MC Ferie i USA
Lars Eriksson

Det er plenty med selskaper som tilbyr mc ferie i USA, det er bare å Google i vei så finner du mange.
Men det er også mulig å legge opp turen selv, og kombiner den gjerne med å besøke de større byer
og evt. med bil til steder det ikke er riktig så trivelig å kjøre på sykkel. Vi vil jo helst ha «winding
roads» eller strekninger hvor utsikten frister til små stopp.
California har mye å tilby, men staten er stor og det er relativt stor forskjell på både natur og
temperatur. Langs kysten er det kjølig, som i Norge og ofte mye tåke om formiddagen til sola får
overtaket. Lenger inn i landet får du varmen, gjerne 35 – 42 grader, men det er tørr fin luft og ikke
ubehagelig. Området rundt San Fransisco har mange flotte mc veier, både nord‐, øst, og sørover.
Men når du har leid den en sykkel her, så kom deg vekk i fra San Fransisco, her er det kjølig og byen
blir du fort ferdig med. På vei ut av SF, bør du få med deg Arlen Ness sin utstilling av motorsykler.
Det er noen imponerende modeller han har laget og verdt besøket.

En av Arlen Ness sine «kreasjoner»
I USA er det naturlig nok lettest å finne en Harley Davidson, men mange leier også ut de tre store
japanske merkene Honda, Suzuki og Kawasaki. I tillegg finner du både BMW og Triumph. Viktigere
enn stor motor, er god sitte‐ og kjørekomfort. En 2012 HD på 1600 ccm som jeg har leid, var ikke noe
å anbefale. Teknologisk ikke noe å løpe etter og sittekomforten var slitsom, men der er vi forskjellige.
Jeg vil heller anbefale for eksempel en Honda 750, gjerne en sykkel mellom 600 og 1000 ccm, det er
mer enn nok. Dessuten er ofte Honda 750 den rimeligste sykkelen du finner, underkant av $100 per
dag. Skal du være der over lengre tid, kan det være lønnsomt å kjøpe en brukt sykkel som du senere
selger på eBay, eller hos en forhandler. Da må du imidlertid sette deg litt inn i dokumenter for å
overføre sykkelen til deg samt forsikring. En av dem jeg reiser sammen med, har ved begge
anledninger kjøpt en Honda CB 750 1976 modell. Den har mer enn nok power til å kjøre disse turene.
Heller en slik enn en HD for min del.

Fra utstillingen «Best in Show» i Mid‐Ohio Swap Meet, Lexington Race Course.
I nord og i øst California finner du mer variert geografi og flott natur. Mot øst ligger fjellkjeden Sierra
Nevada, og det er inn mot dette området de beste mc veiene er. Veien som fører inn til fjellkjeden er
svært ofte også fine, du må bare holde deg mest mulig unna de store 4‐felts veiene. Highway 49, 88
og 89 er noen veier som kan anbefales.
Et lite tips, kan være at du på forhånd googler mc show, swap meet som du kan svinge innom mens
du er på veien. Det er alltid hyggelig å delta på slike treff. Langs ruta du velger, vil du alltid kjøre
igjennom små tettsteder, ta deg tid til et lite stopp og en forfriskning og strekk litt på beina. Du finner
også det vi i Norge vil kalle for Veikroer, men i USA heter det Roadhouses. Her får du alltid god mat
og godt drikke til en fornuftig pris.

Turer jeg anbefaler er spesielt opp til Lake Tahoe, hvor du overnatter. Ta deg et bad, det er fine
strender her eller stopp et sted hvor finner en bukt eller et nes du hvor du kan nyte livet. En annen

fin tur går til Yosemite National Park som også er vel verdt et besøk. Langs kysten fra San Fransisco til
Los Angeles, finner du Highway A1, mange synes at dette er en flott strekning. Her kommer du også
innom mange kjente steder som Santa Barbara, vel verdt turen. Los Angeles bør du holde deg unna
og kan du ikke dy deg så vit at Hollywood er en gedigen skuffelse. Like ved ligger Universal Studios,
og det er verdt et besøk. Ikke billig, men her må du avsette en hel dag og du har nok av opplevelser
som vil underholde deg.
Jeg vil legge ut mer info på denne siden, men kontakt meg gjerne om du planlegger en tur til dette
området. Du kontakter meg ved å følge linken «kontakt oss» på Classic Honda sin webside.
En nyttig lenke er http://www.pashnit.com/home.php?
Du finner bilder fra turene i den andre linken du så før du valgte denne, ville legge ut flere bilder der.

Fra Mid Ohio Swap Meet. Flott restaurerte sykler.

