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Også naboen i øst har etablert steder av denne typen. 
Det som kanskje i særlig grad preger den svenske 
varianten er at det er motorsykkelklubbene som har 
tatt på seg å underbringe langveisfarende kollegaer.

Camp Wing
Sverige er så absolutt verdt et besøk, både på grunn 
av naturen og det som er å se ellers. Og når man først 
er der er det greit å ha i bakhodet hvor man kan 
overnatte og spise litt for en rimelig penge.

Motorsykkelklubben i Mora i Dalarna, Red Wings, 
har i de senere år etablert ”Camp Wing” i tilknytning 
til klubbens fl otte klubbhus. Det spesielle med plassen 
er at den ligger godt ute i naturen med masser av 
trær og en overfl od av skogbunn med gress og lyng. 
Og likevel kloss innpå hovedveien mellom Malung 
og Mora.

Campingen har alt det en etablert plass skal ha: 
dusj, toalett samt vaske- og oppvaskmuligheter, og 
det store klubbhuset har et fl ott oppholdsrom med 
TV, radio, biljardbord og dartspill. Hele herligheten 
koster deg 20 svenske kroner pr. natt – om du da 
ikke beveger det opp i luksusklassen og legger ut 
50 kroner for en seng i klubbhuset. For 150 svenske 
kroner kan du få leid en av to campinghytter som er 
kommet på plass i løpet av de siste par årene.

Betjeningen, som består av klubbens medlemmer, 
selger dessuten forfriskninger, enklere matretter samt 
sjokolade, snop og lignende. Om behovet er større, er 
det ikke mer enn tre kilometer inn til Mora. Tilbudet er 
bra, og når du kommer dit vil du oppdage verdien av 
at stedet drives av gode kollegaer.

Mora
Mora er en trivelig liten by. For oss nordmenn er 
stedet kanskje best kjent for Vasaloppet som samler 
omkring 40.000 ivrige skiløper hvert eneste år. Dette 
arrangementet er så stort at både byen og hele 
regionen bærer preg av det sommer som vinter. Og 
hvem har ikke hørt om Mora-Nisse? Her fi nner du 
Vasaloppsmuseet og tar du turen opp til Sälen får du 

med deg fl ere av kontrollpostene i dette ni mil lange 
skiløpet. Orsa Bjørnepark kan også være verdt et 
besøk om du fi nner ville dyr som bjørn, ulv og gaupe, 
spennende. 

Alle som har lest MC-bladet nummer 2 for i år, har 
sannsynligvis fått med seg at svenskene har fått en 
ny MC-bane. Montza, Vovos testbane i Älvdalen, er 
etablert som MC-bane, og Älvdalen ligger ikke langt 
fra Mora. Stikk innom og ta en titt. 

Motorsykkelveier
Nå er det vel slik at Sverige er mer kjent for kulelagre 
og støddige biler, enn fl otte motorsykkelveier. Selv de 
”tynneste” og ”svakest fargede” veiene på kartet 
later til å være trukket opp med linjal. Svenskene må 
ha lagt ned enorme beløp i sine veier. 

Men ingen etablerte sannheter er helt uten unntak. 
Om man vet hvor man skal dra, ligger opplevelsene 
og venter. Dalarna er så avgjort et av områdene som 
bør besøkes. Vei 311 mellom Fulunäs og Särna anses 
av veldig mange svensker for å være Sveriges absolutt 
beste motorsykkelvei. Den er god. Med god fart er 
det bare å nyte de sugende svingene på et ypperlig 
asfaltdekke. Også veien langs Vasaloppsleden fra 
Sälen til Mora er en studie og en rask tur verdt.

Hvorfor ikke ta en tur rundt Siljan, innsjøen som 
Mora ligger ved. Denne runden inngår som en del 
av Siljanstreffet som Red Wings arrangerer hvert år i 
begynnelsen av juni. De som har kjørt runden hevder 
at det er en kjempefl ott tur. Bare husk en ting før du 
legger av gårde: Det svenske bøtenivået nærmer seg 
det norske. Svenskene er kraftig lei av nordmenn som 
bruker veinettet deres som racerbaner.

Veien dit 
Det er lett å fi nne frem til Mora. Kjør Elverum, 
Nybergsund, Østby og over til Sälen. Derfra er det 
som kjent ni mil til Mora. Alternativt kan du kjøre 
Kongsvinger, Torsby og så E45 eller vei 26 rett til 
Mora.(Kjedelig vei fra Torsby). Tredje alternativ er 
Karlstad, Filipstad og Vansbro til Mora. I de to siste 
tilfellene fi nner du Camp Wing på venstre hånd ca tre 
kilometer før Mora. Når du krysser jernbanen har du 
kjørt for langt. God tur.

Det fi nnes bare to hytter på campen, 
så de fl este gjestene ligger i telt 

Det blir jugi og skryti en hel del 
her inne mellom furuleggene 
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Det er ikke bare på kontinentet at man kan 
skilte med overnattingssteder utelukkende 
beregnet på oss motorsyklister
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Reisemål Mora i Sverige
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