
Dagbok fra Tempotur Lindesnes - Nordkapp - Lindesnes

www.tempoklubben.com har fått eksklusive rettigheter på daglige rapporter fra Ole-Petter Åreskjold sin kjøretur tur/retur Lindesnes
-Nordkapp. På denne siden får du daglige oppdateringer i form av en kort status med bilder. Det blir utfyllende dekning i
Tempoposten i et senere nummer.

Mandag 26 juni 2006

Dette blir dessverre siste meldinding fra denne turen. Det som har skjedd er at jeg fikk kast på sykkelen i en tunell like før Fauske,
skled, falt og havnet i fjellveggen. Jeg er heldigvis ikke alvorlig skadet, kun ømme muskler. Jeg ligger nå på sykehuset i Bodø, men
blir utskrevet og reiser hjem med fly i dag. Jeg har blitt grundig undersøkt i natt og som sagt så har jeg ingen skader, noe som
skikkelig kjøreutstyr har en stor del av æren for.

Dette har på ingen måte skremt meg fra å kjøre Tempo og i natt har jeg ligget og tenkt på hvor neste langtur skal gå. Det har vært en
strålende tur med en litt dum slutt. Det irriterer meg at jeg ikke fikk fullført turen ned til Lindesnes, noe jeg svært gjerne skulle ha
gjort. Men sykkelen er ikke kjørbar, og nå ser jeg frem til å komme hjem og deretter reise på ferie.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet meg med gjennomføringen av turen. En stor takk til Geir Sandnes som
gjorde en kjempejobb med motoren, til alle dere som hjalp meg med deler undervegs, til Terje Flåt som har holdt kontakt og
oppdatert web-siden, til dere som har sendt tekstmeldinger og til alle som har fulgt med på denne siden.

Til slutt en spesiell takk til Viktor Tidemann og konen som stoppet og tok hånd om meg da jeg lå i tunellen. De tok med meg til
sykehuset og sykkelen hjem til sin egen garasje. Det er ikke mange som hadde stilt opp for fremmede folk på denne måten.

De vedlagte bildene viser Erik på sykehuset og Are som hjalp meg med tanken.

http://www.tempoklubben.com/


 

Søndag 25 juni 2006

Kl. 22:15: Dagen i dag har ikke vært kjekk. I formiddag hadde Erik et uhell. Han kom utenfor asfaltkanten, ramlet og brakk foten.

Tross dette kjørte han videre til sykehuset i Narvik hvor han ble innlagt. Han skal opereres i morgen. Jeg  kjørte videre etter å ha

vært med ham på sykehuset og har vært hos Are hvor vi skrudde på ny tank. Den fungerte fint, men nå har jeg dessverre fått

problemer som gjør at også jeg må avbryte turen.

Kl. 14:10: Jeg er nå på ferjen mellom Skarsberget og Bogneset. Det er tåke og duskregn. Oppe på Ballangen, på fjellet, var det så

tykk tåke at jeg så nesten ingen ting. Når jeg kommer i land så er det en times kjøring til Are for å skifte tanken.

Kl. 12:03: Det har akkurat begynt å regne. Jeg står i Narvik og prøver å "potle" meg videre med den lekke tanken.

Kl. 06:02: Frokosten er unnagjort. Det er lettskyet, oppholdsvær, men kaldt. Vi skal bare pakke så bærer det av gårde om en halv

time. Jeg har snakket med Are Troskog og han har tank, så vi regner med å få ny på plass i løpet av ettermiddagen.

Lørdag 24 juni 2006

Kl. 21:15: Vi har kost oss med god mat og drikke og deretter svettet i badstuen. Det blir ikke så mye svetting på Tempoen. Vi er i

Nordkjosbotnen i bunnen av Lyngsalpene. Turen har gått fint. For første gang hadde vi problemer med å finne hytte. På tredje forsøk

lykkes vi. Vi har gjort et hederlig forsøk på å fikse tanken, men det ble ikke helt vellykket. Satser på at vi skal få ny i morgen. Igjen
vil jeg takke all som sender tekstmeldinger og beklage at jeg ikke har mulighet til å svare. Nye rapporter  kommer i morgen.

Kl. 16.15: Nå befinner vi oss på Kvenandsfjellet. Sola skinner fortreffelig og det er veldig fint vær. Jeg vil gjerne rette en stor takk til

Paul Hanssen i Alta som gjorde et iherdig forsøk på å skaffe en tank. Han prøvde hos tre personer men den eneste som hadde var
dessverre i Karasjok. Det blir nok litt langt.

Kl. 14.05: Vi er nå i Alta. Kjøreturen har gått greit og sola har kommet frem. Alf Vaule har reist til Finland og skal kjøre hjem via
Sverige. Erik og jeg tar samme vei hjem og følger E6. En bil som vi møtte kom etter oss og stoppet da vi svingte inn på en



Statoilstasjon. Han hadde lest om prosjektet mitt i Tempoposten. Jeg benyttet anledningen til å spørre om han kjente til noen som
hadde en tank å låne, så nå har han kjørt til en kompis for å sjekke. Webmaster ringte så og sa at Are Troskog som bor på Hamarøy
har gitt beskjed om han han kan hjelpe, så det ser ut som om det kan løse seg. Har forresten hatt tank-sealer i tanken, så det er ikke
så ille lenger.

Kl. 07.40: På morgenkvisten oppstod det en aldri så liten katastrofe. Vi forsov oss en time alle tre. Men nå er nå er vi snart klar til å
dra. Været er ikke noe å rope hurra for, det regner nemlig. Lenger sør ser det lysere ut så vi håper på bedring. Er spendt på hvordan
det går med bensintanken.

Fredag 23 juni 2006

Kl. 21.00: Jeg måtte bare sende dette bildet av Alf Vaule som bader i Nordishavet fra verdens nordligste badehavn.
Utetemperaturen  er i underkant av 8 grader. En tøff viking.

Kl. 18.45: Vi har slått oss til ro på verdens nordligste campingplass, Kirkeporten Norkapp, på 71 grader nord.



Kl. 16.55: Nå har vi nådd målet. Vi er på Nordkapp. Hadde nettopp en regnbyge, men nå letter det og solen er fremme. Det blåser

imidlertid veldig mye. Totalt har vi nå kjørt ca 2800 km. Vi skal bare ta noen bilder før vi snur mot sør igjen. I morgen starter vi på

hjemturen. Det har imidlertid oppstått et problem. Tanken lekker som en sil og jeg tror ikke jeg kommer veldig langt slik den er nå.

Er det noen langs reiseruten, helst nord i landet ikke for langt fra E6, SOM KAN LÅNE MEG EN TANK? Dersom noen har en

som passer til en Swing ville jeg satt stor pris på hjelp. Send en tekstmelding til meg på 920 14691 eller ta kontakt med webmaster

(Terje Flåt på 908 32780) så formidler han beskjeden videre.



Kl. 12.40: Ankom Alta og gikk inn på Statoilstasjonen og hentet mutteren. Kjell Berg sendte den i går og Posten leverte til Statoil.

Jeg er like imponert over begge. Det er litt overskyet og og vind, men det er vel vanlig her i det bare nord.

Kl. 06.35: Nå er Tempoen ferdig pakket og vi drar snart av gårde. Det flott vær, kun noen få skyer. I dag er dagen for å nå målet. I

dag skal vi komme ditt vi har kjempet lenge for å komme. Det blir en flott dag i et flott landskap.

Torsdag 22 juni 2006

Kl. 20.45: Vi ankom Birtivari for et lite kvarter siden. Det er sikkert en samelandsby. Vi bor i noen små røde hytter, ikke akkurat
Hotell Luksus, men greit nok for tre barske karer. Vi fikk en liten regnbyge i dag, men ellers har det vært flott kjørevær. Bakover er

det mørk himmel, men nordover er det lyst og fint. Værmeldingen er også bra. I dag har vi kjørt 60 mil så det kjennes litt i bakdelen.
Totalt har vi nå tilbakelagt 2200 kilometer.  I morgen blir det besøk på Nordkapplatået. Da lover jeg bilder. I dag har jeg ikke fått tid
til fotografering. Nede i en bakke datt hovedmutteren på styrekronen av (den oppe på platen). Vi stoppet for å lete, men klarte

dessverre ikke å finne den. Vi fikk til en nødløsning, så det går greit å kjøre uten. Kjell Berg har sendt ny oppover og dersom Posten
gjør en like god jobb denne gangen, så henter vi den i Alta i morgen.

Kl. 15.00: Nå er vi på kommet til Narvik og setter kursen videre mot Alta. Det går tålig greit, med mindre småjusteringer underveis.

Kl. 11.40: Vi står nå på fergen fra Bognes til Skarberget. Båtturen tar 25 minutt og vi var heldige og slapp ventetid. Det er eneste
ferge på turen. Vi er ca 8 mil utenfor Narvik. Det er strålende sol fra nesten skyfri himmel. Tempoen går så det griner. Dette er så
fantastisk at jeg kunne ha gjort dette i flere måneder fremover. En hilsen til alle som leser denne siden. Kjekt at dere følger med og

takk for tekstmeldingene.

Kl. 08.30:  Vi kjørt i en time og er kommet til Fauske. Da vi ankom Statoilstasjonen lå det to endestusser der. En fra Eddie som var
send med ekspress og kommet frem i tide. Stor takk til Eddie, Statoil og ikke minst Posten som klarte å levere med ekspressfart.
Den andre endestussen var fra Kjell Eliassen som hadde levert den der i tilfelle Eddie sin ikke kom frem. Skal si temposystemet

fungerer bra! Tusen takk også til Kjell. Nå er endestussen på plass og vi er klar til å kjøre.

Onsdag 21 juni 2006



Kl. 19.15: Vi har nettopp slått oss til ro i Rognan i Saltdalen. Turen over Saltfjellet var fantastisk. For en natur. Vi traff en kar fra
Oslo på Harley. Han hadde nettopp fått den sjette prikken i sertifikatet. Jammen stod de ikke med radaren, og dermed var det gjort.
Den slags slipper en når en kjører Tempo. Har snakket med Eddie og han har sendt stussen, så jeg satser på å plukke den opp i
morgen. En ny takk til alle som sender tekstmelding. Jeg har dessverre ingen mulighet til å svare, så jeg får gjøre det på denne måten.

Kl. 17.45: Nå er vi ved polarsirkelen og har nettopp fått oss en matbit. Har ikke sett noen polarrev. Derimot har vi sett kyr, sauer og
flere elger i veien. Fortsatt fint kjørevær og kursen settes mot Fauske.

Kl. 15.45: Nettopp kommet til Mo i Rana. Her står jeg, uten bakstussen til eksospotten. Tempoen høres ut som en Harley. Har
snakket med en hyggelig dame på Statoilstasjonen hvor vi står. Hun har snakket med en like hyggelig dame på en Statoilstasjon på

Fauske. Deretter på telefonen til Eddie Myrvold som skal sende en ny stuss til Statoilstasjonen på Fauske med ekspresspost. Så
kjører vi mot Fauske og henter stussen der i morgen. Med god hjelp ordnes det meste. I mellomtiden leker jeg at jeg kjøre Harley.

Kl. 13.05: Er fem mil sør for Mo i Rana. Alt går som en drøm.

Kl. 10.35: Nå har vi kommet til Nord-Norge, mer presist til grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland, midt oppe på
Namsskogen. Vi er 310 meter over havet og har flotte kjøreforhold. Været er fint og veiene likeså. Det er et fantastisk land vi bor i

med nydelig natur. Jeg vil forresten benytte anledningen til å hilse til Anne, Susanne og Cecilie.



Kl. 06.45: Nettopp ferdig oppstått. Vi har hatt en god dusj og er klar for frokost. Sola skinner og temperaturen er på vei opp. Herlig

kjørevær.

Tirsdag 20 juni 2006

Kl. 20:53: Vi har nå slått oss til ro og funnet en hytte et lite stykke nord for Steinkjer. Så vi har lagt bak oss en god fartsetappe i dag.
Været er fremdeles flott, litt over 20 grader og overskyet. Når jeg kjørte oppover fra Trondheim fant jeg ut hvorfor jeg gjør dette.
Det var en herlig opplevelse å sitte på Tempoen og nyte livet.  Jeg kan bare si en ting: dette burde flere realisere. Nå vil vi ha mat. I
morgen settes kursen på ny mot Nordkapp.

Kl. 14:45: Nå er vi på Dovre, har nettopp passert Dovregubbens hall. Det er litt kaldere, men det går under som bare det. Holder
jevnt 70 km. Vi setter kursen mot Trondheim og regner være der om et par timer. Etter det regner vi med å kjøre enda lengre. Det

betyr i så tilfelle at vi kommer foran skjema. Jeg har fått mye moralsk støtte undervegs i form av tekstmeldinger. Det setter jeg stor
pris på. 

Kl. 12:00: Nå er vi på veg opp Gudbrandsdalen., omtrent ved Ringebu. Nå er det skjønt å kjøre Tempo. Dere kan angre alle som
ikke er med. Kjøreforholdene er ypperlige med 20 grader, overskyet og litt lummert. Etappe 2 er ferdig og vi har til nå tilbakelagt nye
100 km.



Tidlig formiddag: Vi var tidlig oppe i dag og startet fra Hønefoss kl 10. Været er flott, delvis overskyet, oppholdsvær og fin
temperatur. Bildet er fra en liten stopp i Raufoss sentrum hvor vi måtte gjøre noen småjusteringer. Nå kjører vi i fint driv langs den
fine Mjøsa.

Mandag 19 juni 2006

Kl. 21:03: Har ikke kommet av sykkelen etter endt økt før webmaster ringer og skal ha rapport. Vi er nå fremme rett utenfor

Hønefoss hvor vi skal ha første overnatting. Totalt har vi kjørt 625 kilometer i dag. Vi traff Alf Vaule som også skal være med på
turen i Seljord. Han hadde kjørt direkte fra Vikeså og droppet turen ned til Lindesnes. Som Erik kjører også han nymoderne
kjøretøy, så jeg er alene om å kjøre Tempo. Det var fint vær helt til Kongsberg. Så begynte regnet. Snart pøsregnet det og samtidig
begynte problemene. Lyset ble svakere og svakere og tanklekasjen som jeg trodde var fikset før turen økte på. Jeg fant ut at

lysproblemene skuldes en kobling som hadde blitt ødelagt da jeg satte på tanken etter reparasjonen. Det var bare en ting å gjøre;
tanken måtte av. Vi var i Kongsberg så jeg ringte Kai Ronny Nilsen. Her var det hjelp å få. Snart stod vi i en tørr garasje. Kai Ronny
likte ikke tanklekasjen, så han tok en telefon, og snart var en erstatningstank på plass. Tusen takk til Kai Ronny og eieren av tanken!

Det er kjekt å ha gode tempovenner.

Kl. 14:00: Vi startet fra Lindesnes fyr kl 10:30 og la kursen mot Kristiansand. Deretter fulgte vi riksveg 41 forbi Birkeland hvor vi nå

får oss en matbit. Været er fortreffelig og vi har funnet kvilepulsen og fått ro og fred i sinnet. Har allerede truffet et par Tempofolk og



hatt en hyggelig drøs. Nå rir vi videre på Tempoen og Hondæn, som begge sviver fint uten noen form for problemer.

Kl. 06:30: Nå er jeg klar til å reise. Sykkelen er pakket og klar og det er 13 grader og regn. Jeg har nesten ikke sovet i natt, omtrent
som en unge før julefeiringen. Jeg eg er veldig spent på hvordan dette skal gå og nå bærer det av gårde i regnvær.

 

Torsdag 15 juni 2006

Nå nærmer avreisen seg med raske skritt. Nedtellingen er i gang. Mandag 19. juni drar vi. Jeg Ole-Petter Åreskjold på Tempo og
Erik Homse på sin Honda Shadow. Sykkelen min, en Tempo Swing 1959 modell 175 ccm, er nå ferdig og klar for turen. 

Den ble prøvekjørt da vi kjørte ca 1.200 km tur retur Eidsvoll og Blårøyktreffet i pinsehelgen. Noen småfeil ble da avdekket og
senere rettet på. Så nå burde alt være klar. Det er kun pakkingen som nå gjenstår. 

Planen er at vi skal gjøre turen unna på 10 dager, 5 dager hver vei. Det blir ca 500 km pr dag å kjøre. Stor belastning på Tempoen,
så det blir spenene å se hva den kan klare. En Tempo er som kjent en driftsikker sykkel så dette skal nok gå bra. 
Jeg vil sammen med Terje Flåt som er webmaster på denne siden prøve å få til en daglig oppdatering og kommentarer på turen. De

blir slik at du som bruker Tempoklubbens hjemmeside kan i bilder og tekst følge turen og hvordan Tempoen har det.






