6. januar 2008 kl. 08:06 | PRINT | SEND TIL EN VEN

kværn. Sådan ser Henrik Tangs egen motorcykel ud. En Honda Varadero på 1000 kubik, som lige for tiden står i vinterhi i garagen. Men til
sommer skal den atter på vejene, blandt andet ved fællesturene i Favrskov MC. Foto: Preben Hupfeld

Globetrotter med eget rejsebureau
Af Jan Bjerre Lauridsen jala@stiften.dk

På gourmetrejse til Provence på motorcykel, på snescootersafari i Lapland og
på motorcykel til Grand Canyon.
Henrik Tang har rejst i det meste af verdenen, og nu har globetrotteren fra
Laurbjerg realiseret drømmen om at etablere eget rejsebureau. Det er blevet
til selskabet »Rejser&«. Tilføjelsen »&« antyder, at det ikke kun er rejser,
Henrik sælger. Det er oplevelser.
Det er snart et år siden, Henrik Tang etablerede virksomheden på
privatadressen i Laurbjerg.
Hans speciale er motorcykelrejser - enten individuelle kør-selv rejser, hvor
der er sørget for indkvartering og forplejning eller grupperejser, hvor
deltagerne har egne motorcykler med og i grupper tager ud i det blå og nyder
naturen, hinandens selskab og nogle af verdens store seværdigheder.

»Jeg er bidt af at køre motorcykel og elsker at mærke suset, når man
cruiser hen ad landevejene. Og hvorfor nøjes med at køre på de danske veje,
når man kan køre på motorcykel til Rocky Mountain, ved den svenske
skærgård eller med vinmarker i Frankrig som baggrundskulisse,« siger 41-årige Henrik Tang.
Huset på Rødtjørnevej i villakvarteret i Laurbjerg antyder ikke ligefrem, at
det er hjemsted for et rejsebureau, der hvert år sender hundredvis af danskere
afsted på motorcykel-, ski-, og snescooter-rejser. Men bevæger man sig inden
for i rødstensvillaen, så opdager man, at der er hektisk aktivitet i husets
»maskinrum«, Henriks arbejdsværelse.
Det er herfra, Henrik booker flyrejser, bestiller hotelværelser og konstant er
i dialog med samarbejdspartnere på de forskellige rejsemål. Rejsebureauet er
ikke større, end at Henrik stort set er med som rejseleder på alle grupperejser.
Det har givet ham tilnavnet »Fru Tang«, fordi han efter sigende altid sørger
godt for gæsterne, som om det var hans børn.
Hans egen familie tæller broderen, der også bor i Laurbjerg og driver egen
virksomhed i Sdr. Borup. Henriks kæreste bor i Herning, så det er ikke hver
dag, de to får hinanden at se.

I lære i Svendborg

Henrik Tang er født og vokset op i Laurbjerg, indtil han kom i lære på et rejsebureau i Svendborg. Derefter stod den på handelsskole, rejselederskole og en
lang række forskellige jobs i rejsebranchen, blandt andet som bookingchef ved
Tinggaard Rejser, salgs- og marketingchef ved feriehotel Kattegat i Bønnerup
og personalechef ved Ski Travel i Randers.
Men da forældrene døde i 2005 var det tid til at »ryste posen« og prøve
noget nyt.
»Sådan noget sætter jo det hele lidt i relief. Jeg gjorde op med mig selv,
hvad jeg ville bruge resten af mit liv på og fandt frem til, at jeg ville starte for
mig selv. Så jeg tog springet fra at være lønmodtager til at være min egen
arbejdsgiver, og jeg har ikke fortrudt det et sekund,« fortæller Henrik Tang.
Det har ikke givet ham mindre at lave eller væsentlig bedre løn - endnu da.
Til gengæld har det givet noget andet.
»Det at være sin egen chef og kunne tilrettelægge sin egen hverdag er helt
fantastisk, og det gør det fedt at stå op om morgenen,« siger Henrik Tang.
Rejsebureauet imødekommer en af tidens store trends, voksne mænds
trang til at eje og køre på en velvoksen motorcykel.
»Rigtig mange mænd har haft motorcykel, da de var yngre. Nu er ungerne
fløjet fra reden, friværdien i huset er eksploderet, og der kommer motorcyklen
og motorcykelrejserne ind i billedet,« siger Henrik Tang.

Men måske er en traditionel mande-bastion ved at falde.
»Jeg ser, at mange kvinder nu også får øjnene op for de oplevelser og den
frihed, der er forbundet med at køre motorcykel. Manden giver måske konen
en motorcykel i fødselsdagsgave, og så tager de sammen ud i det blå og nyder
livet. Ikke for fartens skyld, men for hyggen, for samværet og for
oplevelsernes skyld,« siger Henrik Tang.
Og det behov er han klar til at imødekomme, blandt andet med
motorcykelture gennem Ukraine med besøg ved Tjernobylværket undervejs,
med gourmetruter gennem Provence og andre eksotiske ture. Men målet i sig
selv er ikke vækst.
»Mit rejsebureau skal ikke være større, end jeg selv kan tage mig af alle
kunderne og være rejseleder på mine ture. Jeg vil selv være til stede og kunne
stå inde for, at kunderne også får den kvalitet og de oplevelser, de er blevet
lovet,« siger Henrik Tang.
Henrik Tang

Henrik Tang driver rejseselskabet »Rejser&«.
Han tilbyder blandt andet rejser på motorcykel, på ski og på snescooter.
Rejsemålene er blandt andet Østrig, Italien, Schweiz, Ukraine, Polen, Norge,
Sverige, Finland, USA etc.
Kunderne er både private ferierende og virksomheder, der tager på
teambuildingrejser/-kurser.
Henrik Tang holder også foredrag om sine rejser, blandt andet i InSide,
Hammel, 28. januar, hvor han vil fortælle om en USA-tur på motorcykel, der er
under planlægning.
Se mere på www.rejserog.dk, www.motour.dk, www.snescooterrejser.dk eller
www.skitour.dk

