Laos til Vietnam på
Honda CRF250!

Vi kom i utplantingssesongen for ris i Vietnam, så alt var veldig grønt.

Det startet på senhøsten 2016. Etter en
sesong med mye krøll og lite kjøring den
sommeren, ble det en del drømming på
internett. Snublet over en video av noe som
så ut som en fantastisk tur over Himalaya
på Royal Enfield. Dessverre var ikke denne
turen tilgjengelig på tidspunkt som passet
for meg, så jeg ble sittende å lese mer på
rideexpeditions.com som var hjemmesiden.
De spesialiserer seg på offroad-turer i
Kambodia og Himalaya, men nå skulle de
teste ut en ny tur fra Vientiane i Laos til
Hanoi i Vietnam.
Tekst og foto: Kåre Lien
Med null offroad-erfaring var jeg litt skeptisk, men teksten beskrev asfalt og grusveier med noe stier og terreng, så jeg bestemte meg for å sjekke litt mer. Jeg hadde vært
i Laos tidligere og visste at det var et nydelig land med hyggelige mennesker. Sendte
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en mail med masse spørsmål, og fikk raskt
svar fra Anna og tilbud om å snakke med
dem på telefon for å få svar på alle spørsmålene jeg hadde. Det endte opp med en
halvtimes hyggelig samtale der Anna og
Toby (eierne) satt i Himalaya og jeg på en
oljeplattform.
Fikk gode svar på alt jeg lurte på, så jeg

bestemte meg for å ta sjansen og meldte
meg på.
Januar 2017
Ankommer Vientiane et par dager før avreise for å akklimatisere meg litt og få
snudd kroppen til Laos-tid. Samme plan
har også de andre som skal på tur, så etter

En liten fjellandsby uten strøm og vann, kun
tilgjengelig via en knapt kjørbar vei.

Black River i Vietnam.

hvert er fem australiere, en engelskmann,
en singaporianer(??) og en nordmann med
aldersspenn fra 28 til 60 samlet rundt bassenget på det lille hotellet vi skal starte fra.
Erfaringene med offroad viser seg å være
mildt sagt forskjellige. Fra folk som ble født
på en offroadsykkel, til meg som muligens
har prøvesittet en, men aldri kjørt. I tillegg
til meg så var Chris, 60 fra UK, og Alex, 29
fra Singapore, de uerfarne.
Dagen før vi skal starte møter vi Toby for
første gang. Han kommer rett fra Kambodsja der han nettopp har fullført en annen
tur. Førsteinntrykket er veldig bra, og det
holder seg hele turen. Syklene vi skal bruke, Honda CRF 250L, ganske nye og i topp
stand, står snart parkert utenfor hotellet. Vi
tar en liten prøvetur i nærområdet for å bli
litt vant til sykler og trafikk. Etterpå går vi
ut for å spise middag mens vi ser ut over
Mekong og blir litt kjent.
Kjøringen begynner!
Utenfor hotellet står 11 nyvaskede og fine
sykler. Thong, vår lokale kjentmann, Toby,
Twon, mekanikeren vår, og Nor, sjåføren på
følgebilen. Følgebilen har med en reserve
sykkel, reservedeler og all bagasjen vår, så
vi kjører kun med en liten sekk med vann
og det viktigste.
Første dagen begynner rolig med fin asfaltvei kombinert med noen grusveier. Vi
tar av ut i villmarken for å kjøre litt stier,
men oppdager snart at vi har mistet en
som ikke har fått med seg at vi svingte av,
og har fulgt følgebilen i stedet.
Vi får samlet gjengen igjen og får et kurs i
“corner man”-systemet. I alle kryss stopper
sykkelen som ligger nærmest guiden og
blir stående der og vente til siste sykkel,
mekaniker/sweeper, har passert. På denne
måten har man alltid kontrollen på at alle
er med. Dette fungerte helt utmerket med
to små unntak. Mekanikeren og jeg fikk 50
km ekstra en dag og Alex fikk 20. Samme
mann som forlot posten sin begge ganger,
så han ble utsatt for litt vennlig mobbing
etterhvert.

Samme mann misforsto meningen med
offroad og klarte å plassere sykkelen grundig i grøften et par ganger. Byttet derfor
navn fra Chris til Cliff (over the cliff ). Australsk humor!
Etter en dag med variert, men enkel kjøring, og en ferge som kun tok halvparten
av syklene av gangen, kommer vi frem til
landsbyen der vi skal overnatte. Vi blir tatt
med til markedet for å kjøpe litt snack til
kvelden. Vi skal overnatte på flatseng i
noen store hus ved bredden av Mekongelven og lage vår egen middag. Det meste
er kjøpt inn og venter på oss der, men et
utvalg spesialiteter blir kjøpt med fra markedet. Når vi kommer frem, blir grillen fyrt
opp, og masse god mat trylles frem. Etter
at kylling og svin er fortært, kommer spesialitetene frem. Rotte fra rismarkene, ekorn,
pytonslange og vannbøffelskinn legges på
grillen. Rotten smakte riktig godt, ekornet
var det egentlig ikke nok kjøtt på til å kunne smake og pyton var veldig seigt. Bøffelskinnet minnet mest om gummipakning.
Etter en god natts søvn våkner vi opp til
hanegal og soloppgang i tåkedis over Mekong, og vi er klar til virkelig å begynne
på turen. Vi legger av gårde og kommer
ganske snart til en ny ferge bestående av
to longtailbåter med noen plankebiter
mellom. De tar to sykler av gangen og ombordkjøringen er via en bratt sandbredde.
De mest uerfarne av oss overlater fornuftig
nok ombordkjøringen til Toby og Thong.
Det er nok smart, fordi en av australierne
velter når han skal kjøre ombord. Sykkelen
klarer seg, men han blir våt!
På motsatt side venter første store utfordring. Vi skal besøke en liten fjellandsby.
Eneste adkomsten hit er en dårlig vei/sti
som er temmelig ødelagt etter regntiden.
Når den er i bra stand, er den uansett ikke
kjørbar for annet enn tohjulstraktorer og
tohjulinger. I den tilstanden den er nå, er
den knapt kjørbar for noe. Vi nybegynnerne fikk en del gode tips fra de erfarne og

Utplanting av ris. Hardt arbeid, men like blid.

Så varianter der mor hadde en på ryggen i tillegg.

Alt foregikk på gamlemåten i områdene vi var.
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Flere steder var veien ødelagt av ras. Her var det en god blanding av gjørme, stein, trær og kvister.
Andre steder var veien helt vekk, og det var bare gravd ut et smalt spor slik at man kom seg over.

begynte klatringen. Det viste seg snart
at Chris og Alex hadde lite kjøreerfaring
generelt, så de slet både med balanse og
gass-, cluch- og bremsekoordinering. De
hadde begge veltet fem–seks ganger før
vi var halvveis. Jeg slet, men takket være
masse sykkelerfaring klarte jeg i hvert fall
å holde meg på hjulene.
Halvveis oppe stopper vi for å spise lunch,
og Chris og Alex velger å vente til vi andre
kommer ned igjen. De får litt TLC, muligens
verken tender eller loving, men i hvert fall
medisinsk behandling av alle skrubbsårene de hadde fått. De to minst erfarne hadde klart å møte opp med minst beskyttelse
og fikk svi for det, bokstavelig talt. Toby har
medisinsk utdannelse og plastrer guttene
sammen. Desinfeksjon gjør vondt, og Chris
sine hyl blir dessverre mottatt med mer latter enn medlidenhet.
Vi får beskjed om at deler av veien videre
var enda dårligere, så jeg vurderte å vente
sammen med dem, men australierne lot
meg ikke gjøre det. De ga meg flere gode
råd og pushet meg, så jeg lot meg overbevise. Etter to svinger gled forhjulet på
en sten, og jeg lå i grøfta og sprellet, men
kom meg opp og fortsatte. Det ble faktisk
eneste tryning på hele turen. Kom meg
til topps og fikk besøkt landsbyen. Ikke
strøm, ikke innlagt vann, men masse smilende og hyggelige mennesker, og barna
strømmer ut av den lille skolen for å se på
60
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de merkelige utlendingene med rare klær.
Det ble i grunnen et gjennomgangstema
hele turen. Vi var så langt utenfor turistrutene, og mesteparten av dagen så langt
unna normale bilveier, at vi så aldri andre
turister. På mange steder vi kom, var vi
større severdighet for dem enn de var for
oss. Vi måtte stadig vekk stille oss opp slik
at de kunne ta bilde sammen med oss gigantene på over 180 cm. Mobiltelefoner
fantes overalt. Flere steder vi stoppet for å
spise lunch, samlet det seg en gjeng som
bare sto ved siden av bordet vårt for å se
oss spise, så vi følte oss ganske eksotiske.
Ett sted kom de bærende med en vekt.
Scott, som var den største av oss, måtte på
vekten (110 kg). Alicia, den feminine delen
av gruppen, måtte også på vekten. Til slutt
ble den største vietnameseren puttet på
vekten, og han tippet så vidt 70 kg.
Naturopplevelsene og inntrykkene kom så
tett hver dag at sansene var kontinuerlig
overbelastet. Det var flere elvekryssinger
der vannet gikk godt over støvlene, og
det bare var å håpe man ikke traff noen
ekle steiner. Merkelig nok gikk det alltid
bra! Flere broer måtte krysses av en motorsykkel av gangen, ellers svaiet de så mye
at man risikerte å bli kastet av, og rekkverk
var tydeligvis manglende ekstrautstyr på
mange av dem. For ikke å snakke om alle
de smale stiene som kveilet seg oppover
fjellsidene til de mest fantastiske utsikter. I
mange tilfeller var det den eneste måten å

Syklene klare for start i Laos.

Klesvasken må tas, han forventet vel ikke at vi
skulle passere med båt.

Blide mennesker overalt, disse var i gang med
nyttårsfeiring.

Pytonslange og rotte på grillen.

Rotte, ekorn og et slags marsvin på markedet.

Idyllisk overnatting på en øy ved Mekongelven.

Maten var fersk! Denne var middag et par timer etter.

Overnatting var alt fra flatseng til luksushotell med basseng.

Noen var bedre enn andre til å kjøre! Toby
Jacobs, eieren av Rideexpeditions.com.

Samme and, rett etterpå.

Folk stimlet sammen for å se på oss overalt vi kom.

Vi hadde mange elvekryssinger, og merkelig
nok var det ingen av oss veltet!
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Fantastiske utsikter overalt. Her fra Mu Cang Chai, ca. 1100 moh.

komme seg til fjellandsbyene uten å kjøre
lange omveier til motsatt side, og der var
det bare så vidt kjørbart for sekshjulstrekk
lastebiler. Vi passerte flere ras som hadde
tatt med seg veien, slik at de lokale hadde gravd ut en liten passasje der det var
noen hundre meter rett ned på utsiden og
rett opp på innsiden. Kuer, geiter, hunder,
vannbøfler og høner var det overalt, så farten måtte holdes lav.
Chris og Alex fikk etter et par dager beskjed
om at de for egen sikkerhet måtte følge et-

Solnedgang over Nam Ou-elven.

Risspirer klar for utplanting.
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ter følgebilen i stedet for å være med oss
andre på de vanskeligere partiene. Turen
var lagt opp slik at deltagere med forskjellige nivå kan være med, og ha en fantastisk
opplevelse uansett. De første dagene er på
en måte testdager der man stort sett følger
kjørbare veier, så kommer de tøffere utfordringene etter hvert.
Mat! Medbrakt i grøftekanten på en fjelltopp, på en knøttliten terrasse der bestemor kokte utendørs, med 20 landsbyboere
kikkende på oss, på bål ved elvebredden,
på luksusrestaurant. Like variert og fantastisk som resten av turen. Ingen ble syke,
alle ble stappmette.
Det samme gjaldt overnatting. Vi sov på alt
fra luksushotell med pool til små gjestehus
på landsbygda der vi alle sov på flatseng i
samme rom.
Overgangen fra Laos til Vietnam gikk delvis
med båt og delvis med buss. Vi satte igjen
Laossyklene og hadde en slapp-av-dag på
en elvebåt oppover Nam Ou-elven mot
grensen. Dessverre er dette snart en reise
som ikke kan tas mer. Kina driver og bygger flere vannkraftverk og demmer opp
store deler av elven. Grensepasseringen
foregikk med buss og var 100 % problemfri. To minutter og et par stempel, så var vi
ute av Laos. Etter en kilometer kjøring kom
vi til grensepassering inn til Vietnam, og
der var det like enkelt. På motsatt side sto
Phu, Diep og deres gjeng og ventet med
nye sykler og turen fortsatte. Den mest utfordrende kjøringen og vakreste naturen
var nok i Vietnam, men fantastiske land
begge to.
Uten tvil en av de absolutt mest fantastiske turene jeg har vært på. Vil anbefale alle
som har lyst på en tur utenom det vanlige

til å prøve seg. Toby og gjengen på Rideexpedition.com tok fantastisk vare på oss,
og selv om dette var en testtur, første gangen den ble kjørt med kunder, gikk alt silkeglatt. Noen av dagene ble litt for lange
siden vi brukte litt lenger tid enn de hadde
anslått, men det var det eneste problemet.
Har vært på mange flotte turer, men dette
er nok min beste tur så langt.

Vannet gikk over støvlene i en del av elvene.

Utsikt over de syv blåner.

Støtt opp om din lokale MC-forhandler!
NMCF ble stiftet 14. april 2016. NMCF
står for Norsk MC-Forhandlerforening
og skal ivareta forhandlerens posisjon
i verdikjeden og sørge for at norske
MC forhandlere fortsatt vil være den
viktigste møteplassen for norske
motorsyklister også i fremtiden.

NMCF
NORSK MC-FORHANDLER FORENING

www.nmcf.no
NMCF jobber for å:
• trygge vilkårene for brukere og
forhandlere.
• fremme interessen for motorsykkelog mopedbruk i Norge.
• etablere et tillitsfullt samarbeid
med myndigheter og andre som kan
medvirke til økt effektivitet, sikkerhet

og miljøbevissthet i hele verdikjeden
fra produsent til forbruker.
• være høringsinstans og kunnskapssenter for rammesettende myndigheter
• være en informasjonskanal ut til
medlemmene på alt som skjer av nye
rammevilkår.
• søke å koordinere interesser og

synspunkter i bransjefaglige spørsmål
med våre veimyndigheter og andre
som kan bedre den daglige drift hos
medlemmene.
Sjekk våre nettsider for mer info:
www.nmcf.no
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