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I år valgte vi Danmark som mål for
sommerens
motorsykkeltur. Hvorfor?
Jo, først og fremst fordi vi hadde positive
opplevelser fra tidligere turer i dette
hyggelige landet. Danmark har det meste
man kan ønske seg for liten og stor
- kanskje med unntak av de helt store
kjøreopplevelsene på spenstige og svingete
veier. Betyr det at vi hadde rotet oss inn
i en selvmotsigelse? Muligens, men vi
valgte å se på det som et kompromiss. Og
kompromisser blir det alltid når barn er
med. Er man innstilt på dette blir det en
fin ferie - selv for hardcore MC-entusiaster
som prioriterer selve kjøringen høyt.

Avstanden er en ganske avgjørende
faktor når barn er involvert. Det er kort vei
til Danmark, noe som også betyr kort vei
hjem igjen hvis turen ikke skulle bli helt
som planlagt. Det er nok av begivenhetsrike
opplevelser for barna (og voksne) i form av
diverse opplevelsesparker, og avstanden er
kort mellom disse parkene. For oss voksne
er det mange hyggelige kroer og puber
hvor man kan slappe av etter en lang dag
i parken eller på MC’n og der man kan
nyte utsøkte måltider med god drikke. Det
er godt tilrettelagt for parkering av MC de
fleste steder og mange kroer og hoteller
strekker seg langt for å imøtekomme våre
behov for å ha MC’en ”rett på utsiden av
døra”.
Vår ferieplan ble lagt opp i samarbeid
med barna - vår datter Jennie på 9 år og
Fredrik (vår nevø) på 11,5 år. Alle behov

skulle tilfredstilles. De voksne skulle få
kjøre nok MC, barna skulle få oppleve
noe og vi skulle spise og drikke godt og
overnatte på koselige steder. Vi trente på
lange dagsetapper i forkant av ferien for å
finne ut hvor høyt vi skulle legge lista. Vi
erfarte sammen med barna at en etappe
på maks. 20-25 mil var fornuftig og at det
kunne være kjekt å ha kjørefri neste dag.
Det var lurt å ikke kjøre for langt mellom
hver pause. Med romslige pauser betydde
det at en dagsetappe på 20 mil tok ca. 4-6
timer.

Kjøring og pauser
Det frister ikke å kjøre på motorveier med
mindre du har som mål å komme hurtigst
mulig frem. Vi anbefaler på det sterkeste å
finne alternative småveier, som det finnes
flust av. Det er langt hyggeligere og man
slipper stresset og maset på motorveien.
Hastigheten blir litt lavere og det betyr igjen
litt mindre fartsvind og støy. Vi la marsfarten
rundt 80-90 km/t der dette var forsvarlig,

noe barna også var komfortable med.
Pauser er viktig og vi fant ut at det beste
for alle sammen var å ta en pause hver time.
Rikelig påfyll med vann til alle sammen og
en tur på toalettet var obligatorisk. Maks. to
is om dagen til barna og kanskje en til mor
(far betaler).
Det er imidlertid ikke alltid like lett å
finne en rasteplass som dekker alles behov
langs landeveiene. Dette medførte for vår
del at vi kjørte ut på motorveien når det
nærmet seg lunsjtider og fant oss en stor
og skikkelig utstyrt rasteplass. Der tok vi en
lang pause - gjerne på 1,5 time. Da kunne
ungene kle av seg MC-klærne, ta på sko og
leke litt før vi dro videre.

Overnatting og opplevelsesparker
Låsby kro er et fantastisk sted, bygget
på 1800 tallet. God service, nydelig mat,
solarium, lekerom, minigolf og biljard
finnes på stedet. Låsbys svømmebasseng er
til disposisjon for kroens gjester – helt gratis.
Det er mulig å parkere motorsykkelen inne i

Det er alltid populært med dyr man møter underveis...

Danmark
bakgården (som låses av om natten) og man
kan be om rom ut mot parkeringsplassen.
En overnatting for fire personer kom på i
underkant av kr. 1000,- inkl. frokost. Det er
2 mil inn til Silkeborg hvor man kan besøke
Aqua-parken, et stort ferskvannssenter med
mange spennende fisker og dyr. Etter å ha
betalt deg inn kan du gå fritt rundt i parken
og inne i akvariet. Du kan ha med medbrakt
matpakke eller kjøpe mat på stedet hvis du
ønsker. Selve parken er ikke så veldig stor,
men den har mange aktiviteter for barn.
Mange fine lekeapparater, hinderløyper,
naturstier osv. I tillegg kan du være med på
foring av vaskebjørner, mink og oter, samt
diverse fugler. Et sted som er verdt et besøk.
Buss fra Låsby til Silkeborg koster ca. 70 kr.
for fire personer, taxi ca. kr. 250,-.

Litt trafikal opplæring i Legoland

Legoland kjenner vel de fleste til og
Legohotellet kan anbefales. Parkering
av MC utenfor resepsjonen/inngangen
er greit så lenge man ikke står i veien
for utrykningskjøretøyer. Hotellet er en
fornøyelse for både liten og stor. Dog koster
det noen kroner mer å bo der, men den
praktiske biten med å slippe å drasse på
MC-utstyr osv. inne i selve parken gjør at
dette er verd å betale litt mer for. Sjekk inn,
less av deg utstyret å ha fri entre til parken i
to dager (inkludert i husleien).
Playland ligger i Tørring, ca. en times
kjøring fra Legoland. Der kan man kan
delta på diverse aktiviteter som f.eks gokart,
4 hjuls MC, minigolf osv. Et koselig sted å
tilbringe noen timer på. Kafeen serverer
enkel og grei mat. Man betaler for de
aktivitetene man ønsker å delta på. Egen
MC-parkering var merket opp.

Skaga hotell i Hirtshals, ca. 1 km fra
fergeterminalen, kan også anbefales.
Parkering rett utenfor soveromsvinduet er
mulig. Rom med to store dobbeltsenger
og TV med Cartoon Network. Basseng,
trimrom, sauna, solarium, biljard, lekerom,
Internett kafé osv. God mat og bra service.
Familierom koster ca. kr. 1200,- for en natt,
inkl. frokost.

Lure tips
• Kranglingen om hvem som skulle sitte på
med hvem tok vi livet av før den kom ordentlig i
gang: Vi ble nemlig enige om å bytte passasjer
ved hver pause.
• Unngå motorveien - små passasjerer liker
ikke så godt sterk vind og støy.
• Vi oppdaget fort at de fineste rasteplassene,
med kafé, bensin og lekeplasser, fantes langs
motorveiene. På alle småveiene vi kjørte var
det kun små plasser uten toalett.
• Våtservietter er praktisk. Spesielt når man
stopper på steder uten toalett og vann.
• Engangshansker fra apoteket (uten pudder)
i størrelse L funket fint som regnhansker for
ungene. Vi trakk dem bare over skinnhanskene
deres.
• Vi valgte Gortex kjøreutstyr for barna. Da
slapp vi ekstra regntøy som tar opp plass.
Vindjakker ble byttet ut med tynne regnjakker
og gummistøvlene ble lagt igjen hjemme.
Kjørestøvler kunne brukes i nøden for ungene.
• Vi pakket lite klær og hadde med
reisevaskepulver. Vi skulle jo ha plass til
leker og andre duppedingser, samt kvote på
hjemturen. Man besøker ikke Legoland uten å
få med seg noen plastikkbiter hjem.
• Intercom er praktisk å ha - både mellom fører
og passasjer og mellom de to motorsyklene.
Barna syntes det var greit å kunne prate (og
synge) litt underveis. Det var også greit for
oss voksne å kunne sjekke hvordan det gikk
”der bak”.

Mat må man ha, og i Danmark er det mange
hyggelige kiosker og kroer langs veien

Svømmebasseng er alltid morsomt
- både for de små og de store...

• Og ikke minst: Ta masse bilder! Det blir aldri
nok bilder!

I Aqua-parken kan man klappe haiene!

Reiseplan
For vårt vedkommende ble følgende rute
over 11 dager planlagt slik:
• Båt Oslo – Hirtshals
• Hirtshals – Låsby (2 mil fra Silkeborg), ca. 20
mil, én overnatting
• Låsby – Meyn (rett over grensen til
Tyskland), ca. 22 mil, to overnattinger
• Meyn – Billund (Legoland), ca. 15 mil, tre
overnattinger
• Billund – Tørring – Låsby, ca. 11 mil, én
overnatting
• Låsby – Hirtshals, ca. 20 mil, én overnatting
• Båt Hirtshals – Oslo

