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26 års jubileumstur
til Sogndal
Lillehammer Motorsykkelklubb
måtte pga. korona vente et år
med sitt 25-års jubileum.
TEKST: NILS ORMVOLD
FOTO: NILS ORMVOLD, GURO STUBBERUD
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oronapandemien har gjort at vi både
i fjor og i år har måttet avlyse deler
av klubbens aktiviteter, som normalt
blant annet inneholder mange innen- og
utenlandsturer. Kjedelig, men i den store
sammenhengen er dette luksusproblemer
sammenlignet med det mange andre har
måttet tåle under pandemien.

Jubileum i 2020
Lillehammer Motorsykkelklubb var 25
år i 2020, noe som var planlagt markert
med en jubileumstur. Jubileumsturen
ble forsøkt gjennomført to ganger, men
måtte begge ganger avlyses på grunn av
smittesituasjonen. Derfor var det ekstra
hyggelig at det i år ble mulig å gjennomføre
jubileumsturen, som ble lagt til Sogndal og
Lægreid hotell. Vi har ofte brukt Lægreid
på våre vestlandsturer, og alltid fått god
service, så valg av hotell var ikke tilfeldig.

Med det sosiale i fokus
Lillehammer Motorsykkelklubb er en
MC-klubb der turkjøring og sosialt samvær
står i fokus. Samlet årlig kjørelengde på
organiserte turer (alt fra onsdagsturer til
lengre utenlandsturer) ligger normalt på
ca. 250 000 km. Vi har gjennom årene fått
mange tilbakemeldinger på at vi nok er
av de MC-klubbene i Norge som er mest
aktive på turkjøring.
Vi har bevisst valgt å ikke ha klubbhus,
noe som gjør at klubben kan drives med
en lav medlemskontingent. Nettsidene
og en lukket Facebook-gruppe er
vårt «klubbhus». I skrivende stund
teller klubben 131 medlemmer og 17
husstandsmedlemmer, av disse er 19
kvinner.
Lørdag 21. august kjørte mange av oss
fra Lillehammer til Sogndal via Golsfjellet
og Hemsedal, en reiserute på ca. 30 mil.
Værgudene var på tilbudssiden og stilte opp
med solskinn og passe kjøretemperatur.
Flere av medlemmene hadde lagt opp
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egne turer med start tidligere i uka. 39
medlemmer og husstandsmedlemmer
møttes i løpet av ettermiddagen på
Lægreid hotell, hvor vi fikk anledning til å
nyte noe godt i glass ute i sola før det var
tid for jubileumsmiddagen. 5 medlemmer
har hatt sammenhengende medlemskap
siden klubben ble startet, og 3 av dem
deltok på jubileumsturen.
Hotellet hadde forberedt en velsmakende
jubileumsmiddag, som besto av «entrecote
buffet» med tilhørende dessert.

Ut på tur
Klubbleder
Øyvind
Hjelvik
ønsket
velkommen til bords, og tok oss med
på et tilbakeblikk på klubbens mange
utenlandsturer. Første tur gikk, etter mye
planlegging av ham og Geir Enger, til
Berlin. Dette ble starten på en lang rekke
turer i Europa, USA, Sør-Afrika og Thailand.
Øyvind nevnte noen spesielle episoder fra
disse turene. For eksempel episoden der
et medlem, som ikke overholdt et tydelig
skiltet fotoforbud på grensa mellom
Romania og Ukraina, fikk en alvorsprat
med en kvinnelig, ukrainsk kontrollør.
Alvorspraten ble avsluttet med at bildene
ble slettet.
Kveldens artigste tale ble servert av Geir
Enger, som ga oss noen artige minner
fra de utfordringene som dukker opp når
to karer overnatter på samme rom, med
tilhørende lyder og lukter. Arne Lien fulgte
opp med et eksempel, hentet fra Lægreid:
Han måtte en natt ta med seg madrassen
ut av rommet for å komme unna snorkingen
fra sidemannen. Han endte opp ute på
en veranda, der han sov godt helt til et
kjøleaggregat over hodet hans startet.

bakervarer rett fra ovnen. Her rekker ikke
eggekremen i de store skolebrødene å
stivne før de havner på tallerken!

Hjem igjen

Medlemskap i NMCU

Søndag formiddag var det tid for
hjemreise, også denne dagen med sol
og passe kjøretemperatur. Mange av oss
reiste innover fjorden til Skjolden og videre
over Sognefjellet, mens andre valgte andre
ruter. Felles turkjøring etter Olsen-bandens
prinsipp om «en for en og alle hver for
seg». Lom er kjent for sin gode baker, men
vi som kjørte Sognefjellet valgte denne
gangen Ysteriet kafé og bakeri i Heidal,
der du også får gode og rykende ferske

Klubben har i alle år støttet opp om det
viktige arbeidet NMCU gjør for norske
motorsyklister.
Vi anbefaler alle klubbmedlemmer å også
være NMCU-medlemmer, men har sett at
antallet NMCU-medlemmer i klubben har
gått ned etter at NMCU for noen år siden
la om innbetalingen av kontingent. Vi har
derfor avtalt at vi fra nyttår går tilbake til
den gamle ordningen, der vi krever inn
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Fra jubileumsmiddagen.
Leder Øyvind Hjelvik ønsker velkommen til bords.

Fra jubileumsmiddagen. God stemning når Geir Enger beskriver
"overnattingsutfordringer" på fellesturer.

På vei hjem igjen over Sognefjellet søndag.

Middag på en fortausrestaurant i Berlin i 2002. 19 år yngre utgaver av Geir
Enger og Øyvind Hjelvik med ryggen mot vannet.

NMCU-kontingent sammen med vår
klubbkontingent. Vi håper dette skal få
opp igjen antallet NMCU-medlemmer i
klubben.
Leserne av MC-bladet har selvsagt
allerede skjønt hvor viktig NMCU er for oss
alle, og vi håper flere også vil se nytten av å
bruke noen hundrelapper i året på NMCU.
Det er vel også verdt å nevne at klubben
har vært representert i NMCU Opplands

styre helt siden kretsen ble opprettet.
Vi håper koronaen etter hvert slipper taket,
og at vi fra neste år kan være tilbake til
ordinær klubbdrift. Da er det bare å glede
seg til nye turer og etter hvert også nye
jubileer!
De som er interessert i mer informasjon om
Lillehammer Motorsykkelklubb, kan gå inn
på lillehammer.mc.no.

Lang, lang rekke opp mot Hemsedalsfjellet på
vei til Sogndal lørdag.
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