
Tur Til Tinn. 
Av Anders Hørtvedt 

Forgasser’n    1/2000     Side 1 

 
I MC klubben har vi en tradisjon, å 
reise til Tinn Austbygd et par ganger 
i året. Dette er typisk familieturer, 
hvor mange av deltagerne har med 
seg barna og bilen. Reisens mål er 
Sandviken Camping ved Tinnsjøen. 
Mange velger å leie hytte, men telt er 
et fint alternativ, synes jeg.  
 
 
Årets første  Tinntur ble 
avviklet helga før pinse. Sjøl 
skulle jeg ha med meg de to 
yngste i familien. De er 
riktignok ikke så små lenger, 
de har rukket å bli 11 og 13 år. 
Dette er jo en alder hvor det 
ofte er ”ukult” å være med 
pappa, men MC / telttur er 
fristende. Vi valgte å dra 
allerede på fredag, det blir liksom litt 
mer tur ut av det, dersom man sover 
ute to netter. Når familien skal 
fraktes, er jo sidevogns-Guzzien det 

naturlige valg for meg. Men jeg tror 
oppdragelsen må ha sviktet et sted, 
for ungene ville heller sitte på med 
Torunn i bilen hennes, sammen med 
Odd Arne (12 år) og Camilla (4 
mnd). Vel, nok om det. Det har jo 
sine fordeler, man får mindre å dra 
på, og færre å ta hensyn til. Følgen 
var at jeg fikk meg en tur etter 
favorittruta til Tinn Austbygd 
(Jondalen – Ormemyr – Hovin – 
Austbygde) hvor jeg virkelig kunne 
utforske friksjonens yttergrenser 
over en teleskadd vei. Jeg hadde et 
par ”Oisann” opplevelser, i det 
forhjulet hoppet 10 cm sideveis i et 
par venstresvinger, men slikt jeg jo 
med på å gjøre sidevogns skjøring 
spennende. 
 
Når jeg kom fram, hadde Torunn og 
barna allerede rukket å etablere seg i 
hytta. Mine barn hadde jo ikke gjort 
det, siden jeg hadde all maten og all 
bagasjen. 
 

Når teltet var satt opp i mellom 
vindkastene, hadde turen kommet til 
middagen. Vi inntok en enkel 
middag bestående av grillmat og 
brus. Jeg la merke til at noen av de 



andre deltagerne kjørte en mer 
forseggjort stil, bl.a. med reker og 
hvitvin. 

 
Klubbmesterskapet i minigolf ble 
avholdt på lørdags ettermiddagen, 
resultater finnes på sportssidene.  

Fredagskvelden var kald, det blåste 
jevnt. Da lønner det seg å kjenne 
noen som har leid hytte. I det hele 
tatt ble det ikke så veldig mye uteliv 
på fredag, men noen timer under 
åpen himmel ble det jo i løpet av 
kvelden. Noen hadde med seg litt 
drikke som de sørget for å slippe å ta 
med seg hjem igjen. 

 
Det kom, som vanlig, mange innom 
på dagstur på lørdagen. Om man 
ikke har tid til å bruke hele helga, er 
jo dette en fin anledning til å ta seg 
en lørdagstur som kan bli så lang 
man har lyst til. Det er jo mange 
alternative ruter å velge i mellom.  

 

 
Ungene grupperte seg etter egne 
ideer, det så ut til at alle fant noen å 
være sammen med. I alt var det vel 
rundt 10 barn med, fra 4 måneder til 
13 år. 

 

 
Deltagerne fortsatte å komme helt til 
godt utpå lørdags ettermiddagen. 
Den som hadde gjort mest ut av 
turen, var nok Knut Jarle Grøtterud, 
som hadde kjørt fra Hvittingfoss kl 6 
om morgenen, via sørvestlandet og 
til Tinn. Ca 75 mil hver vei. Han 
kjøpte Gold Wing i fjor høst, og 
måtte bare få brukt den litt. 

På lørdag våknet vi seint, og innen 
frokosten var fortært, hadde klokka 
blitt 12. Vanligvis reiser vi en tur til 
Rjukan, Krossobanen, Gaustadblikk 
eller et annet sted på lørdagen, men 
denne gangen holdt det med en 
spasertur til ”sentrum” i Austbygda 
for min del. Ungene holdt på med 
sitt, og jeg var heller ikke så veldig 
kjøresugen.  
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Lørdagskvelden er tradisjonelt den 
kvelden som samler flest folk. Så 
også i år. Jeg tror nok det var 
bortimot 40 mennesker med stort og 
smått som overnattet fra lørdag til 
søndag.  

 
Søndagen gikk med til en lang 
utendørs frokost, pakking av telt, og 
hjemreisen. Mange reiste tidlig på 
søndagen, for å utnytte dagen til en 
fin tur. En mulighet er å reise opp 
Tessungdalen, over Imingfjell til 
Uvdal. En litt kortere tur er over 
Veggelifjell. Rundt Gaustatoppen og 
ned Tuddal er en annen rask løsning. 
I tillegg har vi utallige muligheter 
via diverse omveier videre vestover. 
I år valgte ungene og jeg  raskeste 
mulighet, den nye Tinnsjøveien ned 
til Fossen kro, og spiste middagen 
der. Så bar det hjem til hverdagen 
igjen.  

 
På lørdagskvelden delte 
forsamlingen seg i to; noen dro for å 
spise på ”Tinnsolaten”, mens andre 
prøvde utelivet blant grill, primus og 
termos.  
 
På grill/fest aften var også et tysk par 
på en G/S gummiku. Disse var på 
tidlig ferie i Norge, fordi de sterkt 
mislikte veier overbefolket av tyske 
turister med bobil. De hadde vært 
her flere ganger før, og han hadde 
også vært på Island, i Alaska og 
diverse andre steder med sin BMW. 
Koselige folk som hadde tenkt seg 
videre vestover. Vi ble alle som en 
invitert til Tyskland, men jeg er redd 
ingen helt oppfattet adressen. 
 
Etter hvert fikk jeg samlet ungene, 
og vi kom oss i seng noe etter 
midnatt.  
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