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MC-lappen som 50-åring

Når dette leses har vi allerede
hatt to oppfølgingsmøter med
IF knyttet til forsikringsavtalen
NMCU har med dem. Avtalen,
som sist ble fornyet i 2014, har
aldri gitt de resultatene partene
forventet. Oppslutningen blant
våre medlemmer taler også
sitt tydelige språk. Bare 1 av 5
NMCU-medlemmer har forsikret
sin MC gjennom IF. De øvrige
har åpenbart funnet mer interessante tilbud andre steder.
Fra NMCUs side tror vi den manglende oppslutningen i stor grad
skyldes at produktet ikke er godt
nok. 10% rabatt på MC-forsikringen (og 8% på bil) er mindre enn
de fleste kan oppnå gjennom
f.eks. en fagforening eller annen
interesseorganisasjon, eller ved
å samle alle sine forsikringer på
ett sted og bli ”totalkunde” eller
hva det nå kalles.
I stedet for å sloss om prosenter
har vi derfor utfordret IF på selve
produktet. Vi ønsker en MC-forsikring som gjør det mulig for
unge førere å forsikre sykkelen i
eget navn – og dermed begynne
å opparbeide seg bonus – uten
å måtte betale 2-3 ganger mer
enn om sykkelen stod i fars eller
mors navn. Vi ønsker en MC-forsikring som i tillegg til veihjelp
kan inneholde hjemtransport
av sykkelen og leiesykkel (ikke
leiebil) hvis turen ikke kan fortsette på egen MC. Vi ønsker en
MC-forsikring som gir rabatt for
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dette var et tiltak som bare ville
koste masse penger uten å gi
noen sikkerhetseffekt.
Våre innspill blir selvsagt ikke
alltid hensyntatt, men vi blir alltid
tatt på alvor!
Vi har også en viktig samarbeidsavtale med forhandlerforeningen,
NMCF, som organiserer de
fleste norske MC-forhandlere, vi
samarbeider med importørforeningen, MCF og vi samarbeider
med motorsportforbundet, NMF,
som organiserer norsk MC-sport.
Og vi er aktive i FEMA, den europeiske paraplyorganisasjonen
som passer på at Brussel ikke
finner på noe tøys.
Så betyr ikke det at vi ikke er
opptatt av rabattavtaler og kundefordeler. De hører med i det
store bildet. Men jeg håper ikke
det bare er derfor du er med oss!
Om et par uker snur sola. Da er
avstanden til neste sesong kortere enn avstanden til forrige!
Odd Terje Døvik
Leder, NMCU
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Vi tror nemlig ikke det er våre
rabattavtaler som er årsaken
til at mer enn 10 000 norske
motorsyklister hvert år betaler
sin NMCU-kontingent. Derimot
håper vi avtalen vi nylig inngikk
med Vegdirektoratet er en del av
forklaringen på hvorfor vi vokser
i antall og styrke. Avtalen med
Vegdirektoratet, som er omtalt
på side 8, er et synlig og konkret uttrykk for den posisjonen
NMCU gjennom mange års
målrettet arbeid har opparbeidet
seg. Når norske vegmyndigheter
skal utforme sin MC-politikk er
det NMCU som blir tatt med på
råd. Når handlingsplaner og virkemidler skal diskuteres er det
våre synspunkter som blir lyttet
til. Det så vi f.eks. i kampen mot
EU-kontroll på MC, der departementet var enig med oss i at
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Norsk Motorcykkel Union er en
interesseorganisasjon for norske
gatemotorsyklister. NMCU ble stiftet
i 1971 og har 12000 medlemmer.
MC-bladet er et medlemsblad for
medlemmer i NMCU.

bruk av sikkerhetsutstyr og deltagelse på førerutviklingskurs.
Det siste reduserer risikoen for
at ulykker skjer; det første reduserer skadeomfanget hvis uhellet
først er ute. Det samme gjelder
tekniske innretninger som ABS,
hvor våre svensker venner i SMC
(sammen med forsikringsselskapet Svedea!) har dokumentert en
betydelig sikkerhetseffekt. Lista
er lang, og vil i første omgang bli
diskutert med IF, med sikte på
å få i stand en ny og forbedret
avtale. I dette arbeidet er vi mer
opptatt av forsikringens innhold
enn av hvilken rabatt-prosent
våre medlemmer kan oppnå.
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Avtaler kommer, avtaler går
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Verv et medlem
– vinn ny MC!
Vi vil bli flere! NMCU har i dag drøyt 10.000
hovedmedlemmer (og 2.500 familiemedlemmer).
Men det er over 100.000 aktive motorsyklister
i Norge, så mulighetene for vekst er store!
Hvordan: Ved å engasjere de som allerede er medlemmer!
Om alle verver én hver – dobler vi medlemstallet.
Hva får du: Lodd!
For hvert hovedmedlem du verver – får du 1 lodd i trekningen
av en ny motorsykkel, verdi ca. 130.000. Du velger selv
hvilken, blant de fem som presenteres i løpet av året.
Trekningen finner sted under MC-messa i mars 2019.
Bonus: For hvert tredje hovedmedlem du verver, får du et
gavekort pålydende 1000 kroner. Gavekortet kan brukes hos alle
forhandlere tilsluttet Norsk MC-forhandler Forening (NMCF).
Ekstragevinst: Den som per 1. mars 2019 har vervet
flest nye hovedmedlemer til NMCU – får et reisegavekort,
verdi ca. 50.000 kroner, til JoyRides’ Wild West-Drømmeturer
i 2019. Vinneren kan om ønskelig velge en annen tur i tilsvarende prisklasse.

Vinn
en ny
MC!
Verv et medlem her:
www.nmcu.org

Vi
våre
4 takker
MC-bladet
nr. 5 -sponsorer:
2018

Vervekampanjen

”Next generation” Harley – og
Yamahas største salgs-suksess
MC-bladet #2 2018

MC-bladet #3 2018

MC-bladet #4 2018

Vervekampanjen pågår fortsatt for fullt, og denne gang kan vi presentere to vervepremiesykler fra hver sin ende av spekteret; Harley-Davidson XG750 og Yamaha MT-07. Men selv
om de to framstår som veldig ulike er markedsstrategien som ligger bak veldig lik: Her er
det snakk om ny-utviklede sykler som uten å bryte med merkets tradisjoner skal forsøke å
trekke til seg neste generasjon motorsyklister.
Yamaha har plassert en kvikk og turtallsvillig to-sylindret rekkemotor i et moderne chassis,
utnyttet komponenter og kompetanse fra hele MT-serien, og klart å presse prisen under
100 000 for den enkleste varianten. Markedet har respondert over all forventning, og sendt
MT-07 til topps på salgsstatistikkene over hele Europa. Vi må tilbake til 80-tallets Suzuki
GSX-750 for å finne noe lignende. Sykkelen kan fås i A2-utgave, og vil bli rigget opp med
utstyr og deler som vinneren selv plukker ut.

MC-bladet #1 2019

Harleys nyeste satsing er hakket mer dristig enn Yamahas. XG750 er riktignok en V-twin i likhet
med sine søsken fra Milwaukee, men utover det er det mye nytt. Lange støtstenger er byttet
ut med overliggende kamaksler, luftkjøling er byttet ut med vann, 45-graders sylindervinkel
er blitt til 60. Mange vil kjenne igjen elementer fra V-Rod, som Harley utviklet sammen med
Porsche tidlig på 2000-tallet, men som ikke slo gjennom i markedet slik Harley hadde håpet
på. Nå er ”Revolution”-motoren fra V-Rod videreført i ”Revolution X” som står i XG750, og gitt
en innpakning og utførelse som burde tiltale alle som drømmer om ekte ”Milwaukee-Iron”.
XG750 fås som A2, og den heldige vinner kan plukke fra en rikholdig utstyrskatalog.

HEARSAFE Biker
Formstøpte hørselvern for MC-bruk
Fjerner vind- og bakgrunnstøy så du får et klart og tydelig lydbilde
Samarbeidspartnere over hele landet

Storvegen 21 | 2420 Trysil
Tlf: (+47) 62 45 43 45 | HEARSAFE.NO

2
ÅR

GAR AS
NTI

Rabatt til
NMCU
medlemmer
Eggen Media
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Treffkulturen

Er den tradisjonelle
treffkulturen i ferd med å dø?

Plassen foren hotellet var godt besøkt av motorsykler hele helgen. Mange kom innom uten å overnatte. Foto: Bjørn Richard Johansen

Etter en lang dag med flotte opplevelser på sykkelen er det behagelig
å få servert middag, noe kaldt å drikke og - når natten senker seg - en
ren og oppredd seng.
KOMMENTAR: ROLF W. MARTHINSEN

Nå skal det sies at undertegnede har passert
middagshøyden og hatt sine døgn i telt opp
gjennom årene. Å ta med teltet bak på
sykkelen sitter stadig lengre inne. I år har
det grønne fjellteltet fra Helsport kun ligget
i boden.
I september ble NMCU invitert til Straand
treffet i Vrådal for å holde et foredrag om
NMCUs virksomhet. Dette var debuten for
Strand treffet og rundt hundre betalende
deltakere var ingen dårlig start. I løpet av
lørdagen var over fire hundre motorsyklister
innom plassen foran hotellet. For mange var
dette kanskje et fint påskudd for å få en siste
langtur før sesongen går inn i historien.
6 MC-bladet nr. 5 - 2018

Treffet hadde skaffet til veie 34 nye
motorsykler fra ulike forhandlere som
deltakerne kunne prøve. På kvelden var det
- i rene Top Gear-stil - rigget til miniforedrag
og debatt i hotellets største konferanserom.
Blant 34 nyvaskede motorsykler kunne et
50-talls deltakere få med seg betraktninger
om trafikksikkerhet, MC-politikk, tuning og
kjøreegenskaper på nye motorsykler.
Initiativtaker Bjørn Richard Johansen og
prosjektleder Ole-Andreas Isdahl var begge
svært fornøyde med oppslutningen, selv om
de ikke kom i gang med planleggingen før
i mai. Men, i rusen av suksess ble dato for
neste års treff satt allerede på lørdagen.

Før foredraget fikk deltakerne en aperitiff i form av
lokalt brygget øl. Foto: Bjørn Richard Johansen

Treffet ble gjennomført uten noen form
for dramatikk. Selv med så mange
prøvekjøringer ble det ikke meldt om uhell,
og alle syklene var like hele da de skulle
kjøres tilbake til forhandlerne søndag. Skal
man dømme suksess ut i fra smilende
og fornøyde deltakere bekreftes disse
påstandene. Hvilket får en til å tenke: Er
dette den nye treffkulturen? Er vi ferdige med
telt, soveposer og primus?
NMCU hadde ingen søkere til Norgestreffet
i 2019, og vi har ingen indikasjoner på at
dette kommer til å endre seg. Var årets
Norgestreff i Harstad det siste? Selv om
mange tradisjonelle treff lever i beste
velgående er det ikke til å stikke under en
stol at flere treff er på vei inn i, eller allerede
har gått over i, historien. Som for eksempel
treffet på Åsmyra stadion som Frozen Riders
beskriver i sin artikkel.
Jeg skal være forsiktig med å spekulere,
men et par stikkord kan være høy
gjennomsnittsalder og god økonomi. Det er
heller ikke meningen å gni salt i eventuelle sår,
men mye tyder på at treff av typen Straand
treffet har livets rett. Vi ser også at komfort
prioriteres stadig høyere i andre MC-miljøer.

I tillegg til prøvekjøring av nye sykler fikk deltakerne foredrag og debatt på kvelden.
Foto: Bjørn Richard Johansen

Retter man blikket mot andre kulturer er
det heller ikke telt som lenger dominerer på
norske og utenlandske campingplasser.
Hvis slike treff som Straand treffet blir
en trend er jeg ikke bekymret, men tvert
i mot mer positiv også med tanke på

gjennomsnittsalderen. For selv om vi som
trekker gjennomsnittsalderen opp sliter
med å ligge på harde liggeunderlag, tror
jeg vi har mange yngre tilhengere som også
heier på rene laken og dusj med sjampo fra
dispensere.

Frozen Riders anno 1991
Klubben ble stiftet i 1991 i Lensvik. Til
å begynne med holdt vi til i et hus som
et av medlemmene lånte ut til klubben.
Huset var gammelt og trekkfullt, men
likefullt var det liv der året rundt. Det
finnes mange artige historier å lese fra
alle festene og samlingene i klubbhuset.
Det kom blant annet mange fra andre
siden av fjorden, Rissalandet. Frozen
Riders ble etter hvert kjent for sine
legendariske fester.
Siden starten har klubben vokst, og
på det meste har vi vært over 80
medlemmer. Klubben har vært aktiv
mer eller mindre hele tiden. For noen år
siden prøvde vi å arrangere MC-treff på
Åsmyra stadion. En kjempefin treffplass,
litt utenfor allfarvei, men med det meste av fasiliteter. Men vi
startet dessverre i en tid hvor interessen for treff var på vei ned.
Det ble treff tre år på rad (2011 - 13) før vi måtte avvikle. Dette
er nok noe som er i tiden, etter hvert som gjennomsnittsalderen
på motorsyklistene har steget. Snittalderen er nå 50 pluss, og
klubbene har ikke vært flinke nok til å satse på rekruttering.
Mange andre klubber har også lagt ned sine treff. Et eksempel
er at hele Trøndelag nå kun har to NMCU treff igjen, Steinkjer og
Orkdal.

Hva gjør vi? Det er jo så innmari trivelig
å treffe igjen kjente på treffene rundt
omkring! Vi snakket senest om det
siste helg, på høsttreffet til Atlantic. Blir
det færre treff nå må vi kanskje begynne
å treffes hjemme hos hverandre? Back
to basic. Et annet alternativ er at flere
klubber i nærheten av hverandre kan
samarbeide om å arrangere. Der har vi
kanskje noe å gå på?
Tilbake til Frozen Riders. Vi er i dag 27
medlemmer. Det er ikke så mange som
kjører på treff, men ellers er vi veldig
sosiale og er flinke til å arrangere fester
for oss selv og for bygda. Vi var på
Romsdalstreffet i år. Der var vi faktisk ni
medlemmer, og fikk premie for største
klubb. Hver onsdag fra påske og ut oktober har vi åpen kafé.
Når jordbærsesongen er i gang serverer vi jordbærdessert laget
av Lensvik-bær.
Vi håper flere treff overlever, på tross av oddsen. Vi er nok en
utdøende rase, så kanskje vi skal søke staten om å komme på
rødlista over utryddningstruende arter? Ellers håper jeg alle har
hatt en fin sommer med mange fine turer og morsomme MC-treff.

Frozen Riders Linn Gården
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Aktuelt

Unge krefter trår til i Nord-Trøndelag
TEKST: ROLF W. MARTHINSEN FOTO: PRIVAT

Årsmøtet i Nord-Trøndelag krets
valgte to 20-åringer til de øverste
vervene. Det blir spennende å se
hva yngre krefter kan utrette.
– Det er veldig stort å bli valgt til leder. Jeg
har sittet ett år som nestleder og setter
veldig pris på tilliten jeg har blitt vist. Siden
jeg ble med i styret har jeg vært med på det
meste av arrangementer. Og jeg har lært
mye av Merete som nå gir seg, forklarer den
nyvalgte lederen Jostein B. Schei.
Med seg som nestleder har han fått med
Jan Ove Thorsen som er født samme år. De
to har ambisjoner om å videreføre det gode
arbeidet kretsen har gjort de siste årene. I
tillegg ønsker de å bli flere.
– Jeg er opptatt av vei og trafikksikkerhet.
Det finnes mange som ikke er ansvarlige i
trafikken og derfor synes jeg det er viktig å
bidra selv, forklarer Jostein.
Den nye kretslederen studerer for tiden
musikk på Nord Universitetet i Levanger. Hit

pendler Jostein hver dag fra Sparbu. Han
har kjørt MC siden han var 16 år For tiden er
han uten sykkel, men forsikrer at det blir ny
sykkel til våren.

litt mindre kjøring på grunn av skolearbeid.
– Det er gleden ved å kjøre som driver meg.
Jeg er ikke noe råkjører, men synes det er
spennende å kjøre MC.

– Jan Ove og jeg kjørte sykkel til Tyskland i
sommer. Det var spennende å se hvordan
vei-infrastrukturen der nede var bygget opp.
Jeg har så lenge jeg kan huske vært opptatt
av veiutbygging og –utbedring, uten at jeg
vet helt hvorfor.
– Etter at jeg begynte å studere har det blitt

Det nye styret har foreløpig ikke hatt noen
styremøter, men Jostein forklarer at han
veldig snart skal innkalle til det første
styremøte med ny leder og nestleder.
– Vi er unge, men vi er jo voksne. Jeg håper
at vi blir oppfattet som seriøse, for vi har
store ambisjoner, sier Schei

Fornyet samarbeidsavtale om trafikksikkerhet
NMCU og Statens vegvesen
har undertegnet en ny samarbeids-avtale om trafikksikkerhet.
TEKST: ROLF W. MARTHINSEN FOTO: GEIR STRAND

NMCU har siden 2007 hatt en samarbeidsavtale med Statens vegvesen om
trafikksikkerhet. Det var daværende
NMCU-leder Hans Petter Strifeldt og vegdirektør Olav Søfteland som signerte den
første avtalen.

fokus på tiltak for å bedre trafikksikkerhetssituasjonen for motorsyklister.

Gode erfaringer med avtalen
Erfaringene med samarbeidsavtalen er
svært gode og vi har nådd mange av
målene vi har jobbet mot. Blant tiltakene
som er gjennomført er det særlig grunn til
å nevne innføringen av elektronisk veifelles-

kjema, utgivelsen av Full Kontroll-boka (som
nå er trykket i 200.000 eks) og –filmen, det
nære samarbeidet om OECD konferansen
og åpningen av verdens første nullvisjonsvei for MC i 2008.
Den nye avtalen ble underskrevet 16. oktober av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og
daglig leder i NMCU Bjørn M. Magnussen.

Avtalen forpliktet de to organisasjonene til å
samarbeide om konkrete sikkerhetsmål, og
skulle opprinnelig gjelde i to år. I 2009 ble
avtalen forlenget for to nye år. Mot slutten
av denne perioden ble begge parter enige
om at erfaringene var så gode at avtalen
skulle gjelde fram til en av partene leverte
en skriftlig oppsigelse.

Den nye avtalen
Opprinnelig var ikke planen tenkt revidert i
år, men NMCU og Vegdirektoratet mente
tiden var inne for en oppdatering. Gjennom
sommeren har avtalen blitt revidert med
8 MC-bladet nr. 5 - 2018

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og daglig leder i NMCU er svært fornøyd med at den nye avtalen
er signert.

MAKNSUS1T0AP%
BO

EN MER RETTFERDIG
FORSIKRING
Nå får du maks ti prosent nedrykk i bonus hvis
du får en skade på bilen eller motorsykkelen.

Vil du vite mer om den nye bonusordningen og
fordeler som medlem av NMCU?

GÅ INN PÅ IF.NO ELLER RING OSS PÅ 21 49 24 00

70810_3 INHOUSE NO

I samarbeid med
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MC-forum Agder

Høstmøte
i MC-forum Agder
TEKST: ODD TERJE DØVIK FOTO: OLAV T. VEHUS

1. januar 2020 blir Aust- og Vest-Agder
slått sammen til ett fylke. Fra NMCUs
side har vi ingen planer om en tilsvarende
sammenslåing av dagens fylkeslag. I forhold
til MC-forum er det likevel naturlig å se for
seg ett felles organ, ikke minst fordi Statens
vegvesen allerede arbeider på tvers av
fylkesgrensen som snart forsvinner. For å

sikre god geografisk dekning vil NMCU stille
med begge sine fylkessekretærer i dette
nye, sammenslåtte MC-forum, hvilket er
en løsning som alle parter er veldig fornøyd
med.
Det første møtet i det nye MC-forum Agder
ble avholdt i Arendal 7.november, med
deltagelse fra NMCU, Statens vegvesen og

Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg møtte
en representant fra ”Nullvisjonen”. Den
andre fylkeskommunen (Vest-Agder) og UP
hadde dessverre meldt forfall.
De to MC-foraene i aust og vest har vært litt
ulikt sammensatt, og vi brukte derfor noe tid
på å diskutere hvem som i framtiden skulle
ha ”fast sete”, og hvem som eventuelt bare
skulle innkalles ved behov. Konklusjonen
ble at NMCU, Statens vegvesen, UP
og representanter fra fylkeskommunens
administrasjon er faste medlemmer, og at
organisasjoner som f eks Nullvisjonen og
Trygg Trafikk kun innkalles ved behov.
Det har vært foretatt MC-befaringer i begge
fylker i 2018, og vi gikk gjennom noen av
funnene derfra. Vi drøftet også hvordan
rapportene fra disse befaringene kan følges
opp, da det er liten vits i å bruke tid og
penger på befaringer og rapporter som
bare blir liggende og samle støv. Statens
vegvesen har flere idéer om hvordan denne
oppfølgingen kan forbedres, og vil blant
annet jobbe tettere opp mot entreprenørene
på de ulike vegstrekningene.
Det er planlagt nye befaringer våren 2019,
og da vil vi også gjenta tidligere års suksess
med førerutviklingskurs på Skandinavisk
trafikksenter i Kristiansand (dette er
berammet til 4. og 5. Mai).
Ingen av NMCUs fylkessekretærer hadde
åndsnærværelse nok til å få tatt et bilde av
møtedeltagerne, så vi lar meldingen ledsages
av et arkivfoto som viser fylkessekretær i
Aust-Agder, Olav T. Vehus, i aksjon som
vegbefarer et sted i indre Agder.

RYGGMERKER?
Topp kvalitet til fornuftige priser, uansett antall

Mc Profil A/S, Evjeveien 2768, 4735 Evje/ 90780558

post@mcprofil.no

mcprofil.no

- Profilartikler siden 1998-

Stor innsats under vegbefaring i Aust-Agder.
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IT’S NOT ABOUT
WHERE YOU CAME FROM,
BUT WHERE YOU’RE
GOING NEXT.
MAKE LIFE A RIDE.
The new R 1250 GS

Concentrated performance meets impressive efficiency. With the new
BMW R 1250 GS you will experience the new Boxer even more directly.
Contact your BMW Motorrad dealer for more information.
Read more about our motorcycles on www.bmw-motorrad.no
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Nytt fra sekretariatet

Min side og NMCU-appen
Du sitter nå med årets julenummer av
MC-bladet foran deg. Kjenner du noen
som ikke har fått bladet selv om de har
betalt kontingent? Da er vedkommende
antagelig oppført med feil adresse i
registeret.
Adressering
Når det gjelder adressering har vi gjennom
årenes løp lagt ned mye arbeid i å ha riktig
adresse på våre medlemmer for å holde
returen fra Posten på et minimum. Posten
returnerer alt som avviker fra deres opplysninger. Medlemmer som har bodd på
samme plass i mange år har de siste årene
fått nye gateadresser. Er du en som har fått
endret adresse kan du hjelpe oss. Endring i
adresse gjør du på nmcu.org under ”kontakt
oss/adresseendring” eller under fanen «Min
Side».

Min Side
Første gang du logger deg inn på «Min side»
henter du nytt passord ved å oppgi medlemsnummer eller e-postadresse. Deretter

trykker du på «reset/få passord». Passord
genereres automatisk og sendes som SMS
til din telefon. Hvis du ikke får noen melding
er du mest sannsynlig registrert med feil telefonnummer.
Etter at du er logget inn første gang anbefaler vi å endre passordet på «Min side» til
samme passord som i NMCU-appen. Da blir
det færre passord å huske. Dersom du ikke
får logget deg på, ta kontakt med sekretariatet på epost nmcu@nmcu.org eller på
telefonnummer 908 37 374.

NMCU-appen erstatter treffkalenderen
Sentralstyret har vedtatt at treffkalenderen
fra og med 2019 kun vil være elektronisk.
En kalender i papirform er tidkrevende og
kostbar å lage og distribuere, og er i praksis
utdatert i det øyeblikket den er trykket. Sentralstyret mener derfor at treffkalanderen på
papir har utspilt sin rolle.
NMCU-appen oppdateres jevnlig så snart vi
får ny informasjon. Her finner du det meste
vedrørende ditt medlemskap, oppdaterte
treff, MC-parkeringer, medlemsfordeler og
førerutviklingskurs. Du finner også medlems-

kortet ditt med utløpsdato i NMCU-appen.
I god tid før medlemskapet utløper vil du
motta faktura elektronisk eller i postkassen.
Dette kan du til enhver tid endre på «Min
side». Her kan du også velge om du vil ha
MC-bladet på papir eller digitalt i form av en
PDF.

Vervekampanjen
Vet du at det er såre enkelt å verve en venn
så sant du har tilgang på nett? Be den du
verver om å benytte direkte innbetaling.
Verver blir umiddelbart registrert som verver.

Klubbkontakt
Til dere som er kasserer eller NMCU-kontakt
i en klubb: Husk å returnere svarsendingen
som er sendt til klubbens adresse i oktober.
Noen klubber har også fått denne på mail.

Livstidsmedlemskap
Kunne du tenke deg å tegne
livstidsmedlemskap i NMCU
og få ditt eget medlemsnummer?
Benytt mail: livstid@nmcu.org

Nye livstidsmedlemmer i NMCU
NMCU 001
NMCU 002
NMCU 003
NMCU 004
NMCU 005
NMCU 006
NMCU 007
NMCU 008
NMCU 009
NMCU 010
NMCU 011

Odd Terje Døvik
Rita Kvinge Døvik
Bjørn M Magnussen
Ulf Gusgård
Lars Myklemyr
Bjarne Klægstad
Geir Kalvøy
Bjarte Nymoen
Egil Ledal Kjøsnes
Kari S. Haugødegård
Bjørn Mork
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NMCU 012
NMCU 013
NMCU 016
NMCU 017
NMCU018
NMCU 019
NMCU 020
NMCU 021
NMCU 022
NMCU 023
NMCU 024

Ole Magne Kjølstad
John Arild Løken
Ketil Bergmann
Trond A. Kragseth Jenssen
Geir Strand
Roy Andersen
Stein Tronsmoen
Arnt Olav Hoset
Magnus Strømdal
Jo-Anders Johnsen
Kenneth Haavin

NMCU 025
NMCU 026
NMCU 029
NMCU 030
NMCU 032
NMCU 033
NMCU 034
NMCU 035
NMCU 036
NMCU 037
NMCU 040

Ole Bertil Reistad
Egil Magne Harjo
Jan Fredrik Møller
Solveig Haugland
Ronny Israelsson
Dag Joar Brønstad
Eivind Klevmoen Døvik
Arne Solem
Nelly Steinnes
Per Arntzen
Ole Hermann Sørli

NMCU 041
NMCU 045
NMCU 046
NMCU 048
NMCU 049
NMCU 050
NMCU 052
NMCU 053
NMCU 055
NMCU 056

Helge Olsen
Helge Petraborg
Lasse Berg Andersen
John Magne Hansen
Tore Slettebø
Bjørn-Kåre Iversen
Øyvind Kollerud
Nils Frøhaug
Hans-Peter Lannerstedt
Benny Larsen

FEMA

FEMA måler meninger om støy
Det finnes mange meninger om hvordan en motorsykkel bør låte. Noen
mener lyden av en Harley med rake rør kan sidestilles med musikk.
Andre mener slik lyd er helseskadelig.
TEKST & FOTO:: ROLF W. MARTHINSEN

I Tyskland og Nederland blir stadig flere
veier stengt for motorsykler, delvis på grunn
av klager på overdreven støy. I en web-

undersøkelse ønsker FEMA å finne svar
på hva motorsyklistene selv mener om
støyproblematikken.
9759
motorsyklister
svarte
på

undersøkelsen. 119 av disse svarene kom
fra Norge. 47 prosent av de europeiske
deltakerne svarer at de kjører med originalt
eksosanlegg. 4 prosent svarer at de kjører
med originalt anlegg som er modifisert. 24
prosent kjører med erstatningsanlegg, og
12 prosent kjører med erstatningsanlegg
de selv har modifisert. 13 prosent svarer at
de kjører rundt med et elektronisk justerbart
eksosanlegg.
Et annet spørsmål FEMA ønsket svar på var
påstanden om at høy lyd redder liv (”loud
pipes save lives”). Her svarte 55 prosent av
de spurte nei.
89 prosent svarer at de aldri har blitt stoppet
i støykontroll og 95 prosent svarte at de ikke
har fått bot eller blitt avskiltet som følge av
støy.
NMCU er forberedt på at støyproblematikken
vil få større fokus i årene framover. World
Health Organization (WHO) nedjusterte
tidligere i år verdiene for hva som er
helseskadelig støy. WHOs anbefaling av
maks grense for veistøy er nå 52 decibel.
I norsk regelverk er denne grensen 55.

Livstidsmedlemskap:

Den ultimate julegaven til NMCU!
Det har gått ett år siden NMCU
lanserte muligheten for å tegne
livstidsmedlemskap.
Vi har snakket med sentralstyrets
leder Odd Terje Døvik
om erfaringene så langt:
Du var en av initiativtagerne til ordningen.
Hvordan har det gått?
Det har gått fantastisk bra! Vi har til nå fått
over 50 livstidsmedlemmer, som til sammen
har gitt oss en kontantinnsprøyting på nesten
400 000 kroner. Noe av dette har vi allerede
brukt til å investere i et nytt og moderne
medlemsregister, helt uten å belaste det
ordinære driftsregnskapet. Neste år vil vi
kanskje bruke livstids-pengene til å finansiere
deler av vervekampanjen som pågår, slik
at heller ikke den skal belaste driften. Og
det var jo hele poenget med ordningen; at
livstidsmedlemmene gav oss mulighet til å ta
noen ekstra løft, i stedet for å måtte spare i
årevis for å få råd til det!

Medlem på livstid;
det høres litt voldsomt ut?
Ja, for noen gjør det kanskje det? Men
for andre er det stikk motsatt. For mange
av oss er motorsykkelen en primærkilde
til fantastiske naturopplevelser, berikende
sosiale relasjoner, spennende reiser,
mestringsfølelse, moro og mye mer. Det er en
hobby og en interesse som har potensiale til
å vare livet ut, i alle fall så lenge helsa holder!

Så hvem er målgruppen for dette
livstidsmedlemsskapet?
Det er de av oss som ikke kan tenke oss et liv
uten sykkel. Som kanskje har kjørt noen år,
eller i alle fall har noen år på baken. Det er de
som kanskje er litt mer enn gjennomsnittlig
engasjert både som motorsyklister og som
NMCU-medlemmer, og som er villige til å
forskuttere noen års kontingent for at vi skal
få muskler til å gjennomføre det løftet vi så
vidt har startet på. Og som er nødvendig
for at vi skal beholde vår slagkraft som
interesseorganisasjon.

Forskuttere kontingent?
Ja, det er det handler om. Et
livstidsmedlemsskap
koster
7500
kroner, noe som tilsvarer drøyt 16 års
medlemskontingent med dagens sats.
Våre livstidsmedlemmer har foretatt en
investering i NMCUs framtid, og betrodd oss
16 års kontingent – på forskudd. Det er en
tillitserklæring som gjør meg både stolt og
ydmyk!

Men 16 års kontingent? Hva om jeg ikke
skal kjøre sykkel så lenge?
Vi ber ikke folk tegne livstidsmedlemsskap
for å spare penger. Hvis du ikke får
regnestykket til å gå opp for egen del
skal du ikke gjøre dette. Vi er glad for alle
medlemmene vi har, også dem som år
etter år betaler sin kontingent uten å tegne
livstidsmedlemsskap.
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Intervju

20 minutter med den nye

Samferdselsministeren
På grunn av møte hos Kongen i Statsråd ble vårt møte med den nye
samferdselsministeren noe forkortet, men heldigvis er Jon Georg Dale
en effektiv kar med mye på hjertet.
TEKST & FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

Da Jon Georg Dale fikk vite at posten som samferdselsminister ville bli ledig var han ikke
sen med å stille seg til disposisjon. Dale har alltid vært opptatt av samferdselspolitikk,
men har ingen erfaring med motorsykler. Han sluttet med motoriserte to-hjulinger
da det var på tide å parkere mopeden.
– Samferdsel er uhyre viktig for den regionen jeg kommer fra, Nord-Vestlandet,
og jeg har alltid vært opptatt av dette temaet. Helt siden jeg begynte som
statssekretær for Ketil Solvik Olsen i 2013 har samferdsel vært mitt primærønske.
Etter statssekretærjobben for Ketil var jeg først statssekretær for Siv Jensen
i Finansdepartementet, og ble så minister i Landbruksdepartementet i 2015.
– God infrastruktur er viktig for at hverdagen til folk flest skal gå opp, og er
helt avgjørende for at næringslivet skal kunne fungere. Hvilket igjen er
helt avgjørende for at vi skal kunne bo og være virksomme i hele
landet.
– Jeg liker kjøretøy som går fort og
lager lyd, men er nok ikke like stor
entusiast som min forgjenger
Ketil. Jeg elsker fart. Hadde
jeg anskaffet motorsykkel tror
jeg det kunne gått galt. Jeg
har alltid hatt lyst til å kjøre
MC, men stoppet etter
mopedstadiet, hvilket jeg
tror var smart. I denne
jobben bør man jo også
ha en viss respekt for
fartsgrenser, sier Jon
Georg Dale
Dale forsikrer at
han i grove trekk
kjenner til Norsk
Motorcykkel
Union, og at
han har mange
kolleger og
venner som
kjører sykkel.

Jon Georg Dale vil gjerne at det skal bli lettere å få førerkort på lett MC.
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Den nye samferdselministeren innrømmer at han er fersk, men vil gjerne bli bedre kjent med NMCU.

Flere MC-er i byene
Dale ser for seg flere motorsykler i
byområdene. I regjeringserklæringen fra
Jeløya ble det slått fast at det skal legges
til rette for motorsykkel som et miljøvennlig
alternativ.
– Jeg mener Jeløya-plattformen er fornuftig.
Det ene er miljødimensjonen som vi peker
tydelig på. Det andre er plass i infrastrukturen.
Spesielt i byområdene hvor kø og areale til
parkering er utfordrende.
Ministeren innrømmer at regjeringen på
dette punktet er litt i klinsj med kommunene,
spesielt Oslo. Selv om det overordnede
målet er å få flere til å ta kollektivt inn til byene
burde det ikke være så vanskelig å få parkert
en motorsykkel i sentrum som det er i dag.
Likevel mener han at folk må ta inn over seg
at den bruken av motorkjøretøyer vi har hatt
må endres på grunn av veksten.
– Vi skal greie å holde klimamålet, og vi
skal greie å ha null-vekst av motoriserte
kjøretøyer i storbyene, men forholdene må
ligge til rette slik at folk kan komme seg til og
fra jobb på en ordentlig måte.

Om statsbudsjettet
Når Dale må svare på om han mener
forslaget til statsbudsjett samsvarer med
regjeringserklæringen fra Jeløya vrir han seg
litt mer i stolen. Han kjøper seg litt tid med

et tilbakeblikk på de fem årene Frp har sittet
i regjering, men før resonnementet er fullført
svarer han:
– CO2 komponenten i alle sektorer
prises etter utslipp. Dette gjelder også
for motorsykler, og det ble vi enige om på
Jeløya. Hvor mye motorsykkelen du kjøper
slipper ut påvirker hvor mye du må betale i
engangsavgift.
– Men vi er ikke ferdige med å levere på
Jeløya-erklæringen. Dette er jo vårt første
budsjett, og vi har planer for å legge til rette
for motorsykler i de kommende årene.
Siden statsråden ikke har sittet så lenge i
stolen er han ikke kjent med NMCUs forslag
om å endre beregningen av engangsavgiften
og trafikkforsikringsavgiften, men forsikrer at
han vil sette seg inn i hva NMCUs forslag går
ut på.

Sikrere veier
Trafikksikkerhet har høy prioritet i
departementet. All planlegging, utbygging
og vedlikehold skal ha fokus på sikkerhet.
– Jeg er veldig fornøyd med at vi har høy
utbygging av gode og tryggere veier, med
flere felt og skille mellom kjøreretningene.
Utfordringen er variasjonen i standard på de
veiene vi har.
– Arbeidet vi har satt i gang med å redusere
etterslepet på vedlikeholdet av veiene med
1,8 milliarder (sju milliarder fra 2013 til 2019)
er et av de aller viktigste tiltakene vi kan
gjøre.

– Det handler om mer enn å klippe snorer.
Veivedlikeholdet er noe av det viktigste vi
kan gjøre for å redusere antallet ulykker,
mener ministeren.

Endring i førerkortreglene
28. september publiserte Samferdselsdepartementet et høringsforslag om at det
burde bli enklere å få førerrett på lett motorsykkel dersom man har førerkort klasse B.
– Jeg mener dette er et godt forslag med
tanke på de som pendler. Så lenge denne
ordningen kan dokumentere tilstrekkelig
kompetanse mener vi dette er fornuftig,
forklarer Dale.
NMCU har et annet syn på dette. Vi tror
ikke 12 timers opplæring uten førerprøve
gir tilstrekkelig grunnlag for å ferdes sikkert
på MC, et argument vi serverte den nye
ministeren.
– Det er mange måter å håndtere
førerkortregelverket på, men i det øyeblikket
folk har tatt førerkort på vanlig bil mener vi
at man er kvalifisert for flere andre kjøretøy,
blant annet lett motorsykkel. Vi mener
kompetansen man får ved å ta førerkort
for bil ivaretar de hensynene som bør ligge
til grunn for å kunne kjøre lett motorsykkel,
forklarer Dale.
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Test: Yamaha Niken

Knivskarp carving

Med mulighet til 45 graders nedlegg kan Yamahas Niken sammenlignes med skikjøringens
carvingteknikk. Niken betyr «to sverd» på japansk, noe å leve opp til. To hjul foran og ett bak skal gi mer
trygghet i svingene, også på vått underlag.
TEKST: MAGNUS KLYS FOTO: YAMAHA

Vi rekker knapt å sette oss for presentasjonen
av Yamaha Niken før vi får det rett i fleisen:
– Nye Yamaha Niken er en motorsykkel.
Dette er ingen tre-hjuling du kan kjøre med
førerkort klasse B. Den er god for å legges
ned i 45 grader og de doble forhjulene gir
maksimalt grep når du går til angrep på
svingen, også på vått underlag, eller kanskje
spesielt da.
Yamahas produktsjef i Europa, Leon
Oosterhof, mener bestemt at du blir en
bedre MC-fører med en Yamaha Niken.
Her sitter vi, en brokete forsamling journalister
fra ulike deler av verden, og det er bare å

suge til seg all informasjonen vi mates med.

Overraskelse
Det var mange som spurte seg selv om
vi skulle få sjansen til å testkjøre Niken i
området rundt Grossglockner i Østerrike.
Selv stilte jeg meg spørsmålet om hvordan
sykkelen skulle føles i sving, ved innbremsing
og fremfor alt hvordan den skulle være
sammenlignet med en ordinær to-hjuling.
Jeg sier det med en gang: Jeg ble veldig
overrasket.
Det første man tenker på er selvsagt de
to framhjulene. De markerer slutten av
en parallellogram-lenke som holder de to
hjulene på plass, i to sett opp-ned gaffelben.

I tillegg finnes et støttestag som stabiliserer
konstruksjonen. Det er hele denne pakka
som gjør det mulig å legge sykkelen ned
hele 45 grader. Konstruksjonen har ikke
noe låssystem på forhjulene, hvilket vil si at
sykkelen går i bakken hvis du slipper den.
– Niken er en helt ny motorsykkel. Vi har gått
fra skisse til virkelighet. De som har tegnet
sykkelen startet med blanke ark. Det bakre
gaffelbenet har justerbar returdemping, og
det fremste skal holde systemet på linje
og assistere dempingen. De to gaffelbena
beveger seg individuelt. Det er 410 millimeter
mellom gaffelbenene og den avstanden er
også lik når sykkelen legges ned. Hadde vi
laget avstanden lengre ville vi fått dårligere
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Test: Yamaha Niken

stabilitet. På grunn av den smale bredden
må man ha førerkort for motorsykkel for å
kjøre Niken.
– Forhjulene er justert etter Ackermanmetoden, hvilket betyr at innerhjulet må
ha «toe in» for å holde samme linje som
ytterhjulet gjennom en sving, forklarer Leon
Oosterhof.
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Det ble mye teknisk prat og det er jo morsomt.
Sammenlikningen med skikjøringens carvingprinsipp fikk vi også forklart av den italienske
alpinisten Davide Simoncelli. Deretter var det
klart for å komme seg opp i sadelen på den
847 kubikk store tre-sylindrede maskinen
som leverer 115 hestekrefter. Nikens tresylindrede ”cross plane”-motor har sitt
utspring i motorene som sitter i Tracer 900

og MT-09. Jeg har gitt de motorene mange
lovord tidligere, og denne er intet unntak. Vi
forlater parkeringsplassen og setter kursen
mot Grossglockner og Edelweisspitze. Veien
dit er mildt sagt variert, hvor den ene svingen
avløser den andre.

Sikkert
Jeg forsøker å legge sykkelen litt lenger enn

vanlig i de første svingene. Jeg vet jo at det
er en tre-hjuling jeg sitter på, men hadde jeg
ikke visst bedre hadde jeg trolig ikke merket
forskjell. Det føles akkurat som å kjøre en
vanlig to-hjuling. Sykkelen følger sporet jeg
har valgt gjennom svingene. Den endrer
retning om jeg gir mer motorstyring. Om
den har mer feste enn vanlig er vanskelig å
bedømme siden veiene er knusktørre. Etter
noen timer i sadelen kjennes det veldig trygt
i svingene, selv om jeg provoserer litt.
Sadelen føles behagelig og stødig. Den
er plassert litt lengre bak enn hva som er
vanlig, men Yamaha har valgt dette for å få
en jevn vektfordeling. Det er ingen utfordring
å nå styret, og jeg finner lett alle knapper
og hendler. Jeg begynner nå å forstå hva
Yamaha mener med likhetstrekkene med
å kjøre på ski med carving-teknikk. Det er
vanskelig å forklare men, jeg prøver alltid å
legge litt mer trykk på ytterdekket akkurat
som når man legger trykket på ytterskien i
alpinbakken.
Det går også an å bremse ganske kraftig et
stykke inn i svingene uten at jeg blir usikker.

Teknologien
Niken er selvfølgelig spekket med den nyeste
teknologien. Den har tre ulike kjøremodus,
anti-spinn kan justeres i to trinn, eventuelt
slås helt av. Quick-shifteren virker både opp
og med og gjør deg uavhengig av clutchen.
Det er heller ikke så dumt med varme i
håndtakene når vi kommer litt opp i høyden,
hvor det fremdeles ligger snø i kantene
enkelte steder. Cruisekontroll er heller ikke å
forakte.
Følelsen av å kjøre en sportsmotorsykkel blir
sterkere jo lengre jeg kjører. Det går fint å dra
på litt, og jeg sitter behagelig med bra støtte
til knærne mot tanken.
Noe negativt? Tja, den er jo ikke lett foran,
og den kan kanskje være vanskelig å parkere
om det er litt trangt.
Om du er interessert i en Niken er det ikke
bare å bestille i butikken. Sykkelen må faktisk
bestilles på nett. De første eksemplarene har
akkurat kommet til norske forhandlere.
– Yamaha har studert denne teknologien
med stabilitet en god stund, men vi nøyde
oss ikke med det bare med det. Vi ville
også beholde det morsomme med å kjøre
motorsykkel. Målsetningen var maksimalt
svingpotensiale, noe jeg mener vi har lykkes
med, sier Yamahas prosjektledet Takahiro
Suzyki.

Teknisk om Niken
Motor
Maks effekt
Maks dreiemoment
Drivstoffsystem
Antall gir
Overføring
Fjæring foran
Fjæring bak
Bremser foran
Bremser bak
Dekk foran
Dekk bak
Akselavstand
Tankvolum
Vekt
Setehøyde
Farge
Hjemmeside
Forbruk
Pris
Garanti
Utslipp

Væskekjølt tre-sylindret rekkemotor
84,6 kW (115 hk v/10.000 o/min)
87,5 Nm v/8.500 o/min
Elektronisk innsprøytning
6
Kjede
Dobbel opp-ned gaffel, justerbar
kompresjon- og returdemping
Enkel demper, justerbar forspenning
og returdemping
Skiver med 4 stempler
Skive med 1 stempel
120/70-15
190/55-17
1510 mm
18 liter
263 kg
820 mm
Grafitt
www.yamaha-motor.no
0,56 l/mil
Fra 196 900.5 år
134 g/km
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MC-fotografen

Ikke
bare en jobb
Jon Klasbu kjører MC og er fotograf. Han liker å blande kortene og
mener han får de beste bildene når kan kombinerer jobb og fritid.
TEKST: TEKST: ROLF W. MARTHINSEN FOTO: ROLF MARTHINSEN OG JON KLASBU

– Som sagt har jeg alltid syntes det har
vært spennende med motorsykler, og i
sommer tenkte jeg. Hvorfor ikke fotografere
motorsyklister på MC-treff?
Klasbu er en handlingens mann og som
sagt, så gjort. Jon tok med seg utstyr på
et par treff denne sommeren og det ble
mange spennende bilder. Et av treffene han
fotograferte på var ”Bike and Beach” på
Prestegårdstranda i Horten. Utallige bilder
fra denne fotograferingen er blitt publisert i
sosiale medier denne sommeren.
– For mange år siden var jeg medlem i
Horten MC-klubb, og jeg har hengt litt med
dem i sommer. Det er spennende å kjøre
sammen på tur, men jeg har litt blandede
følelser omkring dette med telt og treff nå
som jeg har passert 50. Bortsett fra det har
jeg kost meg skikkelig på Sportsteren denne
sommeren, forsikrer fotografen.
Klasbu har alltid vært interessert i det
meste som har motor. Han er ofte å se på
Rudskogen hvor han dokumenterer livet
rundt arrangementene og kjøretøyene der.

På jobb
NMCU møter Jon i Stokke på en jobb for
Baglerne MC. I lokalet som en gang var et
fjøs har Jon rigget seg med blitzlamper og en
Harley foran en bensinpumpe. Godt voksne
mennesker er kanskje ikke mest begeistret
for å bli dirigert og fotografert, men Jon gir
seg ikke før han er fornøyd. Han gestikulerer
og gir beskjed om hvordan han vil ha det.
Den som fotograferes må pent finne seg i å
gjøre som fotografen sier til han er fornøyd.
– De fleste som kjører sykkel vil ha bilder av
sykkelen sin, men glemmer seg selv oppe
i det hele. For alle andre slike bilder har
«bare» en sykkel. Hvor kult er det ikke å ha et
spesielt bilde av seg selv med sykkelen sin?

Selvportrett av Jon med Sportsteren.

– Jeg har kjørt motorsykkel i mange år, noe
som er en fordel når man skal komponere
bilder med MC. Det er vanskelig å forklare,
men det er lettere å sette et særpreg på
bildene om man kjenner kulturen rundt
det man skal fotografere, sier fotograf Jon
Klasbu.
Jon bor i Horten hvor han har jobbet mange
år som fotograf og grafisk designer. Han er
godt kjent i fotomiljøet for sin helt egenartede
stil. Med kamera og Mac-en sin kan trylle
fram gull av gråstein.
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Som flere av oss var Jon uten sykkel noen
år før han i våres investerte i en HarleyDavidson Sportster.
– Jeg begynte å kjøre sykkel da jeg var 18,
og har hatt flere sykler. Etter at jeg solgte
den forrige sykkelen har jeg hver sommer
lånt sykkel for å kjøre litt. Det har vært
mest R-sykler, men at jeg nå har kjøpt en
Sportster er ikke helt tilfeldig. Nå som jeg har
blitt voksen tror jeg det kan være lurt å ha en
sykkel som ikke går alt for fælt.

Skal du selge sykkelen din og trenger gode
bilder til annonsen kan du også kontakte Jon.
Han tar bilder av sykkelen din om du spør
pent, og betaler litt. Jon er fast bilfotograf for
Bertil O. Steen i Tønsberg. Siden Jon ble
hyret inn for å ta annonsebilder av bruktbiler
har salget deres økt betraktelig.

25-års jubileum
– Vi har 25-års jubileum neste år og i
den forbindelsen trenger vi et bilde av
alle sammen til en plakat. Vi var på ”Bike
and Beach” i Horten i sommer og der
fotograferte Jon. Derfor valgte vi ham. Han
tar jo kjempefine bilder. Vi tenkte kanskje han
skulle ta med et kamera og knipse litt, men

Medlemmene i Baglerne MC. Fotograferingen ble bestilt fordi klubben fyller 25 år. Fra venstre: Stig Halsteinsen, Anders Skjeggerød,
Jan Magne Apeland, Bjørn Kåre Andersen, Dag Anders Andersen, Jørn Martin Kristiansen og Alf Røren. Foto: Jon Klasbu

han stiller med lamper og hele pakka, sier Alf
Røren i Baglerne MC.

Liker det som er tøft
Jon skiller seg fra andre fotografer på flere
måter. Han jobber hovedsakelig alene og
har ikke noen butikk med tradisjonelle
åpningstider. Jon har i hele sitt voksne liv
vært fascinert av kroppsbygging og fitness,
og det er nok i dette miljøet han er mest
kjent.
– Jeg har alltid trent selv og vært i dette
miljøet så lenge jeg kan huske. For meg
er det naturlig å kombinere jobb med
personlige interesser. Det er da de gode
bildene kommer, forteller Jon.
Når det gjelder fotografering i disse miljøene
er det ingen over og ingen ved siden. Jon er
god på dramatisk lyssetting og perspektiv,
men det er i det «digitale mørkerommet»
(Photoshop – Lightroom) Jon skiller seg
mest fra andre fotografer. Siden han
også er grafisk designer manipulerer han
reklamebilder på en mesterlig måte. Han
har også hatt en rekke forsidebilder i flere
fitness-magasiner.

Fotomaskin
Jon er ofte å se på ulike arrangementer med

Jon Klasbu i aksjon. Lite er overlatt til tilfeldighetene når Jon fotograferer. Foto: Rolf W. Marthinsen

fotoutstyret sitt. Er du deltaker på et treff
eller liknende og blir fotografert av Jon, kan
du etter arrangementet logge deg inn på
fotomaskin.no og finne bilde av deg selv. Jon
har nemlig, sammen med en kar som bærer
navnet Tom Erik Paulsen, utviklet en nettside
hvor brukerne kan se på bilder av seg selv,

og legge inn bestilling. Kjøper du bilde her får
du et redigert bilde med alle rettigheter.
Jon forsikrer at han kommer til å beholde
Sportsteren en stund, og hvem vet? Kanskje
han dukker opp på et treff du skal på neste
sesong.
MC-bladet nr. 5 - 2018 21

I garasjen til Roy Ryvænge

Hjemmelaget er best
TEKST & FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

Det er mange som snur seg når Roy kommer kjørende på denne.

Det kan med første øyekast se ut som rot, men det meste av det du finner i garasjen til Roy Ryvænge har
affeksjonsverdi. Hvis ikke er det pågående prosjekter.
Privatbilen er det ikke plass til, men flere av
syklene du finner her inne er i høyeste grad
kjørbare.
– Dette er den siste jeg har bygd, og den
bruker jeg nesten daglig. Men det har blitt
mange mil med «bussen» også, sier Roy
Ryvænge.
«Bussen» er en 2004 modell Ultra Glide.
Den kjøpte Roy fordi han hadde fått seg en
kjæreste som også vil være med på tur.
– Det er ikke lenge siden jeg kom hjem fra
USA, hvor det ble mange mil. Men det har
blitt mange mil her hjemme også. Tilsammen
har jeg kjørt 14 000 kilometer i år.
De fleste er kjørt med «bussen», men Roy
liker seg aller best på chopperen han bygde
sist. Det er også denne flest snur seg etter.
Den brune Harley-en med den brede hekken
er opprinnelig en 74-modell Shovelhead.
Det vil si; det er ikke så mye som er igjen av
donorsykkelen.
– Denne er bygget på en ramme fra Calle.
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Det er ikke en stivramme, men bruker
dempere montert etter Softail-prinsippet.
Den har luftfjærer og kan heves og senkes.
I tillegg til kompressor har den også lufttank
slik at den heves raskere, forteller den
entusiastiske sykkelbyggeren.
– Jeg har ikke bygget noe på stiv ramme før.
Kanskje det blir neste prosjekt?

Selvgjort er velgjort
De fleste delene på Roys sykkel er
hjemmelagde. Styret er helt spesielt.
Holkene er i metall og flukter med resten av
styret. Inne i styret ligger en clutchpumpe på
den ene siden, og en bremsepumpe på den
andre. På denne måten blir ikke slangene
synlige. Roy sveiser, freser og dreier mange
av delene selv. Til og med eksosanlegget
har Roy laget selv. Og hvis du tror Roy kjører
med rake rør tar du feil. Eksosanlegget
stammer fra et valset rør kjøpt på Biltema.
Overflaten er ru fordi rørene er sprøytet med

aluminium og anlegget har fått hjemmelaget
innmat som slett ikke vekker hele nabolaget
når Roy skal på jobb.
Luftfilteret på denne sykkelen har du neppe
sett maken til. Luftfilterboksen har fått nytt
design laget av plater med plexi-glass.
På oversiden av filteret finner du også det
lille som er av varsellamper. «Dashbordet»,
på høyre side nedenfor tanken, er også
minimalistisk. Hvilket passer godt til Roys
motto: Det enkle er ofte det beste.
Den brede hekken er ikke så bred som
man kanskje skulle tro. Dekket er bare et
240-dekk, men det er montert på en åtte
tommers felg.
– Dekket ser mye bredere ut på grunn av
den brede felgen.
For å få plass til et så bredt bakdekk har Roy
montert en 3,35 tommers open-belt-løsning.
– Det ser jo tøft ut, men er kanskje ikke så
praktisk, innrømmer Ryvænge.

Open belt. Her skal man holde fingre og tær
unna når motoren går.

Styret på denne sykkelen har mange elegante
detaljer. Underliggende speil og ingen synlige
kabler.

Flere prosjekter
Roy bærer stolt vesten som viser at han er
medlem i Horten MC-klubb. Han tilbringer
mye tid med sine klubbvenner, og da NMCU
kom innom var han egentlig på vei opp til
klubblokalet hvor kan skal sparkle vegger og
tak.
– Jeg har ikke vært medlem veldig lenge.
Jeg var tidligere medlem i Rotary, men der
blir man jo hevet ut når man fyller 40. Så
da måtte jeg finne på noe annet.
– Jeg er medlem av NMCU på grunn
av det dere har fått til for oss som
bygger om sykler. Hvis man gjør
tingene i riktig rekkefølge går det fint
å bygge om sykler i Norge, forsikrer
Ryvænge.

Café-racere og nostalgi
Du trodde kanskje at Roy kun skrudde
på amerikanske merker? Neida! Nede i
garasjen står det to halvferdige café-racere.
Den ene holder sønnen til Roy på med.
Den andre er en Yamaha XJ 600 som det
allerede er vanskelig å spore opprinnelsen
av. Den har foreløpig fått en hvit farge, men
jeg mistenker at denne fargen er midlertidig.
Litt lenger inne står en annen Harley. Denne
bærer også preg av at Roy har hatt den en
stund.
Og helt innerst står det en BSA 250. Denne
fikk Roy som 12-åring, og det var denne
han lærte å kjøre på. Den har nok mest
nostalgisk verdi, men for noen år siden
restaurerte Ryvænge også denne. Den
har fått litt lakkpest og er ikke lenger helt
strøken, men det forsikres at BSA-en skal til
pers igjen.
Den hyggelige sykkelbyggeren med det
lange skjegget og skinnvesten skal snart
bytte jobb. Men også den nye arbeidsplassen
kan stille avansert verktøy til disposisjon
utenom arbeidstid. Roy trenger derfor
ikke å gi opp hobbyen selv om han skifter
arbeid. Han legger ikke skjul på at tilgang til
avansert verktøy som dreie- og fresebenker,
sveiseapparat og liknende er helt nødvendig
for å kunne bygge sykler på denne måten.
– Jeg er ikke så opptatt av utstillinger

Forgaffelen er original, men har fått nytt stuk i
form av en hjemmelaget styrekrone. Gaffelbena
har fått dreide foringer slik at de ser kraftigere ut.
Instrumentpanelet til Roy er minimalistisk og
svært spesielt. Legg merke til lysene på toppen
av den spesielle luftfilterboksen.

Når Roy slipper all luft ut av bakdemperne blir
sykkelen ekstremt lav.

og sånt, men det er jo kjekt når man får
hyggelige tilbakemeldinger fra folk som ser
sykkelen. Det er også viktig at sykkelen skal
være komfortabel å kjøre.
Om den er komfortabel å kjøre kan ikke
undertegnede verken bekrefte eller avkrefte,
men hvis Roy kommer kjørende er i alle
fall sjansen stor for at du snur deg når han
passerer.

Når Roy skal ha med kjæresten på tur må han
bruke «bussen», en 2004 modell Ultra Glide.

Holkene er av metall og flukter med resten av styret..
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TILBUD!

10%
NÅ FÅR DU SOM

NMCU MEDLEM

RABATT PÅ ALT!

NORGES FINESTE MC BUTIKK

WWW.XLMOTO.NO

BRUK KODEN NMCU I KASSEN!

CODE: NMCU
KODEN ER GYLDIG 18-12-01-18-12-31
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Vi oppgraderer vår nettbutikk og
feirer med introduksjonstilbud
PC-sekk for den kresne
Få 100 kroner i rabatt
på den praktiske pc-sekken
med NMCU-refleks
for bedre synlighet.
Kun 435 kroner inklusive frakt.

Du finner NMCU-butikken
på vår hjemmeside nmcu.org
Besøk butikken for å bestille
eller se flere gode tilbud.
Vi spanderer frakt ut året.
Rabattkoden finner du i nettbutikken.
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Kilometer
og høydemeter
i DOLOMITTENE
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Reise

Klar for transport

Passo Rolle

Alpene – og i særdeleshet Dolomittene – er et motorsykkel-eldorado.
Eneste ulempen er de 1500-1600 kilometerne med transport for å
komme dit. Det går an å kose seg på tyske Bundestrasser som et
alternativ til Autobahn, men da går tida. Man kan også ta toget fra
Hamburg til Lörrach eller München, men det har etter hvert blitt
ganske dyrt.

Passo delle Erbe på italiensk.
Og på toppen av de fleste større passene
finnes et museum til minne om den store
krigen, altså 1.verdenskrig. Gjerne lokalisert
inni et av de utallige festningsverkene som
også finnes på passhøyden. Kjøper man et
kart vil utgiverstedet avgjøre om det er de
tyske eller de italienske navnene som står
først, eventuelt med de største bokstavene.
Og langs veiene er lokale skilt på tysk, mens
den statlige skiltingen er på italiensk. På
mange måter har imidlertid Syd-Tirol tatt
opp i seg det beste fra begge kulturer; ølet
og veistandarden er tysk, pizzaen og vinen
er italiensk. Og som i Italia for øvrig synes
fartsgrensene kun å være ”til orientering”.
Å ”følge trafikken” gjennom små landsbyer
kunne innebære fartsoverskridelser som ville
kvalifisert til ubetinget fengsel i Norge. Så det
prøvde vi å unngå.

TEKST OG FOTO: ODD TERJE DØVIK

Etter å ha prøvd alle de
ovennevnte alternativene var
det i år klart for en ny variant:
Tilhengertransport av syklene,
bak egen bil. Og det funket
faktisk veldig bra! Opplastingen
av fire forskjellige motorsykler
på en tralle beregnet for én bil
krevde riktignok fintenking for
å oppnå ønsket vektfordeling. Passo Pordoi – oppstigningen fra nord
Men etter litt fram og tilbake,
og med et tungt bilbatteri stroppet fast på
er stor nok til ha et antall spisesteder å velge
draget, fikk vi det kuletrykket vi ønsket. Og
blant, men liten og ukjent nok til at det verste
kunne uten problemer marsje i 110-115
”turist-trøkket” uteblir. Vi hadde leid oss en
km/t. Fortere enn det er det uansett ikke lov
romslig leilighet i det vi trodde var en stille
å kjøre med tilhenger, selv ikke i Tyskland.
sidegate. Sidegaten, og parkeringsplassen
Vi forlot Kristiansand med ferja en fredag
på andre siden, viste seg imidlertid å være
morgen, stod 3 timer i kø ved Hamburg, og
åsted for en skikkelig Oktoberfest mens vi
stoppet for natten i Fulda. Lørdag fortsatte
var der, så det ble så-som-så med stillheten.
vi sydover, mistet 4 timer på grunn av en
Men desto mer ompa-ompa! Vi tok
trafikkulykke ved Garmisch-Partenkirchen,
musikken, folkelivet og det gode ølet som
og ankom bestemmelsesstedet akkurat
en bonus!
tidsnok til å få oss en pizza før alt stengte.

Canazei
Vi hadde valgt Canazei i Syd-Tirol som base
for årets Alpe-tur. Den lille byen ligger i 1450
meters høyde nordøst for Val di Fiemme,
omgitt av fjell – og pass! – i alle retninger. Den
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Tysk og italiensk om hverandre
Syd-Tirol tilhørte Østerrike fram til
1.verdenskrig, og det preger fortsatt
regionen. Alle steder – og alle pass – har to
navn; et tysk og et italiensk. Passo Gardena
heter Grødnerjoch på tysk; Würzjoch heter

Hårnålssvinger uten ende
Canazei ligger like ved ”Sella-massivet”,
og pass-runden som omkranser dette
fjellet markerte starten på MC-uka vår.
Passene Fedaia, Falzarego, Valparola,
Campolongo, Pordoi og Sella fulgte tetti-tett, avbrutt av en liten avstikker opp til
toppen av Passo Gardena. Etter lunsj tok
vi med oss ytterligere to-tre pass før vi var
tilbake i Canazei. Ikke så mange mil (bare
ca 28), men desto flere høydemeter. Og
sannsynligvis flere hårnålssvinger på én dag
enn det er mulig å kjøre i Norge på en hel
sesong! Hvis mengdetrening er nøkkelen til
å bygge kjøreferdigheter kan man neppe få
det i mer konsentrert form enn her. Samtidig
er veistandarden imponerende bra, noe vi
snakket om mer enn én gang underveis.

”Det hender at motorsyklistene går rundt i byen som vanlige menn…”

Det er også forholdsvis enkelt å finne fram.
Passene er stort sett markert med brune
skilt, og det finnes kart som er laget spesielt
for motorsyklister, der alle de kjedelige veiene
er tonet ned, mens motorsykkelveiene er
framhevet med til dels tykke streker. Vi ble
overrasket mer enn én gang, for strekningen
som framstod som en hovedvei på kartet
kunne vise seg å være både smal og trang
i virkeligheten. Ikke at det var noe problem..
Ved et par anledninger bommet vi på
navigeringen, og endte opp på noen riktige
kremstrekninger vi aldri hadde funnet på
egenhånd. Vi hadde GPS, men brukte den
lite. Kart er mye morsommere!

Passkjøring i mørke? Not!
På turens andre dag forsøkte vi å finne veien
til Passo di Pura, men mistet avkjørselen
og fulgte i stedet en smal og svingete vei
opp gjennom skogen til den lille landsbyen
Sauris. Herfra bar det over Sella di Razzo,
et morsomt, øde og lite trafikkert pass. Da
oljepumpa på 1290’en røyk noen hundre
meter etter å ha passert toppen fant vi også
ut at mobildekningen var svært dårlig. Etter
litt lirking og luring fikk vi likevel kontakt
med ”KTM Assistanse”, og etter noen
timers venting gikk ferden videre, nå med
undertegnede som passasjer på en av de
andre syklene. Vi rakk ikke hjem før det
ble mørkt, og måtte kjøre Passo Pordoi –
med sine til sammen 61 hårnålssvinger – i
stummende mørke. Det var en interessant
opplevelse, men ikke noe å anbefale. Når
blikk-bruken i hårnålene krever at du må
se bakover, over skulderen, hjelper det
ikke med all verdens hovedlys - som peker
framover.
Dagen etter fortsatte turen på leid sykkel.
Nå gikk sløyfa nord og vest, over Pordoi og
Campolongo til San Martin. Fra San Martin
kjørte vi Würzjoch, en annen Dolomittperle som ofte glemmes i susen fra de mer

Passo Sella, med Sassolungo (3181 moh) i bakgrunnen

kjente fjellovergangene. Det samme gjelder
småveiene i området rundt Castelrotto, Seis
og Presule, der det ene panoramaet flottere
enn det andre dukker opp rundt neste sving.

Venezia og Stelvio
Vi hadde på forhånd plukket ut to ønskemål utenfor Dolomittene, nemlig Venezia og
Stelvio. Begge er innen rekkevidde av en
litt lang dagstur fra Canazei, og vi besøkte
begge. Kjøreturen ned til Venezia er gøy
i ca 2 timer, og så er det bare kjedelig og
tett trafikk resten av veien. Men etter å
ha parkert syklene på Piazzale Roma og
lettet på antrekket steg humøret, og vi
var turister så gode som noen. Vi tok en
taxibåt til Dogepalasset, spiste lunsj på en
fortausrestaurant og gikk oss vill i smågatene
på vei tilbake til syklene.
Stelvio-turen bestod også av kjedelige
transportmil via Bolzano og Merano, som
ble avløst av en fantastisk oppstigning
fra Müstair i Sveits via Umbrail-passet til
toppen. Vi unngikk med vilje oppstigningen
fra Prato, men koste oss desto mer på veien
ned igjen til Bormio. Deretter fulgte Gavia og
Tonale, før en ny liten feilnavigering tok oss
over noen små pass like vest for Bolzano.

Flott finale
Pass-tettheten er så høy i Dolomittene at
man selv etter 4-5 dager kan komme over
nye og relativt ukjente veier. For oss ble
Passo Brocon og Passo Manghen på den
aller siste kjøredagen to høydepunkt. Særlig
det siste fascinerte oss: 1700 høydemeter
regnet fra dalbunnen, en uendelighet av
svinger, nesten ingen trafikk og – som vanlig
– et perfekt lunsjsted like ved passhøyden,
2000 moh.
Om kvelden ble syklene igjen lastet opp,
og neste morgen satte vi kursen nordover.
Brenner-passet var raskt unnagjort, og etter
21 timer mer eller mindre non-stop var vi i

Hirtshals. Her fikk vi noen timer på øyet før
Fjord Line tok oss tilbake til Kristiansand, 10
dager eldre men mange opplevelser rikere.

7 dager og 32 pass (moh)
Stelvio
(2758)
Gavia
(2618)
Umbrail
(2503)
Sella
(2244)
Pordoi
(2239)
Giau
(2236)
Valparola
(2197)
Gardena
(2137)
Falzarego
(2105)
Fedaia
(2057)
Manghen
(2042)
Valles
(2031)
Würzjoch
(2006)
Oclini
(1989)
Rolle
(1984)
San Pellegrino
(1919)
Tonale
(1883)
Campolongo
(1875)
Lavezze
(1805)
Sella di Ciampigotto
(1790)
Staulanza
(1773)
Sella di Razzo
(1760)
Costalunga
(1745)
Nigra
(1688)
Brocon
(1615)
Cibiana
(1530)
Pinei
(1488)
Brenner
(i bilen)(1374)
Mendola
(1363)
Mauria
(1298)
San Lugano
(1097)
Gobbera
(988)
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-Hadde jeg visst det var så
vanskelig hadde jeg ikke begynt

Anita Egeland Råbu drømte i mange år om å ta lappen på MC.
Hun ante ikke at det var så vanskelig.
TEKST: TEKST: ROLF W. MARTHINSEN FOTO: PRIVAT

– Øvelseskjøring langs landeveien gikk
relativt greit, men jeg brukte utallige timer i
kjøregården. At det var så vanskelig hadde
jeg ikke forestilt meg.
Anita hadde vært med på utallige
motorsykkelturer som passasjer og
syntes det var stas, men en stund før
overraskelsen var et faktum hadde hun
sagt til mannen sin at hun kunne tenke seg
å kjøre selv.
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Ble tatt på ordet
En ettermiddag i juni 2016 fikk Anita en
overraskelse hun sent vil glemme. Da
hun kom hjem fra jobb sto det en Yamaha
Virago 535 på gårdsplassen.
– Jeg tenkte at mannen min kanskje
hadde besøk av noen som kjørte MC. På
motorsykkelen var det festet en lapp med
navnet mitt. Rundt hjørnet sto døtrene
mine for å se reaksjonen. Det var utrolig
morsomt.

– Jeg syntes jo at det var morsomt å sitte
på, men det var en stund spennende å
leke med tanken om å kjøre selv. Etterhvert
forsonet jeg meg med at det blir nok ikke
slik. Ettersom tiden gikk ble det bare en
fjern tanke.
Det ble en del øvelseskjøring den første
sommeren, men Anita ventet med å ta
kjøretimer til våren etter.
– Jeg veltet på en av de første turene vi var
ute å kjørte. Vi skulle opp en bratt bakke i
et boligfelt. Jeg var usikker på det meste
og det endte med at jeg gikk i bakken.
Mannen min tenkte nok at nå er det vel
bare å sette sykkelen i garasjen, men slik
ble det heldigvis ikke. Jeg kom meg på
sykkelen igjen.

Nok en overraskelse
August samme år fylte Anita 50 . Hun
gledet seg til feiring med familie og venner,
men ante ikke at nok en overraskelse var
på vei. En vennegjeng hadde gått sammen
og samlet inn 20 000 kroner som kun
kunne bruke til å ta lappen.
– Det var jo helt fantastisk. Siden det var
sent på sesongen begynte jeg ikke med
kjøretimer før året etter. Jeg tok kontakt
med en kjøreskole i Kristiansand og
begynte med timer våren 2017.

Vanskelig
Men det skulle vise seg å være vanskeligere
enn Anita hadde trodd. Hun brukte mange
kjøretimer i kjøregården før det ble kjøring
på vei.
– Jeg ante ikke at det skulle være så
krevende! Hadde jeg visst at det var så
vanskelig hadde jeg nok ikke begynt i det
hele tatt. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg
brukte, men bare i kjøregården brukte jeg
opp pengene jeg fikk i gave.
Anita har ikke noe godt svar på hvorfor det
var så vanskelig.
– Det kan nok ha noe med alderen å gjøre.
Når man er ung tenker man ikke så mye
på konsekvensene. I tillegg blir man ikke
”mykere” med årene.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke ga
opp. Jeg fikk lappen i august 2017 og vi
har kjørt mange turer siden det. Det er
utrolig gøy å kjøre selv. Vi har blant annet
kjørt kystveien til Egersund, vi har kjørt i
Telemark og i Setesdalen. Nå planlegger vi
en lengre utlandstur langs Østersjøen. Det
tror jeg blir spennende.

Ny sykkel
Etter mange mil på Viragoen bestemte Anita
at hun skulle bytte sykkel. Hun kjøpte seg
en Kawasaki Z 300.
– Yamahaen var litt gammel, og jeg likte
kjørestillingen bedre på Kawasakien. Den
er mindre og vesentlig lettere å kjøre. Jeg
kjører ikke så fort, men kunne tenkt meg en
større sykkel etterhvert.
I våres var Anita med på et rustløserkurs,
noe hun synes var veldig lærerikt.
– Selv om det ikke var lenge siden jeg
hadde tatt førerkortet var det noe annet å
øve med egen sykkel. En god erfaring å få
med seg, og jeg kommer nok til å ta et nytt
kurs til våren, sier Anita.

Kretsårsmøter
Annonsene til kretsårsmøtene finner du nå på nmcu.org
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