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«Our goal is to bring Harley-riders peacefully together in great surroundings
– enjoying freedom, the good life and the world’s greatest motorcycle.»
H-DOCN inviterer Europa, ja hele verden, til SuperRally – www.superrally.no
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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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Min siste...
...spalte som redaktør for Harley-News er en realitet. Det har vært både interessant og lærerikt å være redaktør for
medlemsbladet.
Alle de årene jeg har vært medlem av H-DOCN, og fått medlemsbladet i posten, har jeg hatt en mening om hvordan
et blad som Harley-News bør se ut. Når jeg fikk sjansen til å overta som redaktør var det klart at lysten til å utfolde seg, og samtidig prøve å forbedre et allerede bra produkt, ganske stor. Etter å ha vært i kontakt med Gunnar
Anders hos Fræna Trykk i forbindelse med kalenderen i 2004, ønsket jeg å prøve meg på jobben og samtidig få med
meg Gunnar på laget. Etter en kortvarig forhandling var avtalen med Fræna Trykk i boks og jeg sa meg villig til å ta
vervet. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke hadde noen erfaring innefor redaksjonelt arbeid. I tillegg er ikke norsk mitt
medfødte språk.. Hvordan ville dette gå? Heldigvis fikk jeg veldig god hjelp av tidligere redaktør, Berit, både før og
etter at jeg overtok rollen som redaktør.
På en kald vinterdag i desember 2004 ble det nye utseendet til Harley-News utarbeidet i samarbeid med Gunnar
Anders hos Fræna Trykk i Elnesvågen. Det er ikke til å stikke under en stol at største parten av æren for hvordan
News ser ut i dag er takket være nettopp Gunnar og de andre medarbeiderne hos Fræna Trykk.
Jeg er og har alltid vært opptatt av at vi i H-DOCN bør bruke tjenester levert av våre medlemmer. Dette er ikke noe
unntak når det gjelder trykking og layout av Harley-News. Både Gunnar Anders og broren Kjetil hos Fræna Trykk er
medlemmer av H-DOCN.
Det hersker ingen tvil om at det å være redaktør for et slikt blad er en stor utfordring. Den har vært større en jeg
hadde forestilt meg, helt klart. Det er blant annet en av grunnene til at jeg nå har valgt å legge inn årene som redaktør, men ikke hovedårsaken. Det som er hovedårsaken til at jeg nå velger å gi fra meg vervet, er en uenighet mellom
meg og styret/kassereren i organisasjonen. Uenigheten gjelder den økonomiske biten rundt medlemsbladet. Samtidig
har jeg sterke meninger om pengebruken i H-DOCN. Jeg har selv vært med i styret til H-DOCN og vet med hånden på hjertet at intensjonene til styret er i tråd med medlemmenes forventninger om forvalting av organisasjonens
midler. Det er det ingen tvil om. For noen år siden var det dårlig oppfølging av både det ene og det andre vervet i
organisasjonen, og enkelte verv har derfor etter min mening ikke blitt behandlet rettferdig i forhold til andre. Det er
derfor med vemod at jeg forlater denne posten, men håper samtidig at ting blir ordnet opp i. Jeg har på ingen måte
valgt å forlate organisasjonen eller brenne noen broer.Tvert imot! Jeg har tenkt å jobbe videre med flere saker som
angår H-DOCN og i regi av H-DOCN. Blant annet er ombyggingssaken noe jeg har vært opptatt av de siste årene.
Jeg vil også jobbe mer med å få på plass en forsikringsordning til ombygde motorsykler. I tillegg kan du som leser
News regne med en reportasje i ny og ne, samt teknisk og praktisk info fra meg.
Jeg vil til slutt takke for tilliten så langt og ønske vår nye redaktør, Elin Bakk, velkommen om bord. Du kan lese mer
om henne noen få sider lengre bak i dette nummeret.
Mvh.
Oskar Sigurdsson

www.h-docn.no
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Alt skal ikke være perfekt. Derfor kjører Moses motorsykkel til Rørosmartnan. For mangelen på det perfekte er nettopp det fine med
turen. Da kjenner Moses at han lever.

niske problemer - hva er stasen med det? Hva
i all verden er poenget med å kjøre gamle
motorsykler på glatte vinterveier til Bergstaden, når det finnes biler og busser og tog?

Dette kan være vanskelig å forstå. Folk flest
vil jo ha alt så komfortabelt, varmt og hyggelig som mulig hele tiden nå for tiden. Å utsette seg for risting, iskald trekk, regn, snø, tek-

Tekst: Bjarne Vestmo
Foto: Bjarne Vestmo, Gunn Lønnum og Moses
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Øystein «Moses» Aa kjørte Harley-Davidson til Rørosmartnan
første gangen i 1996. Siden har
han gjort det hver vinter. I år fikk
han med seg to andre motorsykler fra Trondheim, og flere fra
andre kanter av landet til møtested Skogly forsamlingshus på
Sundet like utenfor Røros.
Oppfriskende
- Hvorfor? For å kjenne at man
lever! Det er så herlig oppfriskende med denne turen, uansett
hvordan været er. Noen ganger
har det vært fryktelig kaldt, men
vi har da alltid kommet frem i
god behold, forteller Moses. Det
er under det navnet at han er
kjent i mc-kretser, i det minste
blant medlemmene i Harley-Davidson Owners Club Norway.
Klubben er arrangør av martnastreffet i Røros, et treff som betegnende nok heter «First Run».
Her kan man delta med hvilken
som helst motorsykkel, ikke bare
Harley-Davidson. Det viktigste er
ikke hva man har under rumpa,
men hva man har mellom ørene.
Moses bruker Johnny Cashs avskjedssang i et forsøk på å forklare hva dette vintertreffet
handler om: «I hurt myself today, to see if I still feel».
Godt etterpå
Vintermotorsyklistene
går ikke så langt som
til å skade seg selv for
å kjenne om de fortsatt føler noe. Men
strabasene ved å kjøre
motorsykkel til Rørosmartnan, gjør det så
utrolig godt å være til etterpå. Forresten var visst selve turen ganske bra den også. Det var
riktignok fryktelig glatt fra Støren
til Røros, for her saltes det ikke.
Den som lovpriser gamle dagers
vinterveier uten salt, kan få litt å
tenke på når man for en gangs
skyld beveger seg på såpeglatt
snødekke. Alle kjørte med sidevogn og piggdekk, men likevel blir
fremkommeligheten så som så
når motorkraften går til bare et

På tre hjul: Gjennom vinterlandet kjører motorsykkelentusiastene med freidig mot i retning Rørosmartnan.

Glad gjeng: Fint å komme frem til Røros, mener f.v. Kjell og Tove Lindberg, Monica Johansen og Øystein «Moses» Aa,
Rita Nordhaug og Åge Stavsøien.
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av tre hjul. Avfettingsvæske og
hjulklister var heldigvis nok til at
brattbakkene etter Ålen lot seg
forsere med gamlingene. Her
kjøres nemlig ikke med nye kjøretøy. Moses sin Harley-Davidson
er en Electra Glide fra 1972, Kjell
Lindberg kjører en 67-modell
Electra Glide, mens Åge Stavsøien bruker sin BMW R60 fra
1962. Lindbergs sykkel ser riktig
fin ut, de andre gjør det ikke.
Slett ikke. De er tvert i mot riktig stygge.
Veisalt tærer
- Slik blir syklene når vi bruker
dem hele vinteren, sukker Moses.
- Veisalt tærer hardt på redskapen. Det går ikke an å vaske dem
om vinteren heller, for vann og
minusgrader betyr problemer
med wirene. Litt trist å tenke på
at min sykkel ble kåret til den fineste under et sommertreff for
noen år siden. Trøsten er at den
er i god teknisk stand.Vel, ganske
bra teknisk stand, tenker jeg vi sier. For når det er klart for avgang
i Trondheim og Moses skal trampe liv i V2-motoren - han må
pent starte den på gammelmåten
fordi han har fjernet det store
batteriet for å få plass til kaffekoppen - så dauer den straks lyset slås på. Her er det noe galt
som ikke er riktig. Litt lirking på
bryteren er heldigvis nok som
midlertidig fiksing. To forsiktige
tramp med tenningen av, et kraftig tramp med tenningen på - og
så blir den gamle motoren vekket til live. Den våkner med et
avsindig vræl. Torden på nært
hold. Motoren vil veldig gjerne til
Røros, ja!
Godt kledd
I sidevogna sitter Monica Johansen, og vil veldig gjerne på tur,
hun også. Hun er antagelig ganske gjennomsnittlig av vekst. Men
nå er hun pakket inn i masse
klær med en termodress ytterst,
så hun ligner på Michelin-mannen. Halvveis til målet avlegger
hun rapport: - Litt kald på føttene, men ellers har jeg det fint,
jeg. Dette er råhærlig! Do-besøk
er riktignok adskillig tungvint,
men det er det ikke noe å gjøre
med.

Var det ikke her det var rasteplass.
av istapper som henger som endeløs søylerekke ned bergveggene langs veien. Når motorsyklene dundrer forbi, frykter vi at
tordenskrallene løsner isras. Men
ferden går trygt videre oppover
mot fjellet, og snart er Bergstaden i sikte.
Tid for pølser
På jernbanestasjonen er turen offisielt over. Bergstaden byr på
rene mildværet med fem-seks
speik. Nå skal vintermotorsyklistene kjøpe pølser og smultringer
og honningkake, akkurat som andre martnasfolk. Men om kvelden
er det sodd i Skogly, og opprømt
prat om hvor herlig det er å kjøre sykkel gjennom vinterland.
Som sagt - det er slik man kjenner at man lever.
Tekst er lånt fra artikkel i Adresseavisen med tillatelse fra artikkelforfatter Bjarne Vestmo.

På Singsås kjøpes avfettingsvæske, i Ålen hjulklister. Deretter går
bakkene som en lek, i alle fall virker det slik for oss som sitter i
en god, varm firehjulstrekker og
stereoanlegg med vakker klassisk
musikk som står godt til veggen
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Vinterføre.

Åge og Rita koser seg på tur.

Ny
redaktør!!
Hei alle H-DOCN
medlemmer og
andre som leser Harley News. Jeg som
skriver dette heter
Elin Bakk og har fått
jobben med å lage
vårt eminente medlemsblad når Oskar
nå legger inn årene
etter dette nummeret. Dette er en jobb
jeg virkelig gleder
meg til, så nå kribler
det etter å ta fatt.
Men for at jeg skal kunne gjøre
en god jobb som redaktør er jeg
totalt avhengig av deg kjære medlem. Så oppfordringen kommer
allerede nå: send inn stoff, bilder,
artikler, tips om fester, folk turer
og sykler som leserne vil ha
interesse av å lese om. Ingen sak
er for liten, og ingen for stor.Vi
er også behjelpelige med å redigere stoffet om noen trenger
hjelp til det.
Siden Harley News er et medlemsblad, synes jeg det er viktig
at vi skriver om medlemmene og
om hva som rører der ute i
”Harley-verdenen”. Med din hjelp
er mitt mål å lage et blad du som
leser skal glede deg til å lese. Og
for at bladet skal bli best mulig,
er vi også avhengig av å få
tilbakemeldinger om hva du som
leser ønsker å finne i bladet. Så
kom igjen, mail, ring, sms, send
røyksignal. Jeg er lutter øre.
Litt om meg:
Jeg heter Elin Bakk, er 43 år og
titulerer meg som reservetrønder i eksil. For tida er det journalistikk som står på dagsorden, og
jeg er i ferd med å avslutte min
journalistutdanning på Norges
Kreative Fagskole i Oslo. Jeg er
bosatt i Eidsvoll i Akershus, sammen med mine to barn på åtte
og tolv år. Her trives vi godt, og
har store planer om å bli
værende fremover.

Etter å ha drømt om det i mange
år, kjøpte jeg endelig min første
motorsykkel i 1990. Det var en
Yamaha 650 XS, som var chopper-godkjent og akkurat passe
lav. Senere ble det H-D, og Jernsportster. Og etter et lite sidespang med en Enfield India med
Velorex sidevogn til fylle unger i,
har jeg holdt meg til H-D. Etter å
ha kjørt både FXR og Dyna, er
jeg nå tilbake til Jernsportster.
Ikke nødvendigvis fordi det er
den absolutt beste sykkelen. Men
både pris og årsavgift er meget
studentvennlig. Og mulig det blir
sykkelbytte snart, hvem vet? Det
viktigste er uansett å komme seg
ut på veien.
I skrivende stund ligger enda
snøen hvit her på Østlandet, og
ikke mye minner om vår. Men om
kun kort tid treffes vi der ute på
veiene. Inntil da, tenk ut noen
tips til artikler og stell pent med
jernet, og kjør vakkert når den
tid kommer.
Elin.

Hyggelig kafé med
ute- og inneservering
nederst i Storgata/
gågata, sentralt plassert
midt mellom sentrum
og kjøpesenteret CC
Gjøvik.
Vi tilbyr
"sjåførfrokost",
lunsjretter, middag og
kaker.
Koldtbord og kaker til
enhver anledning.
Kafeén med de gode
prisene og den beste
biker parkeringen.

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
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Vi var en gjeng som lenge hadde sittet på klubbhuset og diskutert hvordan det hadde vært å dra til
Daytona Bike Week. Det måtte være en opplevelse
for livet for en biker fra det kalde nord.Alt har jo en
tendens til å ende opp i bare pratet,men en dag kom
det en mail fra Berg Hansen Reisebyrå der det stod:
Avreise Oslo lufthavn 2.mars kl.07.00 til Daytona.
- Hva i h..... er dette tenkte jeg i mitt stille sinn. Jo,
etter en time fikk jeg svaret på det.Det var Andreas
Stilig sykkel.

“Verdens-største” Harley forretning.
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som hadde revet seg løs fra jobben i nordsjøen for å
ta noen telefoner.- Nå er det ingen vei tilbake,hørte
jeg fra den andre enden i røret.- Ha,ha,billettene er
ordnet og betalt.- Ja,ja,tenkte jeg,da er det vel bare
å henge seg på og ordne nytt elektronisk pass,fri fra
jobb og utreisetillatelse fra våre kjære hjemme og la
Tekst og foto: Gunnar A. Moen
det stå til.

... en drøm i oppfyllelse.

På Iron Horse Saloon, karen
til høyre har sittet en stund

Main Street
Vebjørn på
en Walz,
Hardcore Cycles,
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Vebjørn,Andreas og jeg fra Jotunhaus MC tok et vemodig farvel
med våre kjære hjemme 1. mars,
og satte oss på flyet fra Molde til
Gardermoen lufthavn, fulle av reisefeber og spenning. Destinasjon:
Daytona Bike Week 2006......
All Right!

Andreas, Gunnar, Mr. Exile og Vebjørn.

Vi hadde fått pakket det vi trengte i nye flotte offshore-bagger
som Vebjørn hadde “sponset”
som visstnok skal være de rette
mål for håndbagasje i fly. Neste
morgen var blikket rette mot lystavlene for å finne rette gate´n.
Litt av en flyreise: Oslo, Paris,Atlanta og til slutt Daytona.
Etter 20 timer reise ankom vi
Daytona i flott sommervær, 35
grader og knall-blå himmel.“Himmelen” - skulle den finnes likevel.
Etter en time med passkontroll
og forklaringer på hva besøket i
USA innebar, så bar det rett ut
for å finne en Taxi. Etter en tur
innom 7-Eleven satt vi 30 minutter senere på hotell Days In i
Daytona Beach, og koste oss
med en Bud, 65 års jubileumsølet til Daytona Bike Week. Det
ble tidlig kveld den første kvelden.
Neste morgen våknet vi med heavy musikk i ørene Harleyene
tordnet forbi i gatene utenfor i
100-talls, med stuk vi bare hadde
sett på farge-TV. Livet er herlig
dere! Vi fikk på oss kortbuksene i
en fart, og solfaktor 20. Her kunne vi ikke ta noen sjanser på å bli
solbrent, for de siste 10-15 sommerne hadde vi tilbrakt i klamme
skinnbukser og skinnvester.

Da vi kom over brua mot Main
Street holdt vi på å gå av hengslene. Det dundret, smalt og
blenkte av blankpusset krom og
bakhjul brede som låvedører.
Den dagen gikk med i Main Street. Det var ufattelig for noen fra
det lille vestlandet at det var mulig å se så mye gromt på en gang.
Etter en lang dag på Main Street
avsluttet vi dagen med noen forfriskende øl og pianøtter på legendariske Boot Hill Saloon.
Dagen etter var det på tide å dra
på Swap Meet, et utrolig uteområde med deler så langt øyet
kunne se.Vebjørn og Andreas var
på jakt etter deler på sine sykler.
Til slutt hadde Vebjørn og Andreas funnet det de skulle ha. Vebjørn hadde kjøpt ny 6-trinns gearkasse, 2kw starter og 3-tommer open-belt. Andreas endte

Guttene på vei til Palm Beach.
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opp med ny Gaffel med krone,
10-tommer forlenget, baksving
for sitt 250 dekk han hadde kjøpt
i California året før og masse annet småplukk. Service var det også! Dealeren lastet opp pickupen og kjørte oss de 16 km tilbake til hotellet.
Vi hadde bestemt oss for å prøve
å få leid oss sykler for en dag å
kjøre rundt om i Daytona, men
det skulle vise seg å være enklere
sagt enn gjort å oppdrive 3 leiesykler på sparket.Vi traff en hyggelig kar på Harley-Davidson
Daytona som kunne ordne sykler
til dagen etter. Klokken 10 var
guttene på pletten, og fikk utlevert en Road King, Street Glide
og en Electra Glide. Så var det
bare å fylle ut papirene og kjøre.
Uten mål og mening kjørte vi
rundt i 35 graders varme. Det

var som tatt ut av boka. Turen
endte opp i Palm Beach. Da hadde det begynt å bli mørkt, så vi
bestemte oss for å snu og sette
kursen nordover til Daytona Beach igjen - 65 mil ble det på flotte veier i Florida. Dagen etter
cruset vi litt i Daytona og Main
Street, før vi leverte syklene til
forhandleren.
Vi hadde bestemt oss for å se
om vi kunne treffe noen kjente
custom-byggere vi hadde sett på
TV og div. media. Første karen vi
slo av en prat med var Marcus
fra Walz Hardcore Cycles, en
hyggelig kar. En sykkel hadde han
solgt til Norge. Årsproduksjonen
var 6 sykler - prislapp 125.000
Euro. Huu, huu! - Jeg kommer til
Vinstra og Super Rally, la han til.
Den neste var Mr. Exile Cycles.
Han hadde noen flotte sykler

Vebjørn og Andreas med nytt hår og hjelmer.
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med bobber-stuk, hyggelig kar han
også.
Så var turen kommet til OCC.
Etter mye om og men fikk vi lokalisert dem ved Daytona 500
Race-track, med det var ikke
spor etter hovedpersonene, kun
noen “slaver” som gikk med tskjorter der det stod VOTE
FOR MICHAEL TEUTUL
FOR PRESIDENT, Hovedpersonene hadde ikke vært der hele
uken fikk vi fortalt fra andre som
hadde stand der, kanskje de var
opptatt med valgkamp.

Her slutter fester tidlig, så vi dro
hjem for å få pakket alle delene
forsvarlig. Kontrollveiing ble gjort
på en nyinnkjøpt badevekt, og
det var langt over hva flyselskapet kunne ta, (2x23 kg. pr. person), men etter mye ompakking,
grubling og sjonglering med
håndbagasjen så det ikke ille ut.Vi
bestemte oss for å prøve, og
med håndbagsje tunge som notsteiner ankom vi flyplassen.
Overraskelsen var stor da bagasjen gikk rett igjennom og ble
adressert til Oslo, kun merket
HEAVY.Totalt 200 kg bagasje.

Siste kvelden bestemte vi oss for
å ta oss en tur innom den verdensberømte Iron Horse Saloon.
Der var det høy stemning, mye
folk, skikkelig live musikk og syklene tordnet inn- og ut av Saloonen, med burnouts til dekkene
eksploderte som håndgranater.

Vi har hatt en innholdsrik og en
heftig uke. Det frister til gjentakelse om noen år.Vi vil oppfordre
alle som har muligheten til å ta
turen over før eller siden. Det er
en opplevelse for livet. Du kan se
mer på www.jotunhaus.no

“Sattan”.

Strekkbenk neste!

Denne kunne jeg ha tenkt meg!

Mange rare farkoster i Daytona.

Finn en feil, Gunnar og 3 sylindere.
Bygget av Corry Ness.

Gunnar, Andreas og Vebjørn utenfor Harley-Davidson Daytona.

Tøff sykkel dette med digert fremhjul.

Har han sittet her i 65 år?

Daytona Race Track.

På Boot Hill Saloon.
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SR T - skjorte
M-L-XL-XXL

NYHET!
Jubileums skjorte
M-L-XL-XXL

90,90,-

T-skjorte, H-DOCN
S - XXL.

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

90,-

290,-

Hettejakke sort,
M-L-XL-XXL.

Nyhet
Ny H-DOCN caps

350,90,-

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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Gunvor 909 12 770 • e-post: butikken@h-docn.no
Buffen, for jenter og
gutter

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

150,-

150,-

Samleperm til.
Harley-News

90,-

60,-

Nyhet
Vi har fått nye og finere
luer på lager

Ortlieb pack-sekk
med logotrykk.

Føderasjonsmerke i tøy

375,-

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

Brodert Tøymerke
H-DOCN

50,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.-
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Planleggingen av denne turen startet i slutten av 2004. En
drøm for de fleste av oss som leser mye Harley-blader og
som kjører/bygger sykler. Hotellet ble bestilt så tidlig som i
januar 2005 og fly noen måneder senere. Vi ble 4 stk på
denne turen. Avreise var torsdag 2. mars kl:06.30 fra
Gardermoen. Ca 22 timer senere var vi i Daytona og på
hotellet.
Hotellet heter Ivanhoe Beach Resort og
ligger ved stranden på 205.s Atlantic Ave.
Det tok ikke lang tid før vi var på Main
Street som kun var 20 dollar fra Hotellet.
Der fant vi puben Froggy`s som også ble
vår faste pub. Etter hvert begynte taxi sjåførene å vite hvor dem skulle hente nordmennene som ringte fra Main Street.Vi fikk
også ganske raskt vår ”egen” dame i baren
som passet på at vi hadde 8 stk Bud foran
oss til en hver tid. Første kvelden ble ganske kort, men ikke mindre fuktig.
Jan prøvde badetemperaturen denne natten uten at vi skal gå nærmere inn på dette
resultatet. Fredag var vi tidlig i frokostsalen, noen hadde mindre matlyst enn andre.
Men stemningen var på topp. I dag skulle vi
ut til Destination Daytona. Dette er et relativt nytt område i Bike Week sammenhengen. Her har Bruce Rossmeyer bygget
verden største Harley-Davidson shop
(www.daytonaharley.com) her er det både
hotell og resturant. Rundt dette området
var det samlet mange byggere samt forhandlere av alt mulig som en muligens
trenger og ikke trenger. Jeg hadde en avtale
med Eddi Trotta i forkant og var spent på
hvordan en liten sykkelbygger fra Norge
ble mottatt av en fyr som er så stor i USA.
Jeg hadde blant annet laget en salplate til
mitt nye bygg som var sendt over til Trotta
slik at han kunne trekke det opp i alligator
skinn til meg.
I tillegg hadde jeg bestilt noen deler fra
han. Men det skal sies, den servicen jeg fikk
av Eddi og Pam er noen av den beste jeg
har fått. For å ikke snakke om resultatet av
salen…… Ønsker du å vite mer om Eddi
se: www.thundercycle.com
Vi passet på å få oss en øl før kl. 10 hver
dag og holdt dette sånn passe ved like utover dagen. Det som er fint med å gå
rundt slik er at det alltid er en smilende
Bud dame, kun iført undertøy, som passet
på at vi hadde en øl i handen til en hver
tid. Her ute traff vi også en fyr som driver
Tempescycles, dem har noen av de beste
byggene vi noen gang har sett. Med tanke
på detaljer og kunnskap var denne fyren
totalt rå.Tror vi brukte nesten 1 time bare
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med å se på to av syklene hans for å få
med oss alle detaljene som han hadde lagt
inn i disse.Allerede denne dagen registrerte vi at det var utrolig mange kit-bikes som
var utstilt og som den vanlige mannen i gata i USA kunne kjøpe fra ca 22.000 dollar
ferdig registrert. Dette er noen annet enn
Norge med sine j…. regler som gjør det
nesten totalt umulig for oss som bygger
opp sykler å få skilter på disse. Når vi forteller folk fra andre land om disse reglene,
tror dem nesten ikke på oss. Hva denne
utvalgsgruppen og hva den klarte å få til
kan det stilles et stort spørsmål tegn til.
Men det er et annet tema.
Utpå ettermiddagen med en stor eske
under armen til Pål, som er den største av
oss og naturlig bærer av mine deler (takk
for hjelpen Pål), var vi på vei tilbake til hotellet sammen med en kvinnelig drosjesjåfør som viste seg å ikke være helt riktig i
hodet.Vi trodde dette var vår siste time.!
Etter en liten stund på hotellet med en
iver etter å snakke om alle syklene og damene vi hadde sett begynte savnet av Froggy`s og Tania å melde seg. 20 dollar senere
var vi på Froggy`s igjen og Tania var på
plass med 8 Bud. Stemningen var høy og
om mulig ble den enda høyere utover kvelden. Denne kvelden er vi litt usikker på
når og hvordan vi kom oss hjem, men vi
våknet opp alle fire på hotellrommet dagen
etter.
Denne dagen ble vi under egg og bacon
frokosten enig om at vi skulle prøve område ute ved Speedway banen. Område her
ute var også imponerende stort, her ute
kunne folk melde seg på for å få prøve sykler fra flere produsenter som blant annet
Boss Hoss og Big Bear. Noe av det sykeste
vi har sett var en Boss Hoss med Viper V10
motor og lystgass……….
Det samme skjedde her også, med engang
vi kom inn på område sto det ei lettkledd
Bud dame med øl i handen til oss.Vi smilte
og tok i mot……. Skal også sies at amerikanere kan grille, her ute fikk vi noen av de
beste svinekotelettene vi har smakt. Dette
er et hint til alle treffene der ute, det er
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En glad gjeng med Rune fra venstre,
Jan, Pål, Knut og Tania.

Jan drømmer seg bort.

Main Street .
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lov å legge kotteleten litt i marinade før dem skal grilles.
Ut på ettermiddagen og uttalige
besøk oss Bud dama var vi på vei
tilbake til hotellet. Vi fikk i oss
noe mat (utenom Rune da som
begynte å bli ”sliten” i 18 tiden!!). Under middagen ble vi
enig om at vi skulle se om det
var andre puber som det var
verdt å besøke.Tre av oss gikk videre, mens fjerde mann måtte
kaste inn håndkleet. Puben var en
total fiasko og to av oss begynte
å få Froggy`s abstinenser.Av vane
tror jeg Tania kom med 8 og 8
Bud denne kvelden også. Når vi
kom hjem den natten angret nok
de to andre på at dem ikke hadde blitt med. For et liv og så
utrolig mye å feste blikket på
………. Gutta som sov ble selvfølgelig vekket og kjøleskapet
tømt når vi kom hjem den natten.
Rundt frokosten denne søndagen
ble vi enig om at vi skulle ta det
litt med ro denne dagen og se
hva som skjer rundt Main Street
på dagtid. Det vi ikke tenkte på
da var jo at Froggy`s ligger på
Main Street og derfor et naturlig
sted å starte dagen på….. Men vi
kom oss opp over i folkekaoset.
For dem som ikke har vært der
så er det ubeskrivelig mange sykler som er parkert og som kjører opp og ned Main Street. Vi
kom oss opp mot område rundt
broen på Main Street som også
hadde samlet mange byggere og
dealere. Det er mye likt som blir
bygget, men fyrer som Billy Lane
med firma Chopper Inc er en av
dem som skiller seg ut. Han hadde noen av sine sykler her i dette
området. Dette var den kaldeste
dagen under turen, så det ble
ganske rolig med Bud på dagtid.
Når vi hadde fått oss noe mat og
varme i kroppen ble vi enige om
at det bare er tull å prøve andre
puber enn Froggy`s og derfor ente vi der igjen.Vi skal ikke nevne
navn men han fra nord måtte
”gåes” hjem denne natten av Pål.
Dette ble en meget lang tur for
dem begge, som ikke ble noe
kortere av at ”han fra nord”
skulle klatre i palmer og lukte på
asfalten på vei hjem.

Main Street og på andre siden av
broen. Rundt dette område var
det mest t-shirts og solbriller å
kjøpe, men en og annen forhandler var der også. På dette tidspunktet følte vi at vi hadde fått
med oss det meste og begynte
nesten å bli litt mettet av sykler
og folk. Nå kunne vi bli litt mer
selektive på hva vi hadde lyst til å
se mer av osv. Det er mulig at
det følte sånn fordi dette var første gangen for oss her borte og
vi ønsket å se alt.
Tirsdag dro vi til swap-meet ute
ved Speedway banen som også
skulle være verden største. Fortsatt like heldig med været med
temperaturer rundt 30 grader og
litt vind. Her hadde noen stuntmenn oppvisning på R-sykler. Kan
bare si fy f.. og disse kunne tingene sine.
Det ble et nytt big-bore kit på
meg der ute og nok en gang var
det godt å ha med Pål til å bære……. Ellers ble det som det
måtte bli, en tur på Froogy`s.
Onsdag, som var egentlig vår siste hele dag i Daytona, fant vi ut
at vi hadde lyst til å se mer på syklene til Tempest og dro ut igjen
til Destination Daytona. Nå var
det også åpnet en utstilling som
var i regi av EasyRiders, pluss et
EasyRiders moteshow med klær
som dem selger. Perfekt Ladyes
fra New York kunne dette med å
selge klær……. Kan ikke si at Tania på Froggy`s skuffet oss denne
kvelden heller.
Torsdag var det avreise dag og vi
måtte ut av hotellet kl. 11. Flyet
gikk ikke før 18.30 så det ble naturlig å bruke dagen ute ved Speedway banen som ligger i gangavstand fra flyplassen.
Dette ble en meget bra tur og vi
kommer nok tilbake neste år.
Vi også takke Jan, Rune og Pål for
en kjempe tur.
Her skal det bades….

Nå var vi kommet til mandag og
nok en egg og bacon frokost,
denne gangen kun for tre av
oss??? Ny slagplan ble lagt, og
denne dagen skulle vi forsett
rundt i område på toppen av

18

Nr. 2 - 2006

Tempest Cycles og han selv på en av hans sykkler.
Se denne lakken..

Pål koser seg….

Jan er som alltid like blid..

Denne felgen er noe av det
råeste jeg har sett!

Dette er tøft. En Roland Sanders sykkel..

Voodoo Choppers med Indian motor. Rå tøft..
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MC-Messen Lil

H-DOCN standen med bruks-choppern som trekkplaster.

Årets MC-Messe ble avholdt i hallene til
Norges Varemesse på Lillestrøm helgen 10-12
mars. H-DOCN var selvfølgelig til stedet for å

promotere seg selv og ikke minst årets store
happening Super Rally 2006.

22.493 mennesker var innom
messen i løpet av de tre dagene
den pågikk. Det er nokså identisk med tallene fra forrige
messe i 2004. Meget fint vær og
det faktum at det pågikk renn i
Holmenkollen same helg, er
mest sannsynelig årsaken til at
ikke flere besøkte messen i år.

med mye godt å drikke og trivelig selskap samt vertskap.

H-DOCN var godt representert
på messen og som vanlig var det
ildsjeler i form av president, kasserer og butikkansvarlig som sto
for betjeningen.
Årets Super Rally var naturlig
det store temaet på standen og
interessen for dette stor. Ellers
var messen som vanlig fullspekket av nyheter fra de aller fleste
forhandlere og interesseorganer
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innen MC i Norges land. HarleyDavidson ruvet som den største
forhandleren av amerikanske
motorsykler, men både Polaris
sin Victory og den tohjulsdrevene Rokon var en frisk pust fra
den ville vesten.
NMCU viser muskler for tiden
og MC-messen var ikke noe
unntak! Med klare meldinger og
en gjeng med hyggelige folk formidlet de sitt budskap. At
NMCU kan betegnes for å være
en av Europas beste motorsykkelfagforeninger er det liten tvil
om.
På lørdagskvelden var det som
vanlig invitert til fest hos en av
hovedstadens eldste biker-klubber Company MC. Der var det
Rock`n`Roll ut i de små timer
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Tekst: Oskar Sigurdsson
Foto: Oskar Sigurdsson / Vigleik Jansen

Det er ingen tvil om at en messe
som dette er et positivt innslag
til MC-miljøet i Norge.
Det som blir utfordringen i
fremtiden er å holde interessenivået oppe! Det er tallenes tale at
selv om 95% av messens gjester
ønsker å komme tilbake så er
det kun halvparten som gjør
akkurat det.
Friske innslag og nytenking skal
til for at folk skal føle at de må
få med seg messen hver gang
den arrangeres. Det blir spennende å se hva Norges
Varemesse klarer å diske opp på
MC-Messen i 2008 Vel møtt…

Messe-fakta 2006:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

50% har besøkt messen
tidligere år
85% kom for å se på
nyheter
62% kom for å kjøpe/
vurdere kjøp
94% fant noe de vil
vurdere å kjøpe
66% kjøpte noe på
messen
81% hadde et positivt
inntrykk av messen
82% var menn
72% har egen mc (62%
stor mc – 10%
liten/moped/scooter)
95% ønsker å besøke
neste mc-messe

llestrøm 2006

Den amerikanske Victory hadde funnet veien til Lillestrøm.

Rå Chopper fra CBP i Skien.

Representant for H-D Europe svarer på tekniske pørsmål fra messegjest.

Heftig death-surf hos Company..

MC-KONSULT

- inte bara störst
i Sverige på H-D!

MC-Konsults läkarteam, här samlat runt ännu en patient. 100%-ig uppmärk-samhet är vad som gäller. Patienten led vid inskrivningen av kraftlöshet,och överdriven törst. Efter en jourinsats med samtliga specialister
närva-rande, kunde patienten skrivas ut vid betydligt bättre vigör än bara
någratimmar tidigare. Ännu ett lyckligt slut när ägaren hämtade hem sin
ögon-sten efter besöket på sjukstugan.

Traversgatan 8 - 531 02 Lindköping
Tel: 0510-240 35
Specialisterna framifrån - från vänster till höger: geriatriker
Göran Claesborn, reumatolog MagnusAndersson,
gastroenterolog Jonte Eriksson, ardiolog Anders Höglund,
thoraxkirurg Stefan Båging,neurokirurg John Svensson,
undersköterska Daniel Stoltz. I förgrunden överläkare
Thomas Kjellström.

www.mckonsult.se
Mår mcn bra? Modernaste testbänken ger besked direkt.
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Harley-Davidson Europe
Pressemelding.
28. Februar 2006

Buell Europe
Pressemelding
22. Februar, 2006

HARLEY-DAVIDSON AVDEKKER DESIGNET TIL
MUSEUM - UTVIKLINGEN
Harley-Davidson har nylig avdekket designeplanene til utviklingen av
Harley-Davidson Museum på den over 80 mål store tomten på hjørnet av Sixth og Canal Street i hjembyen Milwaukee.

BUELL XBRR MED
DAYTONA 200 DEBUT

“Designplanene for Harley-Davidson museet og dets område innebærer slående urbane designelementer som samtidig innblander naturelementer som vann og grønne lunger” sier museumdirektør Stacey
Watson. ”Den forener også bykjernen med Menomonee dalen og
samtidig reflekterer den industrielle ånden til området og HarleyDavidson.”
“Harley-Davidson Museet vil tilføye enda en attraksjon i verdensklassen til Milwaukee og samtidig oppheve byens stolte historie med et
verdenskjent industriikon” sier ordføreren i Milwaukee Tom Barrett.
”Jeg er spesielt stolt av at Harley-Davidson bruker grønne elementer i
sin design når dem gjenutvikler området til et landemerke som vil
styrke Milwaukee som en destinasjon for turister fra regionen samt
resten av verden.”
”Vi er takknemmelig for støtten vi har fått fra ordfører Barrett, fellesrådet i Milwaukee, departementet for by utvikling og alle andre som
har lagt hånd på dette prosjektet,” sier Watson. ”I 103 år har firmaet
følt seg hjemme i Milwaukee, og har utviklingen av museet ikke vært
noe unntak.”
Med planlagt storåpning i 2008, vil det 12 000 kvadratmeter store
museet inneholde utstilling arealet, restaurant, cafè, butikk, møteareale,
spesielt begivenhetsanlegg og Harley-Davidson’s korporative arkiv.
Harley-Davidson planlegger å begynne byggeprosessen i løpet av første halvdel i 2006. Når ferdig, blir det estimert ca. 350 000 besøkende
fra hele verden hvert år.
Ønsker du mer informasjon om Harley-Davidson museet se:
www.h-dmuseum.com på nett.

McWilliams og Penzkofer
leder veien for det
Europeiske forhandler teamet!
Den nylanserte Buell XBRR limited-edition racingsykkelen kommer til å gjøre sin debut i
Daytona 200 (11. mars 2006),
som er AMA sin Formula
Xtreme sesongåpner. Fire Buell
forhandlerlag er satt opp på
startstreken i Daytona, blant
disse er Warr’s HarleyDavidson/Buell fra London og
Hannover Buell fra Tyskland.
Tidligere GP 250 og Moto GP
stjerne Jeremy McWilliams kjører for Warr’s i Florida og 2005
BMW Motorrad Power cup
fører Rico Penzkofer kjører for
Hannover Buell.
Både Warr’s og Hannover Buell
har lang konkurranseerfaring;
Den Tyske forhandleren har konkurrert med Buell motorsykler
både i Europa og på verdensbasis
som for eksempel Oschersleben
runden i FIM Endurance World
Championships.Warr’s, som ble
etablert I 1942, har tidligere
kjørt løp sammen med tidligere
Super Sport mester Chris White
på en Buell X1 Lightning.
Europeerne får følge av en sterk
liga fra Nord Amerika som
består av tidligere AMA Pro
Thunder mester Mike Cicotto
(som kjører for Hal’s
Performance Advantage Buell) og
regjerende kanadiske 650cc
Sport Bike mesteren Steve
Crevier som representerer
Vancouver’s Trev Deeley
Motorcycles.
Den nylanserte XBRR, beskrevet
av Erik Buell som en åndelig
etterfølger av Buells første
motorsykkel RW750 fra 1983, er
designet til å forandre den priva-
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te konkurransemuligheten med
en profesjonell og konkurranseklar fabrikksykkel som er basert
på konkurranseteknologi plukket
fra øverste hylle samt den typiske Buell nytenkningen.
XBRR startet sitt liv som en
XB12R, men har gjennomgått
radikale modifikasjoner fra
fabrikken, forklarer Erik Buell,
styreformann og teknisk sjef for
Buell American Motorcycles:
“I stedet for å lansere fabrikklag
med sykler som består av uoppdrivelige deler, har vi valgt å
bruke våre krefter på å lage best
mulig sykkel som kan gå rett til
private førere”. XBRR har det
samme revolusjonerende XBchassiset, med bensintanken i
rammen og oljen i svingarmen
som på alle av Buell’s gatesykler,
samt en modifisert 1340cc Buell
Thunderstorm motor som leverer 150 hester ved 8,000
omdreininger.
“Jeg er veldig spent på vegna av
våre første forhandlerlag, som
har rekruttert førsteklasse
førere som Jeremy McWilliams
til å konkurrere med de beste på
Daytona I mars,” påpeker Erik
Buell også.
“XBRR laget litt av et styr når
den ble lansert på vår siste
forhandlermesse og de første 50
syklene ble solgt der og da! Hele
historien til Buell begynte på
racebanene og jeg kommer til å
følge spent med på våre fabrikksponsorerte lag både her i
USA og i Europa”.

Harley-Davidson
Club Iceland
Etter en trang fødsel er nå
Harley-Davidson Club Iceland
(H-DCICE) oppe og går. Etter
presidentmøtet i Reykjavik høsten 2004 var Islendingene klare
for å starte klubb som skulle
søke om medlemskap i føderasjonen (FH-DCE). Interessen var
stor og planene i den grad også,
men pga. litt misforståelser og
det faktum at ”ting tar tid” har
ikke klubben vært operativ før
nå. I følge president Sævar
Einarsson fant det offisielle oppstartsmøtet sted 30. september
2005. ”Vi har ønsket å være godt
forbered når vi skal søke om
medlemskap i FH-DCE og ha en
sikkelig klubb som kan ivareta
Harley-eierens og føderasjonen
sine inntresser” sier Sævar.
Klubben har per i dag ca. 45
medlemmer, noe som er imponerende med tanke på at det er
ca. 130 registrerte Harley på
sagaøya. Klubben har allerede
gitt ut sitt første medlemsblad
og kalender. First Run (stilig
navn, lurer på hvor de fikk det
fra? Red. anm.) har også gått av
stabelen med fellestur fra
Reykjavik til Akranes lørdag 11.
februar.
I 8 varmegrader og med bare
veier fikk de fremmøtte seg en
fin tur som minnet mer om seinsommertur en noe annet i forhold til årstid. Programmet for
sommeren er allerede spikret og
er som følger:

05. mai: Årsmøte H-DC ICE
20. mai: Dagstur fra Reykjavik.
Destinasjon ukjent….
01. – 05. juni: Super Rally 2006.
Dette er året største begivenhet.
Her må en beregne to uker på
tur med ferjer og kjøring. (Her
er det allerede 12 stk. som har
bestilt tur i følge President
Sævar)
07. – 09. juli: H-DCS ICE
Sommertreff ! Sol og sommer.
Velkommen til et ekte Harleytreff på islandsk vis…
10. – 13. august: Island Rundt.
Fellestur utenom det vanlige.
Opplev Island i lag med likesinnede. Overnatting her og der.
Lengde ca 140 mil..
19. august:Toy-Run. Arrangement
for de yngste mitt i hjertet av
Reykjavik. Alt overskudd går til
veldedig formål.
Ølkvelder, filmkvelder, og andre
mindre festligheter blir avholdt
etter ønsker og behov fra medlemmene c”,)
Vi i H-DOCN ønsker H-DC ICE
lykke til videre med klubben og
velkommen skal dere være til
Super Rally. For mer info se:
www.h-dcice.com
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I bakspeilet!

I anledningen 20 år har
vi sporet opp gamle
nummer av HarleyNews. Det er artig å
kunne se tilbake på
årene som har gått og
mimre over det som har
foregått i organisasjonen
for ”flere” tiår siden.
Denne gangen har vi valgt ut
artikler fra Harley-News nr. 2 &
3 som kom ut i 1988.
I presidentens spalte kan vi se at
H-DOCN har rundet 700 medlemmer i løpet av de 2 første
årene. I årsberetningen fra 1988
ser vi at det jobbes iherdig med
flere saker og at klubben har fått
tildelt Super Rally i 1991.Videre
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ser vi på referat fra årsmøte i
juni 1988 at interessen var stor
med 9 saker på agendaen og
hele 10 innkommende saker
under eventuelt.
Til slutt har vi en artikkel fra HDOCN sitt sommertreff på
Hindseter i Jotunheimen. Denne
gangen var det 200 deltakere,
imponerende med tanke på hvor
mange medlemmer det var i
klubben den gangen.Vi ser på bildene at Åsmund Lindal var med
og hjalp til da også. Det er ikke
mange igjen av ildsjelene som
fortsatt holder koken. Per i dag
står Åsmund som varamedlem i
H-DOCN styret og bidrar til
hvert eneste Harley-News som
kommer ut! Imponerende spør
du meg…
Red…
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Gil Ed
DA SUPERRALLYPLAKATEN KOM OG ARTISTENE
BLE PRESENTERT,VAR
DET BARE EN TING Å SI:
YESS! Æ GLÆR MÆ!
Av Berit Krogstad
En av artistene vi har gleden av å
oppleve på Superrally på Vinstra er
Gil Edwards fra Ellingsøy. Selv har
jeg opplevd Gil som artist flere
ganger, bl.a. på mc-fest i Trøndelag.
Konsertene hans på SR skal ikke
jeg gå glipp av! Her er noen presentasjoner fra aviser og andre
rundt i landet, funnet via internett.
På Kveldsåpent NRK P1 presenterte han to låter fra den nye skiva, en
smakebit av låtene kan oppleves
på www.tylden.no/manus/gta8316.htm

TØNSBERG BLAD:
Proft innhold
Gil Edwards:
“Mayday situation”
(Tylden)
Anmeldt av:Terje Barø
19 år gammel forlot Gil USA og
satte kursen for Norge. Her
kom han etter hvert med i bandet til Marius Müller, og senere
Oslo All-Stars hvor både Elg og
Knut Reiersrud hadde tilhørighet. I dag har eks-amerikaneren
sitt eget band “The Love Jokers”,
som også er backere på denne
cd-en. Hvem er så denne Gil
Edwards? Til tross for at han
begynner å få et visst fotfeste, er
han formodentlig ukjent for de
fleste. Men det behøver han ikke
bli etter denne utgivelsen.
Musikalsk eksponerer han en
form for rocka country, eller
“No depression” som er blitt
svært så populær over there.
Innholdet på “Mayday situation”
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er både variert og
innbydende, med
et proft og
avstemt arrangement. I sum får
man her utrolig
mye god og
svingete musikk
for pengene!

Jon Henriksen, en god kamerat
av Gil har laget dette om blues
og rockartisten:
Gil Edwards facts:
Aktuelt: Ny CD, ”Mayday
Situation” som kom ut
i februar.
Bosted: Ellingsøy, siden 1994
Fødested: Medford Oregon, på
nordvestkysten av
Amerika
Språk:
Amellingsøysk
Siv.stand: Svært gift med Tove
Barn:
4stk., 10-11-12 og
16 år gamle.
Yrke:
Artist, musiker,
komponist,
tekstforfatter.
Hobby: Artist, musiker,
komponist, tekstforfatter og motorsykkel.

GIL EDWARDS med ny CD;
MAYDAY SITUATION fra
Ellingsøya
Men hvem er egentlig denne internasjonale øyboeren?
Han ser ut som en litt smånifs
”biker”, med glattbarbert hode og
et grått skjegg i skjærsliperklassen.
Men smilet, designerbrillene og blikket bakom røper at vi har med en
landeveissluker langt utover det
vanlige å gjøre. Med rundt 200
spillejobber i året, landet rundt, er
det nok andre enn familien som ser
mest til denne karen.
- Det er ikke til å legge skjul på at
et artistliv som dette ikke nødvendigvis skaper et familieliv uten
utfordringer. Da gjelder det å være
kreativ. I vårt Edwardske hjem har
vi eksempelvis like godt flyttet helga
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til mandag, tirsdag og onsdag. kanskje flere burde prøve den varianten?
Som selvstendig næringsdrivende
er det ”et must” å organisere
arbeidsdagen og utøve gjennomført selvdisiplin. Gil Edwards
kategoriserer da også seg selv, i
den sammenhengen som…
elendig. På klingende musikalsk
tilnærmet Ellingsøyisk; - I am
ikkje akkurat nåken organisajons-guy. Bare spør kåna mi.
Men det gjenge no greit.
-Jeg kom til Norge i 1981, og har
trålet landet på kryss og langs
siden. Levebrødet har vært, og er
fremdeles, musikken.Tilfeldighetene

og næringsvettet har ført til at
mange har møtt meg i rollen som
trubadur. Det, har ikke alltid vært
det heldigste sjakktrekket for en
norsk karriere som artist. Musikk
og artistpolitiet her i landet har en
formening om at dersom du engasjeres som ”trubadur” er det en
selvfølge å underbetale deg. Du blir
mer eller mindre automatisk sett
på som flaskerytter, skjørtejeger og
skal rett og slett ikke komme her
og komme her.
- Da er det kanskje nærliggende
å gi opp?
- Vel, det er nok ikke så lett å bli
kvitt meg, og nå kan det omsider
se ut til at tunnelåpningen er innen
rekkevidde. I den senere tid har jeg

dwards
for eksempel hatt gleden av å være
på plakaten sammen med grupper
og artister som Uriah Heep,
Nazareth, Suzie Quattro og Slade,
for å nevne noen. . Sånt hjelper
godt på selvtilliten.

Plateselskapet Tylden har valgt å
satse på Gil. Den nye plata er
allerede sikret plassering på viktige spillelister i radiosammenheng. Avtaler om fjernsynsopptredender er på plass og
Ellingsøyas store hemmelighet er
i ferd med å røpes. I korridorene
hviskes det også om mulig lansering i utlandet. Et langt løp kan
se ut til å vinne over både jantelov og det som verre er.
- Hvordan har du taklet å møte
janteloven?
- Der har jeg ganske en enkel filosofi. Når det gjelder den typen
mobbing eller forsøk på kontroll,
må ”offeret” reagere FEIL og ikke
blir liggende nede. Da fungerer
det jo ikke for mobberne. Dårlig
gjort mot de som prøver å gjenopp-

live janteloven selvfølgelig. Men er
jeg artist, så er jeg artist.
Vi må runde av og vil vite hvordan vår internasjonale
Ellinsøyboer ser på omgivelsene,
etter å ha finkjemmet de fleste
både på og av- kroker i Norge.
- Hva er den beste utsikten du
kan tenke deg her i landet? Velg
fritt.

Gil Edwards lener seg litt tilbake,
får et noe drømmende utrykk
og slår fast følgende;
- Det er, uten tvil, å sitte på terrassen heime og sjå på Sunnmørsalpane i bakgrunnen med kånå mi
i forgrunnen. Ditte kan bli ei ny
sang, sier han med et musikalsk
glimt i designerbrillene. Og vi har
grunn til å tro han på det, for de
to neste plateprosjektene er
allerede i full gang.
Q-JON

NY CrD
6!!
uar 200
eb
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Etter å ha solgt gamle sykkelen i mai 2005
begynte tankene til
Knut Olav Dybsjord
fra Bærums Verk å
surre. Hva skulle han
finne på nå? De fleste
som kjenner Knut vet
han er en bygger som
har en tendens til å
plukke fra hverandre
både sine egne og andres sykler, og det
gjerne når de ikke vet
om det! Derfor var
det nå på tide å bygge noe helt nytt, noe
han ikke hadde prøvd
seg på før. Han hadde
sett seg ut Martin
Bros stuket over
lengre tid og var på
jakt etter en ramme
til dette. Når grisebonden Gert dukket
opp med en sykt fin
Chopper, var det avgjort. Knut bestemte
seg for å bygge en råere Chopper enn grisebonden fra Haugesund.
28
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Turen ble, som vanlig, tatt til
Sverre hos Lazy-Boys og en stivramme fra Hardbody med 44”
rake, +8” downtube stretch og
+7” backbone stretch ble bestilt.
Denne rammen, som har plass til
300 dekk kommer i ekstra tykke
røyr og har såkalt single downtube i forkant.Til rammen har Knut
hektet på en SJP gaffel som er
20” over og har 6 graders rake i
gaffelkrona. I tillegg til dette har
han satt inn lagerskåler med 3
grader ekstra. Noe som gir denne sykkelen respektable 220 cm i
akselavstand.
Siden mange velger Revtech-motorer for tiden ønsket Knut å gå
andre veier og valgte en helt ny
Harley-Davidson TC88 motor.Til
denne koplet han en 6 trinns
rigthside girkasse (med drivreim
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på høyre side). I hylla ligger det
klart et big-bore kit, cam-kit og
45mm Mikuni forgasser.Toppene
vil også bli portet for maksimal
ytelse. Drømmen etter hvert er i
følge Knut en kompressor til
motoren.
Videre har Knut valgt polerte
aluminiumsfelger fra RC-Components som har navnet Gladiator.
Dette har også blitt temaet til
dette bygget.Temaet skal gå igjen
på detaljer som blir sveiset inn i
rammen osv. Det vil også bli
brukt RC-Components bremseskive og caliper foran i tillegg til
en kombinert bremse/pully/caliper bak. Fremflyttersett og hendler hentes fra SJP sitt sortiment.
Når det gjelder bakskjermen, har
Knut en plan som han ikke har
tenkt å dele med oss enda, men
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han sier at han ikke har sett denne løsningen før. Han røper i
mellomtiden at det har noe med
”show and go” konseptet å gjøre. Noen vil sikkert legge ekstra
merke til salen. Salplaten ble laget og sendt til Eddi Trota som
trakk den i ekte alligator skinn.
Knut håper at denne på en måte
skal sette prikken over i`en på
dette bygget.
Så langt har det blitt vraket to
tanker, og den tredje holder han
på å lage nå. Her går også Gladiator temaet igjen. Styret kommer
til å bli en form for clip-on styre,
men med underfestet til styret
på kronen.
Det elektriske anlegget har Knut
planer om å legge utrolig mye arbeid i. Det han har gjort er å

skaffe seg et originalt elektrisk
anlegg fra en H-D Twin Cam sykkel som skal klippes opp og legges inn i rammen. Da er planen
at alt skal virke som på en ny
Harley, med for eksempel alarm,
datalogging av motor osv. Sykkelen vil også bygges med blinklys i
form av dioder som blir felt inn i
rammen.
Lakkeringen av sykkelen er avtalt
med Frank Brundin i Sverige.
Denne vil han ikke røpe noen
om.
Vi gleder oss til å følge prosessen
vider sammen med Knut. Kanskje
denne blir å betrakte på årets
Super Rally? Tiden vil vise…
Av. Knut Olav Dybsjord /
Oskar Sigurdsson

Gladiatorhjul fra RCC.

Ser lovende ut dette.

Ekte alligator.

Gladiator utgaven av bensintanken.

Customservice er et offentlig autorisert MCverksted som utfører alt fra byggeprosjekter til
service og motoroverhaling.
DELEFORHANDLER FOR:
• Goodson Luftfiltre (se bildene!) • Hogtech
rammer og komponenter • Custom Chrome
• Zodiac • Tolle • Drag Specialties • Calle’s
• V-twin • Og selvsagt: HD Originaldeler.
VI LEGGER OM MED ORIGINALDEKK:
Metzeler • Avon • Dunlop • Bridgestone.
Ta kontakt med Arne eller Lars!
Adresse: Konowsgt. 67 B, 0196 Oslo.

For mer info, se vår nettside: www.customservice.no
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