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Forord

Å dra på en lengre sykkeltur som varer i flere dager eller uker er ikke
vanskelig. Men har du aldri gjort det før, er det sikkert mye du lurer
på.

Lars Erik Sira vet godt at mange undrer seg. Siden 2010 har han
blogget om lange sykkelturer på sirasverden.no. Hans artikler om
praktiske råd og tips blir lest titusenvis av ganger av hvert år.

Guiden du nå leser er den første samlede framstillinga skrevet på
norsk om de viktigste aspektene ved en lengre sykkeltur. Boka retter
seg primært mot nybegynneren, som vurderer eller har bestemt seg
for å dra på sykkeltur, og som har en hel masse spørsmål om praktiske
ting. Kanskje gir boka også svar på en del ting du ikke visste at du lurte
på.

Lars Erik Sira og Øyvind Wold har til sammen flere tiårs erfaring med å
sykle på tur. Sammen har de samlet og systematisert erfaringene og
kunnskapene de har fra A til Å. Guiden vil inneholde det viktigste du
trenger å vite fra du begynner å tenke på sykkelturen, via
forberedelsene og til det praktiske underveis.

Målet med boka er å hjelpe og inspirere deg til å planlegge og komme
deg av gårde på dine egne sykkelturer.

Lykke til med planlegginga og god tur! På vei mellom Fagerlisætrin og Gjelsætrin, sør for Gålå i Oppland.
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Forfatterne

Lars Erik Sira

For Lars Erik ble den fem uker og 2000 kilometer lange turen en slags
åpenbaring. Han opplevde at å sykle på reise var den perfekte miksen
av enkelt, men utfordrende - moro, men slitsomt - langsomt, men
raskt. Han hadde oppdaga en ny måte å reise på.

Siden har det blitt mange sykkelturer. De fleste av noen få dagers
varighet, men av og til noen lengre turer. I 2011 syklet og levde han
turlivet en måned langs Kystriksveien i Nordland og Trøndelag.

Sommeren 2016 la han ut på sin hittil lengste sykkelreise. I løpet av
76 dager syklet han en 5360 kilometer lang tur Norge rundt.

Siden 2003 har han syklet på tur i nærmere 200 døgn med en total
lengde på mer enn 10.000 kilometer, mesteparten i Norge.

Fv. 33 i Rogaland mellom Egersund og Sogndalstrand.
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I 2002 fikk Lars Erik en ide
om at å sykle Island rundt
kunne bli en tur helt utenom
det vanlige. Sommeren 2003
dro han av gårde sammen
med noen kamerater. Ingen
av dem hadde noe erfaring
med lange sykkelturer. Men
de erfarte at de lærte raskt
underveis. Og at det slett
ikke var så vanskelig.



Øyvind Wold

Mye dårlig og uegnet utstyr i starten, motgang og strabaser, men
veldig mye entusiasme, gjorde at han kom seg gjennom de verste
tabbene og kjipeste opplevelsene med sykkelgleden i behold. Siden
har han syklet en lang rekke overnattingsturer, og syns fortsatt at
planlegging og gjennomføring av slike turer er noe av det artigste man
kan finne på.

Øyvind sykler og ferierer utelukkende i Norge. De fleste
overnattingsturene har vært i nordlige Nordland, Oppland og
Hedmark. Favorittområdene å sykle er mange, men han syns naturen

og landskapet på vestsiden i Vesterålen, Steigen, Røros og Folldal er
særlig attraktivt. Samtidig er han svak for veier langs havet, gjennom
kulturlandskap og på snaufjellet, og syns det er ekstra spennende å
sjekke om man kan bruke partier med gammel kjerrevei for å knytte
sammen to grusveier som ender blindt. Han har også brukt
tursykkelen, en hybrid med stiv gaffel, med vekslende hell på en del
stier.

Totalt har han syklet rett i overkant av to hundre tusen kilometer. Den
lengste enkeltturen var 23 dager fra Bodø til Otta, 130 mil, via diverse
omveier, medbringende telt og fiskestang. Øyvinds sykkelambisjoner
framover er å se mye mer av Norge, og jobbe med å formidle dette i
tekster og bilder.

Finnskogen i sørlige Hedmark.
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Øyvind kjøpte sin første
terrengsykkel i 1989, og
skjønte fra første tur at dette
var hans “greie”. En sykkel
som var solid nok til å brukes
overalt, og med så lette gir
at man kunne gå løs på mye
tøffere bakker enn før, ga
lyst til å utforske mer av
Oslo, Oslomarka, og etter
hvert Norge. Samme år
begynte han med tursykling
med vesker og oppakning.
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INTRODUKSJON

Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride.

John F. Kennedy

Hvorfor dra på sykkeltur?
Det fins sikkert like mange grunner til å dra på sykkeltur som det fins
folk som drar på sykkeltur. Hver og en må finne sin motivasjon. Noen
er opptatt av sjølve syklinga, noen av stedene du kommer til, mens
andre er mest opptatt av naturopplevelsene eller at det er lett å
komme i kontakt med folk på sykkeltur.

Sykkelen må være en av tidenes mest geniale oppfinnelser. Med egne
muskler som motor kan du flytte en fullt oppakket sykkel med telt,
klær og andre ting du har med deg på tur i en hastighet som er høy
nok til å tilbakelegge betydelige avstander, men samtidig langsom nok
til at sansene dine lar deg ta inn omgivelsene.

En lang sykkeltur kan være så mangt. Det kan være en helgetur på
Rallarvegen. Det kan være en ukes rundtur på Helgeland. Det kan
være å sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Eller enda lenger.

Forrige side: Hyllestadfjorden i Sogn og Fjordane.

Mens en “vanlig” ferie gjerne finner sted på et gitt sted A eller B,
åpner sykkelturen for opplevelser mellom A og B. Slike opplevelser er
kanskje ikke å finne omtalt i guidebøker og “anbefales” ikke av noen,
men er ofte vel så spennende som opplevelsene på A eller B. Veien er
målet, og målet er der du til enhver tid befinner deg. Poenget er ikke
å komme fram. I mange sammenhenger i livet vil du være fornøyd når
du når målstreken. På sykkeltur er risikoen stor for at du skulle ønske
turen varte lenger.

Livet på sykkeltur er enkelt, ukomplisert og fleksibelt. Tilværelsen er
ikke større enn det du klarer å frakte med deg av utstyr, en fin
kontrast til det travle, moderne livet. Primærbehovene kommer i
sentrum. Hvor får jeg tak i mat? Hvordan holder jeg meg tørr og
varm? Hvor skal jeg sove? Du kan lage maten din sjøl på medbrakt
stormkjøkken. Eller du kan spise på restaurant. Du kan sove under
stjernene - på stranda, på fjellet eller i hagen til noen du har møtt
underveis. Eller på hotell. Du bestemmer innholdet i turen sjøl.

Sykkelen er det perfekte framkomstmiddelet på reise. Å dra på
sykkeltur er frihet på to hjul.

Du kan også gjøre det.
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Hvem kan dra på en lang sykkeltur?
Sykling assosieres ofte med trening, sport og god form. Derfor tenker
sikkert noen at “en sykkeltur er ikke noe for meg”. Men sykkeltur og
sykkelsport er langt fra synonymer, og god form er slett ingen
forutsetning for å sykle en lang tur.

Er du ikke i toppslag når turen begynner, ta det rolig de første dagene.
For mange av dem som sykler lange turer, er det et poeng i seg sjøl at
tempoet er langsomt. Ingen tar tida på deg. Ingen bryr seg om hvor
mange kilometer du tråkker eller hvor mange pauser du tar. Du
bestemmer tempoet sjøl. Hvor langt må du sykle før du kan kalle
turen en lang sykkeltur? Det er det du som bestemmer. Du kan til og
med drikke øl underveis. Mange vil til og med mene at det gjør turen
bedre.

Er du på en tur som varer mange dager eller noen uker, vil du ganske
raskt merke at formen bedrer seg. Kroppen din tilpasser seg den nye
tilværelsen. Du vil rette oppmerksomheten din mot stadig skiftende
landskap, rare, fine, merkelige ting å se underveis og møter med
hyggelige mennesker. Pussig hvordan bortimot alle du møter på tur er
hyggelige.

Kan alle sykle 50 mil? Eller 200? Tja, kanskje ikke absolutt alle. Men
med nok tid kan de fleste sykle veldig langt. La oss gjøre et
tankeeksperiment: Si at du er i stand til å sykle 60 kilometer i løpet av

én dag, noe veldig mange faktisk klarer. Gjør du det hver dag i ei uke,
tilbakelegger du 420 kilometer. Gjør du det hver dag i en måned, kan
du legge hele 1800 kilometer bak deg. Poenget er at lange turer er
summen av alle dagene. Du kommer ikke kjempelangt på én dag,
men totalt sett kommer du langt. En lang sykkeltur dreier seg i bunn
og grunn om å repetere noen aktiviteter mange ganger. Du står opp
om morgenen, spiser frokost, sykler et stykke, spiser igjen, sykler litt
til, spiser og sover. Det samme gjør du neste dag, og dagen deretter.

Er det ikke slitsomt da? Jo, innimellom kan det være tøft, både fysisk
og mentalt. Noen mener at nettopp dét er en viktig del av turen.
Sjelden er sammenhengen mellom hva du putter inn og hva du får
igjen så tydelig som på sykkeltur. Hver meter du sykler oppover,
gjenspeiler seg i en meter med nedoverbakke. Et annet viktig poeng
er at fysikken eller formen din neppe er det som setter rammene for
hva slags tur du skal på og hvor langt du drar. De fleste vil oppleve at
tid til rådighet, vilje og motivasjon er faktorene som avgjør.

Det eneste virkelige kravet til å kunne dra på sykkeltur, er at du kan
sykle. Og det lærte du sikkert en eller annen gang i barndommen.
Lange sykkelturer er for alle.

Dra av gårde, og se hva som skjer!
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Hvorfor Norge?
“Norway is a once-in-a-lifetime destination and the essence of its
appeal is remarkably simple: this is one of the most beautiful
countries on earth.” Slik åpner Lonely Planet sin beskrivelse av Norge.

Norge høster jevnlig mengder med rosende omtale og gode
plasseringer når internasjonale medier skriver om og kårer planetens
beste reisemål. All denne rosen kommer neppe uten grunn. Alle disse
utlendingene må da vel ha et poeng? Legg til at et knippe av verdens
mest erfarne langtursyklister rangerer Norge som verdens åttende
beste land å sykle i, en oppfatning det er lett å få bekreftet av
langtursyklister du vil møte underveis - enten de er nordmenn eller
utlendinger.

Kanskje er det ikke noe mål i seg sjøl å dra så langt hver gang du vil
oppleve noe nytt?

Og dette er noe av det du vil passere på en sykkeltur i Norge: Nakne,
treløse platåer med subarktisk klima i Finnmark. Krystallklart vann
under steile tinder i Nordland. Isbreer og totusenmetertopper i
Oppland. Store, slake fjellvidder i Hedmark. Vestlandsfjorder
omkranset av stupbratte fjellsider. Kulturlandskap og vennlig kystlinje
i Østfold og Vestfold. Utallige øyer å besøke.

Norge er et svært spennende land å utforske på sykkel. Nøkkelordet
er variasjon – i natur, landskap, høyde, veikvalitet, vanskelighetsgrad,

Legger du sykkelturen innom nasjonalparker får du bilfrie trygge veier
i storslåtte omgivelser, her mellom Spranget og Rondvassbu i
Rondane.

sesonger og vær. Variasjonen gjør at det ofte dukker opp utfordringer,
men også at det aldri blir kjedelig. I tillegg er landarealet såpass stort,
faktisk blant de større i Europa, at du skal ha syklet ekstremt mye før
du kan si du virkelig har «gjort» Norge. I tillegg er Allemannsretten
gull for deg som liker teltlivet.

Sykkeleventyret er kortreist, miljøvennlig og kan starte rett ved der
du bor.
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Om denne guiden
Det er mange måter å dra på sykkeltur på, og det fins ingen fasit på
hvordan du planlegger og gjennomfører en lang sykkeltur. Denne
guiden tar utgangspunkt i slik vi sjøl foretrekker å reise. Vi sykler helst
ei rute vi har lagt opp sjøl, fortrinnsvis i Norge, overnatter som oftest i
telt og lager mye av maten vår sjøl. Med en lengre sykkeltur tenker vi
på sykkelturer som minimum varer to dager, men gjerne i flere uker
eller til og med måneder.

Nå har turer med én overnatting svært mye til felles med en tur med
mange overnattinger. Følgelig vil det meste av innholdet i guiden
kunne være til hjelp enten du planlegger en helgetur eller Norge på
langs. Guiden er primært skrevet for turer i Norge, men mye av
innholdet vil også gjelde for sykkelturer i andre land.

Du kan gjerne skrive ut denne guiden og lese den som en rein tekst.
Dokumentet inneholder flere lenker til videre lesing. Derfor vil du
antakelig ha større utbytte av å lese den på en skjerm. Vi lenker kun
videre til kilder vi stoler på og til innhold vi mener er relevant for vårt
tema. Ingen har betalt for lenker i denne boka.

Boka er delt i to hovedbolker. Del 1 har vi kalt Forberedelser og del 2
har fått tittelen Underveis. Det er ikke alltid helt opplagt hvor et tema
hører hjemme. Derfor kan det være du finner info om et tema der du
ikke forventer å finne det.

Vi er to forfattere med forskjellige erfaringer, oppfatninger og
stemmer. Begge skriver vi ganske personlig. For å klargjøre hvem av
oss som til enhver tid snakker, har vi skrevet navnet vårt under hvert
hovedpunkt. Til sammen håper vi at det vi har lært og erfart gjennom
tusenvis av kilometer langs norske landeveier er enkelt, oversiktlig og
pedagogisk presentert, og som gjør deg bedre i stand til å komme deg
av gårde og å ta kloke avgjørelser underveis.

For at denne boka ikke utelukkende skal preges av våre erfaringer,
stilte vi tre spørsmål til en rekke sykkelbokforfattere og skribenter.
Dette er mennesker som har syklet Norge på langs, Afrika fra nord til
sør, det amerikanske kontinentet på langs og gjennom Sahara. Vi har
også fått bidrag fra folk som er lommekjente i et geografisk område,
for eksempel rundt Røros, i Trollheimen, på Finnskogen, i Oslomarka
eller i Valdres. Vi har også fått bidrag fra syklister som har veldig god
teknisk innsikt, og som skriver om sykler og utstyr, eller har laget
nettsider om sykling og sykkelturer. Disse bidragene er spredt rundt i
boka, og merket #sykkelprofil.

Guiden er, ja, en guide. Altså en veiviser til hvordan du gjør det
praktiske. Opplevelsene du kommer til å få kan vi ikke beskrive. Dem
må du ut å sanke sjøl. Nok prat. Skal vi begynne?

Lars Erik og Øyvind
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