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En gnist på tur med Sandnes 
Tempoklubb til Gnisten 
Av: Rolf Magne Hausken
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Allerede tidlig i mars var Standar-
den skifta olje på og gjort klar for 
en tur opp i nordfylket for den 
årvisse vårspretten som i år fal-
ler på den 13. april. Heldigvis en 
lørdag.

Lite jeg visste at når min vekker-
klokke ringte her på Sunde 
kl 06 så sto allerede Erik Homse på 
ferjekaien i Mekjarvik og ventet på 
oss som måtte gni litt søvn ut av 
øynene og tilsette kroppen litt 
koffein før tankene klarnet og 
turen for å treffe likesinnede kunne 
starte. Jeg hadde allerede avtalt 
med reiseleder å møte dem oppe 
ved Essoen på Revheim for å slå 
følge ut mot ferja. 

Trodde jeg var tidlig ute slik at jeg 
kunne fotografere når de kom 

kjørende, men nei disse sprekinge-
ne sto allerede å ventet, så etter å 
ha hilst på så bar det i vei mot nord.

Det gikk i fint driv utover og 
allerede i første rundkjøring kom 
der en til. Og på vår vei mot ferja 
møtte vi også 4-5 stykker til som 
hadde forhjulet 
samme vei.
Vi rullet inn på parke-
ringen på ferjekaien 
og det var ikke store 
gjengen som sto der:

7-8 mopeder var det 
som var ankommet 
i tillegg til Erik og 
meg. Vi regnet ikke 
med at det var like 
mange som i fjor som 
ville ta turen nord-
over. 

MEN mine tanker ble snart gjort til 
skamme. Den ene 
etter den andre trillet inn på 
parkeringen.

Snart var vi 32-33 sykler som sto 
klar og ventet på ferja som skulle ta 
oss over den speilblanke fjorden.
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Det ble mye god Tempodrøs under 
overfarten og forventningene til 
dagen var store. Tror overraskelsen i 
nord også var stor da de ble opp-
ringt og fortalt hvor mange to og 
trehjulinger som var i anmarsj.
 
Værgudene var så absolutt på vår 
side men jernhestene ble likevel 
surret og sikret under overfarten. 
Måtte også ut og sjekke om der var 
noen våkne på Kvitsøy under anlø-

pet der men det var ingen tohjulin-
ger derfra som skulle nordover.
Før ankomst Karmøy var alle tidlig 
nede på bildekk og klargjorde for å 
kjøre i land i samlet tropp. Alle had-
de startet opp i god tid så bildekket 
var fullt av blårøyk da ferjelemmen 
ble lagt ned og vi kunne rulle over 
kjørelemmen og i land på nordsi-
den av fjorden. Der var Tor-Magnus 
og Kjell og møtte oss på kaien.

En røykestopp før vi la i 
vei nordover var nå tvin-
gende nødvendig.

Tor Magnus ledet an mot 
Kvalavåg langs østre vei 
og opp til Bygnes ved 
Bilextra hvor det var 
ønskelig med en stop før 
vi rullet videre de siste 
kilometrene.

Passet i grunnen bra for 50 m før vi 
parkerte så fikk den første sykkelen 
problemer. En Transport som var 
like frisk igjen etter litt finjustering.

En annen veteran som er kommet 
på sokkel var en gammel grave-
maskin som hadde funnet sitt siste 
hvilested hos Vassbakk & Stol.

Litt forsinket og med enda en i rek-
kene bar det videre mot Kvalavåg 
og Gnistens ventende 
medlemmer.

Skulle så absolutt ha stått og sett 
alle doningene kommet over hau-
gen og inn på parkeringsplassen 
men det var det bare de fremmøtte 
som fikk se. Husket synet og følel-
sen fra i fjor med 20 stk og i år kom 
der nå 34 over haugen.
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Alle ble hjertelig mottatt av de 
fremmøtte og det var stelt istand 
med både pølser i brød, brus og 
kaffe. De fleste Tempoer ble studert 
og diskutert og ikke minst avfoto-
grafert. Noen med flott patina og 
andre som så ut som de kom rett 
fra produksjon. Alle like flotte.

Gnisten hadde rigget til med ban-
neret og stillet ut andre tohjulinger 
både med og uten motor. Et fan-
tastisk sted for en slik samling hvor 
også alle tok turen rundt og kikket 
både i klubblokalet og i eierens 
verksted.
 

Formannen Jostein ønsker velkom-
men og fortalte om turen som vi 
skalle ut på etter litt varmt i krop-
pen.

Før alle fremmøtte kunne legge i 
vei på tur over Karmøy måtte alle få 
smake på den fantastiske Gnisten-
kaken til Nils Magnus

Etter at alle var vel forsynte var det 
bare å sale opp jernhestene og 
legge i vei. Turen skulle da først gå 
til Kopervik med Reidar i front for 
alle 43. Videre gikkturen nedom 
Vea og mot Langåker.
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Tempoer (med unntak av to) så 
langt vi kan se i Kopervik. Det ble 
en imponerende rekke i gågaten 
hvor mange av de passerende 
pekte og forklarte at en sånn hadde 
de hatt i sin ungdom.

Rett etter Kopervik fikk en Corvette 
problemer med en røket wire. Det 
ble litt misforståelse i rekkene og 
gruppen ble splittet. Noen stoppet 
på Sevland og de fleste sto igjen 
på Veasletta og ventet på den som 
hadde problemer. 

Han hadde med reservewire så det 
var ikke så meget forsinkelse. Turen 
gikk da direkte mot Langåker hvor 
vi bare var innom oppsamlingsplas-
sen før Reidar ledet an over den 
historiske Burmavegen.

Alle fikk sjekket om alt var fast-
skrudd for veien var i meget dårlig 
forfatning og det ristet mye, men 
et flott innslag og alle syklene kom 
vel over. Turen gikk da innom østre 
vei og over Dale og inn på torget i 
Skudenes hvor LHL-Karmøy hadde 
stand og solgte lapper og hvor en 
problematisk softismaskin på Lan-
ternen også fikk kjørt seg litt.
 
En flott gjeng samlet for en siste 
drøs og beundring av hverandres 
klenodier før turen gikk igjennom 
Søragadå og ombord i Fjordveien 
som igjen tok oss over en speil-
blank fjord.

Under overfarten kom kapteinen 
ned og spurte pent om vi ikke kun-
ne trille i land de letteste syklene 
for de hadde ikke vifter store nok til 
å ta unna blårøyken fra bildekket.
Etter ferjeturen bar det for de fleste 
rett hjem men noen la inn en flott 
omvei i finværet.

Takk for en flott tur og dag alle 
sammen.


