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På tur i Norge 2015

Den årlige mc tur med NF Bikers gik i år til Trollstigen i Norge. Peter Rasmussen, Michael
Villumsen, Ole Haaning, Kurt Nielsen, Ulrik Kjær Thomsen og undertegnede deltog. Fra Højslev
kl. 6 fra Brugsen, gik turen til Hirtshals og med færgen til Langesund. Ombord nød vi den lækre
morgenbuffet. I Norge blev vi mødt af høj solskin og varme, som fulgte os på resten af turen.
Første ophold var på Lillehammer Camping. Michael som førte kortegen skulle selvfølgelig køre
den mest besværlige vej og fandt en grusbelagt gedesti ned til campingpladsen. Jeg tog den
kendte og gode vej! Jeg havde nemlig været der tidligere for år tilbage.
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På dag to gik turen til Trollstigen. Fra Lillehammer kørte vi op gennem den smukke
Guldbrandsdalen som møder os med bløde kurver, små byer og smukke landskaber med små
landbrug liggende op af skråningerne i dalen. I Norge får landbruget statstilskud for at
opretholde driften og befolkningen ude i lokalsamfundet. Havde Norge været i EU var
landbrugene for længst blevet lukket. Køreturen på Trollstigen var spændende og en meget flot
opstigning med masser af serpentinersving. På toppen er der mulighed for at nyde den
fantastiske udsigt over vejen og de mange kurver, samt den helt fantastiske natur. Peter havde
spenderbukserne på og købte is til alle....

Fra Trollstigen gik turen videre ned til Viking Camping. Denne tur går gennem noget af det mest
kurerede terræn i Norge og vi kommer forbi Geiranger Fjorden som er berømt for sin skønhed
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og som hvert år besøges af masser af krydstogtskibe. Undervejs sejlede vi over med en af de
mange små færger, som besejler fjordene som strækker sig langt ind i landet. Varmen fortsatte
og vi svedte alle når vi ikke kørte. De mange sving og tunneller på turen var fantastisk til kørslen
og svingteknikken blev pudset af for alle.

Ruten lørdag blev kørt fra Viking Camping til Hovden. Vi måtte imidlertid afvige fra den
oprindelige planlagte rute på grund af en lukket tunnel. Vi forsøgte trods skiltning at komme
igennem alligevel, men blev stoppet af medarbejdere ved vejvæsenet. Michael forsøgte
ihærdigt at overtale medarbejderne og prøvede også med bestikkelse på flere hundrede kroner.
Men nu er Norge jo ikke en bananrepublik, så det lykkedes ikke at komme igennem. Til
gengæld måtte vi køre en omvej over Geilo, en tur som bla. Går ind over hardanger viderne. En
helt utrolig flot tur som kan anbefales med masser af bløde sving og strækninger hvor man rigtig
kan gi den gas. Naturen undervejs var ligeledes meget flot og på ruten kunne man få den
oplevelse, at man kørte mere under end over jorden med de mange tunneller. Her bliver man
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imponeret af hvor mange penge Norge har investeret i infrastruktur i form af veje og tunneller. Vi
passerede verdens længste tunnel på 25 km. Andre tunneller er bygget som en proptrækker,
hvor man kører rundt inde i fjeldet og kører opad og kommer dermed ud noget højere oppe end
da man kørte ind, bare utroligt! Dagens rute blev længere end beregnet og alle trængte vist til
en Jack Daniel whiskey, som altid er vores følgesvend i Norge.
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Søndagen stod i afslapningens tegn rent køremæssigt. Turen fra Hovden til Kristiansand og
færgen til Danmark kan gøres ganske hurtigt, så derfor blev der hygget, holdt pauser og optaget
video undervejs. Færgen sejler kl. 15 og er i Danmark kl. 17.30. Undervejs spiser vi altid de
obligatoriske pølser ombord og nogen får en lille lur undervejs. Årets mc tur til Norge er den
længste rute vi hidtil har kørt, men også en tur i solskin og varme til en forandring og det var
skønt. Det er jo hyggeligt at sidde i flot norsk natur og spise sin madpakke og få en kop kaffe
sammen med gode venner. Vi glæder os allerede til næste år......

Vagn
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