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Skrevet av: Pål Erik Jensen

Det var meningen at vi skulle vært 4 stykker nedover til EM, men pga. div årsaker så ble det 
bare Trond og undertegn. Siden vi skulle ha med oss en del utstyr så fant vi ut at det 
”enkleste” var å kjøre bil til Spania. EM skulle arrangeres i en by som heter Torres de Segre, 
og denne byen ligger ca.15mil vest for Barcelona.

Båten gikk fra Larvik kl.1900 lørdag 2.september og var fremme i Frederikshavn søndag 
morgen kl.0800. Båt turen var jo ren transport etappe for oss, så vi var i seng kl.2200 for å 
være uthvilt til morgendagens kjøring.
Etter rolig kjøring, fylling av drivstoff, mat/drikke var vi fremme i Torres de Segre mandag 
4.september rundt lunchtider som var ca.27 timer etter starten i Frederikshavn.



5 og 6.september (Offisielle treningsdager)
Her skjøt/trente jeg og Trond bare på 200m. Under disse treningsøktene så var ikke mine egne 
resultater spesielt gode, det gikk så der………. Gikk da noen runder med meg selv. Forsøkte 
litt annen kruttmengde pga av varmen, men falt tilbake på min std.ladning (heldigvis).
På kvelden 6.september var det delegasjonmøte kl.1800 for å stifte EBSF (European 
Benchrest Shooting Federation) Dette for å samordne stevner I Europa. Klokken 1800 så var 
det ”bare” Finland & Norge som var til stede. Resten av Europa kom ca.1820, de har et litt 
mer avslappet forhold til det å være presis kan du si……

På møte så ble det diskutert ”livlig” frem og tilbake. Noen av oss er jo ikke akkurat beskjedne 
når vi føler at nok er nok!   Men det ble et endelig vedtak om at EBSF er ønsket opprettet av 
de forskjellige landene I Europa. Det skal da arrangeres EM hvert annet år, motsatt av VM. 
Og neste møte I EBSF blir under WBC9 (VM I Weimar,Tyskland 2007) Riktig nok blir dette 
bare et kort møte for EBSF, da hovedmålet i WBC9 er VM, og ikke EM.…..
Det var 2-land som ønsket å holde neste EM. Det er Sverige og Tyskland. Siden ingen fra 
disse landene var tilstede, ble vi enige om at valget av neste EM-arrangør blir avgjort under 
WBC9 til neste år.
Min personlige mening om EBSF, er at det er positivt med et samlet Europa for å arrangere 
EM. På denne måten kommer også nivået til å bli hevet i Europa. Skal bli spennende å se hva 
vi kan få ut av dette.

Hervè du Plessis (Frankrike) ble valgt til President.
Jari Raudaskoski (Finland) ble valgt til Vise President
Alberto Lenzi (Italia) ble valgt til Sekretær.



Under stevne skulle det skytes en warm-up serie + 5x5 (5-skudd x 5-omganger) i hver klasse. 
De Spanske arrangørene hadde invitert Jim Kelbly til å være Range Officer. Da var den biten 
tatt hånd om på en svært proff måte, våger den påstand å si at det er ”ingen” som er mer proff 
på standplassledelse enn Jim Kelbly. Han har full kontroll hele tiden
Denne banen er godkjent under tvil av en eller annen minister I Spania…. Lang historie, men 
det var fordi det var mulig å se himmelen når ministeren lå på betong gulvet inne på 
standplass. De hadde selvfølgelig ”prøvd” å si at her skyter vi grupper på 5-10mm.@100mtr. 
Og mellom 10-25mm.@200mtr… Dette spilte ingen rolle, da ministeren kunne se 
himmelen… Og da var det en ”teoretisk” mulighet at kula kunne havne på utsiden av banen 
osv….  Men til slutt ble den godkjent under tvil og er den eneste BR-banen som er godkjent I 
Spania pr.d.d

Dette gjør at banen måtte bli bygget på en litt spesiell måte. Noe som medfører noen helt 
vanvittige kastevinder som snur 180grd. I alle retninger. Man kan si det blåser nordavind fra 
alle kanter....... Som Jari sa: Dette er den jæv….jeg noensinne har skutt på…..



Trond og jeg gjorde ei stor tabbe, det sto I papirene fra arrangør at hvert land måtte ha med 
seg 3-sett med vindflagg. Dette pga. Benk rotasjon. Vi hadde bare 1-sett, noe som medførte at 
vi satt litt I ”blinde” på 2 av benkene vi skjøt fra. Vi skjøt fra benk 1, 8 og 15, 
Så fra benk 1, så var første flaggsett på benk 3 (benk 2 var ikke I bruk), på benk 8 så ”brukte” 
vi flaggene til våre Finske venner som satt på 7, og vi hadde våre egne på benk 15.

(her fra benk 1)

Stikkprøver på våpen og vekt/bredde osv.  på våpenet ble foretatt hele tiden…..



Torsdag 7.september (LV-100m)
Jeg skjøt i 1-lag og hadde ammoen ferdigladet fra dagen i forveien for å ”slippe” unna stress 
og mas tidlig på morgenen. Jeg liker jo ikke mas generellt, og enda værre er det tidlig på 
morgenen. Så for meg personlig så liker jeg å ha det meste klart til dagen derpå. Dette er 
hvertfall viktig hvis du skyter I 1.lag, noe jeg gjorde under EM. Det blir mindre å styre med, 
og du kan konsentrere deg for fullt på det du skal….. Nemlig skyte, og helst små grupper

I min warm-up serie (venstre skive) skjøt jeg 7,41mm og følte at jeg var i gang. Litt 
sidespredning, men det var helt greit med denne gruppa.
Trond skjøt i 3-lag og startet knallbra med serie på 3,71mm og hadde den beste serien av alle 
skyttere i omgangen.

Min 1.serie(midterste skiva) ble på 5,82mm. Og her droppet 3.skuddet mitt ned og ut av 
gruppa, hvis vi kan kalle det det....... Jeg var kjempefornøyd med serien og lå på 8.plass totalt. 
Fikk da bekreftet ovenfor meg selv, at ting funker som det skal idag.
Trond sin 1.serie ble på 10.26mm som var en liten nedtur etter innledende... Og endte da på 
46.plass

Min 2.serie (høyre skive) ble på utrolige 2,64mm.noe som skaffet meg 1.plassen etter endt 
2.omgang. Jeg så selv at den var liten og trodde/håpet den var ned mot 3,5mm, men at den var 
under 3mm. Hadde jeg verken drømt/trodd eller håpet på!  I denne serien ble de 4-første 
skuddene avfyrt i modus ”Rapid fire”….Du skal være godt ”linet” opp, for å havne I samme 
sikte/treffpunkt når det går fort. 5-skuddet ble holdt litt igjen pga av vind som endret seg, men 
det satt der det skulle når jeg fikk tilbake vinden ”min”.
Trond sin 2.serie ble på 12,22mm og sendte han ned til 51.plass.

(LV-100:  W-U, 1-serie og 2-serien)



Min 3.serie (venstre skive) ble på 4,37mm, her dro også 3.skuddet mitt litt ned og til venstre i 
gruppa, jeg forandret bare litt, men ikke nok på siktepunktet mitt I forhold til vind for 
treffpunktet mitt. Hadde fortsatt 1.plassen etter endt omgang
Trond sin 3.serie ble på 11,99mm. Og han begynte da å krabbe oppover igjen til 49.plass

Etter 3.serie og før 4.serie ble jeg tatt til siden av Jari, nedi I teltet hvor  vi satt og ladet. Han 
ville gi meg noen gode råd…. Siden jeg viste at utstyret funket i dag, så var det bare opp til 
meg selv. Jeg fikk følgende beskjed fra Jari: 
Nå må du holde 100% fokus, fortsette slik du har begynt. Du vet at rifla går der den skal, nå 
er det kun psyken din det står på. Dette er et ”mindgame” og du vet det………  
Dette er et helt unikt kameratskap vi har I Norden mellom BR-skyttere. Tusen takk Jari
Min 4.serie (midterste skive) ble på 7,83mm og her gjorde jeg faktisk ei ”tabbe” 4.skuddet 
mitt gikk av litt før jeg hadde tenkt, og hadde da ikke fått finjustert treffpunktet mitt i forhold 
til vind..... Dette skyldes at jeg hadde høyere puls enn vanlig…. Og var litt urolig I kroppen. 
Brukte da litt tid på meg selv, bare for å roe meg før 5.skuddet. Det satt der det skulle Og 
jeg beholdt 1.plassen min.
Trond sin 4.serie ble på 3,54mm og omgangens beste gruppe. Noe som førte til at han 
”krabbet” langt oppover på resultatlisten og endte på 39.plass
 

(LV-100:  3-serie, 4-serie og 5-serie)



Før 5.serie (høyre skive) hvor jeg hadde ledet LV-100 fra serie 2, så var jeg helt rolig I både 
kropp og hodet. Jeg viste at våpenet mitt gikk som det skulle, hvis jeg gjorde jobben min, og 
da var det ”bare” å holde fokus!  
Når mitt lag skulle skyte, så var jeg dønn fokusert. Var KUN konsentrert om meg og mitt. 
Dette har ene og alene med å være konsentrert, holde fokus. Når serien begynte, så var det 
eneste jeg tenkte på, det ene skuddet som lå klart i kamret på rifla. Ikke de som hadde vært, 
eller som skulle bli avfyrt. Kun et og et skudd som var I fokus. 
Det funket ihvertfall denne gangen…….
Min 5.serie ble på 4,80mm og for engang skyld var det ikke 3.skuddet som dro ut, men 
4.skuddet mitt. Her merket jeg luftdrag I nakken, rett før jeg skulle trekke av. Jeg kompenserte 
litt men ikke nok… Noe som resulterte I at kula satt litt høyere enn jeg forsøkte på 
Jeg forventet at gruppa lå på under 6mm, og jeg håpet på 5,5mm. Det er utrolig vanskelig å 
se/beregne grupper gjennom kikkerten på 100/200m. Så jeg ble positivt overrasket da denne 
også var under 5mm.Og målte 4,80mm og jeg hadde fortsatt 1.plassen……. Da var det bare 
å smøre seg med tålmodighet å vente til de 3 påfølgende lag hadde skutt seg ferdig.
Trond sin 5.serie ble på 7,66mm
Trond endte da på 36.plass med agg. På 9,134mm

Jeg fikk en LV-Agg på 5,092 og jeg vant LV-100, dette er ny Norges Rekord, min minste 
gruppe på 2,64mm under LV-100 er også den eneste gruppa under 3mm. I LV-100. Det er 
også ny Norges Rekord. Det må forøvrig kontrollmåles av NBSF før dette er offisielt godkjent 
som ny Norsk rekord.

(lagt ved ei fyrstikk. 5-skudd@100mtr. Gruppa måler 2,64mm)



Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal si etter dagens første konkurransedag..... Jeg er faktisk 
Europamester i LV-100m og dette er laaaangt over det jeg hadde som personlige mål for dette 
EM. Mine egne mål var å ikke ha noen grupper over 9mm.@100m. og 18mm@200m. Dette 
er/var ganske rimelige og fornuftige mål mener jeg selv.....

At det skulle gå som det gikk, er bare helt RÅTT!!!!

Jeg vil takke Trond for støtte opp gjennom stevne og ikke minst Jari for gode og oppriktige 
råd etter 3.serie da jeg hadde ledet i 2 omganger og frem til ”the bitter end”...........  Vil også 
takke alle fra Finland, dere er en kjempegjeng. Jeg gleder meg til å se dere igjen I Palmisano 
til våren 2007 Selv om jeg holdt på å miste det lille jeg har av hår……Men det er en helt 
annen intern historie..Så jeg “gruer” meg litt til Palmisano hvis jeg skyter godt der, da spørs 
det om jeg slipper unna….
Tusen takk Trond & Jari.

Nå er klokken 2345 og vi har akkurat kommet inn på hotellrommet etter en bedre 3-retters 
middag med drikke på vår ”faste” restaurant.... Skyldes kanskje den sjarmerende damen som 
serverer oss.... Bare så synd hun er gift Ellers hadde jeg seriøst vurdert å flytte til Spania
Nå er det natta, ny dag i morgen.



Fredag 8.september (HV-100m)
Warm-up (venstre skive) serien min ble på 6,65mm og her satt ene skuddet utenfor gruppa på 
ovenfor på en måte jeg ikke skjønner, tenker da i forhold til vind/styrke/retning osv.... Men en 
fin start og jeg følte at jeg var igang.
Trond sin warm-up serie var katastrofe på 15,86mm. Heldigvis teller ikke denne for noe som 
helst.

1.serie (midterste skive) så satt alle de -4- første skuddene i samme hullet, jeg hadde 
fremdeles samme vind/styrke/retning da jeg lot 5.skuddet gå.... WTF happened??? 5.skuddet 
satt rett under gruppa mi med papp imellom. Eneste forklaring jeg har er at jeg på en eller 
annen måte har gjort noe galt under ladningen av denne patronen!!  Fordi vind/styrke/retning 
holdt seg faktisk helt lik en stund videre…. Og jeg testet i sighteren med 2-skudd etterpå. 
Den ble målt til 8,36mm slik at det kunne vært værre… Og jeg endte da på 31.plass…..Men 
likevel!
(denne gruppa irriterer meg noe helt jæv……) Hylsa ble testet I etterkant og friskmeldt
Trond sin 1.serie endte på 8,48mm

2.serie (høyre skive) satt som de skulle i ei gruppe på 5,46mm for min del. Med den skiftende 
vind som var på banen i dag var jeg så langt kjempefornøyd. Krabbet da opp på 16.plass.
Trond fortsatte nå med ei gruppe på 6,57mm og han klatret da oppover på resultatlisten til 
21.plass... 

(HV-100: W-U, 1-serie og 2-serie)



3.serien (venstre skive) min endte på 7,35mm. Her satt 4.skuddet midt i senter....... Fa** jeg 
skyter ikke poeng nå... Dette er en av de skuddene som jeg ikke skjønner noe av? Datt da ned 
til 17.plass.
Trond sin ble på 5,02 som medførte at han klatret opp til til 11.plass

4.serien (midterste skive) min ble på 8,63mm og med den vind så var jeg meget godt fornøyd 
med dette. Måtte forlegge siktepunktet mye, virkelig mye også på 3-forskjellige skudd for å få 
dem inn i gruppa. Kom da på 15.plass
Trond sin ble på 8,52 og han havnet på 13.plass

5.serien (høyre skive) min ble min beste idag og målte 4,90mm noe som skaffet meg en 
aggregate på 6,94mm og en 9.plass på HV-100 Dette er også ny personlig rekord på HV-100 
Agg...... 
Og da kan jeg overhodet ikke klage
Trond sin 5.serie ble på 7,32 noe som skaffet han en 15.plass. og en Agg på 7,18mm.
Kan også fortelle at vinneren hadde en Agg på 5,96 noe som gjør at jeg var 0,98mm bak og 
denne millimeteren skilte vinneren og min 9-plass.

(HV-100: 3-serie, 4-serie og 5-serie)



Trond og jeg ble sittende igjen alene på banen å snakke med Jim Kelbly I -3-timer etter 
skytingen idag. Jim skulle sitte på med Xavier I arrangørkomiteen som løp små stresset rundt 
omkring. Dette passet jo Trond og meg ypperlig Så vi to satt å skravlet med Jim alene. Vi 
diskuterte piper, avtrekkere Jewell, Shilen & Kelbly, aluminium kasser vs. stålkasser og ikke 
minst kikkerter for BR….. Tiden flyr og Jim er kunnskapsrik kar, som villig deler erfaring og 
synspunkter. Dette helt uten å snakke negativt eller dårlig om sine konkurrenter. Dette er noe 
jeg setter stor pris på. Jeg hater å høre en ”selger” snakke dritt om andres produkter. Så dette 
er en stor stjerne I boka mi ovenfor familien Kelbly og deres firma.
Jim fortalte også at det han og kona hadde fått vite I forkant av EM var at de skulle bo I et: 
”Family house in the country side” Jim og kona ble målløse da de så dette ”familie huset” Det 
var deler av et restaurert slott som opprinnelig var fra 1600-1700 tallet (mulig jeg husker 
årstallet feil, men det var meget gml.). Slottet hadde 12-14 soverom alle med egne bad. 
Svømmebasseng, Vinkjeller, hjemmekino, eks antall stuer og spisestuer osv….. Eieren til 
slottet ”bodde” her bare 20-25dager I året. 
Eieren var forøvrig et fremragende vertskap iflg. Jim 

(Undertegn. Og Jim Kelbly)



Lørdag 9.september (HV-200)
Warm-up (venstre skive) serien begynte jeg med 14,33mm og jeg følte at det gikk greit. Alt 
under 15mm på 200m er jeg godt fornøyd. Så bare jeg holdt meg der så skulle ihvertfall ikke 
jeg klage.
Trond skjøt til 17,68mm

1.serien (midterste skive) min endte på 12,87mm hvorpå siste skuddet satt helt I bunn av 
gruppa. Fikk da en 8.plass. Hvorfor siste skuddet havnet her vet jeg ikke helt, men sikkert en 
eller annen vind/retning/styrke jeg ikke hadde sett/fått med meg. Uansett så er jeg fornøyd 
med gruppa.
Trond skjøt 17,80mm Og lå da på 26.plass

2.serien (høyre skive) min endte på 16,82 hvor jeg feilbedømte 5.skuddet mitt. Dette sitter da 
I toppen av gruppa. Jeg ramlet da ned til 11.plass. Fortsatt ingen krise for min egen del. Holdt 
meg fortsatt innenfor mitt personlige ”mål”.
Trond skjøt 25,78mm og selvsagt ikke fornøyd med dette…. Og landet på 36.plass

(HV-200: W-U, 1-serie og 2-serie)



3.serien (venstre skive) min endte på 19,82mm og det er helt greit med tanke på den vind vi 
hadde under denne skytingen. Det kom noen spektakulære kastevinder på banen, det var 
ganske spesielt å se hvordan vindflaggene endret retning og styrke ut fra dette….. Rykket 
videre nedover til 16.plass
Trond skjøt 17,76mm krabbet opp igjen til 34.plass

4.serien (midterste skive) min endte på 30,94mm som ble ei katastrofe gruppe for min egen 
del. Men det er totalt min egen skyld. Jeg så vind økte dramatisk og endret siktepunkt litt uten 
å sjekke, men jeg endret ikke nok.  Dette gjorde at jeg raste fra 16.plass til 33.plass. Uff… 
bare jeg ser eller tenker på denne gruppa så blir jeg sur og grinete på meg selv……..  Dette er 
det man får erfaring av er det ikke?? Denne gruppa har jeg tenkt over mange ganger, og det er 
en feil som jeg ikke skal gjøre igjen..
Trond skjøt 17,99mm og krabbet opp til 31.plass

5.serien (høyre skive) endte på 11,82 med –1-skudd utenfor gruppa. Her skulle jeg forlagt 
siktepunktet mitt mer, noe jeg tenkte på akkurat I det jeg rørte avtrekkeren min. Og med 
50gram på avtrekket så rekker man ikke å tenke mye før skuddet går…. Hadde siste skuddet 
gått inn her så hadde det vært ei rimelig lita gruppa.
Jeg endte da på 22.plass med Agg på 18,45mm
Trond skjøt 11,10mm tok da et langt skritt oppover til 18.plass med Agg på 18,09mm
Vinneren hadde en Agg på 13,58mm

(HV-200: 3-serie, 4-serie og 5-serie)



Søndag 10.september (LV-200)
Warm-up (venstre skive) begynte jeg med på 12,20mm og følte at ting var på plass i dag også.
Trond skjøt 25,11mm
1.serien (midterste skive) skjøt jeg omgangens beste gruppe som målte 8,69mm, det er utrolig 
gøy å se skudd etter skudd smette inn I ei lita gruppe på 200m. Disse skulle man hatt flere av
 Fikk da 1.plassen siden dette var minste gruppa I 1.omgang.
Trond skjøt 14,28mm og fikk 21.plass
2.serien (høyre skive) skjøt jeg 17,91 hvor jeg feilberegnet litt på 2-skuddet mitt, men ingen 
katastrofe…. Rykket da ned til 5.plass
Trond skjøt 14,31mm og tok et stort skritt oppover til 9.plass

3.serien (venstre skive) jobbet jeg ræv… av meg og dette er den serien jeg er mest fornøyd 
med, hvis vi ser bort ifra LV-100 med gruppa på 2,64mm Gruppa endte på 10,51 og jeg har 
aldri skutt så mange sighter skudd før. Sighteren er pepret med skudd pga av vind fra alle 
kanter med forskjellig styrke. Krabbet da opp til 3.plass
Trond skjøt 14,22mm rykket videre opp til 6.plass
4.serien (midterste skive) skjøt jeg 13,05mm og var godt fornøyd. Jeg beholdt 3.plassen min 
Her var det utrolig jevnt. 1 & 2.plassen lå likt med 12mm I Agg, jeg hadde 12,5mm I Agg. 



Trond skjøt 10,09mm som var omgangens beste gruppe. Tok da 4.plassen på lista med Agg 
på 13,2 Med andre ord skulle man holde tunga rett I munnen for å ikke rote det til….

(resultatlista før 5 og siste omgang, Aggregate står I kolonnen “PRO”)

5.serien (høyre skive) skjøt jeg 10,99mm og var meget godt fornøyd med dette. Så uansett 
hvilken plass jeg fikk med dette så var det greit….. Jeg endte på 2.plass med 12,20 i Agg 
0,6mm bak vinneren som skjøt 9,66mm I sin siste gruppe.
Trond skjøt 19,52mm og endte på 6.plass

(LV-200: 3-serie, 4-serie og 5-serie)



(LV-200: 3-serie, 4-serie og 5-serie med sighter skudd)

Her har jeg lagt ut hele bildet av LV-200: 3-serie, 4-serie og 5-serie
Legg merke til sighter i venstre skiva (3-serie) dette er skiva jeg er mest fornøyd med av alle 
sammen. Så sant vi ser bort ifra den i LV-100 på 2,64mm
Vanligvis bruker jeg totalt 7-9 skudd på serien min. 5 skudd i den tellende og 2-3 sighter 
skudd. Her har jeg brukt -12-sighter skudd. Jeg har ALDRI jobbet så hardt for å få sammen ei 
gruppe før. Og jeg er særdeles godt fornøyd med at jeg klarte å få til denne og holde hodet 
kaldt. Gruppa endte på 10,51mm Det blåste noe helt jæ….. og vinden skiftet hele tiden 
retning og styrke. Egentlig litt fascinerende å se på…. Hvordan flaggene oppførte seg.
Legg også merke til den høyre skiva (5-serie) der sitter det 3 sighter skudd rett til venstre for 
den høyre sighteren. Så mye blåste det under denne serien. Fra senter i sighter til det midterste 
skuddet måler det ca.4cm (40mm.) Dette er på 200 mtr. Da skal man ikke gjøre mye feil før 
skuddet drar rett til helv***  og du blir ”listefyll” Gruppa endte her på 10,99mm. og jeg er 
meget godt fornøyd med dette.

Spiste middag sammen med hele teamet fra England (Jeanette, Vince, Stephen & Martin) på 
vårt faste sted (naturligvis) for siste gang under EM. Hun kom da med dagens avis til meg 
da hun hadde sett bilde av meg i en artikel om EM. Denne avisen skulle jeg få, men den klarte 
Vince å ”knabbe” med seg. Vi hadde en kjemepfin kveld sammen.Litt synd ikke Ian og Tom 
var med til Spania denne gangen. Vi bodde sammen Ian & Tom i Säfsen tidligere i år.
Håper å se dere igjen neste år I Tyskland WBC9.



Oppsummering for min egen del:
LV-100 Minste gruppe 2,64mm = Ny Norgesrekord
LV-100 Agg. 5,092 = 1.plass og Gull/Europamester, Ny Norgesrekord
LV-200 Agg. 12,20 = 2.plass og sølv, Ny Norgesrekord
LV Grand Agg på 5,60 = 1.plass og Gull/Europamester, Ny Norgesrekord
HV-100 = 9.plass
HV-200 = 22.plass
HV Grand Agg = 13.plass
Two-gun med 6,8435mm = 1.plass og Gull/Europamester, Ny Norgesrekord

 100-LV
 fra venstre: 2.plass-Joan Portella, 1.plass- Pål Erik Jensen, 3.plass Carlos Pacheco



Den Grommeste klassen: Two-gun
Fra venstre: 2.plass-Jean Louis Espinet, 1.plass-Pål Erik Jensen, 3.plass-Vince Bottomley

Dette er da mine premier.



Så litt tekniske data:
2510km = Torres de Segre,Spania til Frederikshavn,Danmark
26,5 time, brukte vi på dette
95km/h i snitt hastighet, var vel aldri over 115km/t selv på 130km/t vei…..
0.49 l/pr.mil (diesel)

Kl.0535 startet vi hjemreisen fra Torres de Segre, hadde en stopp i Spania hvor vi spiste en 
kjapp frokost.
Kl.0955 passerte vi grensa Spania/Frankrike, 1.stoppen i Frankrike var middag, 2.stoppen var 
diesel.
Kl.2145 passerte vi grensa Frankrike/Luxembourg.
Kl.2215 passerte vi grensa Luxembourg/Tyskland.
Kl.0605 passerte vi grensa Tyskland/Danmark (Tyskland ble kjørt nonstop)                        
Kl.1000 var vi fremme i Frederikshavn, gjennom Danmark hadde vi 1 stopp for diesel og 
kjapp frokost. Vi var da rimelige støle og stive i det meste av kroppsdeler…….
Kl.1200 gikk M/S Petter Wessel til Norge. Da var det utrolig deilig å sette seg til bords å nyte 
en god middag og få strekt ut kroppen etterpå…..

Her legger jeg ut litt forskjellige bilder, uten noen som helst rekkefølge…….

(Lunchtid ble det dekket på ordentlig, i bakgrunn ses kiosken)



Har litt orden da, sjekk termometeret mitt i skapet 22,5 inne og ca.36-38 grd.ute

EM arrangør hadde engasjert en ”tolk” Susana snakket flytende:Spansk, Fransk, Italiensk & 
Engelsk og hun var gull verdt. 
Akkurat her oversetter hun en artikkel om ”El noruego Jensen” (altså meg) fra Spansk til  
engelsk…slik at jeg skulle forstå hva som sto der.



Helsepersonell til ”fri bruk” var tilstede hele tiden, med egen buss.

Måtte tidlig opp om morgenen, dette var i grålysningen…… Siste dag(søndag)Beklager litt  
utydelig bilde, men det er det eneste jeg har.



Mye utstyr på plass I ladehallen. Legg merke til aircondition ”pølsene” i taket.

Slik ser banen ut fra utsiden/ovenfra:



Banemannskapet har frokost før stevnestart. 

Min gode venn Trond med sin giftige Viper:



Og dette er da 3xEuropamesteren 

Trenger ingen kommentar....


