
    SYKKELGRUPPEN 

Ukesrapport: Tur 1. Lørdag 160319 En nydelig  tur , først soi 112 til motorvegen, deretter landlig 

tur til Ban Nong Phai, før vi dro mot sør gjennom små landbyer og velstelte landbruksområder til 

den vakre militærleiren Thanarat. Syklet på den beste og peneste sykkelvegen i vårt nærområde 

langs Pranburi Riwer, 14 km sykkelveg bortgjemt blant høg skog på alle kanter, til slutt nådde vi 

motorvegen i Pranburi.  

 

De mørke skyene hadde da fulgt oss lenge, for så endelig å utløse et inferno av styrtregn og 

Tor,s hammer. For de som da var på vegen ble det en våt opplevelse, men vi satt da under tak 

ved en fin butikk, og lesket oss med det butikken hadde å by på. Etter ca 30 min holdt regnværet 

opp, og vi la håpefulle ut på den siste strekningen hjem. Ble håpet om fint vær innfridd, nei 

slettes ikke, regnet kom tilbake og våte ble vi, men hjem kom vi alle. 

Tur 2. Mandag 180319 Turen idag ble i motsettning til de siste turene ikke en tur på igjengrodde 

stier, men en rolig tur langs kanalvegen til Cha-Am i et som vanlig på denne årstiden, deilig 

vårvær, med passe temperatur.   2 punkteringer på  en og samme sykkel med noen få( 2) km 

mellomrom (se bildet). Det ble som vanlig raskt håndtert av vår fingernemme danske venn, 

Peter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cha-Am , ja hva er Cha-Am ?  Denne pittoreske kystbyen har klart å beholde et essens av ro som 

man bare kan forestille seg fra en fiskeby. Det er mange attraksjoner å forholde seg til  når du er 

i Cha-Am. Fra den lange strekningen av relativt uforstyrret strand til de fargerike templene og 

kongelige palasser - er det alltid en oppdagelsesrute  å finne her. Med et omliggende landskap 

bestående av nasjonalparker, fjell, grotter . fossefall og fagerike rismarker, er den naturlige 

skjønnheten i området suppleret med en imponerende liste over religiøse og historiske 

severdigheter. Read more at: http://www.thaiguiden.no/reisemalsguide/cha-am/ 

Hjem syklet vi rolig, og som en av deltakerne som kun har deltatt på de 2 siste turene sa; «Jeg 

har sett og opplevd meir av Hua Hin og Thailand på desse 2 turene, enn jeg har opplevd på snart 

7 år i Hua Hin». Det vil jeg si er god reklame for gruppen. 

Tur 3. Torsdag 210319 Som vanlig møttes vi ved 7/11 i soi 94 kl 0800. Sykkelturen i dag ble 

bestemt til å gå sørover langs sykkelstien mot Pranburi. Da vi nådde enden etter 17 km, tok vi av 

mot øst og syklet mot fjellene og Hua Hin Safari og Sanctuari Lakes. Hua Hin Safari får mye ris og 

ros i trip adviser, men mest ris. Det er dyrt og ikke verdt pengene, ikke vet jeg, jeg har kun syklet 

forbi. Vi syklet et landlig landskap på en fin sykkelvei, betong og asfalt, for til slutt å komme inn 

ved siden av den nydelige golfbanen Banyan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyan golfbane er en topp international golfbane, ,og Banyan, ja hva er det, jo det er en type 

fikentre og Buddha han satt under et fikentre av Banyan-typen da han oppdagede hvordan alt 

hang sammen, som ble starten av Buddhismen. 

Siddharta Gautama (trolig 563–483 f.Kr.) var en indisk fyrste som betraktes som grunnleggeren 
av buddhismen. Siddharta Gautama fikk ærestittelen Buddha, som på sanskrit betyr «den 
oppvåknede», fordi han ifølge buddhismen på et tidspunkt innså hvordan alt henger sammen og 
fant en metode for å kunne gjøre slutt på lidelsen i tilværelsen og oppnå nirvana 

Etter en lengere stopp like ved golfbanen syklet vi rolig hjem. Det ble idag en tur for alle ca 40 
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km, relativt flatt, alle var fornøyd og vi har kost oss. 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Og etter noe venting: Endelig kom de, etter at de hadde studert fuglelivet ( ja jeg tror det var det) 
ved innsjøen på Sanctuari Lakes 

 

Vennlig hilsen 

Charles Austnes 

 

 

 

 

 

 

  


