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VFR Klubben med høsttur til Rogaland

Vi ankom Revebanen i et forrykende regnvær og sterk vind

TEMA:  Klubb

VFR Klubben Norge er en 
nasjonal merkeklubb for 
Honda VFR/V4 sykler og har 
medlemmer i hele landet.
TEKST: GEIR STRAND

VFR Klubben Norge arrangerer 
hvert år en høsttur som flytter 
rundt om i landet, til steder der 

det er bra veier, natur og boforhold. 
Årets høsttur ble for første gang lagt til 
Rogaland.
Totalt var 26 deltakere påmeldt. Rogaland 
har noen nye svært dedikerte medlemmer 
som la opp til et svært spennende program 
for oss. VFR klubben Norge har et sterkt 
fokus på sikkerhet, kjøreteknikk og 
kompetanse, og år fikk vi leie Revebanen 
på Jæren av KNA Klepp Motorsport, noe 
som falt i god jord hos deltakerne.

Kurs på Reve gokartbane
Treffet startet torsdag ettermiddag med 

de første gjestene på plass. Det var lagt 
opp til fine aktiviteter, med kjøretrening 
på Revebanen fredag som første aktivitet. 
Her med god instruksjon av klubbmedlem 
Nicholaj Nielsen fra Stavanger, som 
kjenner banen svært godt.
Vi ankom Revebanen i et forrykende 
regnvær og sterk vind. Dette er en bane 
med mange krappe svinger og tekniske 
partier, og banen er svært glatt når det 
regner. Dette ga oss god trening i å kjøre 
på vått føre. 
Utpå formiddagen kom sola opp og banen 
tørket opp og kjøring i vanlig tempo ble 
mulig. De første passene skulle foregå helt 
uten bruk av brems for å bli kjent med 

sporet og rett kjørefart. Med kjøring på 
en såpass teknisk bane var det i forkant 
nødvendig med en god gjennomgang av 
presis kjøreteknikk, med mye fokus på 
blikkbruk og rett bruk av styrekommando, 
også kalt kontrastyring. Man blir straffet 
øyeblikkelig på denne banen hvis blikk, 
riktig kjørefart og spor ikke er på plass. 
Alle deltakerne fikk en svært god dag på 
banen og god forpleining med drikke, 
grillmat og snacks. Stor takk til familien 
Vibstad/Lea/Hansen for arbeidet med 
matserveringen.
Lørdag gjennomførte vi fellestur i strålende 
vær langs den berømte Nordsjøveien, via 
Egersund og Flekkefjord. Denne veien er 
svært svingete og kupert, og fredagens 
kurs på Revebanen ga en boost i god 
svingteknikk. Det var tydelig at deltakerne 
hadde absorbert i godt monn og det var 
gøy å observere de synlige resultatene ute 
på veien.  

Fornøyde deltakere
De to lokale medlemmene, Martine 
Vibstad Lea og Kenneth Lea, hadde denne 
tilbakemeldingen etter høstturen: - VFR 
klubbens høsttur gikk i år til Sørvest-
landet. På fredag kjørte vi mange timer på 
Reve gokartbane, noe som ga god trening 
i sving- og styreteknikk, og i tillegg var 
det moro! Lørdag hadde vi en fantastisk 
dagstur i flotte omgivelser, i nydelig vær! Lørdag gjennomførte vi fellestur i strålende vær langs den berømte Nordsjøveien

Revebanen har mange krappe svinger og tekniske 
partier

Utpå formiddagen kom sola opp og banen tørket 
opp


