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

Deler og tilleggsutstyr skaffes
fra de mest renommerte leverandører som:

•
•
•
•

Birkebeinerveien 12, 2316 Hamar
Tlf-verksted: 62 10 31 15 - Mob: 45 61 64 92
E-mail:dsa@tele2.no
www.2and4wheels.no
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Zodiac
W&W-Cycles
Custom Chrome
etc.

Ta kontakt med Dag Sverre Andersen
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Forside foto Rune Rørmyr.
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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

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
Hammarstoppen 15,
2008 Fjerdingby
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
Vegard tlf. 922 27 294
e-post: butikken@h-docn.no
Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
mob: 913 84 050
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
Elin Bakk.

Nr. 5 - 2006

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Adr:Amundrudbakken 2,
2070 Råholt
Mob: 913 84 050 - 67 49 14 21
e-post: news@h-docn.no
Grafisk Produksjon:
Fræna-trykk as, Elnesvågen
post@frena-trykk.no
www.frena-trykk.no

Vi utarbeider også annonseoriginaler på forespørsel.
Abonnement kr. 350.- (5 nr.)
Bankkonto: 3000 15 00 100
REGNINGS-ADRESSE:
Hammarstoppen 15,
2008 Fjerdingby
ISSN 0805 6544

Annonsepriser:
Bakside , 1/1 side 4 f. kr. 5.000.1/1 side 4 farger
kr. 4.500.1/2 side 4 farger
kr. 2.700.1/4 side 4 farger
kr. 1.750.1/1 side sort/hvitt kr. 2.900.1/2 side sort/hvitt kr. 1.500.1/3 side sort/hvitt kr. 1.250.1/4 side sort/hvitt kr. 1000.1/6 side sort/hvitt kr. 700.1/8 side sort/hvitt kr. 700.Alle priser er ekskl. mva.
Leveringsfrist for annonsemateriell er 14 dager etter manusfrist
for stoff til Harley-News.

Manusfrist
16. januar

Harley-News 5-2006 dok

22-11-06

08:47

Side 5

Hei Godtfolk.
Jeg regner med de fleste av dere
medlemmer der ute har fått stallet
inn for vinteren, tatt ut batteriet,
fylt opp tanken og gjort andre
nødvendige forberedelser. Slik at
dere uten problemer kan fyre opp
jernet når våren kommer. For min
egen del skal Elsa Jernsportster tilbringe vinteren i byen i år, i egnet
temperatur sammen med likesinnede. Nyvasket og polert ble hun
forvist fra hjemmet. En kald og
trang bod uten isolering, duger ikke for en gammel traver.
For H-DOCNs del har året som
har gått vært et bra år. Superrally
på Vinstra føyer seg inn i rekken av
vellykkede arrangementer, i tillegg
til de andre treffene klubben har
arrangert. Dette fører til at klubben nå har en sunn økonomi, noe
som skal komme dere medlemmer
til gode. I løpet av året har vi mistet noen DK-er, og vi trenger så
sårt noen nye. Så har du lyst til å
ta et tak for H-DOCNs medlemmer, ta kontakt.Vi trenger medarbeidere både i nord, i midten av
landet og på Østlandet. Flinke og
engasjerte DK-er er med på å
knytte klubben sammen, og å sikre
aktivitetene i de forskjellige distriktene. De er også en god samarbeidspartner for redaktøren, slik
at vi får stoff fra hele landet til bladet vårt. Jeg har i det siste mottatt
en god del stoff fra dere medlemmer og DK-er,Tusen takk til dere.
Men jeg gir meg ikke med å mase.
Jeg trenger enda mer, så stå på. Besøker du en klubb, er på et treff eller bare kjører en tur. Ta med kamera, ta noen bilder, lag noen få
notater, og vips, vi har en artikkel
til bladet. Jeg trenger også bilder til
lesernes. To bilder mottok jeg til
dette nummeret! Det er jo over
2000 av dere der ute! Jeg vet det
ligger bilder i søkk og kav på deres
pc-er over det ganske land. Så
send inn, send inn.

boks. Det skjer nok ikke før ut på
våren 2007.
2006 og H-DOCNs jubileumsår er
snart over, og i den anledning har
vi tatt en prat med en av klubbens
grunnleggere, nemlig John Lillegård, Mr Chopper himself. Han har
gjort en stor innsats som blant annet president og redaktør, og har
han også vært ansvarlig for medlemsprogrammet og medlemsregisteret i klubben i mange år. John
er også kjent som en pådriver for
ombyggingssaken. Vi vil herved
overbringe en stor takk til John for
hans innsats for klubben gjennom
17 år, og for motorsyklister generelt.
I dette nummeret ligger også en
kalender som er en liten julegave
fra oss i H-DOCN til dere trofaste lesere. Takk til bidragsyterne!
Jeg håper at den kommer til å pryde mange vegger gjennom året
som kommer. Ellers er jeg mottagelig for ris og ros, tips om klubber, treff, turer, kaffekvelder, mennesker og sykler som det kan bli
en artikkel av. News er bare et tastetrykk unna, enten du foretrekker
telefon, sms eller mail. Kontakt info
på side fire. Bare ved hjelp av dere
medlemmer kan dette blir et medlemsblad slik vi vil ha det. Vet du
om noen som kan tenke seg en
annonse i bladet, ta kontakt. Uten
annonsører, blir det ikke noe blad.
Sliter du med å finne julegaver i år?
Ta en titt i vår nettbutikk, der finnes mange fine tips. Sjekk ut de
nye tøffe dametoppene med
HDOCN logo. Jeg ønsker meg i alle fall en sånn til jul!
Til slutt vil jeg ønske alle en riktig
god jul og et flott motorsykkelår i
2007.Vi høres i februarnummeret.
Hilsen Elin
Redaktør

Når det gjelder ombyggingssaken,
så er den fremdeles ute til høring. I
juli skulle saken først ut på norsk
høring, med en høringsfrist på tre
måneder. Deretter skal saken ut på
en EØS-høring på nye tre måneder. Vi avventer beskjed fra
NFSOK, når de nye reglene er i

www.h-docn.no
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Lapplands største Harley-fest
26.th Harley-Davidson Club Finlan d
International Rally, var i år lagt til Ylläs i
Lappland. Ylläs, som er et vintersport anlegg, hadde flotte fasiliteter. Det eneste som man kunne sette fingeren på, var
dårlige teltplasser.
Te kst/foto: Steinar
Hovedmengden av de 1400 deltagere hadde derfor innlosjert
seg i hytter, leiligheter og hotellrom, som det var flust av i området. Siden Ylläs bare ligger vel 40
mil fra Tromsø og Alta, var det
en stor mengde nordmenn som
hadde lagt turen dit.Vi har jo i
alle år hatt mye finsk besøk på
vårt Run to the Arctic Fun treff,
og det var kanskje på tide vi stilte like mannsterke tilbake på ett
av deres treff. Det skal ikke legges skjul på at treffplassen var
omstridt og omdiskutert, nettopp på grunn av de dårlige teltforholdene, og at fasilitetene var
spredt over et ganske stort
område.
God stemning
Styret i den finske klubben har i
flere år lekt med tanken på å
legge hovedtreffet så langt mot
nord, men var lenge i tvil om
denne plassen egnet seg. Når
man endelig bestemte seg, så var
styret fortsatt delt i synet, og
det var nok også deltagerne til
en viss grad i etterkant av treffet.

Fet stil, sort matt og bakdekk type
veivals.
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Dette la ikke noe lokk på stemningen i alle fall, og en god porsjon med godt og varmt vær, lite
mygg, billig øl, god musikk og
mat, gjorde nok at de fleste syntes treffet var helt topp. Det var
3 restauranter inne på treffområdet, festivaltelt, en del salgsboder og alle nødvendige installasjoner for et hyggelig arrangement. I tillegg stilte Hotell Saaga
sine Spa-anlegg til disposisjon for
en rimelig penge, så det var litt
for enhver smak.
Flott arrangement
Inntrykket man satt igjen med på
turen hjemover var overveiende
positivt, og som nær sagt som
vanlig, så klarer finnene å lage et
flott arrangement. At 1400 finner
veien til Ylläs er mildt sagt imponerende,Ylläs ligger 100 mil unna
Helsinki og de større byene i
Finland, uten at det virker som
det plager deltagerne. De vet å
sette pris på turen dit, og tiden
de får i Lappland. Norske bikere
har generelt sett noe å lære her.

Børge balanserer drinker etter
beste evne, gikk ikke alltid bra
denne gangen.
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Det som kommer inn må ut i blant.
Eski hadde tatt på seg et lokalt festantrekk na?r han først hadde lagt turen
nordover.
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Det er ikke bare kjendiser som gifter seg.
Bikere gjør det også, og de gjør det med
stil.
Te kst: Elin Bakk. Foto: Gunvor Hovde Gulbran s e n /
Ellen Fosslie/Jo Erik (Jorik)Johnsen

Den 12. august tok Tori Husås
og Per Øyvind Hovde fra
Jevnaker steget inn i ekteskapet.
Tori er helt fersk som HDOCN-medlem, mens Per
Øyvind har vært medlem i
mange år. På den store dagen
møtte vennene deres opp med
sykler til fotografering, og de var
også med og kjørte kortesje fra
Haug Kirke til Bøndernes hus på
Jevnaker der festen var.
Det lykkelige paret vil sende en
stor takk til alle som var med å
gjøre dagen helt perfekt for
dem. De vil også takke Morten

Røste,Tommy Nilsen, Jo Erik
(Jorik) Johnsen og Henning
Gullen i Rockerne Mc for lånet
av sykler, der også Per Øyvind er
medlem. Faktisk er han den av
medlemmene som har vært med
i klubben lengst. Det er hans
sykkel som er med på brudebildene. Forlovere er Tom Elnes og
Ellen Bisgaard.
Bildene taler for resten.
Vi stiller oss i rekke av gratulanter.
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Hamar Bi
Her finner du ingen skinnende fasader i glass og stål, eller lysende neonskilter. En rød låve på
et småbruk like utenfor Hamar sentrum er lokalitetene, og butikkskiltet i stein har enda ikke
kommet på veggen.
Tekst/foto: Elin Bakk

Men innenfor døra finner vi et
velutstyrt verksted, butikk hvor
du får kjøpt både sykler og
deler, og sist med ikke minst,
skikkelig gammeldags kundebehandling.
- Vi satser først og fremst på å gi
kundene våre god service. Mange
vi har snakka med beklager seg
over dårlig service i bransjen, og
at de rett og slett blir oversett
eller ledd av. Det er jo kundene
vi lever av, og da er det klart vi
skal behandle de med respekt,
sier eier og daglig leder i Hamar
Bikestore, Stig Lysbakken.
Og at servicen er bra kan News
utsendte skrive under på. Da
undertegnede måtte ha assistanse til Elsa jernsportster på vei til
årsmøte og H-DOCN treff i
Stryn i sommer, var det meget
god hjelp å få. En telefon ble tatt,
og det var bare å komme med
sykkelen. Her hengte man seg
ikke opp i bagateller, som at det
var fredag og butikken skulle
stenge for et par timer siden.
Sykkelen ble fiksa, og uten at det
kostet skjorta.Tusen takk
Christian!! Topp service!!
Hekta på motor
Stig har jobba i motorsykkelbransjen siden 1993. Sin første
tohjuling fikk han som 13 - åring.
- Jeg har bestandig vært interessert i alt med motor. Sånn har
jeg nok drømmejobben, forteller
han.
I 1993 begynte han med mcbutikk og verksted, og hadde
300 kvadratmeter butikklokale i
Hamar sentrum. Butikken gikk
strålende, men fritid og familie
var fremmedord. Derfor begynte
han på det som den gang het
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I det lyse verkstedet kan man få utført både reparasjoner og ombygginger. Fra venstre mekaniker Christian Elvestad
og sjefen sjøl, Stig Lysbakken.
HD Oslo i 99, som delelageransvarlig.
- Jeg trivdes godt der, og lærte
utrolig mye, særlig av Malte. Men
å pendle til Oslo var heller ikke
noe pluss for familielivet. Så derfor kjøpte Stig småbruk i
Imerslundmarka, og starta for
seg selv igjen i 2002. Nå har han
en deltidsjobb i tillegg, men mest
for tryggheten.
- Med fire barn, er det greit å ha
noe fast, der man vet hva som er
i lønningsposen. Men det er nok
bare et tidsspørsmål før jeg har
dette som heltidsjobb. Om jeg
jobber mye, så er jeg jo hjemme
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likevel. Det er i alle fall nok å
gjøre, forteller han.
Han har i et år nå hatt Christian
Elvestad ansatt gjennom arbeidsformidlingen, eller Nav som det
nå heter. Han er utdannet bilmekaniker, og Stig kommer nok til å
ansette han ved årsskiftet.
- Hvis han oppfører seg like bra
som han har gjort hittil i alle fall,
ler han.
Satser bredt
Hamar Bike Store satser bredt,
og kan tilby både salg av sykler,
deler, rekvisita, reparasjoner, bygging og vinterlagring.

- Dessuten er vi autorisert forhandler for merker som Zodiac,
Custom Crome,V-twin, MidUSA,W&W og Paucho. Når vi
bestiller deler til våre kunder
satser vi på kort leveringstid.
Sender vi ordren før klokka tre
en ettermiddag, har vi varene
klokka 12 dagen etter, forteller
Stig.
Butikken har kunder innom fra
Sørlandet og helt opp til
Trøndelag. De har også egen
hjemmeside og også en webshop, der de sender på postordre
til kunder over hele landet.
- Vi har også en policy om at
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Bike Store
kjøper du noe, og når du prøver
det på sykkelen ser at det ikke
passer, er det bare å komme tilbake med det, sier han.
Utvider
I løpet av vinteren utvider
Hamar Bike Store butikken.
Hestene i stallen ved siden av
verkstedet måtte bytte plass

med hestekrefter. Her blir butikken utvidet til 200 kvadratmeter.
Da kan de øke utvalget av klær
og stæsj, og har også plass til
flere sykler.
- Utvidelsen gjør at vi også får
plass til egen kaffe/ljugekrok, og
også overnattingsmuligheter om
noen skulle trenge det mens de
venter på sykkelen sin, eller er

på gjennomreise, sier Stig.
Men finner kundene fram til dere?
- Ja det pleier ikke være noe
problem.Vi ligger jo bare 2
minutter fra E6. Er det noen
som ikke finner fram, er det bare
å ringe, og vi kommer og henter
de, og guider de hit, sier
Christian.
De har også spesialisert seg på

deler til litt eldre sykler.
- Mange opplever at det er vanskelig å få tak i slike deler. Men
her er vi veldig glad i f.eks
Shovel. Det eneste vi ikke vil ha
inn på verkstedet er
Jernsportster, sier Christian og
ler.
Men vi vet at det er i alle fall
bare tull.

Butikken er under ombygging og når de er ferdige har de 200 kvadratmeter med lokaler.

Via pc og internett effektueres bestillinger fra kunder over hele landet.

Utenfra ser det mest ut som en vanlig
låve, men innenfor døra finner du butikken og et verksted med alt utstyr.
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Det begynte en lørdagskveld i Company Mc sine klubblokaler. Knut og hans klubbkompis og kreative sykkeldesigner Gard satt over et par glass øl, og snakka om smått
og stort. Og temaet ble etter hvert, motorsykkelbygging.
Tekst. Elin Bakk. Foto: Horst Rõstler
Knut hadde akkurat kjøpt en
1980 Shovelhead, og ymtet i
grove trekk om hvordan han
tenkte seg at chopperen han
skulle bygge, skulle se ut.
- Og så skal den være oransje, med grønne flammer,
avsluttet Knut.
Og etter en liten stund hadde
Gard tegnet sykkelen med en
kulepenn

14

på et linjeark som lå og slengte i baren.
På tegninga så den akkurat ut
slik som på bildet i hodet
mitt, forteller Knut, og ler.
Mens Knut bygde chopperen
hadde han en Panhead som
brukssykkel. For det skulle ta
tre til fire år, før sykkelen var
helt ferdig.
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Mye selvlaget
Delene ble kjøpt litt her og
litt der etter hvert, og Knut
innrømmer at det har vært en
del gode kjøp. Det er fordelen
med å ha god tid når en skal
bygge.
- Da kan en kjøpe deler etter
hvert som de dukker opp, og
slipper å ruinere seg på dyre
kjøp, sier Knut. Mange av
delene på sykkelen har Knut
også laget selv. Slik har sykkelen fått et personlig preg, med
mange smarte og spesielle
løsninger.
Ramma har 45° rake, og tanken er bygd om. Det var
egentlig to originale Harley
tanker på 5 gallon, som er
bygd sammen, og stretca, for
at den skulle passe bedre til
formen på sykkelen. Styret er
et dragbarstyre som er laga
bredere enn det er originalt,
og det har innvendig gasstrekk. Oljetanken er også
bygd om, og den har fått
toppfester i stedet for de originale festene nederst.
Bakskjermen er en vanlig flatfender, men de spesielle
skjermstagene har Knut laga
selv.Vi lurer på av hva da, og
hvordan han har fått den
jevne runde formen?
- Det er flere som har lurt på
det, men det forblir en hemmelighet, sier Knut og smiler
lurt. (Kanskje man kan lure
det ut av han om man finsnakker med han en riktig sen
kveld på fest??)
En annen fiffig detalj er girstangkula, som er en grønn
terning som tar igjen fargene
på flammene på sykkelen. En
likedan terning sitter også på
justeringa på bakhjulsbolten.

Gjennomført, synes vi.
Eksosanlegget er supertrapp
anlegg, men det ryktes at det
muligens blir skiftet ut i vinter.
Den som lever får se…..
- Og så har den kickstart
selvfølgelig. Som alle choppere
skal ha, slår han fast.
Sykkelen er godkjent 621,
men det ble nesten et og et
halvt år med prøveskiltkjøring
før godkjenninga var i boks.
Spesiell lakk
Lakken på Knuts sykkel er
også et kapittel for seg. Først
ble hele sykkelen lakkert hvit.
Så ble den lakkert oransje
transparent med blå perlemor.Til slutt fikk den grønne
flammer med striper av
British racing green. Det tok
50 timer med maskering, før
siste strøk kunne sprøytes på.
Men resultatet av en så
omstendelig lakkeringsjobb
ser man godt, etter som lysforholdene varierer. Den skifter fra knall orange i overskyet vær, til mer rosaoransje i
sterkt solskinn.
Pakkemulighetene er ikke all
verden på en slik sykkel, og
Knut er en biker som gjerne
drar på tur.
- Jeg har en ganske stor pakksekk som jeg stropper på
framgaffelen. Der får jeg med
meg det jeg trenger, så det er
ikke noe problem, sier han.
Knut har ingen umiddelbare
planer om å selge sykkelen og
begynne på et nytt prosjekt,
han har fått den sykkelen han
ønsket seg.
- Men det er klart, blir jeg tilbudt nok penger, skal jeg alltids tenke på det, avslutter
Knut.

De spe
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Her et Gards utkast til lakk på Knuts
sykkel, tegnet over et glass øl en kveld.

gene.
De spesielle skjemsta
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Fin plassering av
speedometer.

h
S
s
Knut
Tekniske fakta:
Eier/bygger:
Knut Skogsrud
Ramme:
Calles, 45 °
Motor:
1980 Showelhead
Girkasse:
4 trinns m suicide clutch
Drivverk:
3 ” open belt
Gaffel:
Custom speed krone/16 ” over
Hjul:
foran: 19 “
bak: 185/65/14
Tank:
Knut og Lars, Company Mc
Lakk:
Gard (Seventh Heaven design)
og Henning, Company Mc
Bremser:
ISR
Eksos:
Supertrapp
Tenning:
elektronisk
Forgasser:
CV

16
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NYHET!
Jubileums skjorte sort
M-L-XL-XXL
Kaki M-L-XL-XXL

90,-

T-SHIRT m/lang arm
M-L-XL-XXL

150,-

Super Rally T-shirt 2006
Sort XXXL
Kaki XXL-XXXL

50,-

Hettejakke sort,
M-L-XL-XXL

350,Nyhet
Strikkalue, passer både
store og små!
Super Rally pinn 2006

20,-

BrodertFøderasjonsmerke
i tøy Midl. utsolgt

40,Nyhet Ny H-DOCN caps

90,18
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Vegard 92 22 72 94 • e-post: butikken@h-docn.no

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

80,-

Utsolgt

150,-

H-DOCN kaffekrus.
Igjen på lager!

60,-

Samleperm til.
Harley-News

80,Brodert Tøymerke
H-DOCN

50,-

Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

370,-

Vinylstikkers (8cm) kr. 20.Vinylstikkers «Støtt H-DOCN» kr. 10.kun få igjen.
Høyde 100 cm.
Diameter 31cm.
Rommer 59 liter!

Metallmerke (rundt) H-DOCN
kan både skrues og syes på kr. 60.Treffmerke anheng kr. 65.- midl. utsolgt!
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Det var varmt og solfylt i Nord-Trøndelag,
helgen 15-17 september 2006, da H-DOCNs
Final Run ble arrangert av Verdal MC for
andre gang.
Tekst: Mikael ”Russern” Savin
Foto: BjørnAustli/Per Joar Overmo

Allerede tidlig på dagen på fredag hørte vi lydene av motorsyklene rundt om på veiene og
folk begynte å samle seg for å
kose seg i det fine været. Både
for å se, og for å bli sett, eller
for å slå av en prat med likesinnede og for å treffe gamle kjente. Noen var bare på dagstur,
men de aller fleste var der for
hele helgen. Over 120 besøkende kan nå si ”Jeg var der!”,
og 80-90 stålhester stod fint på
rekke og rad ved Verdal MCs
klubbhus på Reinsholm i Verdal.

Lavvoer og telt ble satt opp,
campingstolene sto klare, pilsen
ble åpnet og festen var i gang.
X3M Tattoo fra Namsos stilte
opp og arbeidet hele helgen for
å gjøre folk gladere med sin
kunst. På lørdag, da enda flere
kom, sørget Arnt H. (Verdal MC)
for grillet hvalbiff som smakte
som vanlig utrolig godt. Den ble
omtrent revet bort, da dette er
Arnts kunst.
Av underholdning på lørdagskvelden var oksekuk-kastinga en

av aktivitetene. I år var det Krille
fra Survival MC Østersund som
utmerket seg ved å kaste
”okseutstyret” lengst fra seg i
herreklassen. Blant damene ble
Hege fra Namsskogan en mester
i faget. Priser ble delt ut for innsatsen i oksekuk-kasting til stor
applaus.
For lengst kjørte MC fikk
Bensin-Geir fra H-D Garasjen i
Tromsø en velfortjent pokal. For
lengst kjørte bil ble Manfred
prissatt for å ha kommet helt fra

Köln i Tyskland - 2600km! Og
”Ovlin”-prisen gikk i år til
Øyvind fra Mamas Boys MC
Steinkjer. Det ble skålet for prisvinnerne, mens den lokale
Aksnes-duetten underholdt oss
med live-musikk. Alle medlemmene i Verdal MC gjorde sitt
aller beste for alles beste, og det
ble en veldig trivelig helg. Vi ser
frem til neste år, og et nytt Final
Run i Verdal Mc sin regi..Vel
møtt og ha et godt MC-år i
mellomtiden!

Bensin Geir får premien for lengst
kjørte på sykkel, av Per Joar fra
Verdal Mc.
Utenfor klubbhuset lørdag ettermiddag, noen av deltakerne på treffet.
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Lørdag formiddag, morgenpils på verandaen.

Per Joar, Robert og
Mikael fra Verdal Mc i
baren.
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Olle med hatten.

Side 38

Bengan venter på neste runde.

I 1994 ble det for første gang arrangert
hillclimb i Norge.
Arangementet som
Riggen Mc Trondheim
årlig har arrangert
ved Nidelvens bredder på Sluppen i
Trondheim, trekker
et stort publikum
Tekst: Rolf Myhren/ElinBakk
Foto: Elin Bakk

Noen ganger ender man i gjerdet.

Resultater Nordic cup, etter tre løp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

38

Bengan Notberg,Team Isacsson 163 p
Joacim Mellstrøm,Galtholmen 163 p
Bernt Bøkseth,Riggen 163 p
Jørgen Haugen,Spirit of Åsen 132 p
Torgeir Husby,Spirit of Åsen 129 p
Harry Grefstad,Team Bygdeoriginal 126 p
Dag E Schjetne,Team Bygdseoriginal 118 p
Peter Isaksen ,Mjølner 112 p

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
17)
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Olle Wrisen,Hydet 110 p
Pelle Bonell,Team Hangover 105 p
Stefan Andersen,Galtholmen Mc 101 p
Jan Tore Myren,Baldos Racing 95 p
Erik Lindh,Team Hangover 93 p
Per Arne Stenvik,Hillrace Team 92 p
Tommy Kristensen,Hooters Hillclimb Team 90 p
Helge Alstad,Riggen 77 p

Årets raceweekend ble delvis
amputert i år, fordi Streetrace
måtte avlyses fredag kveld på
grunn av været. Lørdagen opprant med fint vær. Om ikke sola
skinte, var det tørt og fint i bakken, som alltid undre Riggen MC
sine Hillclimb kjøringer.
Arrangementet ble 100 prosent
vellykket med mye folk og moro.
Mange flotte prestasjoner av flinke førere fikk publikum være
vitne til. Motorsykler med 150
hk++ ble traktert med den aller
største selvfølgelighet. Helt frem
til noen hopper over kanten av
bakken og havner i sikkerhetsnettet. Mange ønsket å vinne,
både på grunn av ære og fine
premier.Til slutt kjører førerne
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Her går det unna.
en oppvisningsrunde og her kan
det meste skje, og det er best å
holde seg godt unna sperringene.
Jevnt løp
Som det går frem av resultatlista,
var det utrolig jevnt i år.
Førsteplassen i løpet i Riggen
gikk til svensken Bengan Otberg
fra Team Isackson, andreplassen
gikk også til en svenske,
Joakim Mellstrøm fra
Galtholmen,Tredjeplassen
sørget Bernt Bøkseth fra
Rubbish Mc for å hale i
land. I Nordic Cup kom
disse tre på delt førsteplass med samme
poengsum.
Som så mange ganger før
var det Olle fra Hydet
som lagde mest show
med sitt spesielle kostyme. Nemig frakk, flosshatt
og store ører. Hele kjøringa ble
sikkert og elegant styrt av speaker Binga og etter drøye 2 timer
var både kjørere og publikum
fornøyd med Riggen MC sitt
flotte arrangement. Om kvelden
ble det som vanlig fest hos klubben med flere band og høy
stemning.
Internasjonalt
Selve bakken ligger i et område
som har historiske røtter hva
motorsport angår. På 1970-tallet
ble det på Sluppen kjørt motor-

Ikke alle kommer over kulen.

cross i og rundt Smidalen.Ved
oppstart i 1994 stilte 15 førere
til start med sine hjemmebygde
motorsykler. I de seinere år har
antall førere økt og med deltagelse fra Norge, Sverige, Estland,
Finland,Tyskland og Storbritania,
blitt mer internasjonalt.
Mye på grunn av mange internasjonalt startende og stort showinnhold har denne type tatt litt
av i her i Norden. 5 arrangører i
Norge og Sverige har dratt i
gang en cup, som kårer en vinner
hvert år. Hvert av løpene kårer
en individuell vinner, samt at alle
som deltar sanker poeng til det
som er blitt kalt Hillclimbens
Nordic Cup.Ved slutten av
sesongen kåres en vinner med
utgangspunkt i poeng fra de 4
beste av totalt 5 mulige løp. "The
final run" av dette sirkuset avholdes, hvor det hele startet i
Norge, hos Riggen Mc i
Trondheim.
Får kick
Hillclimb har utviklet seg til å bli
et av de største enkeltarrangementene i Trondheim. Sammen

med Streetrace på Lade fredagen
i forveien, er dette en farts- og
actionfylt Raceweekend andre
helga i september.
Arrangementet har hatt en
merkbar utvikling i løpet av disse
13 årene.Til å begynne med stilte førerne opp for å ha det
moro og for spenninga si skyld.
Mange får et skikkelig kick ved å
prøve å oppnå det tilnærmet
umulige hvor både mc og terreng skal kontrolleres – samtidig.
Etter hvert har behovet for mer
strukturerte regler presset seg
frem. I dag er hillclimb på vei inn
i Norsk Motorsport Forbund
(NMF). Hillclimb har tilpasset seg
eksisterende motorsport lover
og regler. Dette har resultert i at
fører må ha godkjent lisens, som
igjen nok har resultert i at færre
førere stiller opp og at det har
blitt mer alvor blant de som deltar. Fra 2007 er det mest sannsynlig at det er fullt NMF reglement som gjelder. Dette står i

ganske sterk kontrast til oppstarten hvor stort sett det eneste
kravet var at fører hadde en
kjørbar mc.
For øvrig retter Riggen Mc en
stor takk til Trondheim kommune som med sin positive holdning gjør arrangementet mulig.

Nesten oppe.
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Stilig treffdyne.

Bassengliv.

Lyging.

Slapper av i sofaen....

Flyttbaren.

Hvor kan du sitte i
sofaen plassert på
det persiske teppet,
nyte en kald øl etter
grillmiddagen, mens
du avslappet betrakter trefflivet som
passerer revy og solnedgangen i havet.
Jo, på Griserally selvfølgelig.
Tekst/foto: Elin Bakk
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Hvert år kjøper klubben inn en
stor mengde sofaer, tepper, stoler og bord fra alle epoker og
stilarter, på bruktmarkeder i
området. Derfor er det aldri
mangel på sitteplasser på
Griserally. Når treffet er over
blir de mest slitne møblene
brent opp på et gedigent bål,
mens det som har overlevd
helga blir lagret til neste års
treff. Foran dansegulvet var det
sågar plassert tre kirkebenker
om man ville ha en pust i bakken
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i rockinga, eller bare sitte og
tenke over sine gjerninger. De
man kunne huske i alle fall…
Bandet som spilte på dagen på
lørdag, fikk versogod stå i solsteiken, og tilskuerne satt behagelig tilbakelent i dype sofaer i ly
for den steikende sola. Plass til
dansing foran scenen var det
heller ikke. Her skal det lyttes,
ikke danses var nok mottoet.
Perfekt treffvær
Treffests arrangør er Hydra Mc

på Nesodden, og beliggenheten i
steinbruddet nede ved sjøen på
Nesodden er helt perfekt i treffsammenheng. Om det ikke er
søle og regn da. Da kan nok
hjemturen på den smale grusveien opp til riksveien med søndagsnervene utenpå både kropp
og kjørebekledning bli i meste
laget spennende. Men denne
helga er det sol, sol og atter sol.
Rett og slett et supert treffvær.
For de som ble litt for heite,
hadde klubben montert opp et

