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En racing FlPrg
Det var racing det
drei igang det som
skul trYkk fra Elin
har r. En aktivitet
som den gangen, et
kapitte orsykkeltid.
foi å i perspektiv, valgte jeg å starte
fortell og da må vi tåle ontale av andre merker
også. x r vif (Jeg lover å holde overdrivelser
borte) ldning.

Høsten L968 satt vi på nectlensm9te i MCEK (.det var forresten Jeg
son startet denne ktirUben som senere har tjent eeg rik på trol1-

telIeren.
Det var nok ingen med lav puls blant de l'2 nodige menn da de
trilLet frem ti.:. startsn6ren på den berønte travbanen i
flombelysning. Fire BIr{w, en Honda 450 og en BSA Gofd-Star. Det
kunne nåk iklie snakkes om noen kanonstart, og inn i første sving

overraskelse kom via telefon fra andre race-arrangører - de ville
hao
Jeg og fikk tak i underskriften
erii han til å sitte På neste helg
i l,a e seg hvor sakte det gikk. Han
vist tei{ing; journalisten slo til
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(Dagbladet alItid
foran? ) . Fyren
var 2OO cm lang
og veide r20 kg -
vi fikk problener
med å skaffe den
obligatoriske
skinndressen ti1
fyren, Den ti1
slutt Iyktes
dette ned å få
tak i en ekte
flyverdress fra
det norske
flyvåpenet under
2. verdenskrig!
Nå begynte noroa
å b1i alvor, den
første trimrningen
ble å ta av
baIja, dvs. å
kjøre med bare
under6tellet.
Tiden var så
knapp at vi ikke
rakk å snekre
noen plate på
understellet, og
det viste seg at
ingen andre hadde
rukket det
helLer. Dagbladet
nåtte altså sitte
bakpå og klanre
seg fast ti1 et
lite håndtak på
sidevognramma og
rundt livet på
meg. !!en uten
baljer viste nå

Maarten Maqer (i dag Florida) og JUI Furulund
(idag Lario) da ile gjorde rente bord i 69.

vant på nytt.
Dagblådet hadde en helside neste dag, og Ervik bedyret at han
alåri ner skuLle uttale seg on noe han ikke hadde greie på!
Neste uke var aLlerede booket med bakkel.øp i Sarpsborg. Det var
sen høst, og vinteren hadde lagt sin hånd on østLandet. Ny
passasjer måtte finnes. Det bl,e ingen ringere.enn Arne Paulsen,
også kåIt Arnt-Arntsen, eIler Phopof, eller Primusens far, e1ler
Jåwa Presidenten. Hva, kjenner du ikke Arnt-Arntsen???! Er du
motorsyklist?
Hen nå-ble det jobbet litt, og en 3-4 HK ble koblet til stallen
under tanken, likedan ble balja satt på igjen fordi bakkeløp
krever turnirig; det kjøres en;vingete strekning på noen få kn
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ned en og en startende mot klokka i to onganger (a la slalon, men
den gale veien), vi kjørte selvsagt på veien tiI Sarpsborg-
området, grytidliq for å rekke å trene. Etter en kaffetår fra
Arnes primus dro vi på trening på noen øde, snøIagte skogsveier,
mer tj-d hadde vi ikke tiI årlsantimert oss. Dog viste det seg atparet fungerte - Honda,en og resten av gjengen ble grundig
frakjørt - og derved begynte en seiersrekke 6on den tidens
racingkretser husker den dåg i dag,
I løpet av vinteren oppsto en riktig racer, jeg skaffet data fra
utlandet, tunet en ny Bl,[W R59S motor med 55 gamper og skaffet en
grussidevogn fra Tyskland (kjøpt av en kar soh senere skul1e vise
seg å bli en ufravikelig støttespiller for alle mine racere.) JUI
Furulund var med på prosjektet, og hans eninente nekaniske
kunnskaper og fingerferdighet hjafp oss å få fram en toppsykkel.
JuI skulle være pasaasjer. tilen de andre sov ikke. BJørn bygget
en sykkeL nærmest lik vår, det dukket opp BSA,er, Triunphrer og
Suzuki (totakt 500). Derved var sidevognklassen etablert,
arrangørene ville ha oss rned overalt. Vl skrev våren 1969.
Etter de første }øpene var saken klar - Bjørn (ned rrBarneyrt
Sol.berg på plattingen) og vi ledet klassen, med oss selv et strå
foran BJørn. La meg få si det ned en gangi passasJeren har stor
andel av resultatet, JUI - hans smidighet
og foretåelsen for hva h er, var med på å
avgjøre pLasseringen. V I seier, kjørte
sykkelen på veien til og sponsorer el1er
støtteapparat, slik sportsfolk føler at de rnå ha og ikke klarer
6eg uten i dag.
Aldri glemmer Jeg føIgende episode: Vi var underveis ti1 Drammen
på 818, som vanlig med sykket uten Iys (nen med skilt) og en
sidevogn son var tauet fast oppe på transportsidevognen, med
verktøykasse og racer-eksosanlegg - og oppe på att dette satt
JuI, sykkelen hadde det vanlige racingsetet (god 'rpolstringt').vi 1å i ve1 1Oo km/t da noe ned bIå, blinkende lampe passerte
oss. Etter å ha blitt stanset tok politinannen rolig et par
runder rundt trdoningenrr og så betenkt ut, så ba han nølende om
vognkortet. Jeg rakte det frem, og så sa han rolig etter en
stund: rrDet står her at den er registrert for trerr -rrJa, det
stemmerrr, sa jeg ,rnen nå er vi på vei til Drammen for å kjøre
]-øp, og førermøtet likk på
Jul som satt rolig n andre
sidevognen (snadde eskelig
(lntelligent) poli og sa:
rrOK, gutta, nen hold fartsgrensen - og lykke tillrt
Dansker og avensker dukJcet opp som konkurrenter, Den vi kjørte
fra dem aLle samnen. Så kom noe som het Honda CB750F - høsten
1969 hadcle Åsnund olason preparert en slik for grusbane - og gav

I'laarten }lager
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En racing sLorg
Del 2

Det er høst 1.969, en kunde kommer innnorn butikken og sier noe
oppskaket: ItDu Maarten, i vinduet til Erling sande A,/s henger et
svært BMW-skilt!ri For å fortelle hendelsen denne høsten I korthet
har jeg samnenfattet den slik: BMW-fabrikken hadde I sanråd med
BI!{W Norge A,/S ansatt en ny notorsykkelimportør, uten å spørre
e1ler underrette den gamle (nitt firma). AIIe visste på den tid
at motorsykkelmarkedet, som hadde ligget nede - var på vei opp.
BMW hadde ikke produsert rnotorsykler på over seks nåneder, nen
vi visste at en ny rnodellseri.e skulle komne ti1 høsten (5o-75/5r.
Derfor hadde vi holdt liv i det vi overtok i 1957, en BMw-
distribusjon son før den tiden var død! Det var mitt firma son
solgte den første BIIW nrotorsykkelen til en privatperson (Håkon
Mørk) etter 1963 i Norge. Det var mitt firma som hadde innredet
Norges eneste Blitw-verksted, og som satte alle kluter ti1 for å
bygge opp et respektabelt delelager, det var mitt firna son stod
bak racing-fremgangen til Norges to beste sidevognslag. og vi
stod på fordi vi visste at BMw endelig skulle komrne rned en
attraktiv rnodellserie, og da skulle det bli lønn for strevet.

Men finansfolkene hos BMw tenkte annerledes, de tenkte slik
som tyske MOTORRAD skrev i et to-siders oppslag: IMager har gjort
arbeidet - nå kan ltlager gå.itJuridisk hjelp var det ikke å få,
kontrakten hadde ingen oppsigelsesklausul, og Sande var den
tidens store i norsk MC-bransje. Liten irnportør hadde gjort fint
PR-arbeid - nå skulIe stor importør sørge for penger i kassen.
At Sande så flyttet BMw over tiI søsterfirmaet Motorspeed
forandret ikke noe-

I dag, 2o år senere, vet vi at Motorspeed bukket un<ler, og at
Sande gikk konkurs og nå eies av DnB, mens rnitt lille firma tcver
videre uten at noen kreditor har tapt en eneste krone!

Når det første sjokket var over, stod det bare en tanke i
hodet på meg - å finne en konkurrent for det norske narkedet. I
nine oyne fantes det bare en - GUzzI. Derved reist-e jeg til
spagetti-landet for å møte disse italienerne med alle sine
særpre§r; festivitas, lpfter, varme, juging og lojalitet. Etter
tre døgn 1å kontrakten undertegnet i kofferten. Det bIe starten
på noe hett nytt og utfordrende (og i de kommende årene ble det
hele tiden solgt flere Guzzi enn Bt{W'er til privatfolk). Det bl.e
oqså starten på å b1i kjent med et folkeslag på godt og vondt.
Nå trives jeg ned italienerne; de kan være uærlige og tøffe, men
også varme og lojale!

Dog - det var racing det skulle skrives om, sorry, rninner får
rneg til å ta crnveier i nanuset. For 197o måt-te vi finne en ny
racer; BuW-tiden var over og ut. Men å kjøre Guzzi? Nei, det ble
stemt ned. Vi kjente for lite til merket oq dets
tuningsnuligheter. valget falt på en Norton sorn jeg kunne en del
on. og for å gå steget helt ut, bestilte jeg like godt en hel
racingsykkel i England. Det var en MD grusbaneracer med tuned 75o
commando-notor, lakkert i britisk racing-green. I forhold til
Bljlwren gikk denne saken noe så innmari at en først rnåtte bli vant
til det.

1970-sesongen åpnet på Klosterskogen travbane. Eneste konkur-
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Krystarr-ral]y-vognen med Janz son passasJer. r bakgrunnen r,erfArnesen rned odd Annar Kri.stiansen som vl tratt iå eterant-treffet.

rent viste seg å komme fra Dannark - resten bre utklasset.Hondaen ti1 olason virket Bom statist. srik iortsitte 7o-sesongen, 09 på høsten tok Jul og jeg Nil ned klar urargin iLarvik.

I

I
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På de første Iøpene med Guzzi nåtte Jeg tygge en del grus.

så - i februar skulle det bll alvor: Krystall-rally, som den
gangen var et 'rkamuflertrt race på offentlige veier, stod for tur.
Regelverket for dette trraLlytr krevde god planlegging på kartet;
det gjaldt å kjøre flest km i LUFTLINJE I lopet av 32 timer!
Starttid og passeringstidspunkter nåtte behorig dokunenteres ned
stenpler fra offentlige etater. Ikke så enkelt å forklare en
lensnann kl. 02 om norgenen hva dette stempelet egentlig skulle
dokumentere !

Unge Harald ilartinsen skulle være rtco-Driver[. Vi startet på
Nordstrand k1. 08.oo presis og feide så sørover til Helsingborg,
en runde i Sverige og så inn over norskegrensen i Trysil-traktene
(bare denne turen kunne fylle et helt Bicilindrica) og så ned
konpasspeiling rnot Narbuvollen son var mål. Vl ankon to tinrer før
tidsutløp og hadde klart noe rundt 1.700 km LUFTLINJE, korrekt
tall husker jeg ikke. Seieren hadde solid nargin foran et tysk
par sorn sanlet de fleste km på Autobahn med sin BMW. også denne
gangen var det kjendisen Leif Arnesen som arrangerte Krystall-

, EåIly, og under prernieutdelingen hadde han følgende kommentar til
I n.g: rrDet var da som fan - rnen her ser du at det var unødvendig

at du leverte meg denne her på torsdag - gratulerer!rr. Uttalelsen
I berodde på at Guzzi-fabrikken hadde spandert en diger pokal til
I vinneren, og den hadde jeg pliktoppfyltende levert tilrn r,eif

noen dager før.
Dessverre har jeg ingen bilder av sykkelen, Den Leif Arnesen

har tånt ut det bildet som viser det meste av sidevognen ved en
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annen anledning.

Under aII t rk,gearing, karda enfatal tabbe! V mensykkelen ville vipeiling rett retkatastrofen. Men så var konkurrentene borte. Det var noevesentlig galt ned styregeometrien, nen ned en onstiltkjøreteknikk sarnt HK-overskudd klarte vi tiI slutt å berqe 2.plassen.

start - sett lgangl Få tak i en kasse øl og nattmat. Så ble heleGuzzi styrehodet saget av (det var ikke aid til å bygge en nygaffel).et stykke inn på ranmen, nåIe, sveise, skru.-,0i ankomBjerke just i tide for å rekke førermøtet!
Tid ti1 å prøve var det 1kke, det var rett ut tilstartstreken. rnn mot førate sving merket vi straks at forhjuletfulgte nine ,ranvisningerrr som togåt en skinneganlt, og det var enherlig føLelse. Da var det ikke så ille å konståterL at Buhtren

neg ved styret.

I 7972 hadde vi senket rarunen og gjort noen små endringer.
Kal1e Rosengren bygget sanne vinter en fryktinngytende Honåa,

t
I

1
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Over: Høsten 1971, finalestart på Kongsberg.
Under: Fra finalen på Kongsberg, full 3_hjulssladd rundt nestenhele banen, konkurientenå kom-ikke en gang i nærheten.
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En racing sborg
Del 3

Da jeg vinteren 74175 bestemte å bygge en ny racer, ble det planlagt slik at ingen

utenom 'prosjektdeltakernen skulle få rede på det. Deltakerne var min venn Rolf
Kuske, Sonja og Espen Jørgensen.

Klart dei stutte Uti en Guzzi, og fase I var motoren. På vinteren reiste jeg til
Mandello for å handle følgende på fabri.kken - splitter nytt; motor V7 sport 749 ccm,

skulle ikke rote seg opp i race når man ikke kunne vinne - de på fabrikken som

blandet seg opp i det, måtte regne med oppsigelse. For ham var Guzzi turister og

dermed basta!
Luciano fikk umiddelbart jobb hos Yamaha-Italia som ikke brydde seg med hva

han bedrev i fritida, derved kunne Gazola utøve sin hobby og ble mange av den

tidens Guzzi-racereieres hjelpende mann. Men tilbake til saken, han lovet å lage en

motor med bunndrag for grusbane og våget å garantere at den ville bli sprek nok! To

måneder senere betalæ jeg en regning til italieneren som etter dagens racingpenger

var som småbeløp å regne. Om det hadde blitt vellykket eller kom til å eksplodere

på første prøvetur, hadde jeg ingen garanti for. Luciano nevnte 90 HK og bra

bunndrag, tok meg i hånden og forsikret at denne motoron skulle vinne hvis bare jeg

turde vri på gassen!

Som nevnt brukte vi originalrammen, en solid og i seg selv lett ramme (rammen

brukes nærmest uforandret den dag i dag i de flesæ modeller). Sammen med original
baksving og bakhjul. Da disse komponentene var på plass i kjelleren, kunne arbeidet

starte. Giringen med kardangsykler er ingen lett sak, og vi bestilte to sett med

kronhjul/pinjong for ønsket utveksling hos et sveitsisk maskinfirma - å lage noe slikt
er ikke en jobb for hvem som helst, og hadde ikke innehaveren vært så bitt av

motordilla, hadde vi vel heller ikke hatt råd til å betale det det kostet. Som en ser

begynte det å bli et internasjonalt prosjekt. Det meste av tilbehøret rundt måtte

lages/komponeres selv; komplett forgaffel, forhjul med nav, tank, sete, sidevogn

komplett, skjermer, eksosanlegg osv, Til og med styret laget vi selv for å få den

form jeg ønsket.
Rolf kom fra Tyskland - hans betingelser var kost og losji * at det alltid stod en

kasse øl i kjelleren i Jørgen Moesgt. 3. Etter to ukers "ferie" var det meste giort, og

Rolf kunne reise hjem til Hamburg.
Vi noterte slutten av mars 75, og ingen hadde noen anelse om hva som hadde

foregått i den kristiansandske kjelleren. Mager hadde aldri nevnt et ord om come

back-planer, og i den norske sidevogngiengen snakket man om Hylje Tveitdal og
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fngen forbrems, 21.tt forhjul, spesialskåret profil for
sidevognhjulet, boyle til passasjer, Krober turteller, lavt
tyngdepunkt - ikke noe noderne teknologi - men a1t fungerte.
Det ble ikke en eneste stopp!

neget lav og med et - iføIge ryktene - voldsomt HK-arsenal. Bare
lyden under oppvarmingen kunne være nok til å få folk ti1 å fø1e
seg slått. Første nøte var i Sarpsborg, der vi også traff på
svenskenes beste forer fra den tiden - Bengt Larsson. Svenskene
var revansjelystne etter nederlaget i nordisk, og Rosengren
sku11e viee at det var noe i skrytet hans fra hele vinteren. Men
de ble statister aIle sannen - Guzziten bare dro sine sirkter
rundt KaIa-banen med stadig større forsprang. De tallrikt
fremmmøtte Honda-fansene stod der nokså slukørede. På dette 1øpet
var det også siste gang at en 8[II{ sti-].te opp til dyst. Under 1972
satte denne Guzzi-raceren banerekorder i Norge på hver eneste
start, det samme gjorde den på sin eneste start i Sverige.

Men det b1e noe kjedelig i lengden; å kjøre på en grusbane i
tet alene er en ganske rutinemessig sak, spenningen konmer først
når det blir jevnere konkurranse. Tid og penger til å reise
utenlands hadde jeg lkke - det ble til at jeg la opp. Sykkelen
ble solgt ti1 England, britene byttet sldevognside og tok like
godt det britiske grusbanemesterskapet L973 med den norske
cuzzi t en !

Som ned andre sportsfolk som ikke kan la være - hendte det ned
meg også, da jeq mot slutten av 74 så at maskinmaterialet hadde

't

I
I
å
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Tekniske tips
Har du noen gang opplevet at en umbraconøkkeI glipper rundt i
skruen, og fått den ekle følelsen av at du nå står foran en stor
jobb i stedet for den rienklerr operasjonen å Dytte oljefilter?
Fra lrlc-mekanikeren på politihuset har jeg fått følgende tips,
Dersom uhellet er ute har han brukt en TORX nøkkel (den ligner
på uurbraco, Den har 6 eller 12 rrkamnerl omtrent son splines på
en aksel. ltan flnner en av passellg stor dinensjon, og banker
denne hardt opp i skruen. ofte nå da skruen gi etter når rnan
skrur på den.

Dersom dette ikke går, har han enkelte ganger fått den opp ved
å meisle på kanten i skrueretningen. cår det ikke da, vet ikke
jeg bedre råd enn å neisle vekk hete skruehodet. Xår en får av
delen vil det sitte igjen Iitt av skruen som nan kan forsøke å
skru av ned en rørtang.

Hørtes det tungrvint ut? Det a1ler beste rådet er å bytte ut alle
skruer med syrefaste/rustfrie så fort sorn rnulig. De setter seg
ikke så lett, og de blir ikke så lett defornert i skruehodet.

Sørg også for at du har kvalitetsverktøy. Unhraconøklene som
følger ned din GuzzL er for bløte, og ikke tll å stole på. Det
er også lurt å ha en rørstump som kan brukes til forlenger på
nøkke1en, i verktøyvesken.

Tor (6)

blitt raskere, og at det dukket opp flere gode kjørere - kriblet
det for mye. Jeg satte igang ned et nytt prosjekt og planla en
sykkel for å være konkurransedyktig internasjonalt. Det b1e
sykkelen son svenskene forlangte ccn-kontroll på, og ved et stort
Iøp i Holland sa en tysk konkurrent i depoet: trDen er så pen at
den burde egentlig ikke komme ut på banen.,r ller om det i neste
nuDDer.

Uaarten Dlager

Forsidebildet viser den ontalte sidevognekvipasjen da det ble
satt ny banerekord i nordisk.

(Bildene er tatt av cunnar Aanstad son veLvillig lånte de ut.)



En racing sLorg
Del 3

Da jeg vinteren 74175 bestemte å bygge en ny racer, ble det planlagt slik at ingen

utenom "prosjektdeltakernen skulle få rede på det. Deltakerne var min venn Rolf
Kuske, Sonja og Espen Jørgensen.

Klart dei stutte Uli en Guzzi, og fase I var motoren. På vinteren reiste jeg til
Mandello for å handle følgende på fabrikken - splitter nytt; motor V7 sport 749 ccm,
girkasse med rettskårne drev (de tåler høyere belaslning og spiser færre HK), ramme'

baksving og kardangklokke . Så leverte jeg motoren til Luciano Gazola i Mandello.

Luciano var tidligere ansatt som ingeniør på Guzzi's forsøksavdeling, men fikk
sparken av De Tomaso fordi han var for racinginteressert. Gazola hjalp privatkjørere

med tuning, bl.a. vant en slik Gazola-motor 24 limer Barcelona på den tiden - slikt
likte ikke den eksentriske argentineren. De Tomaso var av den oppfatning at man

skulle ikke rote s€g opp i race når man ikke kunne vinne - de på fabrikken som

blandet seg opp i det, måtte regne med oppsigelse. For ham var Guzzi turister og

dermed basta!
Luciano fikk umiddelbart jobb hos Yamaha-Italia som ikke brydde seg med hva

han bedrev i fritida, derved kunne Gazola utøve sin hobby og ble mange av den

tidens Guzzi-racereieres hjelpende mann. Men tilbake til saken, han lovet å lage en

motor med bunndrag for grusbane og våget A garantere at den ville bli sprek nok! To
måneder senere betalte jeg en regning til italieneren som etter dagens racingpenger

var som småbeløp å regne. Om det hadde blilt vellykket eller kom til å eksplodere

på første prøvetur, hadde jeg ingen garanti for. Luciano nevnte 90 HK og bra

bunndrag, tok meg i hånden og forsikret at denne motoren skulle vinne hvis bare jeg

turde vri på gassen!

Som nevnt brukte vi originalrammen, en solid og i seg selv lett ramme (rammen

brukes nærmest uforandret den dag i dag i de flesæ modeller). Sammen med original
baksving og bakhjul. Da disse komponentene var på plass i kjelleren, kunne arbeidet
starte. Giringen med kardangsykler er ingen lett sak, og vi bestilte to sett med

kronhjul/pinjong for ønsket utveksling hos et sveitsisk maskinfirma - å lage noe slikt
er ikke en jobb for hvem som helst, og hadde ikke innehaveren vært så bitt av

motordilla, hadde vi vel helter ikke hatt råd til å betale det det kostet. Som en ser

begynte det å bli et internasjonalt prosjekt. Det meste av tilbehøret rundt måtte

lages/komponeres selv; komplett forgaffel, forhjul med nav, tank, sete, sidevogn

komplett, skjermer, eksosanlegg osv. Til og med styret laget vi selv for å få den

form jeg ønsket.
Rolf kom fra Tyskland - hans betingelser var kost og losji * at det alltid stod en

kasse øl i kjelleren i Jørgen Moesgt. 3. Etter to ukers "ferie" var det meste giort, og

Rolf kunne reise hjem til Hamburg.
Vi noterte slutten av mars 75, og ingen hadde noen anelse om hva som hadde

foregått i den kristiansandske kjelleren. Mager hadde aldri nevnt et ord om come

back-planer, og i den norske sidevogngiengen snakket man om Hylje Tveitdal og



Bjerke 1975, 2. lgp ned RK-GUZZI og banerekord. (Foto: A.ltt.
Warmedal)

hans Norton som den store favorittcn for 1975. Hylje var flere ganger i Jørgen
Moesgt. som fast kunde, uten å ane hva som stod i underetasjen.

En kjølig marsmorgen, søndag grytidlig, når de fleste sovcr - cn hellig stund!
Bensincn var fylt på, den dukkct opp av kjellernedkjørselen, kranen blc åpnet. Espen
og jeg dro den baklengs over kompresjonspunktet, inn med clutchcn og trille forover
- få fart - hoppe på - slippe clutchen... Blub.. blub.. blab.. Rærrrrrr!!! Herrcgud
for en lyd! For en sound! En runde rundt kvartalet og på med kortslutningsknappen.
Vi så på hverandre - det var et stort øyeblikk.

Nå måtte den få noen "innkjøringsmil". Dette ordnet vi på landeveien i de indre
bygder i Vest-Agder der det enda finnes en del grusveier. Med varebilen alltid noen
minutter ettcr oss (for å kunne foreta et forsvinningsnummer) samlet vi ca. 30 mil.
Et sted passerts vi en gård der det var bryllup, og foran hovcdbygningen strakte seg
en lang venstresving. Da varebilen passerte stedet kunne de registrere at det stod 150
personer inkl. brudepar og så i en bestemt retning!

Etter denne "innkjøringen" ble det dessverre nye regler for passasjer på sidevogn;
de måtte ha fylt 18 år, og derved kunne ikke Espen være passasjcr. En måtte altså
ikke bare finne seg i Espens skjebne (som hadde gledet og forberedt seg i fem
nråneder), men også finne en passasjer. Erwin Janz hadde returnert til Norge og sa
seg villig til å stille opp på nytt.
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Med de mil vi hadde kjørt, kunne jeg allerede konsiatere at Luciano hadde gjort en
skikkelig jobb, 2-sylinderen dro infernalsk på lave turtall og hadde krutt på toppen.
Allerede fra 3.000 omdr. på 5. gir gravde den dype spor i grusen. Forskjellen
mellom oss den gangen og en Wayne Rainey i dag var ikke bare budsjettet, men også
det faktum at vi måtte prøyo oss frem på gefiilen mens dagens team bruker f.eks. en
computer under setet som forieller teamledelsen med fire fargers kurver alt tenkelig
for hver meter på banen. Racing var mye mere slit at du hadde en real sjanse hvis
du som fører hadde den rette gefiilen for å analyserejusteringer osv....

197$sesongen
Førstc løp skulle gå på Hortemo Travbane på våren. Jeg hadrte ordnct med lisens

for oss begge, påmelding var levert til løpsarrangøren - men på en betingelse, sa jeg
til Arne: Du sier ik*e hvem dct er! Arne holdt kjeft, og konkurrentene begynte å
gruble over hvem denne 6. påmeldæ kunne være - de visste jo bare om fem. Det ble
en brak-overraskelse da vi møtte opp på treningen dagen før løpet! Varebilen svingte

SkaI det bIi resultater så uå redskapen være tipp-topp, ogkontinuerrlg eterr er en betingelse. uage-r i verkstede'f rszs.



inn i depotet, og da bakdøren åpnet seg ble det noen ubeskrivelige ansikter. Noen
fikk ikke lukket munnen av beundring, mens andre ikke fikk sagt et ord da de forstod
at sesongens seierssjanser hadde fått vinger.

Under treningen slapp vi ikke noen katt ut av sekten, jeg følte bare at denne
sykkelen gikk mye fortere enn det jeg turde kjøre. Dagen etterpå fikk den lov å
strekke seg ut, og det ble utklassing, selv om jeg nok innså at jeg måtte tøyle
høyrehånden for å vente på rutineoppfriskning. Med vinnertiden 1.32.1 tå vi 6
sekunder foran nest beste tid - og 6 sekunder på tre runder er utklassing.

Sykkelen het RK-GUZZI, og RK stod for Rolf Kuske. Selv om vi ikke hadde
nøyaktige data på motoren tydet det på at de antydede 90 gamper var noenlunde
riktige, og de ble ytet ved ca. 7.fiX) omdr. Den kunne dras til 8.000 omdr. uten
risiko, og for å holde dette under kontroll var det mootert en elektronisk Kriiber
turteller rett foran trynet på fwercn. Utenom de to sveitsiske drevsett kunne vi
variere giringen med to dekkdimensjoner, og det fikk holde. På vekten viste sykkelen
199 kg og derved ikke den letteste i klassen, men akseptabel. Forhjulet var et sagblad
2.50 x2l. Underveis i sesongen ble det eksperimentert med forskjellige støtdempere,
men ellers forble den uforandret hele 7S-sesongen.

Motortuningen til Gazola bestod av velkjente 4taktsknep, og Luciano hadde sine
egne metoder for bearbeiding av toppene og sin egen kamaksel, ellers var det lagt
mye vekt på ventilmekanismen med letting og styrking. Forgasserne hadde 40 hull.
Eksosen frkk komme seg ut via hjemmelagde megafoner etter tegning av Luciano.
Dessverre har jeg ikke noe lydopptak fra oppvarming og kjøring med disse.

På de følgende løp på Bjerke og i Drammen ble det banerekorder, og svensker
samt dansker på besøk, måtæ finne seg i å tygge grus. Men vi ønsket oss
konkurranse og var meget glade da det kom en invitasjon fra Sverige om å stille opp
på det store prestisjeløpet 'Solvallan i Stockholm. Hit pleide man å få frem Europas
beste kjørere til dyst. Her møtte vi for første gang den tidens største kjører - dansken
Bob Jensen. Bob var en legende som dessuten hadde et herlig maskinmaterialc i form
av to Norton'er tunet på methanol - lyden av disse var fullt i klasse med den fra vår
Guzzi. Bob pleide å vinne det meste, uansett om det var hjemme, i Tyskland,
Australia, England eller på New Zealand.

Her måtte vi giennom en offisiell tidstrening for å kvalifisere de 12 beste lag til
løpet. Etter trening stod to lag med lik bestetid; Bob Jensen og en viss ukjent
nordmann. Klart at nerveoe dirret mere enn ellers - men skulle vi være redde for
noen fordi de het slik eller slik? Her var det bare å stå på og passe egen kjøring og
ikke tenke på hvordan andre kjørte.

Speakeren var på "Davids" side, bl.a. spurte han i sin kommentar - År det någon
som nÅnsinne lur sdtt en Guzzi på grusenfdrut? Det gikk nærmest som ventet, Bob
vant alle sine heat, vi vant alle våre. Så møttes vi innbyrdes og hadde nesen de
nødvendige meter foran i må!. MC-Nytt skrev: Det skulle bli en hårdfiglu ntellan
danske specialisten Bob lerxen och Maarten Mager från Norge på en mycket srubb
Guui V-twin, i fdrsta semifinalen blev det en rafrlande uppgArelse mellan Jensen og
Mager som skifiade om ledningenJlera gfurger pr. varv, ny baarekord blev noterad
med 1.45.0.



Ut av disse rorene kon det UUSIKK, her Ber
vi også hoyre-glrpedal og ekEosroret son
Janz holdt faat l.

Senere på året kjørte vi nye
banerekorder i Sarpsborg,
Siavanger og forbedret den
fra Drammen og Hortsmo.

NM 75 ble nærmest
avgiort på skrivebordet

Tre dager før NM får jeg
høre av en person (som ikke
hadde hørt at han skulle holde
kjeft) at jeg jo dessverre ikke
stiller opp i NM. På mitt
forundrede spørsmål om
hvorfor, svarte han: Jo, fører
X og fører A hadde sagt at
Mager er utenlandsk stals-
borger og kan derfor ikke
stille opp i NM. leg trodde
det var en god spøk, men
fakta var at jeg den gangen
fremdeles hadde hollandsk
statsborgerskap, jeg studerte
reglene og fant ut at det
fantes en passus som

diskvalifiserte meg. Via jungeltelegrafen fikk jeg så rede på at fører X og A hadde
strategien klar for å vinne NM. De skulle late som ingenting og etter ferdig kjørt løp
skulle de legge inn protest - og derved; snipp, snapp, snute - Mager er ute!

Jeg ringte daværende formann i speedway-komiteen, Tore Kittelsen (nå kjent som
FIM styremedlem og internasjonal dommer med stor respekt). Kittelsen ble paff, men
måtte straks medgi at det var riktig - og så tente han. Det der skulle han ikke ha noe
av; han sammenkalte til ekstraordinært møte i komiæen og jobbet seg slik gjennom
saken at man dagen før stevnet kunne sende telegrambeskjed til stevnets dommer orn
at regelen var endret til at alle som hadde hatt fast bopel i Norge i minst to år kunne
delta på norske mesterskap. Vi startet og utklasset både X og A med ny banerekord.

Tøff TGsesong
Før sesongen 1976 ble det finpusset på sykkelen. "Hamburgeren" Rolf Kuske

inntok på nytt kjelleren og saget over (tvert av, grusomt) Guzzi-rammen. Da han var
ferdig, kunne en nesten ikke se forskjell, men motor/gir satt 6 cm lavere og setet
tilsvarende. Motoren fikk et sett nye stempelfiærer mens vi for sikkerhets skyld satte
inn nye clutchplater. Alt annet i drivverket var i perfekt stand. Det året prøvde jeg
også å finne noen sponsorer, men utbyttet ble bare en avtale med Castrol om gratis
olje. Det viste seg straks at den var ubrukelig - oljen skummet slik at vi ikke bare
frkk dårlig smøring, men også ove(rykk. Etter dette feiltrinn kom vi tilbake til
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Drammen 1976, etter 1. runde. (Foto: A.u. Warnedal)

Pennzoil som allerede den gangen levcrte en førsteklasses vare. Man måtte bare
sponse seg selv. I dag klager 3. rangs trialkjører når de ikke kan få rabatt på ditten
og datten.

Det lå en tøff sesong foran oss, og noen lurer kanskje på hva en kjører i dctte
sjiktet tcnker på før start og under løpet? For meg var situasjonen den at jcg
ettorhvert omtrent ikke hadde nerver idet hele tatt - kun clet lillc Lnbør ha de siste
minuttcr før start. Etter start roet det hcle seg nærmest farlig ne<l, jeg så ikke myc
på andre, men konsentrerte meg helt om et eget spor og opplegg. pulr"n steg kun
p.g.a. den fysiske anstrengelsen eller når noen prøvde på noe fant"ri, det sisie var
jeg etterhvert lite utsatt for i og med at det ble kjent at "nordmannen,, ikke vek, men
kjørte på. Mellom norske og svenske kjørere var det sjelden farlig knuffing, derimot
måtte man sette seg i respekt overfor danskene og de som kom Åda lenger syd fra.

Trening var det lite av, utenom trening i forbindelse med løp var det vansletig å
få.travselskapene til å gå med på ordninge r. Derimot drev jeg fosisk trening aer Jegprioriterte skuldre og hender.

I Norge forløp sesongen som vanlig - clvs. vi vant alt med unntak av to Iøp, i det
ene røk clutchwiren i starten, i det andre tapte vi p.g.a. kardanghavari - vår cgen feil
fordi vi hadde skiftet kradangklokken før start og gtemt a ori til de fire *utt"*.,
derved løsnet den, og huset ble slått i stykker. i .1 u, disse to løp vant svcnsken
Bengt Larsson som jeg hadde stor respekt for. Bengt stilte alltid med en herlig,
velpreparert Norton og en nydelig, smekker og lett iarm" - han var en av disse

t"
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menn som snakker lite, men har mye under overflaten. Han var beste svenske i de

årene.
Internasjonalt var sidevognklassen blitt tøff, 75(lsyklene gikk tildels styggfort, og

pA dårlige baner hendte det at mindre erfarne førere ikke klarte å bestemme over

kreftene. Det ble en rekke ulykker, selv deltok vi i et paf §tevner i 76 med

dødsulykker, Dc mest brukte molorer var Norton/Methanol, Triumph Trident,
r#eslace-nrin på methanol, Kawasaki 3-sylinder 2-lalrt, Honda 750 - og verstingen

Yamaha 75Oz-l^ka &sylinder på 130 gamper. Blant disse - en ensom Guzzi.
Vi stihe i en rekke løp både i Skandinavia og på kontinentet, vant det meste og

fikk spalteplass i en rekke MC-blader. Det var herlig å kunne stå og høre den norske

nasjonalsangen - selv om passet var hollandsk så var hjertet norsk!

Høydepunktet 76 = Stadskanal Holland
Sødskanal var en gressbane, lang, bred og berømt. Stadskanal er folkefest med

tivoli, kneiperundgang og dans, byen er dekorert og førernes bilder henger på alle
puber. Vi sl t, en hollender §om kjørte for Norge var ikke
daglig kost, pA lørdag hadde kjørt en av de raskeste tider
under trenin ikttrening for å sile ut og finne frem til de 12

raskeste. Når man så iar i betraktning at kun Europas antatt beste var invitert, så er

det enkelt å forstå at det ble tøfte Ak allerede i treningen for å sikre seg en startplass.

Vi var eneste fra Norge. Av danskene var det kun Bob Jensen som hadde kvalifisert
seg.

På søndag var det ikke plass til en knappenål til på tribunene, og i depotet stod den

ene fryktinngytende kruttønnen ved siden av den andre. Tyskerne hadde med seg

flere methanol-trimmede Honda, hollenderne hadde stort sett Weslace-Methanol-Twin
mens de oppborrede Yamaha 650 med skikkelig trimming ikke var noe å spøke med

på grusen. Så kommer to tyske kiørere, stranser opp og studerer RK-Guzzi'en, etter

en stund sier dene ene til den andre: Dennc her er så pen al dcn burde ikke komme

ut på banen, den skulle bare stilles ut, den andre bare nikket.
Men på banen måtte den - fem heat f finale om alt gikk som planlagt' En av mine

løpsforberedelser var alltid å prøve I studere stiarteren, finne ut når starten går. Etter
å ha studert starteren noen heat (solosykler), fantjeg ut av at startstreken strakk seg

i en liten grop over banen, og når sistc sykkel hadde fått forhjulet i gropen gikk
s[arten umiddelbart.

Før vi kom ut til første heat hadde banen allerede blitt forvandlet fra gressplen til
åker. Jeg passet på å trille sist frem til start, slapp forhjulet rolig ned i gropen og dro
på for fullt! Det klaffet perfekt, og vi hadde nesen foran i første sving, men jeg tok
det forsiktig p.g.a. banens ekstremt dårlige beskaffenhet - derved passerte daværende
hollandske mester oss på ytter'n. På langsiden merket jeg straks at Guzzi'en ikke
trengte mer enn 2/3 gass for å henge med, og allerede i neste sving kvitterte vi med

en fin runding på ytter'n. Etter det kunne vi kontrollere til måI. Vår sykkel virket
stø, og motoren var som skreddersydd for denne røffe banen. Men stevnet fikk en

brå slutt.
I siste heat før finalen lå to tyskere og kjempet om 2.-3.-plassen, ingen ville vike

og i 2. runde kolliderte de med hverandre midt på langsiden. To sykler og fire
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Drammen 1976 (Foto: A.H. Warmedal)

mennesker hvirvlet i luften. Det ble en enorm støvsky, og de som lå på plass 4-6
kjørte inn i dette, derved kræsjet også disse. Resultatet var en drept tysker og to
hardt skadde. Hvor tøft miljøet var, viser følgende uttalelse fra en tysker i depotet
etterpå: Javel, en konkurrent mindre.

Stevnet ble ikke sluttkjørt, og premieringen ble foretatt etter kjørte tider, derverl
fikk vi 2. plass (bak en fører som ble drept tre uker senere) og fikk også revansje på
Bob Jcnsen som lå et par plasser bak oss.

Sesongavslutning med NM i Sarpsborg
Det knyttet seg stor spenning til løpet, for Roll Kuskc hadde vært med på å lagc

skikkelig ramme til Eilif TveitdallØystein Sørensen, og disses 130 HK Yanraha 2-
takter. De var i de flestes øyne NM-favoritt, nå da Yamaha'n hadde fått
kjøreegcnskaper måtte de vel kunne ta luven fra denne Spagetti-Twinen, trodde
mangc.

Innledendc heat viste dog noe annet, med dagens raskeste tid fikk vi lov å velge
spor til finalen. Ieg valgte ytterste spor, stikk imot vanlig rundbancpraksis - mens
Tveitdal med nest beste tid valgte innerste spor. Da jcg så dette falt nervene
fullstendig til ro, og det gikk eksakt som forutsctt; Yamaha'n tok starten og ledet
med 5-6 meter inn i første svingen, men tverret vel mye p.g.a. trang radius mens vi
kunne holde gassen fullt og krysse inn fra ytter'n, fartsforskjellen var så stor at vi



krysset foran
Yamaha'n - Tveitdal
fikk føle den 90 HK
grusstrålen over seg,

og løpet var kjørt'
Etter to runder var
forspranget så stort at
vi kunne sikre og

kjøre lungt over
målstreken. Til tross
for det ble det nY

banerekord. En av de

aktive tilskuerne'
'Okki' fra Stavanger
sa det slik - I tørste
sving stod Gttzziens
grusstrdle høyere erm

tyktestolpen!
Det ble siste løPet,

egentlig hadde jeg
tenkt å fortsette,
sesongen med de
gde internasjonale
resultatene hadde gitt
mersmak, og planene

fot'17 v* vel i gang.

Skjebnen ville det

annerledes. Under-
veis med touring-
Guzzi 't Danmark På
en novemberdag ble
jeg oversett av en

ung bilist der jeg sto
stille i en bilkø.
Slaget var hardt, og

s ykehu sopphol d et

langt, tiden med krykker enda tengre. Etær det følte jeg ikke lyst til å starte opp

igien, jeg hadde slutrct på oppen - så fikt det holde med det.

Maarten Mager

På bladets forside vises jomfrubildet av RK-Guzzi 1975 - første gang i dagslys, før

første start.

NM-flnale Lg76, foratee sving etter kryBBlng foran
Yanaha 13o IIX. (Foto: ilarit Krlstlaneen)


