2017

5-2017

Nr. 5 • Årgang 31 • Blad nr. 143

På vei inn i Monument Walley.

På flere mc-messer og motorshow har jeg
fleipet med André og gutta i Joy Rides,
da de som regel har hatt stand ved siden
av oss, at de måtte fikse en mc-tur til
USA, så Harley News kunne formidle
opplevelsen av en slik tur til leserne. Men
da en mail lå i innboksen min fra Joy Rides
om at jeg skulle reise til USA om tjue
dager, ble jeg ganske overraska og veldig
glad.
Tekst/foto: Elin Bakk
Planen var at jeg skulle få
sitte på i følgebilen, og kjøre
ekstrasykkelen noen dager, noe
jeg syntes var en helt grei deal.
Jeg har aldri vært i statene før,
og gledet meg vilt. Om jeg måtte
oppleve turen fra et bilsete,
var jeg fremdeles i skyene. Av
papirene jeg mottok kunne
jeg se at vi var 16 stykker på
turen. André Stefan Patay var
Hovedguide, kjæresten hans
Anne Lise Forodden fra Oslo var
også med og hjelpeguide var Jarle
Eek fra Bergen. Detlakerne på
turen var tre finner, tre svensker,
og resten nordmenn. En riktig så
god gjeng ble vi etter hvert, og
det var ingenting å si på humøret.
Fant turdeltakere
Flyreisa gikk via Frankfurt til Los
Angeles, og tok cirka 14 timer.
Men med to-etasjers Airbus

A380, 800, ble reisen helt ok.
Jeg var litt urolig for hvordan
min til tider kranglete kropp
taklet å sitte stille så lenge, men
det gikk helt fint. Mat, drikke
og film gjorde turen absolutt
overkommelig og jammen fikk
jeg ikke sovet litt også.
Allerede på Frankfurt Lufthavn
traff jeg tre av de andre
deltakerne. Per, fra Skåne ble
spottet ut av crowden på grunn
av skjegget, som minte om slikt
Harleykjørere bruker å ha. At
Per hjemme i Skåne kjører BMW
er en helt annen historie. I USA
skulle han kjøre Electra Glide, og
kona Petra skulle sitte bakpå. Her
traff jeg også Bjørn fra Stjørdal,
turens eldste deltaker, han fylte
73 år på turen.
Venice Beach
Fremme i Los Angeles ble vi

møtt av herlig temperatur, og
etter milevis med meget så
effektive køer for passkontroll
og innreise, var vi omsider
ute på gata, og fant raskt
shuttlebussen som skulle ta oss
til hotellet. På hotellet ble vi
møtt av ei blid Anne Lise som
delte ut romnøkler og ønsket
oss velkommen. Senere ble det
middag rett borti gata, og vi
satt litt ute i hagen på hotellet
før det ble kvelden. Dagen
etter startet med frokost og
informasjonsmøte på hotellet,
deretter ble vi skysset med
minibuss til Bartels’ HarleyDavidson. Her hadde de et bra
vareutvalg, og et par nye kjøresko
ble med meg derfra, samt noen

nye dealer-t-skjorter. Etterpå
ruslet vi på Venice Beach, der det
var mye rart å se, og det ble også
tid til et bad i Stillehavet. Dagens
lunsj ble inntatt på Bubba Gump
på Santa Monica pir. Det er også
her Route 66 slutter. Neste post
på programmet denne dagen var
å dra opp til Eagleriders og hente
ut leiesyklene.
Gledelig overraskelse
Da deltakerne hadde fått
syklene sine, og papirer og
dokumentasjon var sjekket og
godkjent, kjørte de leiesyklene
sine til hotellet, så alt skulle være
klart til start neste morgen. Og
jeg fikk greie på at i stedet for
å sitte i følgebil, skulle turen

En liten ny venn i Grand Canyon.

Typisk amerikansk mat, ikke så
sunt kanskje, men veldig godt.
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USS Midway museum
i San Diego.

Velkomstmøte på hotellet.
oppleves fra et motorsykkelsete
på samme måte som de andre
deltakerne. Jeg var overlykkelig.
Joy Rides sin ekstrasykkel,
som vanligvis står i hengeren
på følgebilen, skulle være mitt
fremkomstmiddel på turen. En
2007 modell Fat Boy. Tilbake på
hotellet ble det også tid til en
dukkert i bassenget. Guidene
var opptatt med å avslutte en
Route 66 tur og forberede vår
tur. Route 66 turen kom inn til
LA dagen før vi dro på vår tur,
og de bodde på samme hotell.
Siste kvelden vår i LA for denne
gangen var det hygge i hagen på
hotellet sammen med de som
kom tilbake fra Route 66. Etter
to kvelder på hotellet hadde vi
allerede drukket tom baren for
både Budweiser og Miller. Man
blir jo tørst i varmen. Så det var

var det oppmøte ved bilen for
innlasting av bagasje klokka halv
åtte. Dagens briefing var klokka
kvart på åtte og avreise klokka
åtte. De fleste var nok litt spente
på å bli kasta ut i trafikken i
Los Angeles. Den første dagen
gikk ruta langs kysten, på Pacific
Coast Highway, mellom LA og
San Diego, og det var mange
stoppkryss, lyskryss og til tider
heftig trafikk. Noen mista vi
innimellom, men stort sett gikk
det bra, og alle som var med på
turen, var med hjem igjen. Null
svinn med andre ord. De som
datt av lasset ble alltid funnet
igjen. Og regelen var at skulle
du svinge av opprinnelig vei i et
kryss, var du pliktig å vente så
han som kom etter deg fikk med
seg hvor det skulle svinges.

Monument Walley.
helt greit at vi skulle dra videre
neste dag.
Fast tidsplan
Hver dag på turen, hadde vi
samme tidsplan, bortsett fra når
det skulle skje noe ekstra, eller
vi skulle kjøre gjennom ørken. På
grunn av de høye temperaturene,
pleide vi da å fremskynde avreisa
med en halvtime. Frokosten
var som regel fra klokka sju, så
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oppleve en rekke interaktive
utstillinger, en selvstyrt lydtur og
mange restaurerte fly på de fire
store dekkene og seksjonene
under. Dette museet er et viktig
del av San Diego, og Amerikas
militære historie. Etter at vi
hadde vært på Midway, kjørte
vi i samlet flokk til hotellet, der
nøkler ble delt ut og sted og tid
for fellesmiddagen kunngjort.
Selv rakk jeg en kjapp tur ned
i gamlebyen i San Diego, som
bare lå noen hundre meter
fra hotellet, før middagen. Jeg
begynte også etter hvert å forstå
at et enkeltrom på hotell i Norge
og det samme i USA ligger i to
forskjellige verdener. Rommet
mitt i San Diego var kjempestort,
omtrent som halve huset mitt
hjemme. Dette var absolutt noe
jeg kunne leve med.

bar det ut på Interstate ei lita
stund for en transportetappe.
Samlet på hele turen var det lite
kjøring på motorvei, kun noe få
strekninger for effektiv transport.
De fleste veiene vi kjørte på var
perfekte for motorsykkelkjøring,
og denne dagen gikk turen
på Historic Route 94 og Old
Highway 80.Vi kom så nær den
meksikanske grensen at vi kunne
se den omtalte muren. Ikke så
langt fra grensa hadde vi også
et stopp for å drikke litt, ta litt
bilder og strekke på beina.
Sandstorm
Lunsjen ble inntatt i Calexio,
på en lokal diner. Det begynte
å bli ganske varmt da vi nærma
oss ørkenen, som har navnet
Imperial Sand Dunes.Vi hadde
hørt at det kunne komme opp

Fotostopp. Det ble mange familibilder på turen.
San Diego
Lunsjen ble inntatt på en typisk
amerikansk diner, med verdens
beste og sikkert også største
milkshake. Framme i San Diego,
dro vi rett på USS Midway
Museum. Det ble en interessant
tur gjennom den amerikanske
maritime historien. På dette
enorme skipet, kjent som det
lengst tjenestegjørende fartøyet
fra det 20. århundre, kunne du
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Mot den Meksikanske
grensen
Neste dag i San Diego ble
startet med bensinfylling og er
man 14 sykler må dette gjøres
på mest mulig effektiv måte.Vi
kjørte to og to i bredden fram
til pumpa. En av passasjerene sto
og holdt slangen mens vi flytta
frem neste sykkel. Effektivt og
tidsbesparende. Og vi brukte
gjerne to pumper. Deretter

mot 50 grader, og da vi kjørte
videre etter lunsjen var et smart
triks å dyppe hjelmen i isvann
for å avkjøle knotten. Det funka
i alle fall ei stund. Og da vi skulle
stoppe på et utsiktspunkt, fikk
vi smake hvordan en sandstorm
føles. Jeg skal love deg, det er
sand over alt. Heldigvis ga det
verste seg etter ei lita stund.
Flere dager senere kom det
fremdeles sand ut av øynene.

Kveldens overnatting var i Blythe,
en liten by som ligger på grensa
mellom California og Arizona,
der Interstate 10 krysser
Colorado River. Da vi stoppa
for å fylle bensin før vi kjørte til
hotellet, blåste det ganske heftig.
Selv fikk jeg desertstorm-alert på
telefonen og vi fikk også øye på
en ekte thumbleweed. Ikke verst
å få med seg både thumbleweed i
bevegelse og sandstorm på en og
samme dag. Framme på motellet
ble det en fast rutine som
gjerne gjentok seg hver kveld.
Av med hjelmen og rett bort til
hengeren på følgebilen, der vår
selvbetjente bar for kald drikke
befant seg. Med en kald Miller i
hånda, var det å sette seg utenfor
motellrommet å chille, eller nyte
den i bassenget. For på de fleste
plassene vi overnattet var det
svømmebasseng. Så var det dusj
og middag, og i seng i rimelig tid.
At man ikke fikk sove mer enn
halve natta på grunn av jetlag var
en annen sak.
Red Rock og Sedona
Neste dag startet med en
transportetappe gjennom
prærielandskap, før vi startet på
veien mot Prescott, som gikk
over fjellene med herlige svingete
veier. I Prescott var vi på en
fantastisk buffet med et utrolig
utvalg med mat, og til og med en
diger sjokoladefoss. Da var det

Drikkepause mellom LA og San Diego.

innspilt. I Sedona ble det bare
noe lett til mat om kvelden, for
to megamåltider på en dag var
mer enn nok. Og i USA er det
ikke først og fremst slankemat de
serverer.
Grand Canyon
Neste dag sto Grand Canyon på
programmet og de som skulle
fly helikopter, måtte dra av
sted tidlig. Jeg skulle følge med
hjelpeguide Jarle til Eagleriders
i Flagstaff, for å få skifta clutchhendelen på sykkelen jeg lånte,
siden den hadde blitt knekt på
Route 66 turen. Med oss ble
også Petra, Per og Bjørn.Vi var
også innom Walmart på turen,
da Jarle måtte handle inn drikke
til hengeren. I den var det alltid
et lager av kaldt vann, brus og

preg med store gamle trær.
En flokk hjort så vi også, og
de var nesten helt hvite. Først
kjørte vi lenge, stoppet på et
utsiktspunkt og fotograferte,

Drikkestopp i Arizona et sted.
kjørte lenge igjen, stoppet på et
nytt utsiktspunkt og sånn kunne
vi fortsatt hele dagen.Vi ga oss
etter tre stopp, og utsikten var
virkelig et imponerende skue. I
tillegg fikk vi hilse på en slange,
som en fyr som hadde litt peiling
tok opp. Morsom liten fysak. Ja
slangen altså. Flere av oss måtte
bare holde den, inkludert meg.
Litt æsj, og litt kult, men mest
kult.

lovbrudd en eller to, og kunne
puste lettet ut. Her går tidssonen
rett gjennom Tuba City og
tilsynelatende også rett gjennom
hotellet. Så da jeg skulle planlegge
når jeg skulle begynne å dusje
før middag, vekslet jeg mellom
å se på klokka på nattbordet og
klokka på mobilen. Og da måtte
det jo gå galt, siden de var justert
etter hver sin tidssone. Da jeg
trodde vi hadde en halvtime til
middag, var André på døra og
lurte på om jeg ikke skulle ha

En kjapp tur innom Eaglerider i Falgstaff ble det også
for å fikse et knekt clutch-hendel.

Bartls Harley Davidson i Los Angeles.
nok litt urutinert at man hadde
spist en slamburger til frokost
i Blythe, som består både av
burger, bacon, potet og egg. Jaja.
Videre denne dagen kjørte vi
gjennom spøkelsesbyen Jerome,
og til Oak Creek Canyon. Her
ligger byen Sedona, en unik
indianerby omgitt av flotte fjell.
Like utenfor byen finner du de
røde klippene, Red Rock, hvor
mange kjente westernfilmer er

Alkoforbud
Kveldens overnattingssted
het Tuba City, og lå i et
indianerreservat. Omgivelsene
før vi kom inn i byen var ganske
spesielle, gold natur med rød
sand, spesielle klippeformasjoner
og små enkle hytter, med minst
to pickuper foran. Her var lysten
for en journalist til å stoppe for
å fotografere stor, men jeg var
flink og holdt meg i rekka mi. I
Tuba City var det alkoholforbud,
så den faste landingspilsen måtte
smugles med inn på rommet
og tomgodset smugles ut neste
dag. Dette var andre gang på en
dag at jeg brøt amerikansk lov.
For det er heller ikke lov å kose
med slangene i nasjonalparkene.
Men vi ble ikke avslørt verken på

energidrikk som vi hadde på
veien, og selvfølgelig kald øl til
kvelds. Besøket ble begrenset til
20 minutter, men det er utrolig
hva man rekker om man er litt
effektiv. Fremme ved innfarten
til Grand Canyon spiste vi lunsj
på Visitorsenteret, før vi kjørte
inn til første utsiktspunkt. Jeg
sier bare en ting. Grand Canyon
er stort. Og skogen vi kjørte
gjennom hadde et eventyraktig
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Fly på Midway.

Et glimt av muren mellom USA og Mexiko.Foto; Joy Rides.
mat. De andre hadde spist en
halvtime allerede. Sånn kan det
gå, men u-dusja og småtrøtt
droppa jeg hele middagen
denne dagen. Jeg hadde jo de to
megastore måltidene fra dagen
før friskt i minne og mage, og led
ingen nød. Utenfor hotellet var
det noen motorsyklister som
hadde teltet. Det viste seg å være
et ungt par fra Tsjekkia og mora
til jenta, som var på vei til Sør

liten del av turen. De andre to
skulle bruke to år på å følge
drømmen sin. Du kan følge dem
under navnet Pilgrims on Wheels
på Facebook.
Monument Valley
Neste dag var det oppstart fra
Tuba City, og som vanlig startet
vi dagen med en transportstappe.
Deretter var det et bensinstopp
før vi kjørte inn i Monument

Fellesmiddag på hotellet i San Diego.
Amerika på hver sin motorsykkel.
Mora hadde nettopp kjørt opp
og skulle være med på bare en

Valley. Dette stedet har meget
imponerende fjellformasjoner.
De er rett og slett majestetiske.

Familiebilder ved Red Rock.
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Vi parkerte på visitorsenteret og
her ble det også tatt enda et av
våre ”familiebilder” som vi alltid
tok ved kjente severdigheter.
Urolig morsomt å ha i ettertid.
Etter enda litt handling av
suvenirer, og enda et fotostop
på andre siden av Monument
Valley, var det klart for lunsj, et
sted som ble kalt Mexican Hat,
ved San José River. Dette var en
koselig restaurant nede ved elva,
og her fikk vi servert en deilig
kyllingsalat. Neste severdighet
var selve Mexican Hat, en ganske
spesiell fjellformasjon som ble
behørig fotografert. Deretter var
det Trollstigen på grus som var
neste tema. Mokee Dugway ligger
på Utah Route 261, like nord
for Mexican Hat i Utah. Den ble
bygget i 1958 av Texas Zinc, et
gruveselskap, for å transportere
uranmalm fra ”Happy Jack”gruven i Fry Canyon. Dette er
en svingete grusvei opp ei bratt
fjellside, og de fleste grudde
seg nok litt til dette. Da vi
stoppa nedenfor fjellet var det
kul umulig å se hvor veien gikk

oppe i fjellsida.Vi skulle kjøre
en og en med litt mellomrom,
siden André sto nesten på
toppen og tok bilder av oss.
Med vaskebrett, møtende trafikk
og grus oppå de asfaltdekkede
svingene var Mokee Dugway
en utfordring, men vi kom trygt
opp, alle som en. Og utsikten på
toppen var bare helt fantastisk.
Resten av dagen kjørte vi
gjennom en fantastisk natur,
her kan jeg nevne Lake Powell
og Utahs nasjonalparker. Dette
var morsomme mc-veier i en
fantastisk vakker natur. Dagens
mål var byen Hanksville. Dette
er en liten by i Wayne County,
Utah, ved krysset mellom State
Routes 24 og 95. Befolkningen
var 219 ved folketellingen i
2010. De har to restauranter, to
moteller og en bensinstasjon,
og det er stort sett det hele. I
løpet av oppholdet der, rakk vi
både å spise middag på den ene
restauranten og frokost neste
morgen på den andre.
Fortsettes i neste nummer…

Grand Canyon, kan ikke beskrives hverken med bilder eller ord.
Må bare oppleves.

Gutta prøver luer på Bartl Harley-Davidson.

Hygge på byen i Sedona.

Kjøring i sandstorm.

Klare for Bartl H-D, Venice Beach og
henting av sykler hos Eaglerider.

Klare for et bad på Venice Beach.

Klippeformasjoner i Red Rock.

Utsikt fra Mokee Dughway.
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Vi kjørte gjennom fantastisk natur.

Utsikt ved den Mexikanske grensen.

Sandstorm på vei inn.

Mexican Hat. Foto, Joy Rides.

Kjøp og salg av motorsykler, deler og dekk.
Utleie av Harley Davidson • Service, reparasjon og bygging
(ombygging) av sykler etter kundes ønske.
Vinterlagring av biler, campingvogner, bobiler, båter og MC.
Utleie av boder (kort-, og langtidsleie).
ON 2 WHEELS Rosteinvegen 13, 2870 Dokka
Telefon: 995 33 499
www.o2w.no • Mail: borger@o2w.no
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