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Det er nærmere 10 000 personer 
som har sett kamp her
 SIDe 5"

ROUTe 66: Kjersti Elisabeth Lunde fikk USA-tur og route 66 i bursdagsgave. Sammen med samboer 
Inge Skjærbek har de hatt en fantastisk tur i statene. – Beste ferien jeg har hatt, sier Kjersti Elisabeth.
 SIDe 4 OG 5

Den perfekte 
bursdagsgaven

NM-sølv i golf til 
Drøbak GK
Under NM i laggolf spilte 
Drøbak GK tidvis strålende. 
Det holdt til en meget sterk 
annenplass. 
 

 ● SPORTeN  SIDe 9 Cafe Teskje 
topper listen
Drøbak-kafeen får best 
omtale på Tripadvisor når det 
gjelder spisesteder. – Kafeen 
driver nesten seg selv, 
forteller eier Winnie Galvan.
 

 ● NYHeTeR  SIDe 6 OG 7
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Lekeplass utenom det vanlige i Follo
I de små lokalene midt i gågaten på Norwegian Outlet finner du nå den nye 
aktøren We Make It 3D. Her kan barn få lære seg 3D-printing.

Se hvem fikk med seg konserten
Mer enn to hundre fans ga Jan Eggum en svært varm velkomst på 
Hellviktangen søndag kveld.

– Føler oss tråkka på av utbygger
Gunvor Aas har hytte i Gylteåsen i Drøbak. Nå hevder hun at utbyggeren 
har tatt seg kraftig inn på hennes og ektemannens tomt.

MEST LEST PÅ AMTA.NO:nyheter
amta.no

tips oss!  
E-post: redaksjonen@amta.no
Tipstelefon:   64 93 48 00
Sentralbord: 64 90 54 00

kJent turistmÅL: Grand Canyon gjorde sterkt inntrykk på Inge Skjærbek og Kjersti Elisabeth Lunde.  ALLe foto: privAt

Kjersti Elisabeth 
Lunde foreslo Route 
66-tur i 50-årsgave 
fra samboer Inge 
Skjærbek. Hun fikk 
ønsket innfridd.
Knut ErlEnd JEgErsEn
redaksjonen@amta.no

LOS ANGELES-CHICAGO: – Vi 
bestemte oss i løpet av minut-
ter, smiler Inge. 

Denne måneden realiserte de 
drømmen om å kjøre motor-
sykkel fra Los Angeles til Chica-
go på Route 66, «moderveien» 
som knytter USA sammen, 9 
stater og til sammen mer enn 
4500 km. Turen tok 21 dager i 
regi route66usa.info hvorav 15 
var kjøredager. De daglige etap-
pene var gjennomsnitt 350 kilo-
meter. 

På 1930-tallet opplevde bøn-
der i Kansas, Texas, Oklahoma 
og Colardo at kraftige stormer 

blåste vekk 300 millioner tonn 
matjord – og samtidig deres le-
verbrød. Route 66 vestover ble 
redningen. Gjennom daglige 
kjøreetapper på fire til seks ti-
mer fikk reisefølget en rekke 
opplevelser på strekningen 
udødeliggjort i litteratur, film, 
tv og musikk.

Kjersti har bodd 27 år i Drø-
bak, Inge i 10 år. De kom over 
tilbudet om Route 66-tur på 
stand under Bluesfestivalen i 
Drøbak. Kjersti og Inge har vært 

samboere i ti år. Han er montør 
av butikkinnredning for Hestra 
innredninger med avdeling i 
Drøbak. Hun er kredittkontrol-
ler i skadesaneringsfirmaet Po-
lygon. 

masse historie
– Selv om det ikke ble noen 
overraskelse ut av det, jeg be-
stilte jo nærmest denne gaven, 
så fikk jeg det jeg ønsket meg, 
smiler Kjersti.

Route 66 går gjennom state-

ne Illinois, Missouri, Kansas, 
Oklahoma, Texas, New Mexico, 
Arizona og California. Ferden 
startet i Los Angeles med besøk 
i Hollywood, Route 66s start/
endepunkt på Santa Monica 
Beach og vandring til fargerike 
Venice Beach. Las Vegas er in-
kludert i reiseruta.

– Det er populært hvor vi har 
tre netter, forteller guide Helge 
Njå. Han har kjørt Route 66 hele 
80 ganger siden 2008. Verken 
Kjersti eller Inge hadde noe 

Kjersti fikk Route 66-tur i gave av samboeren på 50-årsdagen

– desidert beste ferien jeg har hatt!



Så mange ryttere var med fra start, 
men da det hele var over hadde 
rytterne fra Drøbak vunnet. På vin-
nerlaget var Alexandra Prag, Millie 
Kay Dalen Rossie, Theodor Kallum 
og Celine Wolff-Eriksen.

57 Må det skje en ulykke 
før noe skjer. Bilistene kjører 
som svin i Dyrløkkeveien, 
sier Katrine Roaldsøy.

KATRINE ROALDSØY
Beboer i Dyrløkkeveien

Gunnar har besøkt alle  
verdens land. Det er én type 

restauranter han alltid holder 
seg unna.
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kJent turistmÅL: Grand Canyon gjorde sterkt inntrykk på Inge Skjærbek og Kjersti Elisabeth Lunde.  ALLe foto: privAt

hALvveis: Midpoint, i Adrian, Texas markerte halvveis kjørt Route 
66.  

pÅ grensA: inge Skjærbek i morgensola i Lupton – på grensa 
mellom Arizona og New Mexico.

Kjersti fikk Route 66-tur i gave av samboeren på 50-årsdagen

– desidert beste ferien jeg har hatt!
spesielt forhold til Route 66 på 
forhånd.

– Vi ønsker heller overraskel-
ser enn å researche for mye. Vi 
har tatt dag for dag med de 
overraskelser som kommer. 
Det er artig. Jeg var noe skep-
tisk til hvorvidt det skulle bli 
litt varmt og lange kjøreturer, 
men vi forberedte oss bra og 
har fulgt alle råd. Til og med da 
det var 49 varmegrader mellom 
Los Angeles og Las Vegas, fikk 
vi ikke problemer.

– Jeg har vært på utallige feri-
er, cruise og sydenferier. Dette 
er desidert den beste ferien jeg 
har hatt. Kan ikke beskrives. 
Her skjer det noe hele tiden. 
Profesjonelt lagt opp, alt flyter 
bra. 

testturer
Før Route 66-ferden hadde ek-
tefellene to testturer bak seg. I 
2014 kjørte de opp til Lofoten 
på 10 dager. To år senere gikk 
ferden til Normandie. 

– Vi har lest mye og forberedt 
oss godt før denne turen i USA, 
forteller Bjørn Finstad.

– Vi var overbevist om at det 
ville bli mange inntrykk. Å kjø-
re sykkel i USA har vært positiv 
opplevelse. Jeg koser meg på en 
ny Harley-sykkel. Trafikkbildet 
er normalt. Den jevne ameri-
kanske trafikant viser positiv 
velvilje til kolonnen med oss.

Se flere bilder fra turen 
på amta.no

– Det har gått i ett, bekref-
ter Thomas Myhre. Han 
har, som eier av Pizzaba-
keren på Tangen Senter, 
den siste måneden vist 
kampene fra fotball-VM 
på torget utenfor sente-
ret.
Steinar KnudSen
steinar.knudsen@amta.no

NESODDEN: Siden det var et 
gratis arrangement er det van-
skelig å si hvor mange som 
nøyaktig har vært innom.

– Men at det var nærmere 
10.000 personer som har sett 
kamp her, er helt sikkert. Det 
var flest folk her finaledagen. 
Da var det cirka 1000 som fant 
veien hit.

"
Nå har vi forsøkt
thomAs myhre
Pizzabakeren

Det er første gang det har 
vært arrangert noe slikt på 
Nesodden. En hel måned med 
fotballfest, storskjerm og salg 
av mat og drikke var tydelig-
vis noe befolkningen har satt 
pris på.

– Det er første gangen noe 
slikt er gjort her og regnskaps-
messig tipper jeg vi går om-
trent i null. Nå har vi forsøkt, 
vi har sett hva vi kan gjøre an-
nerledes, hva som funker og 

ikke funker og etter ferien tar 
vi en oppsummering på om 
dette er noe vi vil gjøre mer av.

Et arrangement av en slik 
størrelse og over så lang tid 
krever sitt. Myhre har selv 
vært til stede ved nesten 
samtlige kamper og ønsker 
flere støttespillere om de gjør 
dette igjen.

vil ha flere på laget
– Det legger jeg ikke skjul på. 
Det er tungt å dra dette lasset 
alene og skal vi gjøre det igjen, 
ønsker vi oss flere lokale aktø-
rer på laget. Vi hadde dårlig 
tid på forhånd til å annonsere 
hva vi skulle gjøre, så neste 
gang vil vi være tidligere ute. 
Det vi har sett er at selv om 
besøket de første kampene 
ikke var all verden tok det seg 
kraftig opp mot slutten av 
mesterskapet.

godt mottatt
– I starten var det noen som 
klagde til meg over hva vi 
hadde stelt i stand, men de to 
siste ukene har tilbakemel-
dingene kun vært positive. Og 
jeg vil takke alle som har bi-
dratt slik at dette ble mulig og 
jeg er veldig glad for at den 
ideen vi i vår hadde om gjøre 
dette, ble realisert og at det 
ble så bra, avslutter den tidli-
gere landslagskeeperen.»

tusen stykker så 
finalen sammen 
med thomas

fornØyde: Senterleder Jorunn Røed og Pizzabakerens Thomas 
Myhre. foto: steinAr knudsen


