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Den 22. mai var det igjen
tid for Oslo Open MC
Show & Motorsykkelens
dag. For åttende året på
rad samlet motorsyklister

seg på Bjerkebanen i Oslo
for å markere dagen, treffe
likesinnede og kose seg
med mye forskjellig underholdning.

Oslo Open har, som sagt, vært arrangert
de siste åtte årene og arrangørene har
vært Company MC, Hagalaz MC og
NMCU Oslo & Akershus. I år valgte Hagalaz MC å trekke seg fra arrangementet.
Dette betyr at de to andre nå står som
hovedarrangører for Oslo Open 2005

uoffisielt norgesmesterskap i motorsykkelbygging. Her foregår konkurransen i
flere klasser med tre premier i hver klasse.

Selv i Hagalaz MC sitt fravær ble arrangementet veldig bra gjennomført og det virket som folk koste seg masse. Arrangørene legger lista høyt når det gjelder
underholdning på Oslo Open. Her kunne
en få med seg Freestyle Motocross,Trailkjøring, Langbaneløp, Dyno Shoot Out og
Custom Bike Show for å nevne noe. I tillegg var det mange butikker og inntresseorganisasjoner/klubber som hadde stands
på plassen.Tivoli var det også for de minste. For første gang ble det avholdt et

Det er tydelig at mange driver å bygger i
garasjer rundt om kring i landet. Så mange
fine ombygde sykler kan jeg ikke huske å
ha sett samlet på en plass i Norge før. På
slutten av dagen kjørte de som var igjen
på Bjerkebanen i kortesje ned til sentrum
og deretter vider til Tyrigrava. Et imponerende skue, der flere hundre motorsykler
ålet seg igjennom byen.
Stor takk til Company MC, NMCU og, ikke minst, værgudene for et vellykket arrangement som er vel verdt et besøk.
Tekst & foto: Oskar

1. Premie Custom.

En av norges fineste Choppere.

1. Premie Classic Chopper.
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2. Premie Veteran opp til 1959.
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H-DOCN standen.
Fra venstre Oskar
Geir og Tom Rune.

Mye rart.
Old Porky.
Helten!.

Mange sykkler.

Puplikumsvinneren.
Sant som det er sagt.
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Medlemsportrett
Tekst og foto: Oskar

Flere prosjekt på gang i verksted.

Steinar Opheim kjører sykel sommer og vinter. Her på årets First Run.

STOP!
…… står det på en god
del av det han har laget, denne gutten! Stop
står, enkelt og greit, for
Steinar Opheim. Steinar traff jeg første gang
på Røros for godt og
vel to år siden, nærmere bestemt på First
Run.
Det er ingen hemmelighet at de
som kjører sykkel til Røros midt
på vinteren, er ildsjeler utenom
det vanlige. Rykter om denne
gutten har sikkert mange hørt,
inkludert meg selv. Jeg merket
fort at her er det snakk om en
person som sitter inne med mye
kunnskap. Gledet meg derfor
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ekstra til å dra til Røros i år
igjen. Jeg visste nemlig at gutta fra
Åsen var ventet der!
Steinar kommer som sagt fra
Åsen i Nordtrønderlag og har
sammen med broren Toralf vært

Heimalaga støtdemper.
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lideskapelig opptatt av alle typer
kjøretøyer så lenge han kan huske. Oppveksten på farens traktor-/maskinverksted har gitt disse
guttene mekanisk bakgrunn av
den sjeldne typen.
Det er ikke vanskelig å se at disse karene er oppvokst på verksted blant maskiner og verktøy.
Verksteddriften har vært i familien i tre generasjoner, og nå er
det Steinar som driver familiebedriften videre. Her lages det meste, i følge Steinar selv. En del motorsykkelarbeid blir det også.
”Verksteddriften kan i grunnen
regnes mer som en avansert
hobby eller biinntekt, om du vil”,
forteller Steinar.Til daglig jobber
han på Norsk Skog’s mekanisk
verksted. Men tanken på å gjøre
”hobbyen” om til levebrød, den
er der. Familie og unger krever
stabil inntekt og han har derfor
for tiden valgt denne løsningen.
Steinar mener dog imidlertid at
markedet er til stede. Spesielt
med tanke på å kunne lage nesten hva som helst for folk, ikke
bare motorsykkelrelaterte effekter.

”Kunsten å lage”, har han nemlig i
seg og forteller gjerne om blant
annet kanonprosjektene sine.
”Har laget flere kanoner i forskjellige størrelser og liker i
grunnen godt å fyre av en salve
eller to, en gang i blant”.Vi arrangerte noe som vi kalte for Cannonball Run før i tiden. Der ble
det avfyrt flere skudd fra disse
selvlagde kanonene. Men ”treffnavnet” måtte vi slutte å bruke
da en ”seriøs” klubb fra Finland
mente vi hadde stjålet ”treffnavnet” fra dem. Viktig å ta ting så
alvorlig, liksom! Etter dette kalte
vi det ”Kanontreffet”.

På verksted er det svensk tidssone.
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Kaffe og attåt hos brødrene Opheim.

Steinar er medlem av Spiders
MC i Åsen. Der har han vært
medlem siden 1987. Broren, Toralf, var med å starte klubben i
1982. Mesteparten av gutta i Spiders MC brenner for gamle sykler og biler. Klubben har hatt sine oppturer og nedturer i
gjennom årene, men i dag er de
en stabil gjeng på 12 medlemmer
som holder koken. De eier et
flott klubbhus som ligger noen få
km fra Åsen ”sentrum”.
Både Steinar og Toralf er medlemmer i H-DOCN. Steinar
meldte seg inn allerede i 1988, og
han mener fortsatt det er viktig
med en slik organisasjon som ivaretar våre interesser.
På sykkelfronten har brødrene
holdt på med mye rart opp igjennom årene. Dragracing er en av
disse greiene, og gutta har en slik
sykkel som, i følge Steinar, brukes
litt for lite.
Steinar trimmer motorene selv,
lager motordeler og andre effekter rett som det er. Han forteller
blant annet om hjemmelagde sylindere til en Sportster med inn-

Privathojen med selvkomponerte felger.
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satser fra en Toyota lastebil!!!
”Trengte litt mer kubikk, kan du
si!”
På gåren til Opheim-familien, har
de snekret opp et eget bygg til
kjøretøysamlingen i familien.
Jeg var så heldig at jeg fikk lov til
å stikke hodet inn for en liten
titt. Og for et syn! Motorsykler,
mopeder og traktorer på rekke
og rad. Faren til gutta har nemlig
drevet med restaurering av gamle
traktorer i mange år. Han har
kanskje ikke Norges største samling av disse gamle landbruksmaskinene, men helt sikkert en av de
mest gjennomførte og velstelte!
Her står det Traktorer i fra 1919
og oppover! ”Gjennomført”, er
stikkordet for denne familien!
En innholdsrik dag i Åsen er
over, og jeg har lyst til å gå hjem
og lage noe!

Sidevognprosjekt som Steinar har holdt på med. Se opp for reportasje om denne i fremtiden.

Gammel flamme.

Ikke alle kan skryte av å ha laget sin egen traktor. Denne har Opel motor
og Suzuki akslinger.
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Ungene er aldri langt unna.
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Hva kan en gjøre når en har
dårlig tid og trenger sykkelreportasje til et blad som HarleyNews? Jo, en finner sykkel i nærmiljøet og skriver om den.
Noen få fine bilder skader heller ikke. Så enkelt er det stort
sett. Men når jeg, like før deadline, skulle ta bilder av sykkelen
som skulle vært avbildet på
disse sider, ble den solgt til en
annen landsdel. Dæven! Nå var
rådyra gode og gode råd dyre!
Skitt au, får vel gjøre det en
strengt tatt ikke skal gjøre, skrive om sin egen sykkel! Så her
har dere den: Redaktørens
Ride!
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Teknisk fakta : XLH1200RR
Eier : Oskar Sigurdsson
Motor /
Fabrikat: H-D
Størrelse: 1200cc
Forgasser: Edelbrock Quicksilver II
Tenning: Screamin’ Eagle
Eksos: WP Porker Pipes 2 1/4”
Girkasse /
Fabrikat: H-D
Primær: H-D
Ramme /
Fabrikat: Atlas Precision Coyote
Rake: 36 grader
Streach: Masse
Matreale: Chromoly
Baksving: Neppe
Forhjul /
Fabrikat: Suzuki GSXR 1100RW
Dimensjon: 120x17
Bremser: Tokico 2x6 stempla på flytende skiver.
Bakhjul /
Fabrikat: Suzuki GSXR 1100RW
Dimensjon: 180x17
Bremser: JA
Gaffel /
Krone: Spesiallaget Custom Speed
Innerben: Showa
Nedreben: Showa
Forlenget: 3 cm
Tilbehør /
Bensintank: King Sportster
Oljetank: Rund aluminium.
Forskjerm: Suzuki GSXR 1100RW
Bakskjerm: Eier / Frank Gyland
Sete: Eier / Frank Gyland
Fremflyttersett: Aluminium.
Styre: Eier
Hendler & håndtak: H-D / Arlen Ness
Framlykt: 2 stk. CCI
Baklykt: CCI
Finish /
Krom: Noe.
Lakk: Ole Petter Stokkeland
Motivlakk: Roald Haugedal
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Fordelen med å skrive om sin
egen sykkel er at en trenger ikke
å bekymre seg over at en skriver
noe galt og deretter risikerer å få
juling av sykkeleieren på førstkommende treff.
Også er det jo slik at den som
eier sykkelen ofte vet mest om
historien som ligger bak, og derfor er det enklere at vedkommende skriver om sykkelen selv.
Et lite hint for fremtiden med
tanke på at DU kanskje kan sende
inn historien om din sykkel!
Tilbake til min sykkel. Den startet
sitt liv i USA, (selvfølgelig), i 1986.
Etter å ha gått noen år i Statene
ble den bruktimportert til Island
på begynnelsen av nittitallet. Jeg
kom over sykkelen i 1995 og da
var den helt original.Tok den med
meg til Norge høsten ’95.
Sommeren 1998 ble den påkjørt
av en anleggmaskin og det meste
ble vraket. Fikk beskjed av forsikringsselskapet at rammen var
skeiv og måtte byttes.
Ok den er grei. Biltilsynet neste,
kan jeg sette på en annen type
ramme? F.eks. stivramme, var
spørsmålet. Ja, det kan du, var svaret jeg fikk. Ny stivramme ble
derfor bestilt fra Atlas Precision i
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California. Rammen ankom og
sykkelen begynte å ta form. Med
ferdig sammensatt sykkel var
neste stopp Mandal trafikkstasjon. Da kom bomben! Siden kjøretøyet nå har fått ny ramme så
er den å regne som NY! Du vil bli
kontaktet
av
Toll
&
Avgiftsdirektoratet. Den kontakten fikk jeg bare noen få dager
etter i form av en regning på hele
50.000,- kr! Forbannet og fortvilet var neste stopp forsikringsselskapet.
Presenterte regningen for dem
og forlanget at dette skulle gå inn
under skadeerstatningen. ”Du
hører fra oss” var svaret jeg fikk
fra dem.
Riktig nok så hørte jeg fra dem
ganske fort. ”Alle avgifter og
gebyr som kommer i etterkant av
skadeoppgjøret har forsikringsselskapet ingen plikt til å erstatte”
sto det i det svaret. ”Advokat”
tenkte jeg, det må jeg ha! Advokat
ble engasjert og de neste to
årene ble brukt til papirmølle og
”rive seg i håret” opplegg som
ikke lignet grisen.
Heldigvis har håret grodd tilbake J
Når saken endelig havnet på bordet til øverste skadesjef for for-
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sikringsselskapet i Norge hadde
NMCU, uten at jeg viste det, fått
gjennomslag i sin kamp for at
denne ”reparasjonsavgiften” (som
den ble kalt den gangen) skulle bli
tatt bort.
Plutselig fikk jeg brev fra Toll &
Avgift om at jeg kunne se bort fra
tidligere regning, og at de ikke så
noe i veien for at kjøretøyet
kunne registreres! Stormende
jubel, men en heftig bismak, ble
det for min del:Tenk hvis regningen hadde blitt betalt! Hadde
neppe fått pengene tilbake! Hva
med advokaten som hadde jobbet
mot forsikringen i nesten to år!
Eller forsikringsselskapet som
trenerte saken i lange tider og
slapp til slutt billig unna.
Det positive med det hele er at
NMCU viste sin slagkraft når det
gjelder å ivareta interessen vår.
Selv har jeg også blitt mer engasjert både i H-DOCN, NMCU og
ombyggingssaken generelt etter
dette. En del mil har det blitt på
mopeden etter at den endelig ble
godkjent. Som du sikkert legger
merke til så står den uten skilt på
bildene.
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Grunnen til dette er en ”hysterisk” tjenestemann i Kristiansand
som mener at ”go-lyden” fra våre
sykler er grunnlag nok til å avskilte en hver Harley. Noe å tenke på
hvis du har tenkt å feriere på
Sørlandet i sommer.
Når det gjelder sykkelen og
Harley-News så frykter jeg intet,
og nevner derfor avslutningsvis at
sykkelen er til salgs lengre bak i
dette bladet.
Tekst & Foto: Oskar

