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Yamaha fra 977
er alles yndling

DENNE
UKEN:
Mandag kl. 17:30
SOM ET GULSVART LYN: Nora Lillemoen med pappa Erlend Lillemoen sin Ski-Doo Blizzard 7500 fra 1979. Scooteren kom på 2. plass i
kåringen.

•Nyheter og været
•Magasinet:
Små føtter i stor
natur

Tirsdag kl. 17:30
•Nyheter og været
•Magasinet:
Aronnesrocken

Kl. 21:00–22:30:
Tv-bingo!

Onsdag
GUL BOLLE: Denne søte Vargen var et viktig redskap for reindriftsutøvere da den kom i 1963. Erlend Lillemoens scooter kom på delt 3.
plass.

•Nyheter og været
•Magasinet:
12 rette

Torsdag

•Nyheter og været
•Magasinet:
Aronnesrocken

Fredag

STRØKEN: Med skryt for strøken finish til
den minste detalj, var Jens Sivertsens Yamaha fra 1977 kåret til publikumsfavoritt.
(Foto: Kita Eilertsen)

Denne flotte Yamaha-modellen
var
drømmescooteren for mange på
70-tallet. Nå er den
kåret til publikums
favoritt.
Av Kita Eilertsen
kita@altaposten.no

NOSTALGI: Også scooterdressen har endret seg på 30 år, fastslår Jørn Losvar.

– Det ligger litt arbeid bak finishen på scooteren. Jeg tror
mange hadde denne som sin
drømmescooter. Ikke alle hadde
råd til å kjøpe den da, og når de
ser den igjen nå, så vekker det

minner, sier Jens Sivertsen.
Han setter seg på en nypusset,
skinnende blank Yamaha GP
440 fra 1977, med to sylindere.
Totakteren var i en særklasse
blant de 25 utstilte modellene
på veteranscooter-utstillingen i
hallen hos TK Motor.

Scootere i 50 år
Flere hundre mennesker var
innom for å beskue veteranene.
Folk kom hele veien fra både
Kirkenes og Kiruna for å se på
herlighetene. Fra den eldste –
en 63-modell gul Bollevarg, fra
den tida bare reindriftsutøvere
og enkelte andre hadde snøscooter, til de litt mer moderne.
Modellene fremkalte minner,
minner om drømmer og mye
nostalgi.

– Publikumsfavoritten var i en
særklasse. Det er en strøken utgave. Kvaliteten på den jobben
Jens Sivertsen har gjort med
den, har vært utslagsgivende
for at den vant, sier Jørn Losvar
i Alta veterankjøretøyforening.
Jens Sivertsen selv kjørte ikke
Yamaha på 70-tallet. Han foretrakk Ski-Doo helt til begynnelsen av 80-tallet.
– Da ble det Yamaha frem til
1993, og siden har det vært Arctic Cat, forteller Sivertsen.
Men han har gode minner fra
scooterkjøring på 70-tallet. De
som var så heldige å ha en Yamaha 440, høstet mye beundring da.

Sportsscooteren
– GP-en var rask, og hadde rask
akselerasjon. Dette var sportsscooteren til Yamaha, den hadde kort belte og stor motor. 40
Hk var mye på den tida, sier han.
Han tror den kunne klare 100120 km/t på løypa.
Scooteren er totalrestaurert fra
minste skrue til lakk og dekalsett, og setetrekk.
– Alt er plukket i småbiter, pusset opp, lakkert og satt sammen
til det den er i dag, sier Sivertsen.
Han forteller at det blir stadig
større interese for veteranscootere i Alta og Norge. Det er USA
og Sverige som har vært de største nasjonene for å ta vare på

•Nyheter og været
• Magasinet:
Eventyret
Altaposten
RYDDET PLASS FOR GAMLINGENE: Roy Daniel Heitmann hadde ansvaret for å rydde plass og få inn veteranscooterne. Det satt mamma
Tone Britt Rasmussen og tante Hanne Guri Kristensen pris på.
dem. Nå kommer Norge etter.
– Vanligvis står vi i snøskavla.
Men i dag har folk kunnet gå i
vanlige klær og ta en kaffekopp.
Det er veldig fint, synes Sivertsen.
Han har selvfølgelig et nytt
prosjekt på gang, en Arctic Cat
fra 1970 som skal bli litt av et
råskinn. Den tror han vil falle i
smak hos alle scooterentusiaster.

Stor interesse
Det har blitt en tradisjon for
scooterforhandlerne i Alta å
markere scooterens dag. Da
setter de frem sine nyeste modeller.
Nytt av året var at TK Motor

ryddet hallen for de gamle kjøretøyene.
– Det har vært så utrolig mye
folk innom her i dag. Å få inn
veteranscooterne vi har hatt her
i dag, har vært veldig artig. Vi vil
gjerne ha dem her flere ganger,
sier Tone Britt Rasmussen.
Hun tror 400-500 mennesker var
innom, vaffeljernet gikk varmt
og kaffe og pølser falt i smak.
Også Alta Veterankjøretøyforening er fornøyd.
– Det har vært en overveldende mottakelse. Vi synes det er
artig at folk kommer og prater
og forteller historier, vi hadde en jevn strøm av folk hele
dagen, sier Jørn Losvar.

Nå får du inn TV-Nord på
følgende måter:
• RiksTV
• Kabel-tv
• Fiber fra Alta Kraftlag



