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Trangt i første sving etter starten på Gultvedt Gård. Det blir bedre plass etter hvert...

Det blir hyggelig gjensyn på Geilo 2. - 4. mars  

Tre glade gutter på 60+  Georgsen, Salvesen og Thowsen

Sosialt samvær, god
mat, frisk luft, gode
senger, dans til lev-
ende musikk - og alt
for bare 1500,- for
hele weekenden pr
person i dobbeltrom.

På dagsordenen:
Hvordan blir fremtiden for
mosjonistene? Er viktige saker
på gang? Må man ha egen
treningsbane for å få være
med?

Kom til Geilo - ha det
gøy og trives!
Ring 93053591 og
meld deg på.

For livets glade Old Star- gutter går solen aldri ned

Har du savnet “avisen” du nå får? Bli medlem - ring 93053591 så kommer det fler!
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OLD STAR MOTOCROSS TEAM
Formann: Jan Håland. Tlf. 93 05 35 91

Styremedlemmer: 
Alle betalende medlemmer
Kasserer: Knut Erik Karter.

Kontingent:
Kr. 500,- for aktive medlemmer

Kr. 200,- for vanlig støttemedlemskap
Kr. 400,- for spesielt crossinteresserte
MC-SPORTEN pr. idag - Opplag: 550
Gratis til alle betalende medlemmer.

Redaksjon: Jan Håland,
og Andreas Knispel.

Layout: Jan Håland/Andreas Knispel
e-post: knispel@online.no

ANNONSER: 1/1 side kr. 1.200,-
(Ikke omslaget) 1/2    "    "      800,-

1/4    "    "      500,-
1/8    "    "      300,-

Rubrikkannonser for privatpersoner som
ønsker å kjøpe/selge sykler eller utstyr
er gratis!
Annonser bestilles hos Andreas Knispel.
Postboks 35, Lilleaker. 0216 Oslo.
e-mail: knispel@online.no

Erfaringer av denne typen - har vi alle gjort, - kanskje til og med flere
ganger. Av såkalt erfaring blir man klok - heter det også! Man lærer av
sine feil, og evt. ”landevinninger”. Jeg har gjort mine feil, - mange
ganger! - Ikke alle mine meninger og synspunkter har vært like godt
gjennomtenkt. - Stikker man først hue frem, må man også være villig til
å tåle det som kommer av andres synspunkter. Noen erfaringer under
tiden, blir også mer dyrekjøpte enn andre! Innledningsvis her, sikter jeg
ikke til noen spesiell, - ingen spesiell aktivitet, ei heller enkeltperson for
den saks skyld.! Men det virker som om enkelte ting kunne vært
snakket om!
Nå i det nye år 2012, med bare ”blanke ark”, er kanskje tiden moden
for noen ”skråblikk” på aktiviteten og fremtiden for ”gamle Old Star”.
Utgangspunktet i 1990 var å lage - ha et tilbud til
mosjonister/tilårskomne, som da nærmest ”ikke eksisterte”! Bredden
var den gang (burde også vært i dag), - like viktig som enerne! - Det er
også ”slitt ut mange gode crossdekk” siden den gang. Mye har nok
også forandret seg på alle disse år! Selv om de eldste fortsatt er og blir
eldst, - har vi fortsatt ikke alt vettet..! - Men vi ser kanskje fortsatt ting
nokså klart - enda..?
I forkant av møtet på Kongsberg i fjor, ble det brukt mye energi og
skriverier. Ensidig på hva Old Star var ment å være i crossmiljøet.
Tidens tann har vel slitt på noen og enhver! Old Star var/og bør ikke
først og fremst være et nytt tilbud til de aller beste, (- det har vi for
øvrig aldri hatt så mange av i Norge). Old Star var ment å være/bli et
trivelig og avslappet mosjonstilbud, en slags ”syklubb” ja..! - Få folk
opp og ut av TV-stolen. Uten evt. bredden, vil bare de beste være
”ivrigst på grinda”! - Da blir mye av gleden og deltakelsen borte, 
kanskje ref. 2011..!..?
I 2011 er det i heat blitt forsøkt med ”raskeste runde”, - og dertil ”vok-
sne pokaler”! Herunder ingen kritikk av verken ideen – eller måten det
ble gjennomført på. MEN, - kanskje ikke slikt er det som det mangler
mest av i en mosjonsaktivitet. Det vil være mest fordel/prise de beste!
(Kanskje ikke like lett å finne tilsvarende ”gulrot” til de mer beskjedne
på resultatlistene)..! Kanskje nettopp derfor, burde denne aktiviteten
forbli en ide. Bredden, hvor altså de nederst på listene finnes, vil
forhåpentligvis ikke ”sette livet til”, for å delta i den slags aktiviteter..?
Motocross er uansett en enkeltmannsidrett, og det å få alle likt over
mål er en umulighet. At det uansett er blitt borte over tjue aktive i
sesongen 2011, - har sikkert mange årsaker? Mener kanskje å ha vært
innom noen av dem allerede. Den gang/dag; - bare ”de beste i hver
klasse” stiller opp/digger tilbudet, - syns dette er gøy!.? - Da er ak-
tiviteten ”døende”..! - Håper noen kloke hoder snart ser ”skriften på
veggen” - før evt. så galt skjer! Enhver selger vet også; 
Det er langt lettere å ”miste en kunde” (et medlem), – enn å skaffe/-
bygge opp en ny..!
Full ”grind” er hyggeligst for både de beste og de bakerste. Alle har
noen fler ”å gjemme seg bak/innimellom”, (om man vanligvis er litt
bak i køen). Ingen vil trives lenge - i noen form for mosjonsaktivitet, -
om det bare er ”det rå partiet” som teller! - Alltid reise hjem med
følelsen av å ha ”sponset det gode selskap” med startavgiften sin, - og
ellers bare ha følelsen av å være med ”på kjøtt og flesk”.
Tenk likeverd, - arranger like ivrig for de siste som for de første! 
Det hjelper ikke her på jord, - at det et sted står skrevet at; 
“De siste skal bli de første”!
Terminlisten i 2011, - ble etter hvert for mange endringer..! Årsakene
var også sikkert flere! 
I etterkant, og for 2012, må bare den jobben gjøres bedre!
Endringer/flyttinger og avlysninger påvirker gjerne familiens andre
planer på en negativ måte. - Folk over 30 år, har gjerne noen andre for-

Man kan ikke si at det ikke går, -
men man kan si at det ikke gikk”

Husk å melde
deg på til

Geilo-turen 2.
til 4. Mars.

Påmeldingsfristen
er egentlig senest -

10. Februar 
- til 930 53 591

helst
umiddelbart..!
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en PC i dag har. Men det må være
mulig å få være med i et mosjons-
miljø, - uten å måtte ha en PC, og å
kunne bruke den! Derfor er en
klubbavis som MC-Sporten et
greit verktøy og fora for fastlagte
meddelelser; Som for eksempel en
spikret Terminliste. At det er minst
like artig å se ”et bilde av seg selv”
på trykk, som å ”klikke en stund”
- for å oppnå det samme.
Tiden leger alle sår sies det. Når
alt kommer til alt er det uansett
kjøringen som er morsomst.
Uenigheter som ikke fører verken
godt eller konstruktivt med seg -
må bilegges. Det er et for lite miljø
vi snakker om. Jeg har tatt ”et
friår”, men helt ”rosenrødt” ble
ikke alt av den grunn.
Jeg streber overhodet ikke etter
verken formannsverv eller annet
ansvar, men jeg liker ikke at 
”det mangler ro i rekkene”. Som
bekjentgjort ”etter Kongsberg”, -
ble Old Star lagt på hylla. Men
etter mange velmente henven-
delser, vil jeg om mulig gjerne
hjelpe til ”å finne roen”…
Sagt litt uhøytidelig og humoris-
tisk, noe i hvert fall de aller eldste
har litt greie på, - kanskje? De im-
potente har et flott og godt be-
skrivende valgspråk; ”Det skal
ikke stå på oss”! Om ikke bok-
stavelig, - så er det evt. her jeg kan
komme til nytte. Enda eldre enn
sist ja, og med dårlige ankler, men
med fortsatt et godt ment ønske om
å lage det trivelig for mosjonister
med ”klær og utstyr” for moto-
cross. Men jeg har ingen ting å
tvinge på noen, - bare et velment
tilbud...
Nye klasseinndelinger har også
kommet meg for øret. Aller eldste
klasse ”skal starte” det år man
fyller 65? Helt greit for meg, jeg
blir 66 i mars i år. - Men spar meg
evt. for forslag med start på ”33 år
nederst”, (det er uansett ikke
sydenturer vi bedriver). Men om
en klasse starter på 50 og evt.
”slutter på 65” - høres jo levelig ut.
At det også verserer rykter - om
en klasse ala ”Old Star PRO”, -
hvor ”værstingene fra alle klasser
har det underholdende”, – hører
jeg gjerne evt. mer om. Men et helt
eget heat for disse blir evt. en ut-
fordring, - men lykke til…
Men jeg synes at “gammel inndel-
ing” er best!
Jan Håland

pliktelser etter hvert, - ikke bare å
kjøre motocross..! - Har noen kan-
skje glemt det..?  
Ekte klubbfølelser har vært an-
erkjent/akseptert i alle tider, - og i
ulike sammenhenger! Etter over
20 år ser fortsatt mange tilbake på
et trivelig klubbmedlemskap og
en mengde gode minner i Old
Star. Et klubbskifte sitter langt
inne! Det var nemlig slik, - når
bare Terminlisten var klar, - ”så
kjørte de til Årsfesten”, - og tok re-
sultatene som ”en hyggelig over-
raskelse der”.
I dag virker det nesten som om
man må ha resultatlistene på PC`n
- straks man er vel hjemme og har
dusjet om kvelden etter et løp. En
ekte mosjonist er noe langt mer
avslappet. – faktisk!
Old Star`s medlemmer ble i hele
2011 ”tvunget inn” i en ny klubb..!
Det ble henvist til en årlig Cup
der! Ingen er eller blir bannlyst!
Terminlisten som denne cup`n
baserte seg på, var etter evne laget
av et Old Star medlem med eget
ønske og mandat. Jeg håper Ter-
minlisten for 2012 - blir et mer
gjennomarbeidet tilbud, - når det
evt. foreligger. Videre at den
enkelte kjører kan representere
den aktiviteten han selv vil, - men
at evt. Cuplister lages i etterkant,
basert på foreliggende resultatlis-
ter fra de enkelte løp og stevner. –
MEN, - og til sist; Det burde nok
helst bare vært en klubb i et så lite
miljø! 
Hva teller egentlig for en arrang-
ørklubb? Diskusjonen om den ene
eller andre Oldisklubben var ”hett
tema” ved sesongstart på Byberg.
Formannen der, sier da høyt og ty-
delig klart i fra; Jeg ”driter i”
hvilken klubb den enkelte av dere
tilhører/kjører for! Om han videre
sa, vet jeg ikke? Men er man
medlem i en NMF-godkjent klubb,
har papirer og sykkel m.m. i
orden, har betalt hva det skal
koste, – ja så kan ingen fornuftig
klubb ”ønske seg mer”! Klubbene
ønsker Aktiviteter, - som gir
penger i kassa.Har noen andre
synspunkter, ja da har vi noe å
diskutere!
Ikke alle har - eller bruker PC, -
fortsatt! Jeg må bruke, men kan
ikke fordra å klikke rundt i
menyer på hjemmesider. Jeg
mener ikke her å kritisere dyktige
brukere av alle de muligheter som

Hei Jan! (Hilsen fra Knut)
Jeg har ikke kommet med noen
tilbakemelding på ditt manus. Jeg
er enig i 
det meste av det du skriver, men
er også uenig i noe av det. Dette
er uansett dine synspunkter som
du selvsagt skal publisere i Old-
stars avis.
Men jeg har sterke meninger om
fremtiden for motocrossen i
Norge. Og dette må du gjerne
publisere.
Du skriver at det i 1990 ikke var
noe tilbud til mosjonister. Til tross 
for betalt lisens og NMF-
klubbmedlemskap. I 2012 finnes
det heller ikke noe tilbud til
mosjonistene, når vi ser bort fra
Oldstar/Allstar. De siste 22 år har
altså en stor gruppe crosskjørere
ikke hatt noe tilbud fra det for-
bundet vi hvert år betaler inn
tusenvis av kroner til. Noen spede 
forsøk med breddeløp etc. har
rennt ut i sanden. Men NMF har
ikka bare gitt f... i mosjonistene.
De interesserer seg ikke for mo-
tocross i det hele tatt. De er kun
interessert i pengene våre. Vi er
deres melkekuer. 
Resultatet av deres politikk er stor
nedgang i antall utøvere, antall 
lisenser og antall løp. Våre
forhandlere kan fortelle om en
katastrofal nedgang i antall solgte
cross-sykler. Fremtidsutsiktene er
faktisk ganske dystre. Vi som er
tilårskomne cross-mosjonister kan
ikke gjøre så mye med dette, 
bortsett fra å støtte de klubbene
og initiativtakerne som jobber for
å endre NMF.
Men vi kan jobbe for å legge
forholdene tilrette for oss selv.
Slik Håland/Oldstar har gjort i
alle disse årene. Og som Allstar
forsøksvis har gjort i 2011. For å
skape et troverdig tilbud til oss
selv så må vi STÅ SAMMEN! Vi
må slutte med dette "Tuppen og
Lillemor"-greiene. Vi må lage et
solid og kvalitetssikret opplegg i
samarbeide med arrangørklubber
basert på det regelverket vi i 2012
er underlagt! Noen stikkord for
missforstståelser og åpenbare feil
som er gjort de senere år:

Fortsettes neste side
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”Nei, glem det”..!
Jeg syns disse bevingede ord, - helt klart - er både beskrivende og av-
klarende!  Bakgrunnen for ”tilbakemeldingen øverst”, - har hengt over
meg i hele 2011.  For meg noe av det mest triste oppi det hele! (Ref. hele
denne utviklingen/uroen i etterkant av Generalforsamlingen på
Kongsberg 2011). - Det kom altså inn medlemspenger, og jeg hadde
”gjort klubben sovende”! Nødvendig der og da!
Det har seg slik (for uinnvidde), - at en mengde gamle medlemmer
gjorde sin innbetaling av ”årlig medlemskapsavgift” til Old Star - f.o.m.
den 7. januar -11, og det fortsatte frem til 25. mars. - Men jeg hadde helt
mistet all lyst og innsats. 
Hva fikk/- har de fått for de pengene? - Egentlig ingen ting..! – Evt.
også en ”helt unødvendig” krangel i ”sort på hvitt”. De som evt. ikke
fulgte med på internett, slapp detaljene. Kort fortalt; (og vi snakker om
Generalforsamlingen på Kongsberg), ble det fremsatt flere ønsker/syn-
spunkter som ikke var varslet - bekjentgjort i forkant av møtet; - Hva
skulle vi med klubbavis, hvorfor sende til ”ikkebetalende støttemed-
lemmer”, hvorfor legge ved giro, - alle var/er på nett sa de.
Startnummerordningen var komplisert, og hvorfor stod så mange pas-
sive der?
Egentlig ”slakt av det meste” Old Star gjennom 20 år hadde fått til å
fungere!
Det var ingen foreskrevet avstemming, - bare ”belærende prat” og klapp-
salver. Jeg ber evt. om forståelse for, at jeg da på godt norsk ble skuffet og
forbannet! Men jeg klarte likevel premieutdelingen om kvelden!
Hadde i forkant brukt mye tid og skriverier på å forklare hvorfor ting
var slik. Nå var det på tide å basere alt på internett og hjemmeside, - jeg
var akterutseilt.!
Jeg visste da, - og har siden fått bekreftet - at virkeligheten var noe an-
nerledes!  Rundt jule- og nyttårstider satte jeg (Jan H.) i gang og ringte
rundt for å få det kontonummer pengene skulle returneres/settes inn på,
– for derved å ha stien ren om penger. (Noen vil kanskje si; Behold de
pengene, og hold kjeften fremover)! Men den holdningen er ikke meg.
Ikke alle tok telefonen, verken første – eller andre gangen. Men når jeg
endelig fikk noen i tale, og lagt frem mitt ærend; da kom den samme
kommentaren som står som overskrift her..! Den har gjort noe med
meg, - jeg har fått igjen gnisten!
Lag heller en ny klubbavis, – bli med og få i gang Old Star igjen, - eller
evt. et samarbeid. (Men jeg verken kan - eller kommer til å kjøre ”en
crossmeter” som annet enn en Old Star. Så kan evt. den enkelte syns å
mene hva han vil om det)!
Uansett og derfor, har jeg nå altså satt meg ned - for ”å skrive på meg
noe bedre samvittighet”! Og jeg vil til sist presisere; Det er uansett
ingen søknad om et nytt formannsverv, - men evt. en slags utstrakt
hånd i sin ytterste konsekvens..!
Om noen igjen kommer til å like det vi har laget på sidene bakover, -
eller evt. også vil bidra for å gjøre den enda bedre, så nøl uansett ikke
med å høre av deg!
”Avisproduksjon” med repro, trykk, adressering og plastpakking med
ilagt giro og til sist for porto – blir penger! Vil du støtte oss, – sier vi
takk for ditt bidrag!
Disse har betalt sitt medlemskap i Old Star for sesongen 2012…
Roar Skjønhals, Cato Salvesen, Leif Morten Håland, Rollef Grytnes, Øyvind
Langeland, Geir Stensrud, Sveinung Frøyland, Dag Anders Omholt, Bjørn H.
Andersen, Trond Grønvold, Roger W. Jacobsen, Alf Helge Gundersen, Lars
Wendt, Jon A. Tofteberg, Sigurd Olaf Tufte, Thore K. Funderud, Hans Ronald
Hohlweg, Ole Jacob Forsberg, Svein Olav Stormark, Jan Rune Sjultz, Bjørn
Helge Thowsen, så er det sagt..!

KLUBB
Hverken Oldstar eller Allstar er i
crossammenheng noen klubb! Vi
er interesseorganisasjoner!

REGELVERK
Som interesseorganisasjoner så
kan IKKE vi arrangere løp. Men vi
kan samarbeide med arrangørk-
lubber om å lage løp. Hvis vi skal
forvente å bli  tatt på alvor, så må
vi medvirke til at regelverket over-
holdes. Åpne klubbløp, såkalt løp-
strening osv. bør vi styre utenom.
Etter mitt syn er det også åpenbart
at vi skal ha medisinsk beredskap
på våre stevner. I 2012 har vi sett
hvor fort og uforutsett ting skjer
på en crossbane. 

Stakkars han eller hun som står
som ansvarlig for en "løpstrening"
e.l. hvor en person skader seg or-
dentlig. Og hvor regelverket er
omgått... Jeg har sittet og forfattet
endel forslag til årsmøtet i All Star
på Lillehammer. Forslag til hvor-
dan jeg mener vi skal fremstå som 
interesseorganisasjon for cross-
mosjonister. Men disse forslagene
lar jeg ligge foreløpig... Det som er
viktig nå, og det vil være min
agenda på Lillehammer, er å få
valgt riktige personer til å lede
dette prosjektet. Å få valgt et styre
som kan samle alle og bringe vår
virksomhet opp på det kvalitets-
nivå den bør være. Hvis vi ikke
klarer det, så vil det hele "renne ut
i sanden". Så får de som har lyst til
å konkurrere melde seg på NM
eller Norgescup. Eller begynne
med golf...
Mvh Knut B

Visdomsord fra en gammel
gubbe: Før tenkte jeg på alt

jeg hadde lyst til å gjøre, som
jeg ikke fikk gjort. Nå tenker
jeg på alt jeg har gjort som

jeg ikke hadde lyst til å gjøre.
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SMÅ NYHETER:
Startnummer 30 Roger W. Jacob-
sen har kjørt sin 450 Husqvarna
over 70 timer - ”uten å løsne en
skrue”! Ikke justert ventiler –
ingen ting. Han tilføyer at han jo
ikke er av dem som gasser mest –
men likevel. Han har sitt virke i
NSB og med HMS der, og har i de
senere år funnet stor glede og
trimmende avkopling
gjennom/med crossen og ”gam-
legutta” der!
Bjørn Lyder Fagerli (best kjent som
Bassen), er allerede påmeldt til festen
på Geilo den 2. til 4. mars. Fru Grethe
blir med, – og også den gamle cross-
og speedwaymesteren Bård Moen gjør
sin entre, - også han med ”anheng”
som ble betegnelsen i påmeldingen.
Det kan sies mye om Bård, - men aller
morsomst blir det når det kommer di-
rekte fra ham selv. Driver pr. i dag
div. oppretting- og lakkeringsverkst-
eder på Romerike. Ikke uvanlig for vår
aldersgruppe; brystkassa har sunket
litt ned - siden den gangen han så
mesterlig trakterte Monarken sin.
Øivind Rånes har ”trappet ned
medisineringen”, – og blir i stadig
bedre form! Foreløpig nedlegges
den viktigste treningen i - å ”lukke
øyene opp og igjen” sier han! Men
vi som har kjent ham i mange år,
ser helt klart for oss att det er for å
få øye på ”formkaka” - og dertil
formen, at denne gymnastikken av
øyelokka er så viktig! Går alt etter
planen fremover, blir det kanskje
både ny 450 – og med ny farge?
Øivind har nå i noen år kjørt 250
Honda. I sin tid hadde han en
artig teori; Han kjørte den gang
sykkel med mer kubikk, - en 500
ccm, men da mest på halv gass
mente han! Alle inkl. Per Georgsen
og Jon Bergersen m.fl., vet hva det
er å håndtere en 500 to-takter - av
”nyere dato”. Teorien til Øivind
var uansett at det ville bli ”mer
riktig” - å heller kjøre 250 ”på full
gass” – enn 500 på halv. Teorien er
jo banebrytende!  
Tore A. Steen skiftet ”hele inn-
maten i det ene kneet” - ved jule-
tider! Kjenner vi den gamle 

kjempet rett, - er det ikke lenge før
han går som en ”ungsau” igjen. Vi
ønsker til lykke med rehabiliterin-
gen. I en alder på over 70, selger
han fortsatt en mengde Ford i
løpet av et år! I sin tid som aktiv - i
Old Star, sørget han ”litt for ofte”
for at de på sykehusene hadde noe
å gjøre! At det har satt sine spor på
kroppen, kan ikke bortforklares.
Det var vel Jannis som en gang i
den tiden lanserte vitsen; ”Hvilket
sykehus ligger Tore på”..? Ikke
pent sagt, men likevel.
HUSQVARNA deltar i årets Paris
– Dakar med 5 sykler. Opprinnelig
plan var først i 2013, men ting må
ha virket så pass bra på den nye
450, - at de ”kastet seg utpå”
allerede i år. Planen er at ingen av
disse skal skifte motor under
løpet, noe som er både lovlig og
vanlig – mot et tidstillegg. KTM
har som kjent, en rad impone-
rende resultater i dette løpet. Ikke
minst med vår egen Pål Anders!   
Terje Eriksenmed adresse i Kris-
tiansand de senere år, - er godt på
beina igjen etter et ”ublidt møte
med moder jord” - tidlig våren
2011. Kravebein og diverse ribbein
”gav etter for overmakten”, og
som de fleste av oss gamle vet – er
jo ikke den generelle helsa hans i
utgangspunktet uten problem.
Kreften har herjet i flere år, - 

heldigvis uten så langt ”å lykkes”
med Terje! Men etter nevnte ”tak-
ing”, ble sykkelen salgsobjekt.
Men nå er alt som sagt – så meget
bedre! Bra Terje, – stå på, vi tenker
på deg og føler med deg!
Thomas Stang, villstyringen –
forøvrig kjemisk renset for fett på
kroppen, sliter fortsatt med øre-
sus, – dette etter den dumme
kjøreturen hjem - med ”en fersk
hjernerystelse”. Det er nok ikke 
uten grunn at ”utslåtte boksere”
med flere, må vise respekt i etter-
tid av slike smeller. Husk det, - om
det ”skraller i boksen”.
Leif Morten Håland, - den solide
Jærbuen med egen rørleggerbe-
drift, trener cross i skogen med
Per og Oddvar Klingsheim, Arild
Anda og Oddvar Orstad m.fl. Leif
Morten gjorde jo i sin tid også en
salto på Byberg. At kona da ikke
lenger var/ble så begeistret for
sporten lenger – er kanskje ikke så
vanskelig å forstå. Noen lærer av
sine stunts, – andre aldri, – eller i
hvert fall for sent…
Terje H. Torgerstuen kjørte igjen i
høst 2011 GGN..! - Kanskje ikke så
imponerende for uinnvidde, men
han er født 05.08.1939..! Slå den,
og resultatet, - antall runder er
strålende!

En kjent kunstner har illustrert
formannens følelser under
årsmøtet på Kongberg 2011.
Likevel gikk festen i sølvgru-
vene som normalt på
lørdagskvelden.

Et hyggelig lite epos
Noen ganger
Noen ganger – når du gråter – 
ser ingen tårene dine
Noen ganger – når du har smerter – 
ser ingen at du har det vondt
Noen ganger – når du er bekymret – 
ser ingen andre bekymringene dine
Noen ganger – når du er lykkelig – 
ser ingen at du smiler
Men slipp en fis – bare en gang, – 
og alle de nærmeste vet det.
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En av våre eldste og
likevel mest ungdom-
melige Old Star`s, - en
typisk og velfortjent ener i
vårt lille miljø - ble 70 år
den 23. januar, - nemlig
vår alles Per Georgsen.
Ingen av dagens aktive i
den voksne klassen, for-
tjener/passer bedre til å
kjøre med nr.1 på sykke-
len. (At andre med henvis-
ning til det forgangne års

resultater, - ”påberoper seg” å kjøre med nr.1, virker
egentlig bare barnlig. Men det er uansett ikke mitt
bord, og litt moro kan en unne seg). Ingen andre har
som Per i alle disse over 20 år, med bakgrunn i alder
og dertil prestasjoner - gjort seg så fortjent til 1-tallet!
Kjører alltid teknisk godt – og gjør få feil i løp. Kan
vise til få skader på ”kropp og sjel”. I de senere år
har Yamaha vært hans favorittmerke, og ”de to” har
høstet mye heder sammen i den eldste klassen. På
vegne av Old Star overbringes varme tanker, og en
hyllest for hva du har utrettet/vært med på i alle år -
for klubben vår. Som du for noen år siden ”lanserte”,
- etter en iskald natt i varebil på campingseng i tykk
arbeidsdress med både vanter og lue på; ”Dette
klarer jeg nok ikke mer enn ti år til! Du kjører neppe
cross til du er åtti, - men man vet jo aldri. Uansett vil
du alltid være i den indre kjernen av de eldste!
Gratulerer med vel overstått..!

En av våre unge lovende, nemlig Christian Løkke-
berg er observert med parkert bil, for å ta et par om-
ganger med armhevninger. Vår utsendte medar-
beider talte tretti stk i hver serie! Det ryktes også at
han løper en times tid hver kveld, men ikke lørdag
og søndag – da kjøres det med piggdekk på blant
annet Lunner og Bjørkelangen.

To av sørlandets store crossønner, - nemlig Ole-
Jacob Forsberg og Jan Rune Schultz har intensivert
treningen foran årets sesong, betraktelig. I prosent -
snakkes det om ”pluss tyve”! Nå kjenner redaksjo-
nen til det beinharde programmet de har fulgt de
siste par år, så dette er imponerende. Treningsdag-
bøkene er forevist Toppidrettssenteret og de mener
det er i hardeste laget for folk på deres alder! At
fettprosenten på Schultz er minimal taler sitt ty-
delige språk.

Hans Ronald Hohlweg er som kjent ”reisende
m.m.” i Kaeser kompressorer. Han blir uansett med i
2012 også - på sin spesielle sykkel, – og sikter igjen
mot toppen i sin klasse. Men med sitt yrke har han
som alltid nokså begrenset tid til trening. Men kjen-
ner vi kjempen med den ”tysk/norske” dialekten
rett, kommer han ikke til å gi fra seg en meter i ett
eneste stevne! 

Øyvind Langeland har endret sitt treningsopplegg
for 2012 radikalt. Kona Linda er med ut hver kveld
med stoppeklokke, drikkeflaske og litt Red Bull bak
ryggen, - for slik å kunne kjøre banebrytende og
mest mulig effektiv intervalltrening, og det er mange
repetisjoner. Med god innsats vanker det hver kveld
også massasje av ulike slag etter dusjen. Det siste
høres fantastisk ut.

Men mest imponerende er vel likevel opplegget til
Martin Due Hauge! - Ved en ren tilfeldighet traff
han vår alles Northug. (Vi kan ikke røpe hvor). Men
etter en kveld med mye ”Red Bull”, fikk han innsikt
i noen av skikongens beinharde treningsmetoder.
Martin har slitt litt med å følge dagsøktene helt til
punkt og prikke, men nå vil han uansett til våren
stille med mer enn ”stål i ben og armer”. Det eneste
negative er vel at kona syns det er blitt litt vel mye
trening og svett treningstøy. Men sønnen er veldig
imponert..!

Nordmarkbrødrene Terje og Magnus har lagt seg
skikkelig i selen med steinhard allsidig trening til
årets sesong! Farten på spesielt løpetreningen er blitt
så pass høy - at Terje vurderer seriøst å ta skjegget
for å minske noe på den irriterende turbulensen! El-
dstebror Odd står for oppsyn og oppfølging, og det
sies han virkelig jager dem gjennom treningsøktene!
Vi ser frem til sterke resultater, - ikke bare i fartskon-
troller til løpene i 2012-sesongen!

Er Alf Helge Gundersen klubbens største datafrik..?
Når en mann i hans alder ber meg å gå inn på blog-
gen sin, - da lar jeg meg imponere. Det er ikke lenge
siden jeg fikk vite hva det i det hele tatt var for noe.
Ja det er noen som ikke lar nyvinningene passere
seg. I det hele tatt er dataalderen full av ord og
utrykk som ligger langt utenfor min forstand. Kan-
skje en av de yngre i klubben kan lage et lite skriv
om hva saker og ting står for, - hva ditt og datt
betyr? Blu Ray, App, USB, Crystal Eye og mye annet
rart. Det blir kanskje litt som da jeg som ung gutt,
spurte min mor hva mensen var? - Det får du ”tiss
nok vite” var svaret…

Det var sønnen til
Aage Tveter (Bildet)
som i 1990 kom med
forslaget om at vi
skulle kalle oss Old
Star Motocross Team. 
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Når bare gode
venner møtes blir
det alltid morro -

uansett!

Jærdamer er veldig blide... Venner og kjente det samme..

Rånes stoler på formkake
Leif Morten kjører mest i skogen - -og noen er blitt passive!

Turid kjører aktivt - Morro i voksen alder...

Hallvard skal til Geilo, nybarbert!

Ensrud liker en fest...
Det samme gjør Løvstad.

Ensrud er klar for ny sesong. Man trenger ikke kjøre aktivt.
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Old Star har
alltid garantert

morro
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Aldri så galt – at det
ikke er godt for noe!
For evt. de som ikke vet det, – så er
min gode venn og Old Star - Andreas
Knispel, den viktigste av alle jeg kjen-
ner, - når vi lager MC-Sporten. - Vi
har m.a.o. sittet utallige timer ”på
fanget til hverandre”..!
I slike sammenhenger hender det jo at
vi ”løser opp litt”, med helt vanlig
skvalder…
I denne sammenhengen har vi jo også
penset litt inn på ”våre mørkeste
sider”, - kall det gjerne vår livshisto-
rie. For å ta meg først, så kunne det
nok blitt en langdryg affære med
”store opplevelser”, motorsykkelulyk-
ker med rygg- og beinbrudd m.m.,
sykehusopphold, rømt fra politiet etter
promille- og fartskontroll, nær
druknet flere ganger, syketransport 
”i eget fly” fra Sola til Gardermoen.
Kort sagt har jeg jo levd noen år, -
akkurat som Andreas. Men en ting
har jeg fortsatt til gode, - nemlig å
sitte bak lås og slå. Min beste kamerat
i oppveksten var i ”skikkelig baske-
tak”, – og akkurat da kom politiet.
Det ble ”glattcelle ei natt”, noe jeg
misunte ham den gang! Dere må tro
meg; Jeg ville så gjerne oppleve føl-
elsen av å være innesperret, - kjenne
på hvordan det var, om jeg ville ”tåle
det”?
Men i alle år har jeg vært for feig – og
ikke turt å gjøre de ting som ”kvalifi-
serer til opplevelsen”. Har vurdert
”hjemmebrent/kommafeil” o.l. – men
aldri satt dem ut i livet… Det var når
jeg ”røpet dette” at det ”løsnet hos
Andreas”… - Les hans ”fantastiske
opplevelse som innsatt” i denne
avisen:

oOo

Det var ganske jævelig da jeg ble
ført inn i cella, etter først å ha blitt
dusjet under påsyn. Jeg ble satt i
Oslo Kretsfengsel, Åkebergveien,
fordi det ikke var plass på Ilseng.
Jerndøren smalt igjen og to slåer
bla skjøvet for, og nøkkel ble vridd
om i låsen. Jeg sto midt i rummet,
og var helt stiv, og sa til meg selv –
ikke gå og kjenn på den døra. Stå
stille!!! Jeg sto der en times tid før
jeg så ut gjennom vinduet og opp
på Ekebergåsen. Så fattet jeg meg
litt etter litt...
Da jeg ble tatt for promillekjøring
hadde Berit og jeg vært på fest hos
psykiateren Jappe Stang, som på
den tiden var fengselslege. Vi

gjorde den avtalen at jeg ikke
skulle si noe i retten hvor jeg
hadde vært. Han var også rettspsy-
kiater, og det kunne få følger, mente
han - hehe. Jeg skulle holde kjeft
om det, til gjengjeld skulle han
komme på besøk hver dag med to-
bakk! Og det gjorde han. Derfor
hadde jeg alltid masse tobakk,
mens de andre fangene bare fikk
kjøpt én tobakkspung i uka. Det
blir bare syv røyk om dagen. Og
hvis du har behov for ca 20 – har
du et problem. Alle lurte på hvor-
for jeg hadde så mye røyk, men
ingen nærgående spørsmål, bare
beskjeden bomming. Man stiller
ikke spørsmål om slikt i fengselet.
Først jobbet jeg på malerverkste-
det med å pusse sparkel av gynge-
hester. Det var et helvete. Fikk støv
alle steder – i ørene, håret, nesa. Så
jeg “sa opp”. Alle andre måtte
jobbe for å få kjøpt røyk. Så ble jeg
ansatt som “ganggutt” - dvs han
som går med maten til de andre
fangene når de har kommet fra
jobben.
Det ga en større frihet. Celledøra
sto oppe hele dagen – og jeg
kunne ferdes litt friere. Slå av en
prat med vokterne osv. Jeg hadde
oppsyn med sengetøy også. Så jeg
skiftet på sengen min hver dag, i
mangel av noe annet å gjøre.
Maten bestod av kjøtt og fisk an-
nenhver dag. Høres ikke så værst
ut, men det var ofte blodklubb
eller blodpølse. Og fisk var ofte en
tønne med sursild.
Hver lørdag var det fellesdusj. Det
var ikke akkurat etter min smak.
Lille meg sammen med voldtekst-
menn, ranere og med vegg-til-
vegg-skuldre og muskler større en
hjerne. Men det var ingen vei
utenom. Dusjen kunne minne litt
om et gasskammer. Det var sånne
store dyser i taket. Døren ble
lukket og vannet skrudd på.
Prøvde å gjøre meg usynlig.
Hver søndag, før kirketid, var det
utdeling av pålegg som bestod av
en boks Sunda, en tube Banos, en
boks sardiner eller et lite glass syl-
tetøy. Ønsket du å gjøre en bytte-
handel var det bare å ta med en
eller annen “kolli” i kirken. Man
kom fort inn i hvordan det
foregikk: “Til 315” - “til 602”. Alle
holdt vi hendene på ryggen og
måtte ta imot, og sende videre, og
hviske i munnviken. Det var røyk,

pornoblader, og pålegg som skiftet
eiere. Tilbake på cella var det
ønskekonsert over høyttaleren.
En innsatt med kallenavnet “Lap-
skausen” hadde ansvaret for
innsamling av lapper hvor vi
hadde skrevet hvem vi ville sende
ønsker til.  Det var litt overrask-
ende at det også var “Lapskausen”
som også ledet konserten med
sang og mandolin. Det startet med
sangen han hadde skrevet selv til
melodien av “Blåveispiken”. Tek-
sten passet ikke helt til melodien,
men hva gjorde vel det? Den lød
omtrent som så:
Jeg går og rusler på Caaarl Johan, en
gate jeg sjelden trør. Da kommer mot
meg en ta gutta - en gammal kompis,
jeg kjente fra føøør.
Han har ei halv ei i sine hender, og byr
meg drikke - og jeg  sier ja takk, - det
smakte herlig kan du nok forstååå.
Hadd-ikk smakt no’ på mange år... osv.
Det ble annonsert nye ønsker:
“Bangern”  ønsker sang til “Frank
Silla”. Og så kom den samme san-
gen én gang til. Såvidt jeg registr-
erte var det ingen som lo - ikke
høyt ihvertfall. Sånn fortsatte
ønskekonserten med den ene san-
gen i én time!
Selv om dette var en opplevelse jeg
i ettertid kan si at jeg ikke ville
vært foruten, har jeg holdt meg
nykter i alle år etterpå. 

Vi får nok dessverre
ALDRI 

- høre vår statsminister være tøff
nok i trynet til å si det samme som
stasministeren Julia Gillard (AP) i
Australia uttalte: ”Dette er VÅR
nasjon, VÅRT land og vi har VÅR
måte å leve på. Vi vil gi alle (inn-
vandrere) muligheten til å nyte
godt av alt dette. Men dersom du
er en innvandrer som klager, syter
og geberder deg over VÅRT flagg,
VÅR ed, VÅR kristne tro eller
VÅR måte å leve på, vil jeg på det
sterkeste oppfordre deg til å
benytte deg av en annen stor aus-
tralsk rettighet, og det er retten til
å forlate landet. Dersom du ikke
liker deg her, så DRA. Vi tvang
deg ikke til å komme. Du søkte
deg hit".
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Old Star-kjøreren Øyvind Røed, 64
år, fra Stokke “døde plutselig” av
hjertestans på motocrossbanen på
Tjøme. Han segnet om med sykke-
len mellom bena. Dramatikk: Arne
Kristian Andreassen som kjørte bak
ham, får han ut av banen og setter i
gang med hjertekompre-sjon og
munn-mot-munn. Øyvind var blitt
blå i ansiktet...
Da hjelpemannskapene kommer
står klubben klar med en ATV, og
kjører dem ut til andre enden av
banen der Øyvind Røed ligger. Etter
en tøff behandling med elektrosjokk
fra en hjertestarter livner Øyvind
såvidt til. Han blir fløyet til Rikshos-
pitalet hvor han blir operert. Enblod-
åre inn til hjertet hadde tettet seg.
Øyving Røed er takknemlig for den
raske hjelpen fra Arne Kristian An-
dreassen og Nøtterøy Brann-vesen
som har fått en “hjerte-starter” i
gave fra Nøtterøy Sanitetsforening.

GRISEFLAKS

Klippet fra Racing Revyen nr 3/1977
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Takket være gammel innsats som dette med å sette opp, og
redigere medlemslister på data, har vi her liste over medlemmer
- aktive - betalende - og ikke betalende sympatisører. 
Du er alltid hjertelig velkommen i Old Star Motocross Team.

Vil du kjøre aktivt, må du ha et startnummer
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På de neste linjer vil jeg nevne enkelte
ting som kan være tegn på at man blir
eldre, (nevner ikke alt da).
Hvem har ikke gått i kjelleren/til
garasjen evt. annet, - så står man der
og har glemt hvorfor man er der?
Man sovner stadig oftere foran TV`n!
Grunnene kan jo være; trett, kjedelig
underholdning, søvnmangel.
Går og sjekker om ytterdøren er låst
flere ganger. Det samme når man går
fra bilen, når den er parkert.
Skaffer ”sklimatte” til
dusjen/badekaret. Redd for å dusje
alene, - har mobilen klar innen rekke-
vidde evt.
Uansett hvor en spiser fin ”tre-retters-
middag utendørs, - så må det alltid
være rekecocktail til forrett.
Bestiller pjolter i baren. Skjønner bar-
keeperen hva du mener, blir han igjen
usikker når du vil ha selters.
Når man er kommet dit hen at man
gjør alt, - for alltid å få sove hjemme.
Unnskyldningene er mange…
Syns slektsstevner og lignende er det
triveligste man er med på. Og jo eldre
detaljer jo bedre husker en.
Bruker sokker i sandalene, - også midt
på sommeren. Foretrekker skjorter -
som ikke må oppi buksa…
Med årene blir gjerne også matlysten
noe mer hyppig/”påtrengende” - enn
sexlysten hos de aller fleste.
Når man skal bort til noen, har man
gjerne med innesko, - og om noe skal
leses – blir armene litt korte.
Noen opplever også at ”med alder og

mage” blir blodtrykket høyere. Da blir
blodtrykksmåler anskaffet!
Utvalget i medisinskapet har for
lengst et langt større utvalg enn
barskapet man en gang var så stolt av.
Noen blir ”så husvarme” at de er på
fornavn med apotekeren. Sykdom går
fra et problem til en hobby.
Eget soverom er deilig, man kan
snorke og bråke som man vil, og en vil
helst slippe å se kona i dusjen!
Man sover i pysjamas. Tar med
brunost til Syden, – og syns det går
mer en fort nok med 70 i 80-sonen.
Unngår P-plasser med vanskelig park-
ering. Bruker langt mer tid på dødsan-
nonsene enn annet avisstoff.
Begynner stadig oftere å snakke med
seg selv. - Blir en virkelig gammel, - er
også gravplassen sett ut.
Syns alt var så mye bedre før! Må
alltid være hjemme - klar foran TV`n,
- når Dagsrevyen nærmer seg.
Noterer fortsatt rundetiden – når det
er skøyteløp. Må ha hjelp av de yngre,
til alt fra PC til fjernstyringen.
Lager buksepress i ”Olabuksene”. -
Syns wranglere med huller her og der,
- ser alldeles forferdelig ut. 
For ikke å snakke om dem med ringer i
ørene - og tatoveringer ”langt over
øra”, det er jo helt forferdelig.
Iphone, Ipad, facebok, google, mail,
blogg, pdf, logg, print, skanne og
surfe! - Rart man blir gammel..?
Jeg er jo ikke 66 enda…! - Men da kan
man visst gjøre som man vil..? - Så
lenge det er liv er det håp.! 

Det handler om å merke seg -
at alderen siger på…

Uansett - du må ikke
kjøre aktivt for å være

medlem i Old Star, men
vi blir glade for støt-

temedlemmer
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EN KORT KJÆRLIGHETS-
HISTORIE
En mann og en kvinne som aldri
hadde møtt hverandre, men som begge
var gift med andre, fikk ved en feil-
takelse samme sovekupé på toget. 
Selv om de var både flaue og ukom-
fortable med at de måtte dele rom, var
de begge veldig trøtte og falt i søvn
med en gang. Han i overkøya og hun i
underkøya. I ett-tia lente mannen seg
ned og vekket kvinnen forsiktig og sa:
"Frue... Beklager å forstyrre deg, men
kan du strekke deg inn i skapet og gi
meg det ekstra teppet? Jeg fryser så."
"Jeg har en bedre ide", sa kvinnen.
"Bare for i natt.... la oss late som om
vi er gift"
"Wow!" sa mannen. "Det var en god
ide!"
"Ok..." sa kvinnen. “Hent det jævla
teppet sjæl"

Lønn er som menstruasjon. Kom-
mer en gang i måneden, varer i
fem dager og skulle den mot for-
modning ikke dukke opp... 
Jaaaa, da ligger man jævlig dårlig
an!! 

Litt på siden...

Romantikk sørpå når mannen
ringer: "Hei kjære... koselig å høre
stemmen din, blir så varm om
hjertet. Hva sier du til at jeg tar
med en flaske vin og noen biffer?
Så lager vi oss god mat og koser
oss skikkelig i kveld? 
Romantikk i Finnmark når man-
nen skriver SMS: " Vask tufsa og
sprett en øl, du får besøk..."

TIL ETTERTANKE
Hvis gåturer er så sunne som
noen påstår, så skulle postmannen
praktisk talt være udødelig. 
Hvalen svømmer hele dagen,
spiser kun krill og den er tykk! 
Kaninen løper og hopper, men
lever gjennomsnittlig kun 5 år. 
Skilpadden løper ikke, hopper
ikke, kommer alltid sist, rører seg
nesten ikke, og lever i 150 år... 
Konklusjon: SLAPP AV :-) 
Tenk over det, og du må gi meg
rett, så NYT det!    

EN ELDRE KVINNEEN ELDRE KVINNE sto vedsto ved
relingen på ei ferge og holdt fast i
hatten så den ikke skulle fly av
gårde. 
En gentleman gikk fram till henne
og sa: "Unnskyld meg. Jeg vil ikke
virke påtrengende, men vet fruen
at skjørtet blåser opp i den sterke
vinden?” 
"Ja, det vet jeg, men jeg behøver
begge hender for å holde hatten på
plass" svarte kvinnen. 
"Men er du oppmerksom på at du
ikke har underbukse på, og at
deres private deler blottes når
kjolen blåser opp?" spurte den
hjelpsomme mannen. 
Kvinnen se på ham, og så ned på
det flagrende skjørtet, og svarte: 
"Min gode mann, alt du ser der
nede er over 75 år gammelt. Hat-
ten kjøpte jeg i dag!"

HVORDAN JEG LÆRTE Å
PASSE MINE EGNE SAKER!
- Jo, jeg gikk forbi et mentalsyke-
hus, og alle pasientene ropte 13...
13... 13... 13... 13... 
Gjerdet var for høyt til å kikke
over, så jeg la øyet inntil et hull i
gjerdet for å se hva som foregikk
på den andre siden. 
Med det samme fikk jeg en fin-
ger rett i øyet, og alle begynte å
rope 14... 14... 14... 14... 14... 14... 

Bytte av tog i Bombay

NOE KAN IKKE
SIES FOR OFTE:
Kjører du Old Star eller All Star, er
det én ting som gjelder - uansett
hvor god eller dårlig fører du er:
Du kan aldri konkurere deg frem
til å bli verdensmester, ikke
norgesmester heller - du blir aldri
noe annet enn en gamling som
mosjonerer og kjører cross. Du kan
vinne over andre gamlinger, men
hva så? Du kan bli kjempegod til å
kjøre, avhengig av talent og tren-
ing, men la nå ikke dette gå utover
de som ikke er i like god form, og
ikke trener så mye.  Å jage rundt i
søla, presse rått fordi andre gam-
linger i løypa er bare ikke mor-
somt for andre enn deg selv. Det er
som å være den eneste som ler av
egne vitser. På trening har jeg opp-
levet at hvis én går på trynet, stop-
per andre og spør om det er noe
man skal hjelpe til med. Sånn
burde det være i en klasse med
mosjonister. På trening konkurerer
man ikke med andre enn seg selv -
og har det morro. La løpene være
på samme måten. Da vil kanskje
også flere av dem som nå har pen-
sjonert seg, komme på banen
igjen.

Tankefull verneverdig 70+

Har du noen gode vitser - 
eller noen selvopplevede 

historier - send dem til oss. 
Da kommer de på trykk!
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PPååll  AAnnddeerrss  UUlllleevvåållsseetteerr  
har gjort det igjen, - satt lille
Norge på verdenskartet igjen! At
han egentlig var der for å vinne,
viser resultatet på den siste etap-
pen – som han vant..!
En ”svoren Old Star” vil neppe
være den rette til levende å be-
skrive denne prestasjonen. Men
alle vi som i det minste har vært
glade og lidenskapelig opptatt av
MC-kjøring i terreng, forstår nok
langt mer enn den gjennomsnit-
tlige nordmann - hvilke strabaser
han har vært gjennom.
Vi som har kjørt GGN noen
ganger,  vet hva det koster av
krefter. GGN varer gjerne maksi-
mum litt over 3 timer. Hver runde
på Gotland er ca. 2,2 mil – og de
aller beste kjører gjerne 6 til 7 run-
der, alt etter føre.
Det blir ca. maksimum 15 mil, -
det er gjerne bare ”oppvarming”,
sammenlignet med Pål Anders
sine dagsetapper. Og det blir
mange dager – før det hele er over
- og man kan hvile ut!
Jon Bergersen og Gjert Andersen
har prøvd seg i Dakar - for noen år
siden! - Det ble med den ene gan-
gen. Forhåpentligvis vil minst den
ene av dem kunne fortelle om op-
plevelsen på Geilo 2. til 4. mars.
Uansett; - Å bli totalt nummer 6 til
slutt, - i denne kraftprøven - står
det stor respekt av!
Stor Gratulasjon fra alle dine ven-
ner i Old Star...!
Med stor respekt og beundring! 

Jan Reidar Håland.

For å begynne med de eldste først: 
I klassen 60+ har Knut Bratlie som tidligere år vært utilnærmelig! Mest
imponerende i klassen har vel ”Bjørnen fra Bergenskanten” vært; -
nemlig Bjørn Lund. Gjert Andersen gav ham kamp til døren! De
mosjonistiske sliterne Lars Wendt, Bengt Knutar, Alf H. Gundersen,
Øyvind Røed, Bjørn Thowsen, Jon Einar Bergersen, Harry Øversjøen,
Per Georgsen, Torodd Sannerhaugen, Cato Salvesen og Øivind Rånes
har deltatt med vekslende hell, - men helt sikkert med innsats etter
evne..! Det kan ellers se ut som de eldste syns det er langt til Rogaland,
men veiene dit er ikke som på 70-tallet, og baner og anlegg er flotte! 
Det er fristende å si (gjelder for så vidt alle klasser); Hva ville denne
klassen vært uten ”støtteapparatet”? - Uten bredden? Uten dem er og
blir ikke klassen ”noen ting”. Tenk å måtte fortelle sine barnebarn på
spørsmålet; - Hvor mange var det i klassen din det året du ble nummer
3 bestefar..? Husk ærlighet varer lengst; Vi var ”3 - 4 stk”..!
I nest eldste klassen 50+ har Martin MagnusVagle fra Sandnes & Jæren
vært sjefen (som vanlig), - helt til han ”lot” Per Morten Flåhagen vinne
litt. Og som alltid må en delta for å vinne, og slik sett gikk besteprisen
til Flåhagen i 2011. Hans Ronald Hohlweg og Roy Birger Olsen har
fulgt like bak hele sesongen. Deltakelsen i klassen har ellers vært jevnt
god hele sesongen.
I klassen 40+ skal og må det gasses skikkelig, – om de ønsker plassen
foran Tommy Dølen-Jacobsen!Men som i andre sammenhenger må en
være fornøyd med andre og tredjeplass! Martin Due Hauge kjører bra,
med god innsats gjennom hele sesongen får han lønn for strevet. 
Lasse Ødegaard fikk også igjen for innsatsen. Magnus Nordmark
”gikk lei” etter 3 løp?
Men sett klassen under ett, virker deltakelsen noe sporadisk! Skulle
gjerne visst litt om hvorfor innsatsen til sist ble slik..! Erik Falla og Tor
Fritjof Haug ”viste seg frem litt” – i et par stevner med sterke
plasseringer, men det er på ingen måte vanlig innsats!
I yngste klasse 30+ viser Roger Madsen at han kan mer enn å ratte store
maskiner og trailere!
Christian Løkkeberg, Bjørn Eriksen ogMorten Hansen fikk også igjen
for ivrig deltakelse! Friskussen Lars Solberg viste ved noen anled-
ninger hvor gassholken sitter, men en må være med i flere løp om en vil
ha en god plassering til slutt. I mosjonsaktivitet skal innsats og
deltakelse belønnes. Som i Tipping og lignende vinnes heller ingen ting,
- om en ikke deltar!

MC-Sporten er igjen i din postkasse! Det har ikke gjort seg selv! 
Med trykk og porto, - ei heller helt gratis! - Om du altså syns 
det hele er noe å støtte med ”noen lapper”, - ja så vil vi bli glade, - og
ikke minst takke deg - og fristes til å gjøre det igjen..!
Om du også vil være med oss til Geilo - første helg i mars
for maks 1500,- for hele weekenden i dobbeltrom, - der blir det mim-
rende minner for livet! Endelig meny avgjør!
Ring helst omgående og meld deg på til 93053591
For å få det til denne gangen, MC-Sporten altså, så har Andreas Knis-
pel jobbet nesten gratis. Knut Olav ”Knugga” Grønby har trykket
medlemskort/giroer gratis i fa. Printinform. Og jeg har ”som vanlig”
tastet inn ”noe å lese om”, men repro/trykk/adressering og porto har
vi så langt ingen sponsor på! Kanskje ikke så rart. Om den enkelte syns
det blir mye penger, - og da med alt man er med på..? Ja så støtter også

jeg LHL, Kreftsaken, Norges
Handikappforbund (skulle bare
mangle, – kunne vært ”aktiv der
selv”), Norges blindeforbund,
kjøper dass- og tørkeruller av et
lokalt håndballag. (Fikk akkurat
mitt tredje velskapte barnebarn).
Jeg har aldri blitt rik, men har
bidratt til at pengene sirkulerer.
Dessuten har jeg faktisk begynt å
innse: ”Der jeg en dag til sist
havner, - får jeg neppe særlig bruk
for mitt jordiske gods!   

Hvem gasset mest i de ulike klasser - i 2011..?
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Old Star har arrangert fester og hyggelige sammenkomster for
medlemmene gjennom 20 år! 

Nå møtes vi igjen på Geilo 2. til 4. mars. 
Er du ikke påmeldt - gjør det nå! Ring tlf 93 05 35 91


