
Tempoposten nr 4-158

Den perfekte gave!
Av: Knut Erik Engedal medlem nr. 10439

Gaveprosjektet har også ført til at vi andre nå har impulskjøpt 5 stk Tempoer så Lars har noen å kjøre sammen med. 
Dette er kvalitetstid og medisin for sjelen! :-)

Etter en oppvekst med Tempo 
Corvette, Comet, Panter og Sprint 
i store mengder, ligger interessen 
fortsatt latent i kroppen selv om 
det er 35 år siden.

Vår gode venn Lars Gjestrud kjørte 
en 1974 Tempo Corvette 380 med 
original Cometmotor på den tiden. 
Den var sånn passe ihjelskrudd og 
det gikk med mange kvelder til å 
holde denne kjørbar. I tillegg var 
boden hans full av andre Tempo-
prosjekter, men det var den svarte 

og hvite Corvette'n som var favorit-
ten.

I en alder av 48-49 år begynte Lars 
å følge en del Tempogrupper på 
Facebook. Faktisk ALLE sidene med 
innhold av Tempo. Da han begynte 
å nærme seg en 50 års feiring, ble 
ideen født om å gi ham en tilsva-
rende Corvette som han hadde 
som 16-åring. Ideen ble lagt frem 
for kompisgjengen og etter at den 
hadde modnet litt så var alle enige 
om at dette var en meget god ide. 

Vi var i kontakt med siste eier av 
den opprinnelige Corvette'n, men 
han hadde dessverre kastet sykke-
len på tidlig 90-tall. Makan!

Vi kom i kontakt med en hygge-
lig kar fra Østfold som hadde et 
eksemplar av den karakteristiske 
svarte og hvite Corvette'n. Proble-
met var bare at sykkelen så ut som 
en dass.
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Godt utpå søndagen ble Corvette'n båret 
ned 3 etasjer og kjørt til et godt hjem. Nå 
er sykkelen nyregistrert etter å ha stått i 
en låve siden 1991. Ikke bare er en Tempo 
reddet, men vi har også fått en hardbarket 
Tempoist tilbake på veien. Dette kaller jeg 
vinn vinn.
Man blir glad av å kjøre en Tempo og man 
sprer glede rundt seg.

Lars fikk i 
tillegg egen 
refleksvest med 
logo: "Årets 
50-åring" (hå-
per vi ikke blir 
dømt for brudd 
på opphavsret-
ten av JØS)

Vi fikk ikke helt uventet invitasjon til 50-års 
lag. Det eneste problemet var at festlokalet 
lå i 3.etg!!!
Sykkelen måtte jo selvfølgelig overrekkes 
kjørende inn i festlokalet. Etter inntak av 
god mat og godt drikke var stemningen så 
bra at det eneste som manglet var litt frisk 
to-takts eksos.
Stemningen var magisk da Corvette'n fylte 
lokalet med blårøyk.


