
 
 Hadde fått tilbud fra Arne Morten flere ganger om vi skulle ta oss en sykkeltur til 
Skorovatn. Arne Morten har anskaffet seg et fritidsbolig der opp for noen år tilbake. 
Avtalen var at jeg skulle komme ned til Arne Morten og Eva kl. 17.30. Jeg er der presis, 
og for en gangs skyld så var de ferdig. Det var merkelig. Skjønner etter hvert at det er jeg 
som ikke oppfatta rett klokkeslett for avreisa. Det var vest klokka 17.00.  Vi kommer oss 
greit fra Huldrevegen og kjører nordover i et topp sykkelvær. Eva kjører Viragoen og 
Arne Morten sitter på hos meg. Første stopp ble oppi Kvam en plass. Da var det noe "blå 
strek" som skulle kverkes. Neste stopp blir Vertshuset i Grong. Kaffe, vafler og pommes 
frites fortæres i et akseptabelt tempo. Etter en times pause der går turen videre nordover. 
Arne Morten overtar Viragoen så Eva inntar plassen bak på GS`n. Været er fremdeles 
bra og farten er innenfor rimelighetens grenser. Hadde en hendelse da vi skulle ta igjen 
Arne Morten. ( Han hadde litt mere flaks med forbikjøringene enn vi hadde). Fikk en 
langstrekke der vi kunne dra forbi 3 biler. Farten begynte og bli rimelig bra etter hvert. Så 
fikk vi en lenger motbakke som jeg tok i samme fart. Plutselig oppdager jeg en bevegelse 
i veikanten som kommer ut i vegbanen. Alt skjer raskt. Har jo en fart som er godt over 
kortgrensa. Reagerer raskt med en brå bevegelse til høyre. Unngår det dyret med cm. 
klaring. Det var jo ikke tid til å bremse ned. Så kom reaksjonen. Litt skjelven vart vi. Det 
viste seg at dyret var en grevling.  
 Vi passerer Lassemoen ved 20.00 tida, og det begynner å bli mørkt. Der begynner 
det virkelig en mc vei. Mye svinger og bakker, virkelig topp. Arne Morten tar 
oppfordringen ganske fort og blir borte. Vi har ca. 2 mil igjen. Eva og jeg tar det veldig 
med ro oppover dalen. Vi sitter og småprater hele turen oppover. Det var vist noe nytt for 
Eva`s del. Det er vel for mye bråk i Viragoen. Ankommer Skorovatn ca. 21.00. Pakker ut 
div. fra sykkelen og går inn for å tenne opp. Når kl. blir 24.00 inntas kveldens første mat. 
Arne Morten har vært kokk. Han har med seg biffer og rødvin fra Verdal`n. Der vart  
skikkelig "biker-kost". Avslutter natta med en pils og kaffe og ......... 
 Lørdag morgen er også en kjempefin dag med sol og varme. Vi går den 
obligatoriske turen på S-laget. Må støtt dæm sju. Jeg pakker sykkelen for å dra ned 
igjen. Eva og Arne Morten skal bli igjen et døgn til. Turen nedover går i et kjør. Med de 
fine veiene og været går det rimelig fort nedover. Stopper ved et gatekjøkken like nord 
for Asphaugen, og der treffer jeg en gjeng som har kjørt imot meg. Der var Arnljot, Rune, 
Stig og Tore (?? kæm va de fleir??). Sitter der en 32 minutts tid før vi drar til Verdal`n. 
Håper jeg blir bedt med på flere turer til Skorovatn.  
Så en takk til Eva og Arne Morten. 
 
Hilsen 
 
Arne 
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