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STARTET
BRA: Vi
startet i
godt vær,
liten bris,
nesten sol
og ni grader.

De skulle være en større gjeng fra SOCK, men
kort varsel gjorde at turen fra grensestøtta i
Umbukta til Nesna ble et par-ritt: Rune Almås
Larsen på parasykkel og Karl Einar Kjeldsand på
terrengsykkel, med Beate Almås i følgebil.
PÅ FJELLET. Trioen fra Sandnessjøen
startet fra Umbukta fjellstue, som ligger 550 meter over havet. Ved starten i
halv ni-tida på morgenen blåste det
friskt fra sørvest, og temperaturen var
ni grader.
Etter å ha forsert den 3,7 kilometer
lange Umskardtunnelen ankom ekvipasjen en bensinstasjon på Gruben utenfor Mo i Rana, kvart på ett. Sola har begynt å titte fram.
Kompisene Cato og Løkki er mottakelseskomité. Rune har brukt lite strøm
på parasykkelen til nå. Han tok en
banan, mens sykkelen fikk mer strøm
«på tanken».
– Kaffe og boller på Karl Einar.
Kaffe og Snickers på mor, skriver Rune
Almås Larsen.
BUSTNESLIA. Etter en times pust i
bakken var det tid for å sette kursen videre vestover. Været var fremdeles lettskyet, og temperaturen 15 grader, men
vinden har blitt sterkere. Etter avgang
fra Båsmoen, startet klatringen i Bustneslia.
– Toppen ble nådd 16.30 i mye vind,
og kaldere vær. Vi kom til Utskarpen ti
over seks, i regn og survær.
– Siste klatreetappe, opp Sjonfjellet,
startet 18.50. Det regner. Tror det går
mest på viljen nå, men den er til gjengjeld sterk.
MENINGSLØST. Etter å ha byttet batteri, når de toppen av Sjonfjellet fem
minutter før åtte om kvelden.
– Det er pissregn, tåke og motvind.
Meningsløst.
Men turfolket er likevel nede på
Nesna-sida allerede et kvarter seinere.
– Vi ankom ferjeleiet på Nesna

UVÆR: Over
toppen av
Sjonfjellet med
forferdelig
vær. Sterk
vind, mye regn
og skodde
med 10 meter
sikt. Bildet er
tatt fra bilvinduet, like bak
syklistene.

RUTA: Ruta fra svenskegrensen til kysten var på litt over 105 km, og ble tilbakelagt
på i underkant av 8,5 timer.
20.55, fem minutter for seint til å rekke
ferja.
– Stivfrosne og gjennomvåte. Ikke
venterom, skiftet på et vis i bilen.
Trengte tida til neste ferje 21.50. Ingen
servering ombord.
– Vel fornøyd med innsatsen.
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STARTEN: Ved grensen mellom Norge og Sverige, i Umbukta. Rune gjorde seg klar i parasykkelen sin, Karl Einar med terrengsykkel, og
Beate som fotograf, følgebil og notatskriver.

NEDOVERBAKKE: På tur ned til Mo i Rana. 15 grader og vårstemning vel nede av fjellet.

PIT STOP: Inn til Båsmoen for å fylle luft
i dekkene og spise litt.

UTOVER FJORDEN: På toppen av Bustneslia. Den var tøff. Mye vind etter hvert.
Ranfjorden gikk hvit, og det begynte etter hvert å regne.

FRAMME PÅ NESNA: I mål, kliss våte, forfrosne og slitne. Men fornøyde og stolte.
Syntes de hadde hatt en fin tur.

