TourTråkk #02 - 17/4 2020

Poesi i fint vårvær
TourTråkk #02 burde i år, som alle tidligere år, gå i vestlig retning. Fremdeles var vi underlagt strenge Korona-tiltak,
med oppfordring til spredt uorden i tidsrommet 08:00 til 13:00 samt oppfordring om å begå et dikt i etterkant av
Touren, helst på rim.
Nedenfor har jeg den glede å presentere poetene i sykkelgruppa. Undertegnede tok seg den frihet å kåre en
vinner, og det ble Peter Svelander som leverte et dikt i vakker svensk poesi, selvsagt på rim. Sigrun Kosi Nervold
kom på en sterk andreplass, bare noen verseføtter bak Peter. Resten er presentert i noenlunde spredt orden, men
med rekkefølgen noe påvirket av innhold og verseføtter (rim).
Peter Svelander
Mycket ädel cykeladel,
jag mötte på min cykelsadel
Från kunnig guidning genom Tanumskogens trånga
snår,
till många glada miner på min väg runt Semsvattnets
vår
Siv Krystad
En Tour med mangfoldige krav
Til hjul-size og styre og nav
Til varighet og lengde
Til starttid, tekst og mengde
Ei blondine går rett i sin grav
Dog gjennomføres Touren med stil
Med to kids i "to ogenhalv" mil
For Tour skal det bli
Selv i en pandemi
Og softis fikk frem et par smil
Knut Helgesen
Kamuflert i gult, blått og sort
Vi syklet så rettelig fort
Marianne, Jon-Kåre og Dan
ledet oss trygt rundt et vann
Til kaffe, den lille Kohort

Kristina Vestveit Nervold
Tourtråkk på sti
gjorde meg blid
Plutselig dukket Peter opp
Lurte på om han skulle plukke sopp
Men han skulle samme vei
Det var hyggelig tenkte jeg
Men plutselig var han søkk vekk
Jeg håpet han ikke hadde ramlet i en hekk
Heldigvis dukket han hel opp igjen ved Semsvann
Der var det også andre som hadde syklet littegrann

Sigrunn Kosi Nervold
Vi startet turen med å være to,
dette for å være korona tro.
Ble etter hvert fire-fem
opp alle stiene til Hovedgård Sem.
Der sto Kristina på lur
og ønsket oss alle fortsatt god tur.
Kafferasten på Hvalstrand Bad
gjorde Hamid ekstra glad.
Marit Jørstad Skjevdal
Ut av munnen stakk tungen
da jeg kom opp til Sandungen.
Men denne merkelige kroppen
den ville til toppen.
Så på Nike ble det stopp
manglet bare en kaffekopp.
Milene ble ikke mange
men bakkene, mange og lange

Ola Thjømøe
Der er ikke lett med kamuflasje
Når det eneste man har er Jardar-staffasje
Det gikk imponerende fort
Med den blå kohort
I det de passerte en småbarnspappa med skulderbandasje
Ola Nyhus
TourTråkk to rundt Semsvann gikk,
hilste blidt, ingen sure blikk,
fra Bondivann med Kjell som los,
til Hvalstrand for en kaffekos!
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Marianne Sanderud
En fordel med pandemi:
Vi kan sykle klokka ti!
Og ektemann Ola
Er blid som sola
Når han finner en sti og på sykkel kan ri

Tor Halvard Staff
TT#2 i dag måtte gå til dalen,
Nærmere bestemt Mærradalen.
Barken ned fra toppen var seig,
Men utfor gikk det likevel i en fei.
Møtte to Kids og en blondine,
Som lignet noe veldig på mine.
Det viste seg å være hu late,
Som jeg fikk gleden av å mate.

Lise Bjørnstad
Vår egen kohort sykla lenge og kort
det ble 29
og det meste på sti.

Knut Petter Guriby
Vidda lokket med skare
Jeg lot Tourtråkk fare
Mil etter mil
I fristil
Med et smil
Kjetil Ulvestrand
Lørdag, sykkel, og solskinn,
Og det var ikke _jeg_ som ville inn.
Simon på 12 hadde ny velociped,
Så det var ikke egentlig noen som led.
Likevel ble turen en kort variant.
Det viktigste var at turgleden vant.
Asrun Aalvik
Til hytta vi dro for bare å være oss to
Hardanger i sol er som sommer i Tyrol.
Niste vi smørte og ferja vi søkte
Kvandal - Utne på elektrisk vis
Men syklene måtte tråkkes på vanlig vis.
Mil etter mil vi suste av sted
Ny ferje ble påkrevd
Jondal - Tørvikbygd er også elektrisk.
Sykkel passasjerer er gratis.
For å oppfylle krav vi gjorde en sving
95 kilometer gir god mening.

Narve Holen
Fra meg kommer ikke et rim,
men er fornøyd med dagens trim
Det ble jo nesten rim Narve, red anm.

Elisabeth Buer Rødø
Hå og hei! Turen gikk helt til der kongen sa nei! Men
først syklet vi minst to gange ti på ulent sti. Snøen var
ikke borte så jeg måtte furte. Hva var det jeg sa. Ta
med deg snøen og dra. Sightsing i Elverum militære
trakter var likevel bra. Ihvertfall for HJ og fruen de sa.
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