
Sykkelgruppen uke 12-13 

Lørdag 23 mars 19. Denne dagen var turen planlagt som en kysttur, dvs vi syklet sørover mot Khao 

Takiab eller Monkey Mountain til sykkelstien, før vi syklet innom og rundt innsjøen i Khao Tao, som best 

kan oversettes til skillpadde fjellet. 

(Khao Takiab kan skrives på flere måter på engelsk: Khao Takiab, Kao Takiab, Khao Takiap, Kao Takiap, 

Takiep, Takieb, og så videre. Vi har besluttet å holde fast ved den som følger den thailandske nærmeste 

เขา ตะเกยีบ eller Khao Takiab. Selve navnet betyr egentlig "Chopstick Hill"). 

 De har nå i mars fått kommunal godkjenning for etablering av natt marked  fredag og lørdag kveld, fra 

skolen og ned på venstre side av innsjøen. Positivt, ja det er avhengig av hvilke briller du har på. Jeg skal 

ikke velge side, men det blir et  annerledes nattmarked enn det vi har i Hua Hin. Vi syklet så sørover 

gjennom Pranburi Mangrove Forrest til Phak Nam Pran. Phak Nam betyr elvemunning, dvs 

elvemunningen til Pranburi, en koselig fiskerlandsby, med sitt relativt autentiske fiskermiljø, iblandet de 

turistifiserte nye resortene. Vi syklet langs stranden til Khao Kalok. Sykkelstien er en liten del av en 

nydelig anlagt park langs sjøsiden i ca 3km lengde, der er gangsti, sykkelsti anlagt mellom et bredt 

område med markbetong og annen type dekorativt dekke, iallefall den peneste sjøsiden i hele området 

(se bilde). Vi syklet så mot Sam Roi Yot,si hadde der en lengre pause med middag. Deretter  returnerte vi 

via Pranburi til Hua Hin, en fin tur i et rolig tempo, med masse pauser både for avslapping og ikke minst 

fotografering. 
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Den vakre stranden fra Khao Takiab og sørover mot Khao Tao 

Mandag 25 mars 19. Dagens sykkeltur gikk mot Pranburi Dam langs soi 112 til Ban Nong Phai, et lite 

lokalsamfunn ca 4 km fra motorveien. Pranburi dam er en av de store vannreservoirene til Hua Hin, 14 

km lang og 2km bred . 



 

 

Vi syklet via Pranburi til Pak Nam Pran. 

Pranburi er stedet for et av regionens viktigste vannressurs, og er oppkalt etter elven Pran som går 

gjennom den. 'Paknam' betyr elvemunning og 'Buri' som betyr byen. Sol, sand, uberørte strender, en 

sjarmerende lokalby, flere økoattraksjoner og en praktisk beliggenhet bare 30 km sør for Hua Hin er 

hovedgrunnene til Pranburis raskt voksende popularitet. Det er ikke lenger en søvnig kystby, men har 

flere verdensklasse ferie-anlegg, alt fra svært rimelig innkvartering til super-luksuriøse resorter som er 

spredt langt fra hverandre for å opprettholde privatliv og eksklusivitet. Til slutt, det som tiltrekker folk til 

denne delen av landet, er den enestående følelsen av privatliv den klarer å beholde, dvs verdt et besøk, 

også for noen middelaldrende syklister. 

Vi hadde akkurat hatt en lengre pause , da vi såg mørke skyer som kom over fjellene i Sam Roi Yot, men 
optimistiske la vi i vei , men atter igjen bommet vi. Før 5 minutt var gått fikk vi et skikkelig tordenvær 
med øs/pøs regn, ly hadde vi ingen mulighet til, så det var bare å stå på. Om enn noe våte etter 20 
minutter sykling med nærmest vannplaning, fant vi en liten lokal restaurant nær broen over Pranburi 
River i Pak Nam Pran, hvor vi fikk ly og sikkerhet. Sykling i lyn og tordenvær skal en helst unngå, føre var 
prisippet.                                                                                                                                                                                    
Vi tørket selvsagt ikke, men hjem kom vi etter noen pauser og rolig sykling langs sykkelstien fra Khao Tao. 
Jeg tror våre rolige sykkelturer er en berikelse både i opplevelse av natur og lokalbefolkning, idag syklet 
vi 2 nye veier som kun noen få av oss har opplevd før. Vi kan snart starte som lokalguider, tror jeg. 

Torsdag 28 mars 19. Dagens tur var lite planlagt, men meir til å ta på sparket. Vi syklet mot sør langs soi 

112 og tok veien forbi Sam Phan Nam Floating Market. Etter ca 4 km ble det en brå slutt på det 

behagelige livet på flat asfalt, da Peter brått svingte til venstre og veien endret karakter til litt grov 

grusveg. Noen av deltakerne var ikke så veldig happy for å legge turen mot Hua Hin Safari Park, men å 

være syklist er som å være i ekteskapet. Noen dager er gode og noen onde, men det er vel noe av gleden 

og utfordringene begge steder. Premien var en lang pause, før vi trillet nedover til Phetchkasem rd. 

Resten av turen syklet vi på nydelig asfalt til dette koselige spisestedet (se bilde) i Wang Pong, nær Pak 

Nam Pran. Jeg skal ikke nevne navn, men når vakre damer med eller uten barn, til stadighet kommer i 

vår nærhet, er noen av oss meir sosialt anlagt enn andre. Nærkontakt med lokalbefolkningen er jo en 



viktig del og alltid hyggelig opplevelse (bare se, men ikke røre) 

  

Etter dagens punktering syklet vi innom Sai Noi beach for en forfriskning, før vi dro hjem til nok en 
forfriskning. 

Dette ble den siste sykkelturen for meg, ettersom jeg nå blir noen måneder hjemme, men dersom alt 
står meg bi, vil sykkelgruppen starte opp igjen til høsten. Selvsagt håper vi at flere skal fatte mot til å 
delta. Til høsten vil vi sannsynligvis organisere alle turene, ved at vi legger ukesprogrammet (i form av et 
kart) ut på hjemmesiden, en tur nordover, en tur sørover og en tur vestover hver uke og deltakerne kan 
hoppe på (og av) alt etter hvor de bor. 

Vennlig hilsen 

Charles Austnes 

 

 

 

 

 

 

 


