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SuperRally er overstått, og resten
av treffsesongen står for døren. Og
innimellom treff og turer med en
buldrende v-twin mellom deg selv
og asfalten, kos deg med dette
nummeret av Harley News, hvor vi
har viet mye av plassen til årets
SuperRally på Vinstra.

Da er endelig tiden kommet for at
det første Harley News med meg
som redaktør skal ut til hordene
av H-DOCN medlemmer og an-
dre som leser dette bladet. Jeg har
nok følt til tider at jeg har blitt
kastet ut i det, og at jeg innimel-
lom har vært ute på tynn is. Men
har man sagt a, må man jo også si
b. Og morsomme og interessante
har disse ukene i alle fall vært, selv
om det har vært ganske hektisk.
Våren er en rimelig travel tid for
studenter. Og med SuperRally midt
oppe i det hele, var kaoset totalt.
Nå er det jo engang slik at enkelte
mennesker jobber best under
press. Sånn er det i alle fall med
meg. Og blir noe skadelidende, så
får vi håpe for dere leseres skyld,
at det i alle fall ikke blir News.

I løpet av disse ukene som nyslått
reaktør, har jeg har kommet i kon-
takt med mange trivelige mennes-
ker. Noen kjente jeg fra før, andre
er helt nye bekjentskaper. Mange
av disse har vært gode medspillere
både når det gjelder råd, skriving
og bildetaking. Og det er helt flott.
Skal dette bli et bra blad med stoff
fra hele det langstrakte landet
vårt, er jeg avhengig av at dere
medlemmer gjør en innsats. Skal
dere på en tur, en fest eller lig-
nende, ta med fotoapparat, notis-
blokk og penn. Om dere ikke vil
skrive selv, så gi meg fakta, noen
stikkord og masse bilder. Da kan
jeg lage en artikkel fra ditt distrikt.
Dette hjelper faktisk mye bedre
enn å klage over at: nå er det bare
stoff fra Nordnorge, eller at: nå er
jeg lei av å lese om trøndere i
hvert nummer. Jeg rekker dessver-
re ikke alt, derfor trenger jeg de-
res hjelp, så enkelt er det. Stå på
kjære lesere, News trenger dere!

Det nylig overståtte SuperRally er
temaet hos både president, DK’er
og andre faste spaltister i dette
nummeret av bladet. Og det er jo
ikke så rart. H-DOCN arrangerte

et flott treff, faktisk det største no-
en gang i Norge, og det omtrent
uten problemer. Jeg vil derfor rette
en stor takk til styret og til vise-
president Moses, som har stått på
for å få dette til. Dette viser at her
har det vært god og langsiktig
planlegging. Bare på den måten kan
et så stort treff arrangeres så pro-
blemfritt, av så få mennesker. Og
med en god samarbeidspartner,
som vet hvordan et såpass stort
arrangement skal arrangeres, (her
tenker jeg på Per Gynt med Vigdis
i spissen) var suksessen et faktum.
De eneste klagene jeg har hørt i
etterkant var noen svensker som
synes det var for dyrt, og det er jo
i og for seg ikke noe nytt. Natte-
kulden var det også noen som
murret litt over. Men selv om H-
DOCN begynner å bli en ganske
stor organisasjon; været greier vi
dessverre ikke å gjøre noe med,
enn så lenge.

Dere medlemmer har også bidratt.
Mange som frivillige, og dere andre
ved å møte opp å gjøre dette til et
minne for livet for alle oss som var
der. Så kos dere med bladets bilder
og artikler fra treffet. Dere som
var der kan mimre, dere andre kan
forhåpentligvis få en smakebit av
hvordan det var å være der. Og
det blir garantert mer SuperRally-
stoff også i neste nummer av bla-
det.

I etterkant har jeg fundert litt over
hva det er som kjennetegner et
godt treff. Etter SuperRally har jeg
det enda mer klart for meg. Det
ene er lyden av latter. Det andre
er den jevne buldringa som ligger i
bakgrunnen som musikk. Og det
er vel dette det handler om. Fel-
lesskapet med å være sammen
med likesinnede, treffe kjente og
gjerne møte nye mennesker med
samme interesse. Slenger du på litt
god mat og drikke, og noen nye
gode lygerhistorier, har du vel
stort sett trefflivet i et nøtteskall.

Ha en fin sommer så lenge, og kjør
vakkert.Vi har ikke råd til å miste
noen av dere!
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Endelig kom den
helga som så
mange av oss hadde
ventet på.Akkom-
pagnert av en jevn
dur av sykler, som
kom og dro, fikk vi
gjensyn med biker-
venner fra fjernt og

nær. På det største
motorsykkeltreffet
som noen gang er
blitt arrangert i
Norge, samlet H-
DOCN over 7000
bikere fra hele Eu-
ropa. Og det gjorde
de med stil.

Allerede på Tirsdag kom de før-
ste tyskerne rullende inn på en
halvrigga treffplass på Vinstra i
Gudbrandsdalen.. Da hadde frivil-
lige vært i aksjon i mange dager
for å få alt klart til treffet åpna på
torsdag.

Etter oppskrifta
Og treffet gikk helt etter opp-
skrifta. Bikere fra hele Europa og
til og med USA, Australia og Ja-
pan koste seg med god mat og

drikke og rocka til flott musikk.
Her var både bryllup og 70 – års
dag, steinhogging, stripping, ster-
kemenner med tunge løft, mo-
torsykkelutstilling, parade og mye
mer. Det var bare blide ansikter å
se, og latteren runget over områ-
det etter hvert som lygerhistori-
ene skiftet eier.
De eneste som ble skuffet over
treffet var journalistene. Hva de
hadde sett for seg er ikke godt å
si. Med litt knivstikking eller et
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skikkelig gjengoppgjør var vel
noe av det de hadde håpet på.
Voldtekt, drap og død er ting
som enkelte journalister liker å
pynte forsidene sine med. Og
særlig når skumle bikere er invol-
vert. De var mer interessert i de
klubbene som hadde leir nederst
mot elva, enn i klubben som fak-
tisk hadde jobben med å arran-
gere trefffet. Nemlig H-DOCN.
Stor var nok skuffelsen, da lens-
mann John Dhom på Vinstra ut-

talte at det var mindre bråk her,
enn en vanlig lørdagskveld på pu-
ben på Vinstra.

Lange køer
Da syklene for alvor begynte å
rulle inn i Kåja på torsdag ble det
folksomt på tribunene ved inn-
sjekkinga. Køene var lange og so-
la skinte, som den skal på et Su-
perRally. Det store sommervæ-
ret var vel det eneste som ikke
ble helt som bestilt. Men bare

noen få regnskurer, og litt frost
et par netter biter ikke på tøffe
bikere.Vi har da vært på tur før.
Ikke en gang søreuropeerne kla-
get over været. I alle fall ikke ita-
lienerne som satt inne i Rally
Hall med toppluene godt ned-
over ørene og bare gliste.
- Kaldt nei, dette er jo Skandina-
via.Vi vet hvordan det kan være
her og kler godt på oss, var de-
res kommentar.
Maten var det heller ikke noe å

si på. Grei mat til normale priser.
Og for de litt mer sofistikerte og
sultne, var buffet-teltet med hvite
duker og et rikt utvalg av retter
et alternativ.

Gamle helter
I den store Rally hall var det folk-
somt og bra stemning under hele
treffet. Men da Uriah Heep stod
på scenen fredag kveld var det
som sild i tønne, og stemninga
stod høyt i taket. Om underhold-

I den store Rally Hall var det fullt kjør og høy steming.
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ninga kan man si to ting. Det var
et bra utvalg, og helt umulig å få
med seg alt. Her måtte man ha
programmet klart på innerlom-
ma, og planlegge taktisk. Noe
som nok ble vanskeligere etter
hvert som det ble kveld, og halv-
literne gikk ned.
Men å arrangere et treff med
norske skjenkeregler er ikke all-
tid bare bare. Kom man fra telt-
plassen med en øl i hånda, måtte
jo denne drikkes opp før man
gikk inn på selve treffområdet.
Da måtte man styrte, for man
tømmer jo ikke ut godt øl. Og
selvfølgelig måtte man jo kjøpe
seg en ny halvliter på innsiden.
Det samme skjedde når man
skulle ut på teltplassen igjen. For
hvem planla vel såpass at glasset
var tomt når man kom dit. Så føl-
te du at det ble litt vel mye øl

innabords, har vi nå helt klart
funnet ut hvem som har skylda.
Vaktene selvfølgelig, og norske
skjenkeregler. Makan til drikke-
press!!

Bål og brannsjefer
Noen måtte nok dusje i kaldt
vann, og noen doer gikk visst tett
ut på søndag. Men alt i alt tror
jeg de fleste sitter igjen med po-
sitive minner fra superrally 2006.
En gjeng franskmenn fra et sted
like utenfor Paris var helt i hun-
dre. De var imponert over tref-
fet, lyset, naturen, alle vennlige
mennesker og at man kunne sitte
rundt et bål om kvelden. (Men ik-
ke si noe om det til brannsjefen
fra Vinstra!)
I begynnelsen av treffet da noen
tyskere ikke ville slukke bålet sitt
da han sa fra for tredje gang,

gjorde brannsjefen det like godt
skikkelig. Han bare hentet brann-
bilen, og et par sprut av slangen,
og vips, tyskernes varmekilde var
historie. Her var det ingen tvil
om hvem som var sjef over flam-
mene. Makta rår.
Andre var litt mer diskret. De
holdt flammene på et lavt nivå, og
hadde brannvakt-vakt. Når pa-
truljen fra brannvesenet kom, var
det å stå tett i mur foran tønna,
så de ikke skulle se flammene.
Fungerte som bare det, i følge de
taktiske trønderne.

The end is coming
Alt som er artig tar som regel
slutt en gang. Dette var også til-
felle med SuperRally. Søndag ble
den store avreisedagen. Det ble
tynnere med telt i rekkene, og
det ble meldt om lange køer av

motorsykler nedover dalen mot
Oslo. Og politiet var på plass
med sine alkotester og stoppet
alle motorsyklister.
Rundt 1000 standhaftige sjeler
som holdt ut til mandag, fikk også
med seg festen på søndagkveld.
Det var ingenting å si på stem-
ninga da heller, og rockefoten
fikk svingt seg hos bikerne da et
av bandene slo til med gamle
AC/DC klassikere ut på kvelden.
Men som på alle bra fester, dagen
derpå kommer til slutt, festen er
over og hverdagen venter for de
som ikke har ferie. For H-
DOCN ble dette full klaff. Super-
rally 2006 var over, og arrangø-
rene kan hvile ut med æren i god
behold. For folkets røst var klar:
dette var et kjempebra treff!

Det begynte å bli ganske tettpakket på treffplassen etter hvert.

I buffet- teltet satt sultne bikere rundt bord med hvite duker og koste seg. - Det finnes bare dårlige klær, sa disse italienerne da vi spurte om de syntes
det var kaldt på Vinstra. De hadde kledd godt på seg.
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Helge Fjellheim fra
Hov i Land fylte 70 år
på mai. På årets Su-
perRally ble han he-
dret som det seg hør
og bør en ekte biker.
Gratulasjonene kom
fra klubbkompisene i
Landriders MC og
resten av publikum i
Rally Hall.

Av: Elin Bakk

- Det blir vel neppe så mange
gjester på 80 års dagen, ler han
da vi møter han lørdag ettermid-
dag.
På festen på fredag måtte han
opp på scenen like før Uriah He-
ep. Her ble han gjort stas på med
heder, gratulasjoner og en plakett
fra klubben med teksten ”Lifeti-
me member.” De spanderte også
inngangsbilletten på treffet til det
eldste medlemmet i klubben.
Når vi kommer for å slå av en
prat, driver han og pakker på

sykkelen sin. En 91 modell Heri-
tage Softail. Den har han hatt i 12
år nå. Håret er riktignok hvitt,
men ellers kunne man ikke tro at
denne mannen er 70 år.
- Jeg reiser hjem nå, jeg har vært
her siden torsdag og begynner å
bli sliten, sier Helge, mens han
ruller sovepose etter alle kun-
stens regler.
Jeg forstår Helge godt. Jeg er sli-
ten selv etter å ha vært på treff
og sovet på jorda i tre dager. Og
enda er jeg nesten 30 år yngre.

Sykkel på flyet
Helge har kjørt sykkel siden han
var 16 år. I begynnelsen kjørte
han ulovlig. Allerede i 1956 tok
han lappen på MC, lenge før
mesteparten treffets deltakere
var født. Året etterpå tok han
billappen. Den første sykkelen
han hadde var en Java CZ. Sin
første HD kjøpte han i 1989.
- Det var en Sportglide, som jeg
kjøpte helt ny. Det første jeg
gjorde var å strippe den og bygge
den om, forteller han.
Men sportgliden ble ingen gam-
melpotet hos Helge. I 1994 reiste
han og en kompis til USA og der

gikk turen til Fort Lauderdale. På
flyet hjem igjen fulgte sykkelen
han har nå, Heritagen, i flyets las-
terom.

Gammel H-DOCN medlem
Helge har vært medlem i H-
DOCN siden starten i 1986. Og
han var også med og startet Lan-
driders MC i 1988.
- Det første året arrangerte vi
bare en rockefestival. Det var i
1987 og det var TNT som spilte.
Først i 1988 hadde vi vårt første
treff og da ble også klubben
startet.
Om to år skal 20 års jubileumet
feires med brask og bram, da er
det vel selvsagt hvem som skal
stå for musikken.
- Det blir Tekrø’n det med TNT,
smiler Helge.

Klubben som tidligere har vært
medarrangør for H-DOCN-treff
skal også i år ha sitt årlige treff.
Den første helga i august braker
det løs i Hov i Land. Det er et
ganske stort treff i landssammen-
heng, rundt 500 bikere pleier å
møte opp. Sjekk H-DOCNs
treffkalender.

Godt kameratskap
- Kameratskapet, svarer han på
spørsmålet om hva som er det
beste med bikerlivet.
Å få reise på treff og møte gamle
kjente. Det blir mange mil på
veien i for Helge i løpet av en se-
song.
Og på et så stort arrangement
som dette er det mange kjente
når man har vært med såpass
mange år. Helge må sees på som
en veteran i SuperRally sammen-
heng. Han har vært blant annet i
Belgia, Nederland, Danmark,
Hunderfossen i 1991, Finland, to
ganger i Sverige og nå på Vinstra.
Helge har vært skilt i 30 år, og
har fire voksne barn. Den ene
sønnen hans er også medlem i
Landriders.
- Hvor lenge blir du å finne på
veien tror du?
- Jeg holder på så lenge jeg gid-
der, sier Helge og går for å kle på
seg før turen hjem til Hov i Land.
Vi tror den spreke 70 – åringen
blir å se på veien i mange år
framover.

Helge: Helge Fjellheim har vært H-DOCN medlem i 20 år. På årets SuperRally feiret han sin 70-års dag.
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Den som tok for seg
programmet til Su-
per Rally 2006 så
straks at underhold-
ningen var bred og
nostalgisk, fra Sterk
Mann show til Bryl-
lup, fra Utstilling til

Rock’n’Roll – og
etterhvert demret
det også i forhold til
artistene – hmmm,
det var utvilsomt
mye gammalt på pla-
katen.

Tekst/foto:Almar

Uriah Heep fikk opp stemninga i Rally Hall på fredag kveld da de entret scenen.
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Heldigvis skulle det vise seg at

artistene ikke bare holdt mål,

men sto til terningkast seks.

H-DOCN og medarrangør Peer

Gynt hadde booket opp god

bredde innenfor rock-sjangeren,

med alt fra Motorhead cover-

band og Beinhard’e selvskrevne

til Biker Bluesrock-helt Pat Sava-

ge Band, og strødde på med litt

naken hud innimellom. På tross

av at de aller fleste banda kjørte

bra og det tekniske var på høy-

den på alle spillesteder så må

man bare ta av seg hatten spesi-

elt for gamlegutta i Uriah Heep.

Fredagens konsert var en leksjon

for ungutta i intensitet og drama-

turgi. Uten alt for mye scenes-

how og fjas hadde gamlekara det

morsomt på scenen, poserte

nesten som i gamle velstandsda-

ger og serverte en stigning i pro-

grammet som dro folk med seg i

den ene allsangen etter den an-

dre. Da July Morning og Easy Li-

ving kom ble det rett og slett

klump i halsen og nesten ei tåre i

øyekroken.

På lørdag kjørte Rammsund og

Motorhead-klonene Bombers et

veldig bra show i Circus, mens

Dave Edmunds var hovedattrak-

sjon i Rally Hall. Selv om oppslut-

ninga på langt nær var som på

Uriah Heeps konsert så var pu-

blikum i Rally Hall varmet opp

med vanvittig høy intensitet av

the Carburators som gjorde en

knallkonsert. Da Dave Edmunds

The Carburators holdt høyt trykk og energi i
korte, heftige rock’n’roll låter.
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dro igang mykere, pop’ete rocka-

billy var fallhøyden stor. Den

gamle storheten fra Wales fikk da

også problemer med å følge opp,

siden hans evne til å prate til folk

og showe var av begrenset ka-

rakter. Men etterhvert lot han gi-

taren gjøre mesteparten av pra-

tinga, klassikere fra 60-, 70- og

80-tallet kom som på ei snor –

og det gode humøret kom bare

sigende på og fylte salen. Da ”I

hear you knocking” rullet utover

mengden var det allsang og heftig

dans i store deler av hallen.

Ellers var hele helgen preget av

godt samhold og god stemning,

dansebootsa satt løst, liksom

smilet. Inntrykket fra både lang-

tveisfarende og nordboere var at

stevneplassen var et utrolig bra

sted med nærhet til naturen og

bra infrastruktur (les: mange og

reine dasser). Kald vind hemmet

ikke festen nevneverdig, den blås-

te kanskje bare liv i slunkne par-

ty-dyr, og ga de mange frivillige

ekstra energi til å lage ekstra go-

de burgere og tappe ekstra gode

halvlitere.

Vel blåst, arrangører, frivillige og

band, her var det bra kvalitet

over hele linja, men de gamle er

altså fortsatt eldst!

I Rally Hall var det bra stemning og mye folk foran scenen.Jan fra H-D Vestfold sprudlet hele
helga. Her prøver han ut en helt
ny dans til ære for kundene.

Denne glade gjengen ble sittende fast i ølteltet, man forstår hvorfor.



13

I teltet dro nemlig Dos Mosquitos opp stemninga til topps med rockeklassikere i timesvis.

Gammer’n hadde kraft i gitaren.

Carburators.

Frank driver cognac-bar i Sandefjord, men ble spurt om å yte litt under
Super Rally. 72 mest våkne timer etter ankomst Vinstra er han fortsatt like
serviceinnstilt.
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Tekst/foto:Almar

Jan Frogner stilte med en herlig
hjemmebygd chopper, men mente
det var på tide at folk gikk tilbake
til mer nostalgi etter en periode
med mye fete bakhjul, lave og ”tek-
niske” customs.

Good vibes fikk
vi fra denne
japanske tri-
oen. Mino,
Toshi og Hiro
kom hele veien
fra Tokyo for å
feste og å
dekke super-
rally for japan-
ske MC-maga-
sinet Vibes.

Lørdag formiddag
under superrally var
dedikert til en aldri så
liten sjarmoffensiv i
bygda.

Et femtitalls Harleys ble kjørt
bort til storsenteret i sentrum
der mange skuelystene samlet
seg for å studere syklene på nært
hold og stemme på sine favoritter

i de ulike klassene.
Mange hundre mennesker stimlet
rundt og koste seg med alt fra
raw & low customs til godt res-
taurerte krigere, og til tross for at
en lett kjølig vind feide over plas-
sen dukket sola frem etterhvert
og sørget for god stemning.

Noen nøyde seg med å sette fra
seg sykkelen og benytte storsen-
teret til det de er ment for, nem-
lig shopping. Det er heller sjelden

det er sett så mange skinnkledde
i cappuchino-kø, og handelsstan-
den hadde sørget for målrettede
kampanjer, for eksempel gode til-
bud på soveposer, sykkelstrikk og
ikke minst bartevoks.

Andre utstillere fyrte villig opp
motoren og ruste høylytt og
publikumsvennlig og dro kanskje
et par stemmer ekstra.

Det var tydelig at utstillingen ble
satt pris på av både lokalbefolk-
ning og tilreisende treffdeltakere,
selv om det kanskje ble en i over-
kant lang formiddag da stemme-
sedlene skulle telles opp.
Etterhvert ble klassevinnerne
klare og fikk kjøre frem for å
motta folkets hyllest, og kanskje
slå av en prat med en HD-nyfrelst
Vinstra-kar.

BYGDEBRØL
– Harley utstilling i Vinstra sentrum
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Bengt kjørte fra sør i Sverige og dro publikum ved å ruse hemningsløst på sin
militær-custom med grove, egensmidde rør.

Etter å ha hørt om utstillingen på hytteradioen dro denne gjengen fra Asker ned til Vinstra for å sjekke om noen av syklene var like rå som favorittprogram-
met ”American Choppers”. De festa seg ved lakken på dette sidevognsekvipasjet og mente det var fascinerende med alt arbeidet som blir lagt ned i syklene.

Denne tyske brukschopperen hadde muligens vært på tur i norsk utmark.
GPS innfelt i tanken var en praktisk og kul greie.
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Fra Sverige kom denne, bokstavlig talt, kanon-sykkelen inspirert av AC/DC.Velbygget og vel beglodd.

Folk og variasjon.
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Noen hadde litt mer plass å stable oppakninga på.

Noen stilte med lang – andre med kort . Noen liker begge deler.

Alle feiret amerikanske jern denne helgen, men noen klarte å markere den
norske vikingen.

Best Paint:
1: P4 – Markus Hamann   97 stemmer
2: P3 – Linn Elleri  29 stemmer
3: P5 – Silvia Schinnerl  26 stemmer

Best Original:
1: O6 – Michael Kraack  37 stemmer
2: O7 – Jan Bokhove  31 stemmer
3: O1 – Uwe Springer – 30 stemmer

Best Rat:
1: R4 – Øystein Moses Aa  100 stemmer
2: R3 – Slotty Fischer  42 stemmer
3: R2 – Bjørn Bjørnsen 

Best Chopper:
1: C6 – Hans Grundin  45 stemmer
2: C4 – Linn Elleri  43 stemmer
3: C7 – Duncan Griffin  39 stemmer

Peoples Choice:
1: C8 – Stefan Wilbur  22 stemmer
2: C4 – Linn Elleri  21 stemmer
3: C7 – Duncan Griffin  18 stemmer
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De fleste med hund
ordner seg med hun-
devakt så de kan rei-
se på treff. På Super-
rally fikk vi se at både
små og store hunder
kan være med på
motorsykkeltur.

Nina Hammarberg og mannen
Mikael Aspås fra Kristinestad
vest i Finland har reist 100 mil
med Bruno på baksetet på elek-

traen. Der sitter han 

med skinnhjelm, briller, Harley
Davidson jakke og ser seg rundt.

- Dette er første turen han sitter
på, så det ble en skikkelig jomfru-
tur, sier Nina.
Bruno er en dvergsnauzer og er
ni måneder gammel. Overalt
hvor de stopper, kommer folk og
vil ta bilder av Bruno der han sit-
ter på sin blå pute og betrakter
verden.

- Turen hit gikk over all for-
ventning, så det blir nok
flere turer med Bru-
no på sykkelen, sier
hun.

Harley på tur
Skal man ha med seg en stor
hund på motorsykkel krever det
litt mer forberedelse. I fjor høst
begynte Sverre Søvik fra Trond-
heim å forberede Harley, som er
en to år gammel New Foundlan-
der, på bikerlivet.

- Først måtte han venne seg til å
ha de spesiallagete hundebrillene
på hodet. Siden var det å ha han i
nærheten av sykkelen så han

skulle venne seg til
lyden av mo-

toren.

Etter hvert ble det noen småtu-
rer rundt Trondheim, forteller
Sverre.

Han har bygd sidevogna litt om
for at den skulle passe som hun-
devogn. Nå trives Harley godt i
sidevogna, og han liker seg godt
på treff.

- Harley ligger inne i teltet sam-
men med meg. Og det beste er,
at om natta fungerer han som
varmeapparat. Og det var greit
her på Vinstra, sier han.

Det er superrally
Voff!
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De tre vennene Sa-
rah Foulds, Andie
Evans og Dave Robin-
son, fra Dover i Eng-
land, tok litt av en
omvei til årets Super-
Rally. På motorsykkel
på vei gjennom 15
land, har de allerede
samlet inn 8000 Euro.
Det er deres bidrag
til brystkreftforsk-
ningen.

Av: Elin Bakk

- Vi har alle enten venner eller
slektninger som er rammet av
brystkreft. På grunn av denne
turneen har jeg spesiallakkert
motorsykkelen rosa, siden det er
fargen på armbåndet som viser
at man støtter brystkreftforsk-
ningen, sier Sarah.

Vil bevare nasjonalskattene
“All breasts need your support,”

er deres slagord. Og overfor
brystkreftfondet var deres argu-
ment for å dra på turen: if you
wanna see them, help us!
- Alle liker bryster. Og alle kjen-
ner noen med brystkreft. Vær
med på å gi din støtte til å redde
disse nasjonalskattene, oppfor-
drer Sarah.

Til SuperRally skulle de uansett.
Og da passa det godt å kombi-
nere turen med denne innsam-
lingsturen.

Harley Davidson har også gitt sin
støtte til turneen, og på ruta
samlet de inn en Harley David-
son t-skjorte fra en forhandler i
hvert av de 15 landene de besøk-
te. Disse vil bli auksjonert bort
på nettet. De auksjonerer også
bort signerte fotballer, jakker,
hjelmer og mye annet.

- Både firmaer og privatpersoner
har gitt sin støtte på turen.Til nå
har vi samlet inn 8000 euro, for-
teller hun.

Regnvåt tur
De kjørte fra England 26.mai.Tu-
ren gikk gjennom, Belgia, Neder-
land, Luxembourg, Sveits, Liech-
tenstein, Østerrike, Frankrike,
Italia, Tsjekkia, Polen, Tyskland,
Danmark, Sverige og Norge. En
strekning på 6000 km på sju da-
ger!

- Det regnet i fire av de sju da-
gene. Om vi stoppet på en kaffe-
bar for å varme oss litt, var det

en dam på gulvet etter at vi had-
de sittet en stund, ler Sarah, og
føyer til at alle var hyggelige mot
dem på turen.

På Vinstra møtte de venner fra
England som de hadde avtalt å
treffe på Superrally.Vennegjengen
var også på treff i Valle i fjor.
- We just loved it, sier Sarah.

Liveband og grilling
Finalen på innsamlingsturen er i
august, og da blir det grillparty i
Sarahs hage.
- Her blir det liveband og grilling,
og det er gratis å komme inn,
forteller hun.

På superrally har de fått tak i SR
t-skjorter og to superrallyjakker
og som også skal selges. Den ene
donert av vår DK Stein Åge. Bra
gjort! 

Er det noen som vil støtte denne
aksjonen kan de gå inn på:
www.justgiving.com/motorcycle

Sarah og hennes venner Andie og Dave gjør en innsats for å bevare allverdens pupper.

Puppesupporterne

Sarah på sin rosa motorsykkel som
har fraktet henne gjennom 15
land.
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Tekst/foto:Almar

Når mange tusen
sykler velter inn på en
plass, en Ratbike
schtøggere enn den
neste, en svenske-
chopper lengre enn
den forrige, en halv-
topper så innih.....te
strøkent restaurert –
da blir man etter-
hvert litt sykkelblind.
Lettere uimponert
etter 48 timer i him-
melen lette under-
tegnede seg frem til
noen uttrykte detal-
jer i sykkelløypa på
Vinstra.

STATEMENTS
Ting vi liker å si andre…

Andre synes ikke de selv er så viktige.

Noen prater om hvor sinna de er...

Noen synes det er viktig med sin signatur. Og noen gjør seg klar til motangrep...
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- Vi har det veldig bra
her, sier gutta fra
Rolling Thunder i
Bergen. De sittter
rundt pallebordet og
nyter noen pils og
solgløttene på treff-
plassen på Kåja på
lørdag ettermiddag.

Av: Elin Bakk

Inne i lavvoen står en elektrisk
oljeovn, og i taket henger en
røykvarlser. Her skulle brann-
sjefen på Vinstra vært. Ber-
genserne lefler ikke med
brannsikkerheten.
- Dette var i alt i orden da vi
kom, det var bare å flytte inn.
Ikke måte på service, sier
Trond, som er klubbens ånde-
lige leder og offisielle presse-
talsmann. Vi lurer på hvem
man må kjenne for å få sånn
service, og det smiles lurt
rundt bordet. Men kaldt har
det i alle fall ikke vært.
Også da TV 2 var på besøk
fikk klubben sine to minutter i
berømmelsen. Og da var det
selvfølgelig Trond som førte
ordet.

Kald tur
Turen fra Bergen til Vinstra
gikk helt fint for Rolling
Thunder gjengen. Litt små-

kaldt over Valdresflya var det
nok, der brøytekantene frem-
deles var en meter høye. Om
treffet har de bare positivt å si.
- Vi har fått med oss både
stripping og Uriah Heep. Vi ble
riktignok litt skuffet da det stod
en halvnaken mann på sce-
nen, så da gikk vi ut igjen.
Men det var visst to fine jenter
som kom inn etterpå, sier
Trond, og gliser.
Uriah Heep konserten var de i
alle fall godt fornøyd med.
- De gamle heltene begynte
litt svakt, men de tok seg opp
etter hvert, og på slutten var
de som i gode gamle dager,
sier Trond, og det nikkes rundt
bordet.

Laget nødutgang
På nabotomta står et telt som
ser ut som en oppskåret bløt-
kake. Og Rolling Thunder
gjengen har hendelsen på vi-
deo, så klart. Eieren av teltet
(her nevnes ingen navn, men
det var visst noe med Gud-
mund) hadde på et annet treff
hatt en uheldig opplevelse da
han skulle ut i et viktig ærend
på natta. I farten fant han ikke
glidelåset i teltet, og ulykken
var et faktum. I etterkant ble
han tipset om hvorfor han ikke
bare tok bucken og skar opp
hele greia. Det samme skjed-
de igjen på Vinstra, og det
nødvendige ærendet tvinga
seg fram ut på natta. Selvføl-

gelig var det elendige glidelå-
set umulig å finne, og mannen
gjorde som han hadde fått tips
om. Han tok kniven og skar
seg ut av teltet. Denne gang-
en sparte han i alle fall buk-
sene, men teltet var et sørge-
lig syn etter hendelsen.

Vi tipser herved alle teltprodu-
senter om å lage nødutganger
merket med selvlysende skil-
ter på alle sider av teltet, slik
at en stakkars biker kan unn-
gå slike uhell i framtida.

Med egen el-ovn og røykvarsler var både kuldeproblemet og brannsikkerheten ivaretatt.

Med el-varme
og røykvarsler

Gudmunds telt var såpass lekk, at han ikke gjorde seg bryet
med å ta det ned da han reiste. Stig viser oss ruinene etter den
dramatiske hendelsen.

Med el-varme
og røykvarsler
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Neste år er det nesten
med sikkerhet vurdert
at politiet stiller på
treff med flunkende
nye bikes. Dette for å
kunne delta i en langt
mer aktiv rolle under
de store rallyene i eu-
ropa. Usikre kilder
hevder at flere tjene-
stemenn er i ferd med
å anlegge sjegg, hår og
bikerimage (kulemage)
etter at de har sett
kulturen på nært hold.

Tekst:Greger Berserk 
Foto: Glenn Edqvist

Søta bror derimot
Bevepnet til tennene, Politi i tu-
sentall, ridende terrorstyrker, si-
vilkledde spioner og flere heli-
kopter i overvåkning var sven-
skenes tilnærming og velkoms-
thilsen til verdens snilleste men-
nesker, HD folket under Super
Rally i Sverige for to år siden. Be-
kreftede rykter forteller at det
svenske politiet gikk rundt
mellom teltene og jagde folk til
sengs klokka to om natta. En
utrolig forestilling i en forsamling
med gjennomsnittsalder på be-

stefarstadiet. Utrolig provose-
rende og psykologisk uklokt.

Svenske politimyndigheter,
kom til Norge og bli vis!
Hjemme i Norge tenker Chief of
police in Fron, Jon Dohrn seg
om, og er en klok mann. Usynlig
men til stede, tror jeg mottoet
på Vinstra må ha vært. Jeg traff et
par politifolk under min frivillige
runde som streifvakt, og jeg er
sikker på at deres eneste ærend
var å se på det mangfoldige utval-
get av Harleyer. Med begge hen-
dene dypt planta i lommene gikk
de tilsynelatende ubekymret
rundt og småpratet med folk om
kubikk og dekkdimensjoner. Du
fikk ønsket ditt oppfyldt Jon
Dohrn: Vi kan alle se tilbake og
si: Super Rally in Vinstra was gre-
at! Jfr. Program/informaton.

HD mystikk
Visst nok er Harley folket sag-
nomsust og mystifisert. Dessver-
re også til dels kriminalisert og
fryktet. Dette ene og alene fordi
det har vært et par tre uheldige
episoder gjennom årene der
gjerningsmannen tilfeldigvis kjør-
te Harley Davidson. Myndighe-
tene bruker mye energi og spal-
teplass på å koble kriminalitet
opp mot mc miljøet. Hvis et ran
blir foretatt i en Audi A6, blir lik-
som ikke alle som eier en A6 kri-

minalisert. Jeg savner rettferdig-
het og litt utvidet bruk av fornuft
omkring dette i framtiden.

Det var kaldt på Vinstra
Jeg vet ikke hva Politiet fant av
ulovligheter med stikkprøver ved
innsjekkingen. Strippingen av ba-
gasje og kontroll av papirer er ik-
ke uvanlig ved store festivaler
men, jeg har en misstanke om at
utbyttet var beskjedent.
Kanskje hadde de fått bedre re-
sultat hvis de rusla opp på E6 og
stoppa noen biler som slentra
forbi vel intetanende, eller fullt
klar over at Harley folket hadde
fått all oppmerksomhet fra On-
kel Politi. Jeg trenger ikke være
mye til matematiker for å regne
ut at der er mange flere krimi-
nelle bilister enn det er motorsy-
kelister. Noe må de da finne på
for å holde varmen.

Onkel en sann venn av 
familien.
Alt i alt kan vi fortsatt kalle poli-
tiet for Onkel, et familiemedlem
med omsorg for sine slektninger.
Politimester Bastian er fortsatt
den mest fremtredende ideologi-
en i norsk justispolitikk og det er
vi glade for.
Påstanden illustreres best med
den gloheite jenta fra Harstad,
som forsøker å tine opp en fros-
sen statstjenestemann. Om lo-

vens håndhever fikk tre bein og
stå på vet jeg ikke men, at om-
sorgen er gjensidig mellom politi
og HD entusiast er herved hevet
over en hver tvil.
Politiet bidro med en viktig inn-
sats og gjorde en kjempeflott
jobb. Europa for øvrig har mye å
lære av vår flotte politistyrke.
Gratulerer og takk for hjelpen.

Vi håper og tror lovens lange
arm fikk en rolig og trivelig helg
sammen med oss på Vinstra, og
at de i ettertiden kan bidra til å
tone ned uheldige og uriktige
inntrykk av HD folket.Vi har vis-
selig bevist på Vinstra at det er
freden, samholdet, kameratska-
pet, Harleyen og pilsen vi etter-
streber og gleder oss over.

Harley Davidson Politiet
MC faren er over for denne gang.
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Gil Edwards leverte varene for publikum på SuperRally. Det var tydelig at denne mannen har spillt for bikere før.Fra første slag på gitaren sto ste-
minga i taket, og det var topp stemning gjennom hele konserten. I februar kom Gil's siste plate ut, og publlikum fikk høre låter fra denne og i til-
legg mer kjent materiale. Hans musikkstil betegnes som en form for rocka country, eller No Depression som det heter så fint i statene.

Tom Rune Hansen

Gil Edwards
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Hermann Worz fra
Lustenau i Østerrike
kan regnes som en
skikkelig norgesvenn.
Sin første tur til Nor-
ge hadde han i 1992.
Siden da har han
vært her nesten
hvert år, og han har
også abonnert på
Harley News.

Av: Elin Bakk

Til vanlig har Hermann reist

alene. På sykler med både lange

gafler og stive rammer har han

marsjet 260 mil, som er avstan-

den fra Norge til Lustenau. I år

han også fått med seg sin søster

Anna på turen, og hovedmålet

var SuperRally på Vinstra.

- Hvorfor akkurat Norge?

- Her er det vennlige mennesker,

fin natur og jeg liker stilen på sy-

klene dere bygger her, svarer

Hermann.

Han har vært på mange Super-

Rally, og må nok skuffe oss nord-

menn med at Superrally i Dan-

mark var det beste han har vært

på.

- Men jeg trives godt  her på Vin-

stra, og synes det er et godt ar-

rangert treff.

Hermann har også abonnert på

Harley News, men han innrøm-

mer at han nok hadde hatt enda

større glede av bladet om han

forsto språket.

Vestlandet og Trøndelag

Nå er planen videre å kjøre til

Vestlandet, og få med seg Trollsti-

gen og Geiranger.Videre går tu-

ren opp til Romsdal og Trøndelag

for å besøke venner, hvis motor-

sykkelen virker.

- Vi hadde litt strømproblemer

på tur opp hit, forteller han.

De første gangene Hermann var

her, hadde han litt problemer

med å kommunisere. Han var ik-

ke så god i engelsk, og nordmenn

var heller dårlige på hans språk.

Nå har han gått på kveldskurs,

for å lære engelsk, og det gir han

mye større utbytte av turene hit.

For de fleste nordmenn kan jo

gjøre seg forstått på engelsk.

Klubben Hermann er medlem i

heter 1st Harley and Indian Twin

Power Club,Austria. De arrange-

rer hver sommer sitt eget treff. I

år i St.Hans helga, som pleier å

samle mellom 500 og 1000 bi-

kere. Kanskje noe å tenke på

denne sommeren?

Besøk deres website:

www.harley-club-austria.com.

EEn sann norgesvenn

Hermann og søs: Hermann Worz og søsteren Anna har kjørt 1600 km for å få med seg Super Rally på Vinstra, og tar samtidig en rundtur på Vestlandet og i
Trøndelag.
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Bautaen er av et kaliber jeg tror
selv Josef hadde fått problemer
med.Vi snakker ikke om puslete
steintavler, vi snakker 450 kg
Granitt fra Vætø i Sverige. Fre-
drik gjør slik det er gjort i tuse-
ner av år, går laus på jævelskapen
med hammer og meisel.

Når jeg kommer ned til området
der steinhuggeren fra Sverige
holder til, spretter han akkurat
en flaske Tuborg og setter til sine
tørre lepper. Jeg venter høflig, og
over halsen på sin kalde øl ser
han på meg med tårevåte øyne.

-Jevlar, det va godt. Sier han etter
å ha tømt halve flaska.

Mens han får igjen pusten pre-
senterer jeg meg selv og fotogra-
fen. Vi kommer straks til en se-
kvens der han nærmest unnskyl-
der seg for å drikke i arbeidsti-

den.Vi bedyrer imidlertid at det
er helt nødvendig og fullt ut for-
ståelig at han drikker litt øl til ar-
beidet, støvete og varmt som det
er i solsteiken.

-Ja, så e det ju inspirasjånen. Det
e inte alltid lett å arbeta i alt stå-
ket utan lite styrkdrikka.

Fredrik sier han for øvrig har
sett en til som drakk øl i områ-
den. Isen er brutt og praten går
lett.

Den svenske steinhuggeren kan
fortelle at han utførte en lig-
nende jobb i Sverige for to år si-
den under HDCS Super Rally, og
mye kan derfor tyde på at lig-
nende monument i fremtiden
kan bli å finne over hele Europa i
kjølevannet av våre Super Rally.
Vi funderer litt på hvilken sym-
bolikk våre etterkommere om et

par tusen år vil tillegge disse bau-
taene når arkeologene graver
dem frem. Hvilke spørsmål og
hvilken mystikk vil disse store
merkelige steinene med helleris-
ninger skape. Kanskje blir vi om-
talt som villmenn ridende rundt
på maskiner konstruert som ville
dyr. I så fall ikke så ulikt våre eg-
ne funn om fortidens slektninger.

Fredrik forteller at steinhugging
er noe hen har hold på med i 4-5
år men, nå mest som hobby. Han
gir tusen års garanti på sine pro-
dukter og vi kan lett enes om at
det er solide ting han produse-
rer. Han tar siste slurken av Tu-
borgen og spretter en ny.

-På gravstener forlanger jag for-
skottsbetalning. Sier han og gliser
bredt.

En riktig forretningsmann denne
svensken. En trivelig kar som får
mye oppmerksomhet der har ni-
tidig arbeider med sin bauta. Folk
stopper gjerne opp og slår av en
prat. Han forteller om at han li-

ker seg på Super Rally, mest fordi
han treffer mange interessante
mennesker og fordi det er ingen
som surmuler om han tar seg en
pause og ”super” litt mens han
prater med forbipasserende.

Vi ønsker Fredrik lykke til og
oppfordrer alle som passerer
Vinstra til å stoppe og se på bau-
taen. Mimre litt og fotografere.
Den er den eneste av sitt slag.

For å arkivere minne-
ne fra denne helga
har H-DOCN fått
svensken og steinhug-
geren Fredrik Erikson
til å meisle inn et evig
minne om denne fol-

kebevegelsen og hen-
delsen på Vinstra.
Bautaen skal være
klar til avdukning den
9. juni og overrekkes
ordføreren og Vinstra
kommune som takk

for tilliten, velviljen
og gjestfriheten. Vår
herre valgte ut Moses
i forbindelse med sine
steintavler. Vi gjør
intet unntak ovenfor
ordføreren i Vinstra

og sender vår Moses i
forbindelse med over-
rekkelsen og avdu-
kingen.

Tekst: Greger Berserk
Foto: Rune Rørmyr

Super Rally 2006 inn i Evigheten
Rally-bautaen en harddisk med kapasitet for framtiden.

SR inn i evugheten.

Moses påvei ut i ørkenen.
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Rundt om
Tekst: Greger Berserk. Foto: Rune Rørmyr

Fyrer med ved
Fire gutter fra Trondheim og et stort grønt telt. Bikerne  har tilbake-
lagt 280 km og har med følgebil. De tar rekruttering på alvor og har
med Daniel som kjører Buell samt en annen unggutt som tar seg av
bilkjøringen enn så lenge.

-Vi savner minibank og dopapir men, er ellers kjempefornøyd med
Super Rallyet. Sier de og lemper en vedsekk til inn teltåpningen.

Tyskland, Hamburg
Tyskerne er for første gang i Norge og kom fem stykker med Kiel fer-
gen til Oslo. De har kjørt Harley i 15 år og forteller at rekruttering-
en i hjemlandet er hemmet av høye priser.

-Det er som i Norge, billigere å kjøre plast.

De er veldig imponert over SR og gleder seg til å se mer av Norge.
Etter at SR er over skal de kjøre rundt på vestlandet og nordover i
tre uker.Vi ønsker dem god tur.

Finland
Her treffer jeg kjentfolk fra tidligere treff. De kjører under navnet
Cherubs og er ikke mindre enn 16 stykker og har kjørt 9500 km en
vei.

-Dessverre må vi alltid kjøre gjennom Sverige (huff) for å komme til
Norge. Sier en av de tre bikerjentene.

De finske bikerne skal videre til Newcastle og til Skottland på en liten
rundtur før de avslutter sin ferie.
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Tromsø
Charles Jakobsen,Tromsø på sin Hard Rock Harley rett før han starter videre på sin lange ferd. Han har mange å besøke rundt omkring, og før
han er kommet hjem igjen, har han nok banket 4000 km i sadelen.

Holland
Paul Spies forteller at de er seks stykker og har kjørt 1600 km. De
har vært på SR hvert år siden 1994.
Om SR på Vinstra forteller Paul at han ble vinket inn for kontroll av
politiet og at han ble anholdt i fem timer. Da fant de plutselig ut at
papirene hans var i orden likevel, og slapp ham videre inn på treffet.
-Politiet var likevel verre i Sverige. Sier han og tilføyer at det er blitt
for mye business på Super Rally, og at dette har blitt verre med årene.

-Vi har ei jente med oss og hun har det travelt. Sier han og flirer
mens ei jente kommer trøtt og jævlig krypende halvnaken ut av teltet.

Jeg flirer med og spør om de steller pent med henne.

-Jada, gratis dusj hver dag….

Vannøya
Paul Manin kommer
fra denne øya på kys-
ten av Troms og er 37-
36-35 år eller noe
sånt. Paul er fisker og
har kjørt Harley i 14
år.

-Det er flott på SR
men, jeg liker små treff
bedre. Blir litt valuta-
forvirret av dette sier
han.

Paul har banket vel
3000 km når han kom-
mer hjem igjen og sen-
der hilsener til Rams i
Trondheim.



Nr. 3 - 2006
36

Vinteren snegla seg avsted med
jobb og tre  aktive unger og hol-
de styr på, med skole og barne-
hage. Mot påske begynte tankene
å dreie seg om den godt brukte
electraen ute i garasjen. Ikke bare
skulle den få nye dekk, det var og
mistanke om oljelekkasjer etter
sist sesong.HMMMM.......Her må
man bare starte for å få oversik-
ten.

Med godt mot ble primærdeksel
demontert .Ja at det ikke var
pakning dær, det visste eg jo, for
sist gang lekkasjen skulle tettes,
fikk eg først feil pakning. Og nes-
te gang ble den ødelagt på vei
heim.Det skal jo ikke være så lett
alltid. Pakning på tube har jo vir-
ka før,så det ble den enkleste
løsninga. Dekslet ble montert et-
ter beste evne og den første
prøveturen ble forberedt..Atter
kribla det i magen da alt var
montert  igjen, og hjelm og han-
sker var funnet fram.
De nye Dunlop dekkene var og
blitt montert, og alt var bare vel-
stand,trudde eg........

Etter et par mil og motoren had-
de fått rett temperatur, stoppa
jeg på bensinstasjonen og sjekka.
Faan i h......OLJE .OK ,heim igjen,
monstret opp på løftebukken,
Fram med Mag lykta og krype
under. Ja vel, lekkasje fra innerpri-
mær. Den var ny .Den helvetes
simmeringen der bak ja, bak clut-
sjen på en måte ja.Tida begynte
jo å bli knapp, og man har jo an-
dre planer og enn bare å skru på
den gamle h......Harleyen..Men
her ble bestemmelsen tatt
tvert.Av med driten igjen, ringe-
runde til dele phusheren, og gå i
gang. Nykokt kaffe på kanna, en
liten bunke Zappa plater fra 70
tallet og fram med verktøyet.

Demontering gikk greit, men det
var faan så det satt fast......
Hva er det de sier i reklamen? ”
Det enkleste er oftest det bes-
te!” Fram med spettet og kil fast
inni bakhjulet.Løst blei det og
resten var demontert på et øye-
blikk.

Alt av simmeringer og o-ringer
var innkjøpt, og ble montert et-
ter beste evne.Da det var ytre
primær dekslet sin tur, som for-
øvrig endelig hadde fått pakning,
skulle eg bare sjekke at starter-
drevet fungerte, ble start knap-
pen så vidt trykket inn en gang.
Ny prøvetur var snart innen rek-
kevidde. Da eg svingte ut på
veien skrapa eg nedi med sides-
tøtta, ja ikke at det var noe nytt,
men eg tenkte: faan så lav han var
i dag da.....Ingen luft verken foran
eller bak vel, og ei slapp fjær på
støtta. Eg syntes han var veldig
stiv og rar, så første stoppen ble
rett borti vegen på bensinstasjo-
nen.Og godt var det....OLJE!!!!
Masse olje på bakken under den
faans primæren. Det formelig
randt.

Eg .hoppa på og kjørte rett heim.
No var humøret betraktelig dår-
ligere enn sist eg kom heim etter
prøvetur. Fram med mag lykta
igjen. Javel ja, skulle nok ikke ha
prøvd den starteren uten ytre
deksel på nei. Det sier seg nesten
sjøl.Akslingen har ingen støtte og
slo simmeringen rett ut av deks-
let (innerprimær). Monstret opp
på løftebukken igjen, på an igjen.
Tappe olje, av med dekslet ,star-
ter div .Slapp heldigvis å ta av pri-
mærkjedet og clutch denne gang.
Endelig langt nok inn, på med ny
simmering, montere igjen .Phu-
uu,endelig ferdig.

Men hva var det med den fjæ-
ringa som ikke var riktig.????Sjek-
ke sjekke, Faan ihelvete, og svarte
sattttttan..........Da såg eg bare tu-
senlappene flagre og ei lyn for-
bainna kjærring som forlange salg
av gammelhorken. STØTDEMPE-
RAN satt fast!!!!! Det enkleste er
kansje ikke det beste likevel. Hva
var det no spettet var kilt i mot?
Støtdemperan ja. De tåler jo ikke
mye sideveis krefter.Det veit eg
jo no.Demontering av støtdem-
pere gikk jo veldig fort, ja dem
var en liten tanke bøyd. Hva er
det heter i reklamen da:”Det bil-
ligste er egentlig det enkleste”El-
ler var det omvedt????

Heiv støtdemperan i bilen sam-
men med et måleband og skyve-
lær, dro rett til nærmeste verk-
sted som har presse,opp på kon-
toret til sjæfen, forklare som en
liten onge som står skolerætt,
om eg kan være så snill å få låne
pressa. Han trakk på smilebandet
og sa ja, kan du bruke den da,
husk å ikke ta for mye, dem tåler
ingenting. Takk eg veit det sa
eg,skal være veldig forsiktig.Heilt
rett,det var ingen problem å
bøye dem tilbake, og med et ørli-
te håp om SR 06 var innen rek-
kevidde.Montering gikk greit og
det virka som om alt var ok. No
hadde eg egentlig ikke så veldig
lyst til å prøvekjøre, motet hadde
svikta en smule.Var nok redd det
skulle dukke opp nye overras-
kelser. Men prøveturen ble
tatt,og alt virka fint.Til og med
clutchen virka som den var bed-
re enn i fjor.Yessss!!!!

No var humøret tilbake dær det
skulle være. Dagen etterpå tok
eg en lang prøvetur på en 14-15
mil, men den lille oljedråpen
under dekslet den henger dær av
og til.

OK, kansje man skal gi seg dær.
Disse gamle motorene skal kan-
sje ha den lille markeringa på de
fine steinan som folk har i gårds-
romman sine. Slik at man skal få
litt kjæft av og til.

Turen til Vinstra ble gjennomført
uten ett eneste problem, tilliten
og vennskapet til electraen er
sterkere enn noen sinne.
Moralen bak denne lille historia,
er vel at man skal aldri ta for lett
på selv den enkleste jobb.”Liten
tue velter store lass”.

Så en stor takk til alle som jobba
på Vinstra! Treffet var et av de
best gjennomførte eg har vært
på.

Hilsen plasskomandant, Electra
parking .(Utnemt av Aron)
Medlem no:4549 Hans-ArneTa

nk
er

 fø
r S

R 
20

06
Endelig ble det bekrefta en gang utpå vinteren 05. Eg hadde fått klar-
signal fra kjerringa, det ble Superrally på meg i 06!!!! Kriblinga begynte
umiddelbart i magen. Helt utrulig egentlig, en godt voksen mann med
28 års erfaring på motorsykkel, som fortsatt gleder seg som en unge
for å få en tur på et stort treff.Treff har eg jo absolutt fått min dose av,
selv om det er noen år siden den mest aktive tida. Kanskje det hjalp at
det blei investert i en splitter ny sportster  i fjor........


