
Skagensløb 2018 
 

 

KSS Mk I & II 

 

Jeg kørte Skagensløb i år med Einar, Linda og Lars. Vi startede i Brøndby torsdag ved 8-tiden i dejligt solskin 

og tøffede stille og roligt ud af byen.  

Men allerede inden den første time var gået opstod der problemer! Det var mit (noget specielle) gaskabel 

på KSS I’eren der var delvist knækket. Dette skete pudsigt nok præcis lige ud for hvor Bjarke bor! Nogle vil 

kunne huske Bjarke fra tidligere træf hvor han kørte MSS stivstel. Hyggeligt at møde Bjarke igen – prøvede 

at lokke ham tilbage i ”Veloklubben” 😊, 

Jeg fik fikset problemet med gaskabel midlertidigt ved at fjerne fjederen på spjældet i karburatoren – og fik 

relativt hurtigt indhentet de andre. 

Næste problem opstod ved Korsør – her var der pludselig konstant koblingsindgreb på Lars’ Norton CS1. 

Det var ikke sådan lige at fikse – så Lars måtte bestille hjemtransport til sig selv og sin Norton. Heldigvis 

besluttede han sig dog for at tage chancen og fortsætte løbet med sin nyligt erhvervede KSS II’er. Nu som 

formelt udgået af løbet men stadig med på turen. Han kom frem til Middelfart med KSS’eren i kassevognen 

næsten samtidigt med at vi andre nåede frem – ved 18:30 tiden. Vi var blevet noget forsinket af et biluheld 

på Storebæltsbroen og et nu helt knækket gaskabel på min KSS’er. Heldigvis havde Einar forskellige 



kabeldimser med, der kunne bruges til endnu en midlertidig reparation. Disse forsinkelser betød at Einar, 

Linda og jeg besluttede at skyde genvej på den sidste del af turen for ikke at komme alt for sent frem – og 

det var også begyndt at regne ☹. 

Nå, men vi kom frem, blev forenet med Lars – og fik en dejlig kold øl – aftensmad og rødvin og lidt mere øl. 

Og sov som sten! 

Op 6:30 næste morgen og klar til start kl. ca. 8. Straks efter start var der problemer med mit gaskabel igen – 

og vi mistede for en gangs skylds vores ”førerhunde” Einar og Linda. Det er sådan, at det faktisk er lidt 

svært at finde og følge den rigtige rute, så det var ganske fedt at have erfarne Einar og Linda til at føre an. 

Nu var var Lars og jeg på egen hånd – og jeg fik selvfølgelig ført os på afveje! Nå, vi fandt dog tilbage til 

ruten igen - og ved at gi’ lidt gas nåede vi frem til kaffepausen næsten samtidigt med Einar og Linda. 

Lars havde ikke fået kørt særligt meget på sin nye motorcykel, så lidt koblingsjustering var nødvendigt her.  

I frokostpausen ved Nørre Vissing Kro mødte vi Niels Camp som sad og nød de gamle maskiner. Han var vist 

ved at blive lidt bekymret for os, for vi var igen noget forsinket. Og mit gaskablet skulle igen lige fikseres. 

 

 

Jan Erik fikser endnu en gang gaskabel – med gode råd fra Niels. Einar og Linda tjekker ruten ud. 



Efter endnu en fantastisk smuk og dejlig tur, nåede vi frem til overnatningssted ved Rebild – og en dejlig 

overraskelse her at møde Lotte og Klaus.  

Og vi fik et par – synes vi selv – velfortjente kolde øl. Og god aftensmad og rødvin … og vi sov igen som sten. 

Op igen 6:30 og ud på sidste etape til Skagen. Her gik det fuldstændig gnidningsløst – og hurtigt – vi var 

fremme 3-tiden, efter endnu en fantastisk smuk tur i dejligt solskin. Efter lidt MC-småsnak (det var der 

selvfølgelig en del af, når der var lejlighed til det) med andre deltagere på målpladsen, fandt Lars og jeg 

frem til vores B&B, hvor vi blev modtaget af et par lettere opstemte svenske damer som vist boede ved 

siden af og vist ville snakke med vores vært om en fremtidig bookning. De forsvandt dog inden vores vært 

dukkede op. Da han kom, fik vi os selv og Veloerne godt installeret – og vi nåede lige en tur forbi Skagens 

Bryghus inden den afsluttende seance i Skagenshallen. Til denne afslutningsmiddag bliver vindere af de 

forskellige kategorier kåret. For os var dog vigtigst, at vi havde haft en dejlig tur, var kommet i mål og havde 

fundet næsten alle poster (vi lå vist langt nede i feltet 😉). 

Tidlig start på hjemtursdagen: Afsted 7:00 og sydpå langs kysten – med en enkelt færgeoverfart. 

 

Vi venter på færgen (ved Hals) 

Videre i rask trav på hovedvejene, kurs mod Middelfart – med en lille afstikker i Aarhus for at hente en 

Velo-potte. Fremme kl 16. Efter en lille hurtig øl, ud på motorvejen med cyklerne bag i bilen – og så stop – 

kør – stop …! Vi opdagede at vi ikke var de eneste der skulle mod Odense/Sjælland denne sidste dag i Kristi 

Himmelsfartsferien! Men vi kom dog godt hjem til sidst. 

Afslutningsvis en stor tak til Linda for eminent vejvisning – uden hende kørte vi måske stadig rundt derude! 



 

Linda lægger ruten 

Og en hilsen til Carl (på KSS I), Henning og Gert som også var med. 

Der er flere billeder fra løbet på DVM’s hjemmeside: https://dvm.dk/billeder-fra-aarets-skagensloeb/#  

 

Jan Erik, 15. maj 2018 
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