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Ditt lokale
Harley-Verksted
på Indre Østlandet.
Vi er et offentlig godkjent
motorsykkelverksted.
Mange års erfaring og høy faglig
kompetanse fra Harley bransjen.
Tar hånd om alle typer oppgaver,
service, reparasjoner, ombygginger,
stroking, tuning, modifisering.
Firmaet utfører i tillegg til HDtjenester samme nevnte oppgaver på
alle type MC-merker.

Skaffer alt av
komponenter, utstyr og
deler til motorsykkel.
Deler og tilleggsutstyr skaffes
fra de mest renommerte leverandører som Zodiac, W&WCycles, Custom Chrom etc..

2&4 Wheels
Grønnegata 114, 2317 Hamar
Tlf-verksted: 62103115 - Mobil: 45616492
E-mail: dsa@tele2.no
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Hyggelig kafé med
ute- og inneservering
nederst i Storgata/
gågata, sentralt plassert
midt mellom sentrum
og kjøpesenteret CC
Gjøvik.

NB!
GIROEN FOR 2006
Betalingsfrist 15. mars

Vi tilbyr
"sjåførfrokost",
lunsjretter, middag og
kaker.

M

ed i bladet ligger giroen for 2006. Som dere
ser så er betalingsfristen tidligere enn dere
får bladet. Årsak: Giroen skulle vært sendt med
blad nr. 5-2005, altså julenummeret. Det ble en
misforståelse mellom medlemskontoret og
Posten, så giroene ble liggende på Posten. Noen
få på postnummer rundt Trøndelag fikk medsendt
giroen. Alle andre får den med dette nummeret.
Vi setter betalingsfristen til 15. mars.Vær snill og
betal innen fristen, så slipper vi å sende purringer
i aprilnummeret.

Koldtbord og kaker til
enhver anledning.
Kafeén med de gode
prisene og den beste
biker parkeringen.

Berit Krogstad
medlemskontoret

Gjøvik Kafé og Catering AS
Tordenskjoldsgt. 1, 2821 GJØVIK
Telefon: 61 17 78 45 - Telefax: 61 17 22 51
Våre åpningstider:
- man - fre: kl 07.30 - 17.00 • - lørdag: kl 08.00 - 15.00

Godt nytt år!
Da er det endelig her: 2006, året som vi alle har ventet spent på.Vi går et innholdsrikt og spennende år i møte. Som
alle sikkert har fått med seg, så er det Super Rally styret og andre involverte har tenkt og følt på det siste året. Når
styret fikk positiv tilbakemelding på vår søknad om å holde Europas største Harley-treff i år 2006, var forventningene
og ambisjonene store. ”Dette skal vi få til”, var den første reaksjonen og den har vært der siden. Det ligger mye arbeid
bak et treff som Super Rally. H-DOCN søkte om å holde Super Rally allerede i 2002 og fikk det tildelt året etter.
Styret satt da i gang arbeidet med å finne en egnet plass til arrangementet. Det var mange aktuelle plasser og mange
meninger om hvor treffet skulle finne sted. I første omgang var det Hunderfossen ved Lillehammer og Hamresanden
ved Kristiansand som var aktuelle kandidater. Etter å ha vært på befaring på begge plassene falt Hamresanden fort
vekk. Der var det rett og slett ikke nokk plass til så mange mennesker. Hunderfossen var lenge en sterk kandidat. Her
hadde H-DOCN sitt første Super Rally i 1991. Etter mange befaringer og lange forhandlinger ble ikke partene enig
om opplegget. Samtidig begynte styret å frykte at området var for lite. Etter mye om og men ble konklusjonen at
Hunderfossen ikke lenger var egnet plassering til formålet. Kom det 10 000 mennesker dit ville det ikke være plass
til alle.Vi må være skråsikre på at det er plass nok til alle som kommer for å delta. Det viste seg at svenskene fikk
hele 14 500 mennesker på sitt Super Rally i 2004. Hvor mange kan vi vente og få til vårt treff? Det var og er fortsatt
det store spørsmålet. Etter nesten 2 års dialog med Hunderfossen måtte styret finne en ny plass ganske fort. Noen
forslag ble sjekket ut og de som var mest aktuelle var den nå nedlagte militærleiren Evjemoen i Evje og Hornnes kommune, Reiårsfossen camping i Ose i Setesdalen og Kåja festivalområde i Vinstra. Etter å ha vært på befaring på alle
disse plassene ble Kåja valgt ut som det mest anvendelige stedet. Det har i ettertid vist seg å være et klokt valg fra
vår side. Maken til velvilje og samarbeidsvilje må en lete lenge etter, og jeg kan på vegna av styret påstå at Peer Gynt
AS har vært veldig gode samarbeidspartnere.Tiden er snart inne og da vil vi få svar på hvor mange som ønsker å delta
på det vi håper kan betegnes som tidene beste Super Rally. Du vil allerede merke det i denne utgaven av News at
medlemsbladet kommer til å være preget av Super Rally i år.
Til slutt vil jeg dedikere litt plass til våre avdøde medlemmer som ikke kan dele denne begivenheten med oss. Det
har vært alt for mange som har forlatt oss i den siste tiden og våre tanker går til familie og venner som sørger over
sine kjære. Jeg personlig mistet en god venn her rett over nytt år. Egil Røsstad var en lidenskaplig motorsyklist og
medlem av H-DOCN i mange år. Han måtte til slutt gi tapt for en kreftsykdom i en alder av 52 år. Jeg vil på vegna av
H-DOCN si følgende til Egil og alle andre av våre venner som ikke er med oss lenger på denne jord:Takk for turen
og god tur videre!
Oskar

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører HarleyDavidson og Buell i Norge.Vi tar
opp saker av interesse for H-Dfolk, og utgir Harley-News for å
holde kontakten oppe blant våre
2400 medlemmer.
Adresse:
H-DOCN medlemskontor
Lade alle 32, 7041 Trondheim
Tlf: 918 40 326
www.h-docn.no
medlemskontoret@h-docn.no
Medlemskontor:
Alle henvendelser ang. innmeldig,
medlems-register, medlemsbetaling skal gå til medlemskontoret.
Åpningstider:
tirsdag, onsdag og torsdag 12.00
til 20.00
Adresse:
Lade allé 32, 7041 Trondheim
Tlf: 91 84 03 26
e-post:
medlemskontoret@h-docn.no
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Butikk:
Varer kan bestilles gjennom vår
hjemmeside: www.h-docn.no
Gunnvor tlf. 909 12 770
e-post: butikken@h-docn.no
Annonseansvarlig:
Fred Olsen tlf. 928 54 444
mob: 93 43 58 18
e-post: annonse@h-docn.no
Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson
Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2005
Bladet er et åpent forum for alle
medlemmer, abonnenter og
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon eller annonser. Fotos
og tegninger er alltid velkomne,
selv om du ikke skriver selv. Så
hør fra deg!
Alle henvendelser til Harley-News
vedrørende reportasjer, kjøp &
salg, treff m.m gjøres til redaktør
Oskar Sigurdsson.
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Tekst: Oskar Sigurdsson
Foto: Horst Roesler og Frank Sander

VM i motorsykkelbygging ble avholdt for andre gang i Las Vegas helgen 18-19. november
2005.Til publikums store overraskelse ble det
de samme tre karene som sto på pallen i år
som året før! Og på toppen av det hele i nøyaktig samme rekkefølge! Roger Goldammer
fra Canada vant med sin ”problem”-sykkel. På
andre plass kom amerikaneren Michael Prugh
fra Independent Cycles med sin superlave
”2005 Hardlife”. Tredjeplassen gikk igjen til
Fred ”Krugger” Bertrand fra Belgia med sin
boardtrack inspirerte ”Speedbowl”!
Over natten har ombygde
motorsykler blitt til realitytv…
Det å bygge motorsykler har
blitt en stor business over hele
verden. Konkurransen er stor og
trangen til å skape noe helt unikt
og fengende, blir bare større og
større. I USA er, som vi alle vet,
alt størst og best. Her oppsto
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Chopper- og Customtrenden i
motorsykkelbransjen, og det finnes uttallige motorsykkel-fanatikere som bygger det villeste av
sykler. Mange av disse har holdt
på i 10-talls år, og en del nye har
hevet seg på bølgen de siste
årene.Takket være fjernsynskanalen Discovery har motorsykkelbygging nå blitt allemanns eie.
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”Vanlige dødelige”, som gjerne
bruker største delen av fritiden
sin på sofaen, blir imponert over
ferdighetene til en som driver å
bygger sykkel fra grunnen av på
tv-en. Da blir det gjerne slik at de
ikke bare henter nye forsyninger
i reklamepausen, men også ringer
ivrige til naboen og forteller om
han der skjeggete, tattooverte

karen som bygger motorsykkel
på tv. Over natten har ombygde
motorsykler blitt til reality-tv, og
plutselig skjønner noen av sofadyrene at å være hårete og tattoovert ikke alltid har sammenheng
med å være kriminell!
Hummm…. Hvor var vi?
Jo, VM i motorsykkelbygging.
Grunnet økt popularitet rundt

temaet, har bransjebladet American Motorcycle Dealer (AMD)
gått sammen med Custom Chrome International (CCI) og startet
det som nå heter World Championship of Custom Bike Building.
Konkurransen ble altså avholdt
for andre året på rad i november,
nærmere bestemt i Mandaley Bay
Convention Center i Las Vegas.
Konkurransen deles opp i 5 forskjellige kategorier og av disse er
det ”Freestyle” klassen som er
den gjeveste av de alle. I denne
klassen er det altså kåret en verdensmester. De andre fire klassene består av:
”Custom Chrome Motorcycle” som består av såkalte ”kitbikes” fra CCI.
”Metric” som består av sykler
som er baserte på japanske eller
europeiske motorsykler.
”Licensed Manufacturer” som
består av motorsykkelfabrikanter
som lever av å produsere customsykler, for eksempel Exile, Paul
Yaffe og Titan.
” Modified Harley” som består
av sykler der noe av sykkelen
skal stammer fra Harley fabrikken, enten i form av delvis motor
eller ramme! Denne klasse vil vi i
Harley-News se litt nærmere på.
(Se midtsidesykkelen i dette nummer.)
Kanskje de var redde for å
bli utkonkurrert av en amatør fra Tsjekkia?

Utrolig nok ble det de samme
karene som tok de tre første
plassene i ”Freestyle” klassen i
2005. USA er, som alle vet, hjemmet til verdens mest profilerte
motorsykkelbyggere. Derfor er
det naturlig at konkurransen er
sterkt preget av amerikanske sykler og byggere. Men allikevel ble
det ikke slik i finalen. Av de 12
øverste plassene kommer bare
halvparten fra USA. Fem av finalistene kommer fra Europa og en
fra Australia. For amerikanerne
er dette kanskje et nederlag, men
for oss andre er det bare en bekreftelse på at en trenger ikke å
hete Jesse James og være amerikansk for å være dyktig til å bygge motorsykkel. Flinke folk finnes
over alt, og det har ikke noe å
gjøre med hvor du kommer i fra.
Det er også merkverdig at få av
de mest profilerte byggerne i
USA, slik som blant annet Jesse
James, Arlen Ness og Teutuls
(OCC), ikke stilte med sykler til
mesterskapet. Kanskje de var
redde for å bli utkonkurrert av
en amatør fra Tsjekkia? Hvem
vet…

Hver av de 111 konkurrentene
fikk stemme på tolv av de alt i alt
166 sykler som var med i konkurransen. I tillegg var det et utvalg av dommere fra diverse motorsykkelmagasiner og bransjefolk som ga sine stemmer. Det er
derfor i høyeste grad tilfeldig
hvem som går av med seieren, i
den forstand at det var 95 innleverte stemmesedler av alt i alt
122 som fikk stemme på årets
sykler. I tillegg har byggeren selvfølgelig ikke lov til å stemme på
sin egen sykkel!
Det er enda ikke avgjort hvor
årets verdensmesterskap vil finne
sted, men i følge AMD sjef Robin
Bradley så jobbe det med å finne

passende dato og sted.Vi kan ikke ha VM på samme tid som i fjor
da det kolliderer med ”Milan
Show” i Italia, som er verdens
største motorsykkelmesse. Det
er heller ikke bestemt om mesterskapet skal avholdes i Las Vegas, spesielt med tanke på det
høye kostnadsnivået det innebærer både for konkurrentene og
for arrangøren, sier Bradley. Men
europamesterskapet i motorsykkelbygging vil bli avholdt i forbindelse med Custom Chrome Europe sin forhandlermesse i Mainz
i Tyskland den 25-26. mars 2006.
Mer om dette i kommende nummer av News.

Det er derfor i høyeste grad
tilfeldig hvem som går av
med seieren!
Det faktum at resultatet i 2005
ble det samme som året før er
ganske utrolig! Spesielt med tanke på at det er de som konkurrerer som stemmer på hverandre.
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Teknisk fakta:
Eier:
Bosted:
Motor
Fabrikat:

Størrelse:
Forgasser:

For andre år på rad har Roger Goldammer hentet hjem hedersprisen innenfor custombyggde
motorsykler. Verdensmester i ”Freestyle” klassen under VM i Las Vegas i november 2005. Mot
alle odds vant kanadieren sin andre VM tittel på rad. Sykkelen som han viste frem minner mye
om den han vant med i 2004. Forskjellen er at den er enda enklere i designet, kun med en sylinder og dansk kompressor.
Det enkle er ofte det beste!
Slik lyder oppskriften til Roger
Goldammer når det kommer til
custom-bygde motorsykler. Han
viste det i fjor med sin superenkle ”Boardtracker” at det ikke er
ekstreme hjul, gafler og lakkering
som imponerer! Stilrent, enkelt
og funksjonelt er stikkordene
som Roger har hold seg til når
han designet disse syklene.
I 2005 går han enda lengre med
den enkle designen og samtidig
holder han seg til den spesielle
”boardtrack” stilen. På ”Trouble”
har Goldammer vraket det skjulte fjæringssystemet i rammen
(som ikke virket som forventet)
til fordel for en stivramme. Foran
har han derimot laget et helt nytt
fjæringssystem som ligger inne i
styrehodet på rammen. Store
smale hjul er også et kjennetegn
på disse syklene. En frisk pust i
motsetning til alle som kjører
”breiest mulig”-stuket for tiden.
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På ”Trouble” har Roger valgt å gå
ned på dimensjonen på forhjulet i
forhold til ”Boardtrack” sykkelen. 21” tommer foran er 2” mindre en de 23” som står bak og
ifølge Goldammer skal dette bidra til bedre kjøreegenskaper! På
motorfronten har Roger også
gjort det motsatte av mange andre. Han har valgt å gå ned på
motorstørrelsen i form av å fjerne den bakre sylinderen på vtwin motoren.
I plassen for sylinderen har han
montert en dansk Rotrex kompressor, som roterer ved imponerende 120.000 omdreininger i
minuttet ved maks turtall. Det
må vel nevnes at han ikke har
valgt den minste v-twin’en på
markedet, for å så bruke kun en
av sylindrene.
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2004 vinnersykkelen.

Med en endunker på imponerende 965cc + kompressor, har
Roger sikkert tilstrekkelig med
krefter i den lette sykkelen. Det å
vinne VM i motorsykkelbygging
de første to gangene mesterskapet eksisterer, er nok den beste
reklamen kanadieren kunne tenke seg.

Goldammer viser stolt frem diamantringene
som beviser at han har vunnet VM i motorsykkelbygging to år på rad.

Slanke linjer.

Det blir virkelig spennende å se
hva Goldammer kommer til å
stille med i årets VM. I mellomtiden kan vi kose oss med flere bilder og informasjon om Goldammer sine kreasjoner på
www.goldammercycles.com
Heftig endunker på nesten 1000cc.

Dansk dynamitt fra Rotrex.

Tenning:
Eksos:
Girkasse
Fabrikat:
Primær:
Ramme
Fabrikat:
Rake:
Streach:
Matreale:
Baksving:
Forhjul
Fabrikat:
Dimensjon:
Bremser:
Bakhjul:
Fabrikat:
Dimensjon:
Bremser:
Gaffel
Krone:
Innerben:
Nedreben:
Forlenget:
Tilbehør
Bensintank:
Oljetank:
Forskjerm:
Bakskjerm:
Sete:
Fremflyttersett:
Styre:
Hendler &
håndtak:
Framlykt:
Baklykt:
Finish
Krom:
Lakk:
Design

Roger Goldammer
Kelowna, BC
Canada
GCW / Merch /
Engineuity.
1 sylinder med
Rotrex
kompressor.
965cc
Modifisert S&S m /
Thunder-jet
Magnet
Rakt røyr!
5 trinns
Belt
GCW Stivramme
35 grader
1,5”
Stål
Nei
Leo’s
21”
Kustom Tech
GCW / Devon
23”
Kustom Tech
GCWFjæring i
styrehodet på
rammen.
Nei
GCW
Nei
GCW
Inne i rammen
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW / Kustom
Tech
GCW
GCW diodelys som
er innfelt i bakkant
av bakskjermen.
Nei
Jerry Ashley @ JA
Pulverlakk som
grunning i samme
farge før toppstrøk
med vanlig lakk.
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Runner Up!
For andre året på rad havnet sjefsdesigneren
og motorsykkelbyggeren Michael Prugh fra
Independent Cycles i Rapid City, South Dakota
på andre plass I VM 2005. Unggutten (32 år),
som har BA-grad innenfor industridesign,
vitenskap og mekanisk ingeniørarbeid, har
igjen imponert sine kolleger nok til å havne på
andre plass i ”Freestyle” klassen under VM
2005.
Michael er karakterisert som ung
i motorsykkelbransjen, men har
bevist at en ikke alltid trenger å
ha mange års erfaring for å bygge
fine sykler. Han begynte å jobbe
hos Independent Cycles i 2002. I
dag står han for mesteparten av
firmaets design og produksjon av
deler til aftermarket verden.
Independent Cycles er nok mest
kjent for sine luftfjæringskompo-

nenter, ”Legend Air” som er laget
for Harley-Davidson og lignende
motorsykler. I senere år har firmaet begynt å utvide produksjonen og lager nå ferdige rammer
og chassis til v-twin motorer.
Beviset for dette kan vi finne på
plasseringer nummer 4 og 9 i VMkonkurransen. Her brukes det
identiske rammer til den som
brukes på årets ”Runner up”.

Michael viser stolt frem sin superlave og lange custom.

Rent og pent.

Ikke sikkert snuten hadde likt disse
pottene.

Teknisk fakta: 2005 Hardlife
Eier:
Michael Prugh
Hjemmsted:

Rapid City, SD
USA

Nettside:
www.independentcycleinc.com
Motor
Fabrikat:
Engenuity
Motors/ICI
Størrelse:
120c1 (1966cc)
Forgasser:
Mikuni HSR
Tenning:
Ikke oppgittt
Eksos:
ICI
Girkasse
Fabrikat:
6 Trinns Baker
DSSC
Primær:
ICI
Ramme
Fabrikat:
ICI Hardlife
Rake:
36°
Streach:
5”
Matreale:
Stål
Baksving:
Nei
Forhjul
Fabrikat:
ICI
Dimensjon:
23.0 x 3.5
Bremser:
ICI 13.0
Bakhjul
Fabrikat:
ICI
Dimensjon:
18 x 9
Bremser:
ICI 11.0
Gaffel
Krone:
ICI
Innerben:
ICI
Nedreben:
ICI
Forlenget:
Nei, forkortet
maksimalt
Tilbehør
Bensintank:
ICI
Oljetank:
ICI under girkassen.
Forskjerm:
ICI
Bakskjerm:
ICI
Sete:
ICI
Fremflyttersett: ICI
Styre:
ICI
Hendler &
håndtak:
ICI
Framlykt:
ICI
Baklykt:
ICI Innfelt i
bakskjerm
Finish
Krom:
Ikke tale om!
Lakk:
Tim Garner, Garner
Custom Cycles

Speedbowl

Fred ”Krugger” Bertrand fra Basse-Bodeux i Belgia var igjen på
tredjeplassen i VM 2005. Den godlynte belgieren kjører fortsatt
samme stilen med gammelt ”racing-stuk” og spesielle løsninger.
Fred er ikke gamle karen han hel-

ler (35 år) og han kan også betegnes om nykomling i motorsykkelbyggbransjen. Han har dog holdt
på med en eller annen form for
motoriserte kjøretøyer hele sitt
liv, og kommer fra en familie med
stor motorsport-interesse.

Fred startet Krugger Motorcycle Company i 2002,
og hadde da kun vært bort i et par Harley prosjekt.
Han ble fort kjent for sin spesielle stil, der han
brukte gammeldags racestuk sammen med nymoderne løsninger. Han ville lage sykler som så gamle
ut, men samtidig hadde for eksempel gode bremser
og pålitelige motorer. På Speedbowl har han laget
tråsykkel-lignende bremser, der bremsene ligger på

hver side av hjulet og trykker på en skive som er
skrudd til ytterkanten av felgen. Dermed blir felgen
klemt sammen som på en tråsykkel. Fred har også
fjæring inne i styrehodet på sin sykkel, slik som Goldammer. De to karene har imidlertid funnet tonen
og det sies at dem er blitt perlevenner. ”Like barn
leker best”, heter det på godt norsk!

Teknisk fakta: Speedbowl
Eier:

Fred ”Krugger”
Bertrand
Bosted:
Basse-Bodeux
Belgium
Hjemmeside: www.krugger.net
Motor
Fabrikat:
Pandemonium
RevTech
Størrelse:
Ikke oppgitt
S&S Shorty
Forgasser:
Ja
Tenning:
Eksos:
Krugger
Girkasse
Fabrikat:
RevTech
Primær:
H-D Kjede
Ramme
Fabrikat:
Krugger
Rake:
27°
Streach:
Ikke oppgitt
Stål
Matreale:
Nei
Baksving:
Forhjul
Fabrikat:
Ikke oppgitt
Dimensjon:
120x70x23”
Bremser:
Krugger
Bakhjul
Fabrikat:
Ikke oppgitt
Dimensjon:
120x70x23”
Bremser:
Krugger
Gaffel
Krone:
Nei
Innerben:
Nei
Nedreben:
Krugger
Forlenget:
Nei
Tilbehør
Bensintank:
Krugger
Oljetank:
Inne i rammen
Forskjerm:
Nei
Bakskjerm:
Krugger
Sete:
Krugger
Pedaler:
Krugger
Styre:
Krugger
Hendler &
håndtak:
Krugger
Framlykt:
ja nede ved
primæren.
Baklykt:
ja
Finish
Krom:
Lite
Lakk:
Hundebæsjebrun av
Krugger

Fjæring i styrehodet.

2004 Racer.

2004 Runner up.

Sykkelen er til salgs for å
finansiere Fred sitt neste
prosjekt.
Har du 65.000 euro til overs,
og synes dette er noe å ha,
kan du kontakte Fred på
e-post info@krugger.net

Han har sikkert fått hjelp av en
autorisert rørlegger.

Fred krugger himself.
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WCBB plass 4-12
Nr. 4 Texas T av Fuller Hot Rods USA.

4

Nr. 7 The Acid Monster av Scotty's Choppers Australia.

7

Delt 10. plass Speedliner av Wizard Cycle Creations USA.

Nr. 5 Breakin' The Rules av
VAV-Tuning sro Tsjekkia.

5

Nr. 8 Guilty To Be White av Violator Motorcycles
Holland.

Nr. 6 Viridian av Mr. Moore
Custom Craft Sverige.

6

Nr. 9 Vegas Stripper av Soncy Road Speed & Custom USA.

8

9

10

12

Nr. 10 No 1 av US Choppers USA.

10

Nr. 12 Game Over av
South Florida Choppers
USA.
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Gunnvor 909 12 770 • e-post: butikken@h-docn.no
SR T - skjorte
M-L-XL-XXL

NYHET!
Jubileums skjorte
M-L-XL-XXL

90,-

Buffen, for jenter og
gutter

T-SHIRT m/lang arm
H-DOCN design, sort.
M-L-XL-XXL

150,-

150,-

90,-

Collegegenser 2003
H-DOCN design, sort.
M-XL

290,-

Hettejakke sort,
M-L-XL-XXL.

T-skjorte, H-DOCN
S - XXL.

Caps H-DOCN logo
H-DOCN Lue

90,-

90,-

T-skjorte
“still on the road”
XXL grå og sort

350,-

Samleperm til.
Harley-News

60,-

Ortlieb pack-sekk
med logotrykk.

Føderasjonsmerke i tøy

375,-

40,-

90,Høyde 100 cm.
Diameter 31cm.
Rommer 59 liter!

Brodert Tøymerke
H-DOCN

50,Hettegenser sort,
L-XL.

Barne-T-skjorte, gul
«mamma´n/pappan min
kjører Harley»
str. 4-6, 8-10, 12-14.

350,-

90,-
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Kopp
m/H-DOCN-motiv

60,-

Vinylstikkers (8cm) kr. 20.Vinylstikkers «Støtt H-DOCN» kr. 10.Metallmerke (rundt) H-DOCN
kan både skrues og syes på kr. 60.Treffmerke kr. 65.Rundt tøymerke «Bikers against
violence» kr. 50.Så har vi noen SuperRally '91 merker på
lager. Kun kr. 30.-

15

Julekort fra fjern
og nær!
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En god del utstillere hadde funnet veien
til treffet, og mange øsnket også å
komme til Vinstra i juni..

mr & mrs Elvis.

Hanna, Jussi, Børge, Marianne og Martin
trives på treff !.

Skal vi bade eller.....

Det fristet med turer for å lufte seg i det
flotte været.

Det var over 2300 besøkende på
treffet i 2005.

Familien Moe fra Tromsø stilte mannsterk
opp, på tross av steikende kveldssol.

Badstuøvelser er viktig på finske treff,
her er et kobbel fin finsk ungdom i ferd
med å utøve den edle sport.

Av Steinar

Å delta på det finske internasjonale treffet,
har etter hvert blitt en tradisjon her i gården. Så når treffet gikk av stabelen i midten
av Juli, så var det egentlig ikke noe valg, dit
skulle man.
Ar treffet var lagt på åstedet
for finnenes Super Rally i 2000,
Himos noen mil fra Jyväskylä,
var ikke noe negativt moment i
så måte.
Jeg satte av gårde utpå ettermidagen onsdag og kjørte rundt
60 mil til Pello, hvor jeg tok inn
på et hotell, for noen timer på
øret og en god frokost. Allerede litt over 8 var jeg på vei
igjen, og de siste 50 milene gikk
radig unna. Nydelig kjørevær,
relativt lite trafikk, ingen fartskontroller og kalde øl som ventet på Himos, gjorde at jeg ankom forholdsvis tidlig på torsdag ettermiddag.
Litt teksting med familien Moe
fra Tromsø, gjorde at våre ankomster var noenlunde koordinert, de hadde vært på en ferietur, som skulle gå via treffet, og
så videre opp til Run to the
Arctic Fun helgen etter.Vi hadde klart å ordne oss en hytte
inne på treffområdet, med all
nødvendig luksus.
I løpet av helgen ankom det ca
2300 andre til treffet, som i
vanlig ordning, var svær godt
arrangert. 4-5 kvalitetsband
underhold fredag og lørdag, det
var tåpelige treffleker, og tøffe
treffleker, og mye trivelige folk

som bare var ute etter å ha det
flott i godværet.
Det som kanskje blir husket
best fra treffet, var at det var
første gang jeg har opplevd å se
en motorsykkel med campingvogn (!!!??!!!) ankomme et MC
treff. En luring som klaget på
telt-livets ille komfort, hadde
kjøpt seg en trehjuling med
Twincam-motor, og hengt den
gamle campingvogna bakpå.
Det ble panikk i vakta, da det
kom beskjed at den karen ikke
skulle inn på treffplassen, med
mindre sykkelen var en Harley.
Og i og med at det var en Harley-motor som dro campingvogna, så var det ikke mye å
diskutere egentlig, står vel ikke
noen plasser i treffreglene at
campingvogner er forbudt ?
Kanskje på tide å vurdere noe
slikt, eller hva mener du ?
Karen hadde store problemer
med å rygge vogna på plass
blant sykler og telt, på den
allerede ganske overfylte treffplassen, men kom seg etter
hvert dit han ville. Slik at han
fikk låst opp vogna og satt på
kaffen.Tror for øvrig ikke vogna
hadde badstu, selv om den var
finsk-registrert.

En skjelden
vare... Indian av
nyere dato.

Helgen forløp som vanlig raskt,
og lørdag ettermiddag ble kursen satt hjemover. Litt tidlig
kanskje, men 2 fester ble det
tid til likevel.Torsdagsfesten er
som oftest den artigste på finske treff, og den rakk man da.
Overnattet i Pello i en hytte,
etter å ha brukt en halvtime på
å slå i hjel små flygende nattesøvnforstyrrere, som hytta var
full av. Søndags ettermiddag var

man tilbake i Nordens Paris,
uten å ha møtt våte dråper på
hele helga.
Neste år skal Finnene ha sitt
internasjonale treff i Nord-Finland, bare 25 mil fra norskegrensen. Da bør det være en
stor norsk delegasjon som tar
veien til Ylläs –Kolari.

Coooool hat !!.
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gende dagene. Siden dette ikke er
smittsomt, og går over etter et
par tre dager, tar vi det som et
tegn på at trivselen i garasjen var
fortreffelig.

Julen kom brått på i år også. Som grus på asfalten i utgangen av en sving. Plutselig er den
bare der. Juledrammen min ble i år klokelig
kjøpt inn i siste liten. En forbedring av rutine-

ne fra tidligere år der alt ble kjøpt inn i god
tid før jul, og selvfølgelig drukket opp i noen
heftige runder med prøvesmaking i dagene
før juletrelysene ble tent.

D

aktiv innstilling til livet generelt
som forvirrer.
Medianissen eller colanissen som
amerikanerne har lansert i kritthvitt og rødt med ei colaflaske til
munnen har ikke bare atferdsproblemer men, mangler troverdighet og autoritet selv på film
med dingeldang-musikk til. Ser du
en nisse som ikke dunster juledram og som ellers er ren og
pen i tøyet og med kritthvitt hår
og skjegg bør du helt klart utvise
forsiktighet. Han er garantert et
plagiat, en dårlig kamuflert svindler med urent mel i sekken.

et har ellers vært rikelig
med anledninger til å feire både med god mat og
utmerket drikke i førjulstiden. Juledrammen har glidd ned og utkjempet sin egen lille kamp i
svelg og tarmvegger innsatt med
ribbefett og svineknoker, lut og
kålrabistappe. Alternativet til
aquavit for enkelte var blodfortynnende medisin men, da uten
de heldige bivirkningene.
Nissen på lasset
Julen er nok en langt eldre tradisjon enn vår herre vil ha det til.
Han var nok bare heldig å komme til verden midt under festen.
Etter mange runder med sterkøl
og mjød under oppveksten fikk
han i forvirringen først sine nærmeste til å tro at mora enda var
jomfru, og at det var dette underet, og hans egen fødselsdag de
feiret. Siden bare tullet det på
seg.

Luringen.
Han var forøvrig snekker av proffisjon han også, og ble som kjent
tatt for svart arbeid i tredveårsalderen og korsfestet. Nokså ukurante straffemetoder i de dager,
men tross alt veldig sosialt.
Harleynissen og
gammelnissen
Harleynissen er dagens modifiserte gammelnisse. Et langt mer
troverdig og handfast fenomen
enn vår herre noensinne har
klart å etablere.Til forveksling lik
vår barnetro og indre bilde av
denne godmodige gubben med
grått, langt hår og skjegg. Kulemage selbuvotter og nikkers. Den
rungende latteren ser også ut til
å ha blitt nedarvet fra opprinnelsens nisse. Mange utenforstående lurer nok på om Harleynissen har ADHD men, det er nok
bare det vassne og ville blikket
kombinert med en uvanlig kre-

Harleyer og andre relevante
kjøretøy.
Hvordan er det mulig å fly med
reinsdyr og slede? En fasinerende
tanke for de fleste av oss. Seks
reinsdyr foran Harleyen ville i så
fall ha åpnet for høytsvevende
treff også vinterstid.
Kjøring i ruspåvirket tilstand er i
dag enkelte plasser regulert med
lover og til dels forbudt. Kan dette ha påvirket vår trafikk-kultur
ikke bare etter asfalten men også
i lufta?
Øl og mjød er eldre enn fanden
sjøl i vår kulturhistorie. Mjød, en
slags vin var brygget på honning
kunne lagres. Mjød var en kostbar drikk i eldre tid, og således
forbeholdt rikfolk. Øl og mjød
gav imidlertid ingen effekt i forhold til å fly.
Historien forteller om oss, i en
tid der vi var vikinger, ei stund
før Harleyens tid.Vår opprinnelse
som urbefolkning, med et nært
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forhold til naturen og til alt som
kunne spises av jordas mangfold
og grøde. Det har ikke vært publisert særlig med forskningsresultater omkring datidens omgang med rusmidler. Det later til
at vi helst ikke bør vite for mye
om den saken. Selv i dag er mosegrodde og ærverdige oppskrifter fortiet.
Det har allikevel lyktes meg fra
pålitelige kilder å innhente urgamle opplysninger om forskjellige virkninger av rød fluesopp.
Innformasjon som kan relateres
til at vi fortsatt i ganske stor utstrekning tror på nissen, og at
han ved hjelp av reinsdyr, er i
stand til å lette fra bakken og fly
over land og vann.
Ved å finmale rød fluesopp til en
grøt og smøre denne på huden
etter badstue eller skrubbing
med varmt vann slik at porene i
huden er åpne, kan man få følelsen av å sveve eller fly. Denne
grøten eller kremen har faktisk
også fått navnet flyvekrem.
At det er reinsdyr som nyttes i
denne hallusinasjonen gir også et
klart uttrykk for hvor opprinnelsen av svevekremen stammer
fra. Det er vel først og fremst i
nord Amerika, nord Norge og på
nord kallotten at disse dyrene er
og var vanlige som trekkdyr.
Etter nå å ha kommet med disse
sensasjonelle avsløringene om
hvorfor nissen flyr med reinsdyr,
eller kanskje rettere sagt tror
han gjør det, er det viktig å påpeke at dette ikke på noen måte vitenskapelig bevist. Det er nemlig
vanskelig å finne bevis i denne sa

ken. Flyvekremen fører naturlig
nok til at nissen ikke etterlater
spor i snøen.
Julefest1
Blant julefester og nisser er det
et par anledninger jeg ellers har
lyst å nevne fra Tromsø.
Alle nissene i HD garasjen, sammen med sine kvinner og et antall venner og hjelpere var for
første gang samlet til julebord
eksternt.Vi fikk etter bestilling et
par langbord på Steikers og slo til
med noe så utradisjonelt som biff
siste torsdagen før jul. Stivpyntet
med slips og svart dress, flammefarger, kjøredress eller en lett
blanding ankom vi fulltallig, og vel
så det. Stemningen var langt fra
trykkende og praten gikk som
vanlig uten pinlige pauser.
Ved nabobordene hadde det helt
tilfeldig benket seg medlemmer
fra en annen mc klubb ute i bursdagsfeiring. Halve restauranten
var således inntatt og prisgitt mc
folket. Her var det skikkelig
trøkk. Etter å ha spist oss trinne
og runde og fått rødfargen tilbake på nesen, var vi innom et par
andre puber i byen som har ervervet så kompliserte og unorske
navn at jeg ikke gidder å prøve på
å skrive dem. Etter stengetid ble
vi observert som en sildestim
mot HD garasjen, der vi blanke i
auan tindret til lenge etter åpningstid på Jysk daget derpå.

Avslutningsvis har jeg kommet
over et latinsk uttrykk for hvordan man får julefreden til å senke
seg i de tusen hjem. Noe for både ham og henne:
“Bonus penis pax in domus.”
(god kuk fred i hus)
Godt nytt år!
Greger Berserk

Julefest2
2. juledag var vi klare igjen kl
1800. Feststemt og forspist tørnet vi sammen i en felles kamp
for blodomløpet. Denne lite familievennlige men særdeles hyggelige festen pågikk med stinn
brakke til rundt lunsjtider dagen
etter. Ryktene forteller at flere
ble edsvorne avholdsmennesker
etter at de våknet opp de påføl-
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Dette er en klubb med både
Harleys og japser. De er i dag 27
medlemmer og det er flere som
står på trappene for å melde seg
inn. Klubben startet opp i februar 2001. Sommeren 2004 fikk de
klubblokale, som var en nedlagt
barnehage. Det er flere av medlemmene har gått i barnehagen
der og har spesiell tilknytting til
bygningen. Bygningen har også
vært bygdas lokale skole og det
er mange som har hatt foreldre
som har gått der.
Klubben plukker ut faste treff de
kjører sammen på om sommeren. Forruten om dette har de
faste kjøredager hver uke på

KANAAN-RIDERS
HOMBORSUND.

sommeren og møtekvelder i
lokalene om vinteren. Første fredag i hver måned arrangerer de
fredagspils. Hver onsdag har de
kaffe og vaffel kvelder Og selvfølgelig div andre fester i løpet av
året. De er en aktiv gjeng som
står på for fellesskapet.
Klubben har valgt å fokusere på
det sosiale. Og det er mye hjerterom innenfor disse veggene.
Så er du på disse traktene er det
bare å stikke innom for en prat
over en kaffekopp eller en pils.
Hanne-Berit Settemsdal

Cafish eller Grisefest Øl kan skade huden. Anonym..

Mens vi venter på sommeren (gjenbruk av Jemtland og Herjedalen) Per Ole.

Inntak av Aquavit, gir synsfostyrrelser. Per Ole.

Rüdiger starter på hjemturen i godtvær, for en gangs skyld Foto Steinar.

Kos på LSR 2005. Foto Stig.

Trøkk,Vebjørn og Fred fra Jotunhaus MC på Motorhead konsert. Foto: Gunnar.

Som oftest avsluttes bikersesongen med
mange gode minner og ikke minst mange og
nye venner. Dette skal gi grunnlaget for en
kald og mørk vinter. I sommer ble jeg kjent
med og fått mange gode venner i klubben
Kanaan-Riders fra Homborsund.
Homborsund ligger ca 1 mil fra Grimstad og
består av ca 900 innbyggere.
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Super Rally Info på
MC-Messen 2006
Lillestrøm

HARLEY RIDERS
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20 Års Jubileumsfest 18. Mars 2006
Av den grunn er det langåpent hos
Twin Thunder Lørdag 18. Mars fra
Kl 10.00-18.00
Det vil bli massevis av gode tilbud i butikken....

Kick Of Party på klubben etterpå.
Vel møtt!
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kan bidra med å gjøre
Harley-News til et enda
bedre blad! Send inn artikler, bilder og annet interessant stoff til ditt medlemsblad. Manusfrist for
News nr. 2 / 2006 er 15.
mars Hilsen Oskar!

www.superrally.no
papirer.
salgs!
Ramme, uten
H-D deler til
med papirer.
l
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2 Før kl 20:00
2 / 414 64 81
Tlf.: 383 54 03

Sjekk ut vår fine Super Rally side på
nettet! Den oppdateres fortløpende og
her finner du masse informasjon om
tidenes beste Harley treff!
Her kan du også melde deg på hvis du
ønsker å bidra under treffet.

Ta en titt nå!
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10-12. mars H-DOCNstand med Super Rally
info, varm kaffe og nyheter fra medlemsbutikken.
Vi ses på messa!

Twin Eagles MC

Mandags kaffe hos
MC Garasjen
Stavanger
Adresse Rosenberg gt. 84
(ved konserthuset)
Tlf 45017898
H-DOCN medlemmer
og andre MC frelste alltid
velkomne!

Farsund:
Ønsker alle kaffetørste og andre
velkomne
innom for en hyggelig prat og
sosialt samvær
hver onsdag kl.18:00 Vi ses!
Lørdag 18. mars braker det løst
med Eagles-Party
klubbhuset, Stokke, Farsund. Live
band, food ++

Velkommen til
Swap-Meet
Trøndersk swap-meetforum ønsker alle velkomne
til Klett samfunnshus

Kaffekveld hos
Verdal MC
hver tirsdag.
H-DOCN medlemmer
og andre motorsyklister alltid velkomne!

04. mars. kl.10.00

Tirsdagskaffe i
HD-Garasjen.
Tromsø.

WE WANT YOU!

Vi fortsetter suksessen med
gratis kaffe og vafler hver tirsdag
kl. 19.00 Vi arbeider med å utvide
menyen.

H-DOCN søker medhjelpere til Super Rally 2006
Er du interessert så kontakt
Moses Tlf.: 99 60 43 15 eller
e-post: aa@fk.no
Mer info finner du på:
www.superrally.no

”no ska vi fan meg kos oss”
Velkommen.

Kaffekveld hos

Jotunhaus MC
Elnesvågen hver tirsdag og
torsdag. Alle MC interesserte er velkommen!
938 98 274/415 00 631

www.jotunhaus.no
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