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25 års jubileums 
treff i Dalen
Tekst Hans Tore Bråten. Foto Hans Tore Bråten med flere.

Ja tenk det har gått 25 år. 12. januar 
1990 satt Reidar Kjelløkken og jeg på 
museumsloftet hjemme hos Reidar 
og høytidelig startet Norsk Tem-
poklubb. Denne spreke 25 åringen 
har selvsagt feiret seg selv i løpet av 
året. Først og fremst plakaten til alle 
medlemmene. Men man bør jo også 
møtes, ha det kjekt sammen og feire 
oss selv. 

Vår aktive og flotte lokalavdeling 
i Dalen søkte om å få arrangere 
Jubileumstreffet og fikk tilslaget. 
De lovet en fin helg i Telemark og 
datoen ble satt til 5. – 7. juni 2015. 
Endelig er datoen her, Jubileums-
treffet i Dalen står for tur! Som 
formann i klubben må jeg jo få med 
meg dette selv om det er litt langt 
unna. I følge kartboka skal det være 
ca 1640 km fra dørstokken hjemme 
til treffplassen. Jeg  kunne jo vun-
net «Lengst kjørte på moped» hvis 

det hadde vært nok feriedager å 
ta av. Men det ble propellfly, jetfly 
og siste etappe i leid Polo. Ikke den 
mest standsmessige ankomsten 
med andre ord. Men Tor-Inge Sørlie 
var snill og tok med en Panter som 
jeg fikk låne. Tusen takk Tor-Inge! 

Selv kjørte Tor-Inge en Raufossmo-
ped denne helga. Ikke for mange å 
se av de på treff, men artig å se noe 
annet enn bare Tempo. 

Siden Dalen ligger midt i mellom 
Øst og Vest er det mulig for ganske 
mange å komme på treffet uten å 
måtte kjøre alt for langt. Da er det 
flott å se at såpass mange hadde 
valgt å hjulkjøre. Det er noe eget 
ved å komme til ett treff på egne 
hjul og med hjelmen på hodet. Jeg 
følte meg i alle fall litt utilpass når 
jeg pakket pottehjelmen ned i en 
koffert for å dra på Jubileumstreff.

Redaktør Ole-Petter og Nestfor-
mann Terje Flåt hadde kommet før 
meg og de hadde sendt tekstmel-
ding om at de lå innerst på plassen. 
Jeg fant frem i mylderet av Tempo-
er, campingvogner og telt, og fikk 
parkert Poloen for dagen. 

Fra festmiddagen

Hans Tore Bråten på lånt Panter og 
Tor-Inge Sørlie på sin pene origi-
nale Raufoss moped. Foto: Geir 
Andreassen
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Teltet kom fort opp og det ble en 
hyggelig fredagskveld med likesin-
nede, glade og fornuftige mennes-
ker. Arrangøren serverte grillmat 
til en hyggelig pris og ett kobel av 
deleselgere stod på plassene sine 
og solgte gull og grønne skoger. 
Forresten mest av det første. Ved 
registreringen ble det utdelt en 
flott T-skjorte med påtrykket jubi-
leumslogo. Så da var det bare å dra 
på seg den grønne T-skjorta og bli 
en i gjengen. Diskusjonene gikk på 
tankdekaler, originalitet og mye 
annet rart.

Det ble etterhvert mørkt og de 
fleste valgte å krype ned i sovepo-
sen, mens andre mente at sommer-
natta ikke skulle soves bort. Det ble 
vel stille i alle leire etterhvert, og 

fredagen kunne få dø ut i takt med 
glørne fra grillen. 

Noen påstod at det hadde regnet 
kraftig om natta, men det må ha 
vært mens undertegnede lå til la-
ding. Det som derimot vekket meg, 
var duren av Tempo. En ny dag lå 
på lur. Ubrukt og lovende. På tide å 
stå opp!

På utsiden av teltduken viste 
lørdagen seg å være brukbart, selv 
om det ikke var helt tørt, ble det 
heller ikke noe særlig vått. Og når 
sola stakk frem mellom skyene ble 
det riktig så varmt. Langbord var 
dekket i gata til ære for både lokale, 
turister og Tempofolk. Så vi putret 
bort og stilte villig ut våre kjære 
sykler. 

Redaktøren mått skru litt på sin 
1966 model Tempo reanspoert.

Deler var å få kjøpt, både ting som man 
trenger og noe som man ikke trenger.
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Mye fint å se på her for en som har 
Tempoen kjær. Både originalsykler, 
restaurerte og forskjellige kreative 
alternativer. Mange bilder ble tatt 
og tekniske detaljer ble diskutert 
over en lav sko. Oldemors Gatefrok-
ost blir arrangert av Dalens Næ-
ringssamskipnad. Jeg angret litt på 
brakkefrokosten på treffplassen når 
jeg så hva Oldemors Gatefrokost 
disket opp med. Rømmegrøt, flat-
brød og spekemat med mer. Men 
det er jo alltid plass til litt ekstra 
mat...

Etter hvert ble det klart for avreise 
for oss mopedister. Vi skulle få et 
brukbart forsprang på mc’ene slik 
at vi alle kunne ha stram vaier inni-
mellom. Turen startet midt i sen-
trum av Dalen og vi ble snart ge-
leidet inn på smale svingete veier 
som passet doningene godt. Noen 
luktet det riktignok litt varm av, 
men Panteren jeg hadde fått låne 
gikk som ei klokke og vel så det. 
Tor-Inge på Raufossen drev stadig å 
giret ned i bakkene, mens min blåe 
leasingpanter var seig på girene. 
Flott sykkel, nydelig Telemarksnatur 

og mange fine sykler både foran 
og bak meg på veien, gjorde dette 
til årets fineste tur for min del. Vi 
kjørte langs Byrtevatn før vi fikk 
kaffe og kaker ved Byrte Oppvekst-
senter og Barnehage. Byrtevatn er 
oppdemmet og langt, men den var 
jammen meg nesten tomt for vann. 
Var nesten så jeg vurderte å stoppe 
for å gi et lite bidrag til vassdraget. 
Håper den ekstra store snøsmel-
tingen som var spådd slo til, for 
det var plass til noen millioner liter 
vann ekstra.

Folk koste seg på fellesfrokost i sentrum av Dalen
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Motorsyklene klarte ikke å ta oss 
igjen før kaffestoppen, men når 
de først kom så kom de fort. Noen 
kjørte rett og slett forbi avkjøringen 
og måtte snu, mens andre høgg inn 
JØS-bremsene og klarte å stoppe i 
tide. Heldigvis ingen uhell, men det 
ble litt kaotisk. Om det var gutt-
ungen som hadde våknet i dem, 
eller om de rett og slett var veldig 
kaffetørst vites ikke. Men det kunne 

ikke vært så mye slakk på gassvai-
eren! Hjemmebakte kaker og god 
kaffe ble unnagjort før Panteren 
igjen skulle til pers. Turen gikk 
videre mot Vinje og jeg gruet meg 
egentlig litt for å kjøre på E134 med 
moped. Heldigvis var det lite trafikk 
og desto flere Tempoer på veien, 
så det gikk helt supert. Ved Åmot 
svingte vi av mot Dalen igjen. På 
siste del av turen ble jeg liggende 

bak «Dansken». Vårt kjære Danske 
medlem Kim Jensen som hadde 
kommet til Jubileumstreffet med 
bomullstelt og en gammel Sport fra 
omkring 1936 med heftige 74 ccm 
plassert under tanken om jeg ikke 
husker feil. Øglændmaskinen som 
i sin tid var eksportert til Danmark 
var i god stand og med Danske 
tidsriktige skilter. Den dro godt i 
bakkene og holdt fin «mopedfart» 

Mange Tempoer var utstilt i sentrum av Dalen. 
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sammen med oss andre. Flere 
burde dratt frem de eldste syklene 
sine å ta seg en tur. De er laget for å 
brukes de også. Takk for at du kom 
helt fra Danmark Kim! Hyggelig å 
treffe deg og å kjøre sammen med 
deg.

Tilbake på treffplassen ble det tid 
for litt avslapping, en liten pils i 
sola, og vandring rundt om på 
Campingen for å se og prate. Tiden 
går fort i godt selskap, og straks var 
det klart for jubileumsfest i stortel-
tet. Dalen Tempoklubb disket opp 
med sin tradisjonelle og nydelige 
«Temposuppe» med flattbrød. 
Etterpå fikk jeg æren av å åpne 
jubileumskaka. Nesten litt synd å 
ødelegge den fine kaka, men den 

viste seg jo å være veldig god. 
Forsvant gjorde den også, men jeg 
tror alle som ville fikk smake en bit. 
Til sist var det musikk i teltet og 
stemningen var upåklagelig. 

Det var vel ca 175 betalende på 
treffet. Men det må ha vært langt 
over 200 Tempofolk tilstede. Så 
enten forstod ikke alle at man både 
skulle betale til arrangøren og til 
campingplassen, eller så var det 
rett og slett noen som var gjerrige. 
Uansett synd for arrangøren som 
gikk med underskudd til tross for 
et flott treff med mange tilstede. 
Både T-skjorte, storteltet, suppe, 
kaker, kaffe og musikk koster endel. 
Hadde alle registrert seg og betalt, 
tror jeg de hadde gått i pluss. 

Mitt første Tempotreff i Dalen og 
25 års Jubileumstreffet var ved veis 
ende. Panteren levert tilbake til sin 
eier, og så var det bare å begynne 
på hjemturen. Denne gangen i 
motsatt rekkefølge; Polo, jetfly også 
propellfly. Det vil si at SAS var så 
forsinket til Bodø at siste fly hjem 
var dratt. Men mandag formiddag 
ble dørstokken hjemme igjen pas-
sert. Takk til Dalen Tempoklubb for 
ett flott arrangement og takk til alle 
som var der og kastet glans over 
arrangementet. 

Vå danske venn kom helt fra Danmark
med sin Tempo fra slutten av 30 tallet.
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Den flotte jubileumskaken som ble servert. Formannen fikk 
æren av å sprette kaken. Foto: Tor Inge Sørlie.

Under: Flott Villiers med fin patina.

En flott original urørt Tempo Transport. 
Treffets eneste Kurer. 
Original Tempo militær


