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Sensasjonelt resultat
Tre lokale brødre gjorde
nylig et hopp som sikret
pallplass etter roadracing
på Isle of Man under
Classic TT arrangementet. Herheim Racing er
et Roadracing team som
kun kjører Classic løp i
klassen Classic Superbike.
HAAKON HATTEVIG tekst
Teamet består altså av tre brødre som kommer fra Moss, team
manager Øyvind Herheim, fører
Arvid Herheim og mekaniker
Roger Herheim.

Ferskt team
– Vi er et ferskt team som
har deltatt på Classic TT løp i
Norge; Sverige og Isle of Man.
Vi kjører kun en motorsykkeltype som vi har spesialisert oss
på, Kawasaki ZXR 750R fra
1991-1994, forteller Øyvind
Herheim.
Teamet deltok i år også på
Classic TT på Isle of Man som
selvstendig Norsk team med
verdensstjerne innenfor roadracing, William Dunlop som
fører Reigning Duke Road
Race Rankings champion.

Beryktet

– Vi er det første norske teamet
som noen gang stiller med en
internasjonal fører til et roadracing løp på Isle of Man. Det
er kun fire norske førere som
noen gang har kjørt løp på Isle
of Man, og ingen norske team
har stilt med internasjonal fører
i eget team. Løp på Isle of Man
er beryktet da løpene foregår på
veier rundt øya som er stengt
for offentlig trafikk når trening
og race pågår. En runde er 60,5
km med cirka 220 svinger og det
kjøres fire runder i et løp. Løpet
eller løypa er kjent som den ultimate utfordring mellom mann
og motorsykkel. Med andre ord
verdens tøffeste motorsykkelløp.
Classic TT foregår over to uker
sammen med Manx Grand Prix i
august hvert år, første uke kjøres
det treningsrunder og andre uke
kjøres det løp. Høydepunktet er
Classic Superbike klassen som er
den raskeste klassen hvor internasjonale og kjente TT førere,
sammen med andre private førere, kjører løp.

Rykket opp
– William kjørte for oss og kom
inn til 7. plass, men 3.-5. plassene ble diskvalifisert på grunn av
ulovlige motorer. Vi ble også kalt
inn og måtte demontere sykkel

SKRUR I GARASJEN: Arvid, Roger Øyvind Herheim i garasjen på hvor vi skrur på Øreåsen.
og motor, det ble tatt bensinprøver samt at motorstørrelse ble
målt innvendig, vi kjørte med
lovlig motor og ble flyttet opp
til 3. plass samt at vi vant Joey
Dunlop Trofeet for første 750cc
i mål, sier Øyvind.
Det må legges til at teamet
jobbet ti dager i strekk med 15
timers arbeidsdager.
haakon@byavisamoss.no

FULLT FRES: Racet på Island of Man er beryktet. Foto fra

Ellan Vannin Images.

