Fellestur i forkant av Z1 treff 2016. Starter fra
Kristiansand 22. juni, retur Lyngdal 24. Juni
Turen starter fra Color Line sin kai i Kristiansand hvor fergen
ankommer fra Danmark kl. 15.30.
Det kan bli enkelte endringer i ruten avhengig av været.

Dag 1. 22. juni. (201 km, ca 5 timer tur).
Avgang fra Kristiansand ferjekai ca kl. 15.45, alle starrter med
full tank, innom Lyngdal for å legge av pakning på
treffplassen (husk å ta med soveposen videre), en kopp kaffe
på Klubben huset før turen går så videre via Flekkefjord,
innom Åna-Sira kanskje fiskesuppe og noe å drikke venter?
Videre til Jøssingfjord og til Moi på fylkesvei 1. Her stopper vi
for å tanke opp til neste dag. Fremme på Sætra hytta ca kl.
20.30, innkvartering og mat! Sætra hytta har 40 sengeplasser,
husk å ta med soveposen da det ikke er utleie av dynetrekk…
Skulle vi bli fler en 40 så fikser vi det også!

Dag 2. 23. juni (299 km, ca 7 timer tur).
Avgang fra Sætra ca. kl. 10.00. Turen går til Sirdal via Tonstad,
første stopp på GP Sinnes for kaffe og bensin. Videre ned
hårnåls svingene til Lyseboten med stopp på Øygardstølen på
returen opp igjen. Tilbake til Sinnes og ned Hundedalen.
Stopp på Byrkjedalstunet for kaffe og mat. Her treffer vi den
andre fellesturen med Ole Bjørn i spissen, de kommer da fra
Røldal. Fra Byrkjedal kjører vi samlet med en kort stopp i
Gloppedalsura for fotografering. Neste korte stopp blir Statoil
på Vikeså for bensin før vi stopper innom for å se på Tores
Tempo museum, dette også på Vikeså. Eterpå tar vi
gamlevegen over til Bjerkreim, videre til Helleland, opp
Gyadalen over til Rusdal og Hovsherad, opp til Sætra for
innkvartering og mat!

Dag 3. 24. juni. (270 km, ca 6 timer tur).
Avgang fra Sætra ca. kl. 10.00. Kort stopp på Shell-Helleland
for bensin, kort stopp på Bryne før vi kruser ned Jærstranda
med stopp for å spise på Kniv og Gaffel i Egersund havn,
innom Sokendalstrand for kaffe, videre til Flekkefjord, innom
Feda og Kvinesdal via Utsikten før vi til slutt annkommer
treffplassen i Lyngdal.

Lysebotn. 27 hårnålssvinger opp fjellsiden, veien har sitt
høyeste punkt på 932 moh.

Tor Tjessem sin Z1 Classic i Gloppedalsura!

