
Dagbok fra Tempotur Bergen - Svinesund - Bergen

www.tempoklubben.com har på nytt fått eksklusive rettigheter på daglige rapporter fra en spennende Tempo-tur. 
Denne gangen er det ungdommene Jørgen Omre Larsen (16) og  Andreas Stang Hansen (17) som vi skal følge på 
tur. Turen skal gå fra der de bor, utenfor Bergen, til Svinesund i Sverige. Jørgen kjører en original Tempo 
Corvette 
trolig fra 1980. Andreas kjører en original Tempo Corvette fra 1993. 

Turen starter tidlig om morgen søndag den 6. August og de regner med å være tilbake omtrent en uke senere.

På denne siden vil du som med forrige reportasje få du daglige oppdateringer i form av en kort status med bilder. 

Følg med videre om disse tøffe ungguttene klarer å kjempe seg frem til svenskegrensen. Forhåpentligvis står 
Tempo-Norge klar med åpen garasjedør dersom de skulle få problemer.

Dersom du ønsker å sende en oppmuntring eller hilsen til guttene undervegs er Jørgen sitt mobilnummer 902 
42512.

Fredag 11 august 2006

01.01.10: Nå er vi kommet vel hjem. Vi ble møtte av en kjempestor velkomstkomité. Stemningen står i taket med 
stjerneskudd, kritt i asfalten, stearinlys, rop og skrål, dans og norske flagg. De som møtte oss var Jørgen Årland, 
Erik Åsen, Julianne Vangsnes, Jonas Hansen, Martin Årland og Tommy Kronstad. Vil også nevne Lars Vegard 
Slettmarksom var med å kjørte et stykke med oss i Vosseområdet, Da var vi så trette at vi ikke orket å sende inn 
rapport. 

Det har vært en vannvittig flott tur og det var knall at Tempoklubben fulgte oss. Virkelig digg.

Torsdag 10 august 2006

15.30: Nå er det 20 mil igjen!
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09.30: Vi har nettop våknet en del mil før Gol. Vi har bestemt oss for å klare site etappe hjem i dag. Håper bare 
det ikke blir for sent. 

00.30: Vi klarte å fikse problemene med Andreas sin moped så nå er vi på vei mot Gol. Vi planlegger å bare frese 
videre for å finne en rasteplass hvor vi får noen timer søvn. Vi er litt giret på å komme hjem nå.   

Onsdag 9 august 2006

22.00: Nå har vi vært i Hønefoss et par timer. Vi har spist og slappet av litt. Det er fremdeles litt problemer med 
Andreas sin moped, men ikke værre enn at vi tror vi skal klare å fikse dem. Hvis vi klarer det, reiser vi videre 
allerede i dag.

17.10: Vi er på vei til Oslo. Det var vannvittig dårlig vær i Sverige så vi bestemte oss for å sette kursen hjemover. 
Planen er å kjøre mot Hønefoss og så videre over Hardangervidda. Regner med å komme til Hønefoss i dag før vi 
slår oss til ro og får noe å spise. Det har vært en ekstem spennende og gøy tur, mye takkt være Tempoklubben. 
Uten dem måtte vi ha slept hele veien og vi synes Odda - Haukeli var mer enn nok.

10.30: Nå har vi passert Svinesund. Yiipi !!! Drittkult å komme til Sverige. Vi skal nå inn i Sverige og regner 
med å være ihverfall resten av dagen. Nå skal vi kose oss med en velfortjent dags pause.

07.55: Vi er på fergen mellom Horten og Moss. Vi sliter litt etter en kort natt i venterommet. I går koste vi oss og 
fikk i oss litt etterlangtet kjøttmat. Nå er det bare 6-7 mil igjen til grensen.

00.10: Vi har nå kommet til Horten og er definitivt på Østlandet. Vi venter på morgenfergen som går kl 05:00 og 
vil benytte anledningen til å få oss litt søvn i venterommet på fergeterminalen. Det blir en tidlig start fra Moss så 
bør ikke ha problemer med å nå svenskegrensen i løpet av dagen.

Tirsdag 8 august 2006

21.15: For en liten stund kom plutselig Terje Berg fra Kjell Berg A/S. Jammen fikk vi handlet og omvisning på 
det flotte museet i samme slengen. Kongegrei kar han Terje Berg. Nå skal vi bare fikse litt på mopedene med 
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noen av delene vi har kjøpt og så bærer det videre mot Horten allerede i dag. Der skal vi grille og kose oss litt. 
Må benytte anledningen til å hilse til familiene og alle vennene.

19.50: Nå er vi kommet frem til Kjell Berg. Begge mopedene fungerer som de skal. Litt justeringer må til på 
Andreas sin moped, men det skal gå greit. I morgen skal vi kjøpe et par vaiere, noen pakninger og litt småsnacks 
til en senere anledning. Glemte å takke Rune Engelsvold fra Stavanger som ga oss nummeret til han han som 
hjalp oss.  Nå må vi finne oss en overnattingsplass. Det er dårlig med campingplasser ved Kjell Berg, så vi får se 
om vi slenger oss i soveposen nede ved havnen. Dette er veldig spennende, nå er vi kommet til Østlandet med en 
annen dialekt og nye opplevelser. Til slutt en hilsen til dere som følger med. I morgen regner vi med å krysse 
Svenskegrensen dersom alt går greit.

15.00: Nå har vi kommet til Bø i Telemark. Alt fungerer som det skal og vi kruser avgårde i 50 km i time. Det er 
tid for en matbit før vi setter kursen mot Skien. Alt er bra, men vi har dødsvondt i rassen.

11.15: Vi er fremdeles i hybelen i kjelleren hos Roar. Vi forsov oss, men det var deilig med en lang natt. Nå er vi 
klar til å komme på veien igjen. Nok en gang en ultra, hyper, gigastor takk til Roar Eikåsen og kona som har 
hjulpet med overnatting samt å fikse sykkelen. Roar er formann i Dalen Tempoklubb som er en lokalavdeling av 
Norsk Tempoklubb. Har fått flere SMS meldinger fra dere som følger med på internett og det er bare koselig. Så 
lesere følg med videre. Det vil dere ikke angre på.

Mandag 7 august 2006

00.00: Nå er vi fremme i Dalen. Vi har mekket i hele dag og ikke gjort så store fremskritt på kartet, men så har  
fremskrittet med sykkelen til Andreas vært desto større. Nå er den faktisk oppe og sviver. Yes ! Går som en kule. 
Problemet var svinghjulet og vi har også byttet tennspole og kondensator. Grådig mange har hjulpet oss i dag og 
vi har blitt møtt av utrolig snille folk her i Vinje i Telemark. Vi vil benytte anledningen til å takke Tippen, 
Magne, Torleif, Daniel og sist men ikke minst Roar Eikåsen. Han har hjulpet oss vanvittig mye og fikk tak i 
svinghjul. Nå bor vi i en ledig hybel i kjelleren hans. Her skal vi kose oss og samle krefter til en lang dag i 
morgen. Vi skal sove lenge i morgen før vi setter kursen østover og regner med å komme ganske langt. Planen er 
å være i Sverige på onsdag.

17.25: Vi er i Vinje og har fremdeles de samme problemene. Men vi har fått mange meldinger fra 
Tempoentusiaster som kjenner folk her. Har også kommet i kontakt med Tempoklubben i Dalen, og nå er en 

Side 3 av 7



tidligere mekaniker fra Kjell Berg  som har god greie på Corvette på vei for å hjelpe oss med å komme på veien 
igjen. Må igjen få takke for alle meldingene vi har fått. De har varmet mens vi har stått her og skrudd og løpt og 
løpt for å få start på Corvetten. Det er godt å vite at så mange følger med. Planen er fremdeles å fortsette til Kjell 
Berg i morgen for å "snope" litt deler og verktøy før vi setter kursen mot Sverige dagen etter.

12.15: Nå har vi mekket og mekket og skrud og endelig fått gnist. Men svinghjulet er gåent, så dersom noen av 
dere som følger oss på www.tempoklubben.com og som bor i Telemark har et svinghjul til salg så er det bare å 
ringe 902 42512. Takk for alle meldingen, vi setter stor pris på oppmuntringer. Vi har ikke hatt tid til å svare, 
men vi får se på det senere i kveld. Nå setter vi kursen mot Kjell Berg for å hamstre noen deler.

10.05: Vi har kjørt et par timer med slepetau i mellom oss. V i kom til en koselig nærbutikk i Telemark. Her traff 
vi helt tilfeldig noen kjekke Tempofolk som tilbød seg å hjelpe. Nå er vi i et verksted og håper det skal være 
mulig å få fikset Corvetten til Andreas slik at vi kan få opp farten opp mot Sverige. 

00.15: Det er rett over midnatt og vi er i soveposene mellom Haukli og Seljord. Vi er veldig trøtte. Det har vært 
en opplevelsesrik dag. Mange har hilst på oss og snakket om barndommen og deres opplevelser med Tempo. Det 
er helt klart at det er veldig mange som har et forhold til Tempo. Så vi har kost oss veldig og gleder oss til nok en 
spenningsfylt dag. Men nå vil vi sove. God natt! 

Søndag 6 august 2006

22.45: Nå har vi nettopp fått oss en deilig matbit ved Haukeli. Vi er helt ferdige, vondt i "assen" og ryggen er et 
vrak. Men vi skal likevel fortsette mot Kjell Berg i morgen og håper på å nå frem der i løpet av dagen. Det er jo 
ikke noe særlig slik som det er nå med Andreas på slep i 30 km i timen. Vi kan nok trenge noen oppmuntrende 
SMS etter hvert.

19.30: Vi er Røldal. Det var en fantastisk flott tur. Vi kjører veldig forsiktig og kjørte rundt tunnelene. Nå 
fortetter vi mot Haukeli, fremdeles med Andreas på slep.

17.00: Nå er vi klar for avreise fra Låtefoss. Det blir å slepe Andreas med min moped. Ny rapport kommer fra 
Røldal.
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15.20: Vi står ved Låtefoss rett etter Odda. Det er full stopp på Andreas sin moped, den vil ikke starte. Vi har 
sjekket pluggen og det er ikke gnist. Virker som om det er noe brent inni motoren med avbryterkontakten. Har 
fått telefonnummer til merkekontakten for Corvette og en annen som webmaster tror har god greie på Corvette. 
Skal forsøke det mens Andreas drar tilbake til Odda for å kjøpe slepetau. Vi gir oss ikke. Dersom vi ikke får 
fikset det sleper jeg Andreas til Kjell Berg hvor det er tilgang på deler. Dersom noen mener de kan hjelpe er det 
bare ringe 902 42512.

14.00: Nå har vi klart å komme oss frem til Odda. Vi ligger litt etter skjema. Alt går greit, men Andreas sin 
moped har skapt masse problemer. Vi klarte å fikse det sånn noenlunde og skal se nærmere på mopeden når vi 
finner et sted å overnatte. Vi håper i hvert fall å nå den østlige delen av landet i dag.

09.40: Nå har vi komt i gang. Været er flott og sola skinner. Vi startet for en halv time siden og koser oss nå på 
landeveien. Alt er fryd og gammen. Bildet er tatt i dag før vi la ut på turen. Nå har vi akkurat kommet av ferjen. 
Andreas har fått litt småproblemer med slakt kjede, men det fikser vi fort. Neste rapport blir fra Haukelid.
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Onsdag 2 august 2006

Det meste er nå i boks. Det er mye å pakke og vi tar selvsagt med oss verktøy  for sikkerhets skyld. 
Avreisetidspunkter er fremdeles søndag morgen. Vi vil reise via Haukelifjellet. Overnatting blir på primitivt vis 
med sovepose og  telt. Vi regner med å bruke et par dager på turen bort så vi får sett oss litt omkring.

Vi gleder oss veldig til turen. Dette blir veldig spennende, spesielt siden dere følger med på tempoklubben sin 
hjemmeside.
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