på sykler, smake litt 
øl og whisky, spise, lytte til historier fra fantas-
tisk trivelige mennsker, ljuge og tulle, høre på 
livemusikk (TAJT om jeg har oppfattet det kor-
rekt, ett fantastiskt bra band som virkelig kunne 
spille) og komme seg i telt ikke så alt for seint... 
Hadde planer om fellestur på lørdagen.  

Lørdagsdagen ble ganske rolig da det reinet hei-
le dagen. Det var ikke mange som kjørte fells-
estur – i stort sett var det nok arrangøren samt 

Stefan Brekh fra Bengalos MC i Uddevalla har hadde med denne Dragraceren

noen til. Også jeg droppet det heile da kjøring i 
regnvæar ikke har den store sjarmen. Frem på 
ettermiddagen ble det dog arrangert litt akti-
viter som tomgangs- og mest lyd konkurranse, 
burning, leker, tipspromenad. Norske Espen 
Flaatten fikk	pris	som	treffens	beste	sykkel	med	
sin Troubble – Grattis, velfortjent!

Det som er litt extra kul på BR i Sverige er at 
det ofte dyker opp gankse så ombyggde sykkler, 
eller vad sies om en sykel med to preunit motor-
er, se bilder – fantastiskt. Eieren er svetser så 
det meste var gjort av eieren selv, også ramma.

Stefan Brekh, Bengalos Racing Team hadde 
også med sin classic dragbike, for med info se 
www.classicdragbike.net.

Ellers	var	flere	knallere	(selgere)	på	plass	hvis	
man ønsket å kjøpe stasj. 

Tidlig kveld var det prisutdeling og det var 
utrolig mange priser siden det pågikk en tid. 
TOMCC-N hadde skjenket en premie bestående 
av norsk «saft» i ulike smaker- ble upskattet av 
vinneren.

Underhållningen startet med en trubadur 
som spilte gamle Ulf Dageby/Nasjonalteatern Fred Espen Flaatten vant prisen for “Träffens Traja”
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klassikere og etter en 
pase fortsatte med en-
geskspråkig musikk. 
Livemusikken ble 
avsluttet med bandet 
Quarterback.

En forsundring er 
at livemusikken på 
mange	engensktreffer	
er ganske amerikan-
sk, type bluesrock og 
ikke så mykket rock’n 
roll, eller som Terje 
uttrykkte det: «Jeg var 
på Sunvollen da Plan-
tronics spillte samtidlig 
som Runar burnade på scenen – det var rock’n 
roll det».

Søndagen kom og det var bare å stelle sig i mat-
køn for frukost- en lång kø som sakte slingrede 
seg frem og som aldrig ble kortare da eneste 
ledige plassen be tatt en efter en.

Hjemreisen gick i stort sett samme vei tilbake 
med en utrulig tur med været. Store deler av 
veien var våt av regn men jeg unngikk selve reg-
net hele turen hjem.

Neste år arrangeres Britannia Rally Sverige 
i Ulrika, en litet tettsted i Östergötland, ikke 
langt fra mine gamle hjemtrakter. Jeg tenker ta 
meg dit på det rette merket for nå er tyskeren 
solgt. Ja, før det blir det naturligvis BR-N. Vi ses 
der og håper på rock’n roll.

Niclas Mård

Inge Svenssons Twoumph sett fra primærsiden.Belt-drive sørger for sammenkobling av de to motorene

Inge Svensson, Falkenberg hadde også med seg 
denne, med rustfri hjemmelagd ramme.
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Christmas Greetings 

Love...
Betty
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Årets Westfjord Britbike Rally i Øvre Eidfjord, 
16.-18 juni,  ble avholdt etter tradisjonen,  i regi 
av CBOC v/Raymond Eikevik,Det var det 34. i 
rekken. 

Treffgeneral	var	Roy	Lone	Johnsen.

For mange har dette blitt en fast tradis-
jon.	Det	er	flere	av	våre	gamle	travere	
som	har	uttalt	at	de	drar	på	to	treff	i	
året,	Lucas	Rally	og	Eidfjord-treffet.	
Her er det klassiske motorsykler som 
er	i	fokus,	og	som	på	flere	andre	treff,	
så øker vel stort sett snittalderen med 
ett år for hver gang. 

Selv om CBOC-Bergen er åpen for eiere 
av både andre europeiske og amerikan-
ske	sykler,	er	det	på	Eidfjord-treffet	
fokus på Engelske sykler. Ikke-engelske 

Rapport fra det 34. CBOC-Westfjord 
Britbike Rally, Øvre Eidfjord

Tekst og bilder: Sigve Hjallen

Årets Westfjord Britbike Rally i Øvre Eidfjord, 16.-18 juni,  ble avholdt etter tradisjo-
nen,  i regi av CBOC v/Raymond Eikevik,Det var det 34. i rekken. 

sykler må som sedvanlig parkere utenfor om-
rådet. Skjenking foregår fra «Gold Star Bar & 
Grill».		Treffet	premierer	oppmøtte	sykler	etter	
diverse klasser, lengst kjørt, beste sykler etc. 

En nydelig Panther med flott patina

Treffet foregår på idylliske Finnsteinbråten Camping i Øvre 
Eidfjord. Innkvartering i Campinghytter og telt.

 

En blid gjeng som har kommet over fjellet fra Øst samlet i 
teltleiren
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STRIPA.....
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Triumph Bobber prosjekt
Tekst og bilder: Kjetil Eide Andersen

Fruen i huset (the one and only siden 1983) 
har blitt forsøkt indoktrinert med at en bobber 
selvfølgelig er viktigere enn huslige sysler og 
andre ikke bobber relaterte aktiviteter. I hvilk-
en grad jeg har lykkes er kanskje tvilsomt, skal 
jeg tolke blikk og kroppspråk når jeg trekker 
meg tilbake til furtebua i garasjen eller i kjeller-
en.

I mai 2016 kjøpte jeg en 67 Bonneville ramme, 
motorblokk med matching numbers og vognko-
rt på Ebay. Denne sendte jeg til hytta syd av 
Strømstad og jeg moms’et den som inn et helt 
motorsykkel prosjekt med mange andre deler i 

september nå i høst. 
Før den tid hadde jeg kjøpt bolt-on stivramme 
med 2 tommers strekk og dropp, og en ny 3 
gallon fueltank (TR6R) made in India, også på 
Ebay til en svært hyggelig pris.
Fra Centralwheel i England mottok jeg i som-
mer 2 stk sorte pulverlakkerte felger med orgin-
ale mål. Disse skal eikes opp med galvaniserte 
eiker og utstyres med Avon Speedmaster foran 
og Dunlop K70 bak som seg hør og bør. For-
navet stammer fra T100 med 7 tommers diame-
ter. Bremseskjoldet skal pusses glatt og poleres 
slik at det skinner som en sol. Krom pynteplate 
på venstresiden dropper jeg av hensyn til et 
nakent look.
Øvre	og	nedre	gaffelbrygge	er	av	den	smale	
typen fra 67-68, derfor er forhjuls aksel kort-
ere enn for 69-70. Jeg er heldig som har gode 
venner, en av dem Arild Dahl fra Ski som 
selvfølgelig kjører....... du gjettet riktig...... 

TRIUMPH og han er selvfølgelig medlem av 
TOMCC-N. I tillegg driver han et verksted som 
lager alt mulig. Han er god å ha når jeg i tide (og 
utide) trenger meg på for å få hjelp til dreiing, 
borring og sveising. En stor TAKK til deg Arild 
når du leser dette. 
Motorblokken med matching number var ska-

I disse moderne tider med omstilling, digitalisering og robotisering er det godt å reg-
istrere at noen «gammeldagse» trender gjenoppstår. Triumph kom i fjor med sin nye 
bobber. For halvgamle gubber er jo livet ikke fullkomment før man selv er eier av en 
bobber må vite. Inspirert av Triumph’s nye bobber, og ikke minst Tor Emberland’s 
flotte	53	modell	Triumph	bobber,	bestemte	jeg	meg	i	vinter	at	neste	prosjekt	skulle	
bli, .... nettopp en bobber.



27

det, mest sannsynlig av et røket kjede, og den 
krever så mye tid og arbeid at den er plassert til 
lagring enn så lenge. Jeg har et knippe motor-
blokker å velge mellom så jeg valgte å bruke en 
intakt 69 blokk. 
Bobberen skal få et skikkelig clean og nakent 
look, da passer det jo godt med en TR6 single 
forgasser sylindertopp. Jeg har hatt en planslipt 
topp liggende klar i 12-13 år, nå kommer den 
endelig til anvendelse. Alle kule og rullelagre i 
veivhus og girkasse blir erstattet med nye.

Jeg har også hatt liggende både en lettvektsveiv 
og Morgo 750 sylinder med stempler. Fasett 
formen på sylinderen er slipt vekk for å få frem 
et mest mulig originalt utseende.
Gaffelen	blir	av	1970	årgang	hva	innmat	og	
gaffelben	angår,	og	spiralfjærene	foran	skal	

være åpne og synlige. I skrivende stund er jeg 
på utkikk etter et passende sete i brunt skinn, 
passe stort og en 7 tommers frontlykt med et 
feste i bunn.
Tachodrive åpning i motorblokka skal jeg plug-
ge igjen, jeg skal kun ha et lite speedometer. 
Styret skal jeg lage av et 3/4» syrefast rør og få 
det bøyd etter personlige ønsker og mål.
Forskjerm skal jeg ikke ha, kun en kort baksk-

jerm, lang nok til å 
montere baklys på 
med nummerskilt. 
Jeg har ikke bestemt 
farge enda, men 
rammen	og	gaffel	
blir standard sort, 
bensintanken og 
bakskjermen skal få 
samme farge, jeg tip-
per det blir en mørk 
grå eller sølvaktig 
farge. Hullene til 
tank emblemer skal 
sparkles igjen og det 
blir sorte Triumph 
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klistre decaler med klarlakk over.
Det blir også standard grenrør, men med et par 
meget	korte	eksospotter	som	gir	fin	lyd.	Ol-
jetanken	jeg	skal	benytte	er	en	aluminiums	flat	
track racer tank 
som jeg må modi-
fisere.	Lokket	for	
oljepåfylling må 
flyttes	og	bakkant	
må trimmes litt.
Jeg skal montere 
inn en 69 komplett 
girkasse, kam-
aksler med 3134 
(1970)	profil	og	
R radius tappets. 
Kjedekasse hører 
med for å oppnå 
ren stil, og jeg har 
en smal og passende liggende.
Lucas lager plast bokser som ser ut som gamle 
batteri, og man kan stappe nye moderne bat-
terier inne i boksen. Dette skal plasseres på et 
feste under oljetanken.

Sparx elektronisk tenning og elektronisk lik-
eretter hører med for driftsikkerheten’s skyld. 
Som det fremgår så har jeg nok å pusle med før 
og etter jul. Planen er å ha bobber’en klar i god 

tur før Mos-
ten i juni, og 
det er tror jeg 
skal gå greit. 
Vi får satse på 
at det blir en 
oppfølger av 
denne artik-
kelen til våren 
med gode 
foto’s av et 
forhåpentlig-
vis mere eller 
mindre ferdig 
prosjekt. 

Ha en riktig god mekkevinter alle sammen. Vi 
snakkes	til	våren	for	en	forhåpentligvis	knallfin	
2018 MC sesong.

Kjetil Eide Andersen

Her kjører  Thor Christer H. Karlsen fra Skien inn til beste tid i sin klasse etter en nær perfekt start. Bra gjort i 
debuten på Mosten!

1. og 3. plass gikk til Christer og Aage. 



29

Engelsk Træf Mosten 2017

Aage Gjelsvik tok jo førsteplass i fjor, og hadde 
stort press på seg i år. Også i år ble det premier 
til TOMCC-N medlemmer. Denne gangen ble 
Aage slått av Christer som debuterte på stripa 
med sin Speed Triple. 2.plassen gikk til en ureg-
istrert sykkel fra Mosten.

Det	var	litt	synd	at	ikke	alle	fikk	det	med	seg,	for	
selve løpet på lørdag ble avlyst pga regn. Der-
for telte treningstidene fra fredag som resul-
tat, og der var det våre egne Christer og Aage 
som som hadde de to beste tidene i sin klasse. 
I	tillegg	fikk	Egil	Sjo	fra	Stavanger	premie	for	
fineste	sykkel,	så	det	ble	mye	feiring	utover	
natta! Mosten MC arrangerer jo også Raceday 

Vi	var	en	fin	gjeng	som	igjen	tok	turen	til	Mosten	i	Allingåbro	i	Danmark	2.-4.	juni,	
for å delta på Engelsk Træf. Mosten MC er en klubb med lang erfaring i å arrangere. 
De har en 200 m Drag-stripe rett ved plassen, der det konkurreres i ulike klasser. 
Det er klasse for dragbikes, men du kan melde deg på med den sykkelen du har. Det 
er alltid en klasse som passer til sykkelen din, om du har mot til å prøve!!.  

senere på året (aug-sept.), som er et mye større 
treff.	Engelsk	Træf	er	en	miniutgave,	og	det	er	
veldig trivelig å være blant så mange som er 
interesserte i Engelske sykler. I tillegg til Dra-
grace, så hadde de ulike oppvisninger. Det var 

Tekst og bilder: Nils Østenfor Hjallen

Egil Sjo fra Stavanger (i midten), gratuleres av Jens(til venstre). Jahn Håvard Østvold klare også å snike 
seg med på bildet :-)
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løp med gamle engelske Enduro/trialsykler. En 
kan vel si at det har skjedd mye i utviklingen av 
sykler i disse grenene de siste 50 årene, kanskje 
mest på vekten av syklene. Moro å se på var det. 
Noen av oss som IKKE dro på Laredo 
Bodega i byen på lørdag, ble med på fell-
estur rundt i området, med innlagt stopp 
på CAD Oldtimer veteranbil verksted-
museum i stedet. Det var et lite museum 
i Allingåbro sentrum, som var innredet 
som et gammelt verksted, hvor de hadde 
samlet	mye	fint.	

Jeg pleier alltid å ta turen innom til 
Frode Sørensen i Allingåbro. For de som 
også digger Norton, så er jo dette et lite 
Mekka. Team Frode Sørensen Allingåbro 
har et eget racing team, FSA Racing. 
De	har	utstilt	flere	av	sine	flotte	Classic	

Racingsykler i butikken. Triumph Trident, BSA 
Rocket 3 og Norton Commando. Her har iblant 
spesialbygde sykler til salgs, samt motorer og 
deler til Norton Commando.

Et	lite	minus	med	treffet	i	år,	var	noen	artig-
kråker fra arrangørklubben som først tente på 
en campingvogn (sin egen), og senere på natta 
kjørte tørkemaskinen til Dragbanen mellom tel-
tene. Det modigste var derimot turen de måtte 
ta rundt “dagen derpå” med lua i handa og be 
alle deltakerne om unnskyldning for hendelsen, 
med lovnad om at det aldri skulle skje igjen. 
Jeg  anbefale alle å ta turen til Mosten. For meg 
er det ett av sesongens høydepunkter.
 

Gutta på fellestur. Fra venstre: Undertegnede, TK, Ståle og Ove

Til og med traktoren tok en tur på dansegulvet.
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Frode Sørensen i Allingåbro er verdt et besøk Flott utstilling og koselig butikk. Under ser du noen av syklene til 
FSA Racing. Vår egen Geir Jacobsen har kjørt mot disse flere ganger.
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Mini-Treff	i	Sande
Tekst og bilder: Nils Østenfor Hjallen

Årets	første	treff	i	samarbeid	med	TOMCC-N,	
var	Kjell	Andersens	minitreff.	Det	ble	avholdt	
28.mai hjemme på verkstedet til Kjell. Fellestur 
til Geir på classic var også på programmet. For 
anledningen var Hans-Petter Falk hyret inn som 
kokk, og det ble servert nydelig gourmet-mat 
utover kvelden. 

Årets	første	treff	i	samarbeid	med	TOMCC-N,	var	Kjell	Andersens	minitreff.	Det	ble	
avholdt 28.mai hjemme på verkstedet til Kjell. 

Minitreffet	var	et	veldig	hyggelig	arrangement.	
Neste	år	blir	det	litt	endring.	Treffet	vil	da	bli	
avholdt hos «Kokken» i Sverige. Se egen plakat 
for	treffet	på	neste	side.	Tusen	takk	til	Kjell	for	
et	flott	initiativ.	Håper	å	se	enda	flere	ved	neste	
anledning.	Neste	år	er	det	planer	om	å	ha	treffet	
hos Hans-Petter i Sverige.

Helge Crnic kom med enflott BSA Chopper.

På kvelden var det samling rundt bålpanna.
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Oljeskvetten 2018

MC-treff	for	folk	
med interesse for 

Engelske motorsykler

Treffet	er	fra	25.-	27.mai	2018

Frokost/Middag/ Brus og øl
Felles tur/ andre aktiviteter

Premiering

Treffet	er	under	TOMCC-N,	og	info	kommer	også	på	våre	nettsider.	
http://tomcc-n.com/

På grunn av plassen (Areal for teltoppsetting) oppfordres de som er interessert, å 

sende en påmelding på SMS til nr 91341347 
(det er ikke bindende påmelding, kun for å få oversikt over hvor mange som kommer)

Adresse:
Gustavsfors, Sverige (ca 6 mil fra Ørje)

Mer informasjon kommer nærmere på TOMCC-N , websider og Facebook
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Rabattavtale med Dekkteam
Her er avtalen mellom TOMCC-N medlemmer og DekkTeam-kjeden. Vi har fått 
meget gode priser både på dekk, batterier og smøreprodukter. Løp og kjøp!  

Rabatt gis på norsk importørs/produsents veiledende prisliste eks.mva.
*Nettopriser på marine- og fritidsbatterier.
** Gjelder alt av dekk og slanger til små traller, trillebår osv.
Sortiment kan variere noe fra verksted til verksted.

Firma: The Triumph Owners Mcc Norway
Organisasjonsnr: 912181510
Kredittid: Kontant
Særlige hensyn: Handel betales kontant av hvert enklet medlem.
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RETUR:
TOMCC v/Aage Gjelsvik-

Tauglandsvegen 26 
N-2067 Jessheim


