
Kan se at gresset gror
Drammen Tempoklubb: Koser seg i et bedagelig tempo, når de er ute på landeveien
Fem muntre herrer
fra Drammen Tempo-
klubb er innom Tve-
destrand etter å ha
vært på 20-års jubile-
et til Farsund og
Lyngdal Tempoklubb.

Det nytter ikke å ha dårlig tid
når fremkomstmiddelet er en
Tempo. Gjennomsnittsfarten
er rundt 30 km/t, og herrene
fra Drammen sier de kan se
gresset gro.

Historisk sus
Tempomopedene ble produ-

sert av Jonas Øgland sykkel-
fabrikk i Sandnes fra 1932. I
1990 solgte Øgland produk-
sjonsapparetet til Portugal, og
i 1994 tok det slutt også der.

Mange av mopedene fikk
sine egne merker, som Svit-
hun, Lett og Olympic. Men det-
te var merker som lokale for-
handlere, de som solgte
mange mopeder, fikk lov til å
sette på. I virkeligheten var det
ikke noen forskjell på dem

Mer enn én moped
De fem herrene som er innom
Tvedestrand for å spise og gå
i bokbutikker, har alle mer enn
én Tempo hjemme.

- De fleste har flere enn det

kona synes er festlig, sies det.
Den eldste mopeden i føl-

get er en 60-modell. Den er i
følge eieren, Terje Syversen,
akkurat innkjørt. Likevel hen-
der det at de får motorproble-
mer langs landeveien.

Trenger ikke Viking
- På forhånd planlegger vi
hvilke de deler hver enkelt
skal ha med, slik at alle slip-
per å ha med seg alt. Men så
tar alle med seg litt ekstra for
sikkerhets skyld, så i virkelig-
heten har alle med seg alt li-
kevel, fleiper de.

Med delelageret sitt, er de
i alle fall i stand til å ta hånd
om de fleste driftsproblemene

på stedet.

Femdagers tur
Turen startet fra Drammen på
torsdag. De kjørte småveier i
innlandet, og var fremme på
Lista lørdag. På tilbaketuren
bruker de en ekstra dag, og
kjører kystveien. Først i etter-
middag er de tilbake i Dram-
men.

-Vi koser oss alldeles gren-
seløst uansett vær, sier de i det
de trør i gang doningene.Ei
tung sky ligger over oss.

- Finnes ikke dårlig vær for
oss, slår de fast før de cruiser
videre til Risør for å spise soft-
is.

OLAV LOFTESNES

Fem glade herrer på mopedtur: Fra venstre Hans Einar Øverjordet, Terje Syvertsen, Bent Nilsen, Bjørn Skretteberg og Ove Skretteberg. De koser seg langs landeveien, og synes høy fart virker for-
styrrende. (FOTO: OLAV LOFTESNES)

Bent Nilsen: Poserer med sin 91-modell, som i følge de andre så og si kom-
mer rett fra samlebåndet..

Risør neste: Litt regn skader ikke
de muntre herrene fra Drammen.

Unggutten: Hans Einar Øverjordet
er yngst, og har chopperstyre.

Barskap: Rart ikke flere har tenkt på det samme som Bjørn SKretteberg. Et
barskap på mopeden er både praktisk ogpent å se på.
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