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Barfot Burning.

En fredag i oktober 2006 var
undertegnede på "visitas" hos II
MC i Nærøy. Foranledningen,
eller unnskyldningen om du vil,
var at ett av medlemmene skulle feire bursdag. Og en slik
anledning lar man jo sjelden gå
fra seg.

Ved klubbhuset.

Tekst/Foto: DK Jostein

Noen fakta om klubben: II - MC Nærøy ble etablert i april 1992, og har vært nettet siden
1995! De innviet klubbhuset sitt i 2004. Siden
1993 har de hver høst år avholdt det tradisjonelle Toilltreffet, med besøkende fra ut og innland.
Her er det gode venner, god musikk og høy partyfaktor. Et av høydepunktene der er avfyring av
"Appelsin kanon" og "noe" burning. Likeledes
kåres treffets "toilling" hvert år. Dette er en opplevelse i seg selv!
Klubben kjører også en god del på turer og treff.
Klubbhuset til II Mc ligger idyllisk til (les: for seg
selv), og her har medlemmene virkelig lagt ned
mye arbeid for å i det hele tatt fått hus av det
som opprinnelig sto der.
Overnatting får du på loftet i gammelhuset. I
baren er det bestandig kjekt å være med meget
hyggelig betjening.. Musikken var også upåklagelig
(heimlaga) og kveldens diskjockey var virkelig
proff!
Lading av appelsinkanon.
DK Per Ole , og
Øystein Laugen
(Store) fra
Sprengstart mc.

Gjengen i II Mc er også veldig sosiale og man
føler seg virkelig velkommen. Du anbefales virkelig å ta
turen innom enten
det er treff der eller
ikke.
Jeg gleder meg i
alle fall til neste
besøk!

I baren.
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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: Tove Lindberg,
Medlemskontoret H-DOCN,
Hammarstoppen 15,
2008 Fjerdingby tlf: 91 84 03 26
E-post:
medlemskontoret@h-docn.no

4

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.
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Hei folkens!
Så slapp vi ikke unna vinteren likevel. Alskens dommedagsprofeter
har stått frem i media og ropt varsku her, fare og danger!!! Etter
hvert må vi opp på høyfjellet for å
i det hele tatt se snø.Vi kan glemme snøfresere, ski og heller satse
på helårs plenklippere, og kanskje
mc-sesong året rundt. Nå er ikke
min hukommelse på topp, men
her på Østlandet hadde vi faktisk
på metervis med snø sist i fjor
vinter. Og selv om snøen kom litt
sent i år, sørget rimfrosten for en
hvit jul, helt uten stress og pes
med snømåking.Til og med fra
mine venner i Trøndelag meldes
det at den samme snøen nå har
ligget i over en uke! Og det er
slettes ikke vanlig der oppe.
Forfengeligheten de er utstyrt
med, fører gjerne til at snøen som
legger seg der, sjelden ligger lenge,
men byttes ut etter to til tre
dager. Dette er selvopplevd og må
på ingen måte tolkes som mobbing. Så jeg slapper helt av fra
skremselen om sydenvarme året
rundt, og palmer i hagen.
Jeg hørte på radioen en dag at en
værspåmann fra Trysil hadde sett i
leveren på en eller annen fisk fra
et vann der oppe, at våren faktisk
skulle bli svært sen i år. Så fortvil
ikke, dere som er litt sent ute
med det dere skal gjøre med jernet før våren kommer. Dere har
fremdeles masser av tid.
Til gjengjeld hadde den samme
karen, (han er sett på som en
svært troverdig værprofet) sett i
en annen fisk, jeg tror det var i
sporden, at vi skulle få en svært
varm og tørr sommer. Og den
skulle til alt overmål vare til langt
ut i september. Så det er bare å ta
frem filofaxen, sjekke treffkalenderen og plotte inn treff og turer i
inn og utland til langt ut på høsten. Regntøy og ullgensere kan vi
tydeligvis glemme denne sommeren. Eller vi kan jo være litt føre
var å ta det med likevel. Uansett,

www.h-docn.no

jeg håper vi treffes på veien der
ute, eller over et bål på et treff en
fin sommerkveld.
En gledelig hendelse i disse dager,
er at ombyggingssaken, eller i alle
fall første trinn av den, er i boks.
Det viser at det nytter å stå sammen og jobbe målrettet mot myndighetene, som i alle år har gjort
sitt ytterste for å gjøre livet surt
for de som liker å bygge eller
bygge om motorsykler. Dette kan
du lese mer om et annet sted i
bladet.
Jeg vil også benytte anledningen til
å takke alle som har sendt inn bilder, stoff og artikler. Om ikke din
sak er med i dette nummeret, så
kommer det garantert i neste. Det
viser seg at det hjelper å mase litt.
Da dette bladet skulle lages, hadde
jeg det luksusproblemet at det må
ligge over noe stoff til neste nummer. Dette er likevel ingen grunn
for å slutte å sende inn stoff. Så
stå på kjære medlemmer.
Jeg har også planer om å lage en
garasjeside i bladet. Her kan dere
medlemmer ta et bilde av dere
selv sammen prosjektet dere jobber med og sende med noen ord
om hva planen er. Dette er et
ønske fra lesere som synes det er
morsomt å se hva andre driver
med. Og når vi først har fått et
tips om dere, kan det hende vi
kommer og lager en reportasje
siden, når sykkelen er klar for
veien. Til slutt vil jeg minne om at
vårens store Mc messe går av
stabelen på Norges Varemesse på
Lillestrøm andre helga i mars.
H-DOCN kommer til å ha stand
med butikkutsalg, og vi ønsker deg
velkommen innom for en handel
eller en prat. Der vil også ombyggingssaken vil bli promotert i et
samarbeid mellom NMCU,
NFSOK og H-DOCN.
Vi sjåast!
Hilsen Elin
Redaktør
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I januar 1995 åpnet Lazy
Boyz Speed & Custom
Works dørene på
Alnabru i Oslo.Tolv år
senere har de nesten
tredoblet de 700 m2 de
begynte med, og enda
har de for lite plass. De
har 17 ansatte på fulltid,
og butikken går strålende.
Tekst/foto: Elin Bakk
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- De siste årene er det blitt helt
slutt på totimers lunsjer, sier
Sverre Arheim, med et smil. Han
eier halvparten av Lazy Boyz og
Tom Sylling eier den andre
delen.
Vi har benket oss på kontoret
hans, med kaffe i plastkopp, penn
og blokk. Etter at H-DOCNs
styre og stell fikk full omvisning i
lokalene i sammenheng med sitt
styremøte i Oslo i desember,
fant News utskremte ut at et
besøk og en prat i litt rolige former, kunne være av interesse.
Men så travelt som disse gutta
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har det, var det best å få en avtale. Ingen her lever opp til navnet,
virker det som.
Bygger nytt
I begynnelsen var det ikke alltid
de åpnet presis klokka ni om
morgenen. Og de stengte gjerne
dørene når de hadde lunsj.
Matro skal man ha må vite. Men
en omsetning på 34 millioner
kroner i 2005, viser at i dette firmaet at det har gått unna de
siste årene. I to år på rad er
Lazy Boyz blitt kåret til
Gazellebedrift av Dagens
Næringsliv.

En Gazellebedrift må blant annet
ha fordoblet omsetningen over
fire år, hatt omsetning på minst
én million første år, ha positivt
samlet driftsresultat og ha unngått negativ vekst. Også i kvadratmeter har bedriften vokst.
Lokalene har trinn for trinn blitt
utvidet fra 700 m2 i begynnelsen, til 2000 m2 i dag. Og
fremdeles trenger de mer plass.
Det kan vi se ved selvsyn; det er
trangt mellom 2007-modellene i
butikken.
- Vi har sett en stund at vi er i
ferd med å vokse ut av lokalene
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Moses på nysykkel.

våre.Vi eier en tomt ved siden
av Ikea, og driver for tida og prosjekterer et nybygg, forteller
Sverre.
Det må vel være det perfekte
sted for en motorsykkelbutikk,
mener vi. For en mannlig biker,
som har en kone/dame som ikke
deler motorsykkelinteressen.
Send henne på nabobutikken, og
du kan bruke god tid til å rusle
rundt og kose deg i lukta av nye
sykler, handle deler eller hva du
måtte trenge. For ingen damer
bruker kort tid på Ikea, det kan
vi love deg!

Utflating
- Vi regner vel ikke med at
denne veksten skal fortsette
med samme fart som de siste
tolv årene. Det kommer nok til å
flate ut litt, tror Sverre.
I 2006 solgte de 160 nye sykler. I
tilegg omsatte de en like stor del
bruktsykler, innbyttesykler og
sykler de solgte på kommisjon.
Lazy Boyz opererer med samme
garanti på kommisjonssykler som
på nye.
- Vi arbeider nå med å få til 1 års
garanti også på brukte sykler.
Sånn vil det jo være en mye

Eierene av Lazy Boyz Sverre
Arheim (til venstre) og Tom Sylling.
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etter en mekaniker til. De skrur
på både nye og gamle sykler. Her
utførers reparasjoner, service,
bygging og ombygging. De har
også engelsk hjul og en dynobenk. Et lakkverksted i lokalene
er leid ut til et lakkeringsfirma,
og her blir verkstedets lakkeringsjobber gjort.
Nye kundegrupper
- De aller fleste som kommer hit
for å kjøpe en ny sykkel har gått
med denne drømmen en stund.
Når de først trår til med en ny
Harley, må de jo også ha utstyr.
Så da handler de likegodt kjøreklær og dill og stæsj med det
samme. Men vi ser at også de
som har kjørt noen år, kjøper
kvalitetsklær fra HarleyDavidson, når de skal bytte ut
det gamle kjøreutstyret, forteller
Sverre.

H-DOCNs butikksjefen studerer et av prosjektene under arbeid..
større fordel å kjøpe en bruktsykkel her, enn å handle privat.
Dette mener han skal være klart
til våren. De er også eneste forhandler i Europa som gir med
egne ladere på nysykler.
- Det er på grunn av alarmen. Er
du borte fra sykkelen mer enn
14 dager, bør du vedlikeholdsla-

de batteriet. De nye AGM batteriene tåler ikke så godt å bli
tomme for strøm. Laderen leveres med en hurtigkobling som
gjør ladingen meget enkel, forklarer han.
Vinterlagring er en annen inntektskilde. De aller fleste vil også

ha sykkelen klargjort til våren.
Dette går en stor del av kapasiteten med til utover mot
sesongen. Med nåværende lokaler har de plass til 100 sykler, og
denne vinteren er det helt fullt. I
verkstedet er fire mann i sving.
De skulle ha vært fem med verksmester, og er derfor på leting

En økende kundegruppe i butikken er kvinner. Dette har nok
med at det er blitt mer og mer
vanlig at også damer kjører
Harley. Og med de nye lettkjørte
syklene, er ikke fysisk styrke noe
du er avhengig av for å kjøre en
bigtwin. Han tror også at flere
velger Harley som første sykkel
på grunn av dette. Før kjørte
folk gjerne et annet merke før
de kjøpte sin første HarleyDavidson.
Med et aktivt demonstasjonsprogram er det lettere å møte nye
kunder. Firmaet har investert i
en ny lastebil, som de laster opp
med nye modeller og drar rundt
i distriktene med, slik at kundene
får prøvekjøre.
- Samtidig annonserer vi i lokalpressen, slik at vi får litt oppmerksomhet. Demosyklene skal
jo brukes.Vi tjener ikke penger
på at de står i kjelleren.
Stort delelager
Da Harley-Davidson Christiania
og Harley-Davidson Oslo gikk
konkurs på nittitallet, kjøpte Lazy
Boyz opp restene. Sverre var
selv involvert i sistnevnte firma,
men trakk seg ut på midten av
nittitallet.

Fra venstre eierne Tom Sylling og Sverre Arheim, H-DOCNs kasserer Kjell Lindberg H-DOCN sekretær Børge Moe.
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- Vi var vitne til at de konkurrerte hverandre i hjel, forteller han.
Nå er Lazy Boyz enerådende
Harley-Davidson forhandler fra
Drammensområdet og opp til
Dovre. De har et rikholdig varelager, som tilsier at de skulle ha
det meste.

Harley-News 1-2007

05-02-07

10:17

- Det må vi også ha på grunn av
verkstedet.
De tilbyr også SMS varsling om
det du skulle ha ikke er på lager
og må bestilles. På den måten
slipper du å ringe og sjekke om
delene er kommet.
- Vi har originale skruer til H-D
helt tilbake til 1936, og mye
deler også til veteran, sier
Sverre.
Bakerst i det aller helligste er
skuff på skuff, med saker som for
enkelte ses på som skatter.
HOG medlemskap
Med en ny H-D følger også et
års gratis medlemskap i HOG
(Harley Owners Group) Dette
er en verdensomspennende
organisasjon, som har lokale
Chaptere tilknyttet forhandlerne.
HOG har sine egne treff og happenings, der forhandlerne er
involvert som sponsorer.
- HOG er ikke så ulikt
H-DOCN. Det er et nettverk
for de som ikke er tilknyttet
andre klubber, men som vil være
en del av et fellesskap. HOG
består stort sett av veletablerte

Side 9

folk som kjører mye sykkel,
mener Sverre.
HOG Oslo har for øvrig klubblokaler i samme lokaler som
Lazy Boyz.
- Dette er mange godt voksne,
som når de drar på tur liker å ha
litt komfort. Derfor er treffene
ofte arrangert i tilknytning til et
hotell. Men det er også mulighet
for å telte for de som det
ønsker, sier han.
De late guttene må jobbe litt,
men før jeg går må jeg jo ha
noen bilder. Noe som ikke er så
lett. Den andre eieren er søkk
vekke, og når han endelig er tilbake fra regnskapskontoret, regner det bortover ute. Rene trønderværet, men jeg forsikrer om
at det skal mer til enn litt ”bortover-regn” til før jeg får hjemlengsel. Uansett, regnet er ingen
hindring.Våt på knea etter å ha
krøpet rundt på asfalten utenfor
butikken for å få foreviget gutta i
riktig vinkel, kan jeg dra hjem,
med ferske bilder av to Lazy
Boyz, som slettes ikke er late
lenger.

Her finnes originale skruer helt
tilbake til 1936.

THAU

Ever heard a black sheep roar?

Harley-Davidson, Buell, nytt eller brukt?
Kom innom for prøvekjøring hos Norges største forhandler
It’s Time to Ride
Strømsveien 266 Alnabru, Oslo, Tlf: 22 90 78 00
www.lazyboyz.no
A Harley-Davidson Company.
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Ombyggingssaken endelig i mål!
Her blir den endelig behandlet
før ombyggingen av eventuell
sykkel påbegynnes. Hvilken retningslinje som kommer som
følge av teknisk godkjenning av
kjøretøyet etter utført ombygging, er ikke klart enda. Det vi
kan regne med er at det blir
nokså strengt i forhold til den
identitetsbærende hovedkomponenten som benyttes.

Etter mange tiår
med sårt hode og
utallige møter med
veggen har vi motorsyklister endelig fått
et stort gjennombrudd i ombyggingssaken!
Tekst: Òskar Sigurdsson
Etter at forslag for endringer i
kapittel 7 i kjøretøysforskriftene
gikk ut på høring har ting gått
slag i slag. Første høring gikk i
gjennom uten de store kommentarene. Deretter ble høringen
sendt videre til EØS for endelig
godkjenning. Det viste seg etter
hvert at det ikke var nødvendig
med EØS høring i denne saken.
Dermed ble lovforslaget godkjent langt tidligere en forventet
og endringene i kjøretøysforskriftene er
endelig vedtatt!
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To hovedkomponenter
Kjøretøysforskriften kapittel 7
inneholder nå de nye lovene om
hvordan en motorsykkel kan
bygges om i forhold til identitet
og utførsel. Det gjelder i hovedsak de to hovedkomponentene
på sykkelen, nemlig motor og
ramme. I tillegg kommer det
mange forskjellige retningslinjer i
prosessen med å godkjenne en
ombygd motorsykkel.
Arbeidet med å definere disse
retningslinjene har NFSOK nå
påbegynt i samarbeid med statens vegvesen sin spesialistgruppe SFOOR. Lovendringene ble
faktisk vedtatt ca 3 måneder tidligere en først antatt og av den
grunn er retningslinjene er ikke
helt klare enda.
Strenge retningslinjer
Det som er sikkert i forhold til
retningslinjene, er at for en hver
ombygging må vedkommende
søke om tillatelse hos det lokale
biltilsyn. Dersom det er noen tvil
om hva som er lov eller ikke blir
saken videresendt til SFOOR.
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Hvor mye eller ekstremt resten
av sykkelen kan bygges om/byttes gjenstår å se.Ved oppbygging
av en ny motorsykkel er reglene
annerledes. Den saken må vi
jobbe videre med dersom den
ikke er helt klar pga. EU direktiv
som påkrever EU godkjente
komponenter på oppbygde kjøretøyer. Dette legger store
begrensninger på hvilke komponenter en kan bruke og dermed
gjøre oppbygging vanskelig.
Derfor er det også vanskelig å
bygge opp en ”ny” motorsykkel
av både brukte og nye deler.
Dette er noe vi er nødt til å
jobbe med og rydde opp
i, slik at oppbygging skal bli mulig
å gjennomføre.
Trike
Når det gjelder ombygging til
Trike, har ikke det vært et tema
enda. Men vi regner med at det
skal gå smertefritt. I fleste tilfeller er det ikke snakk om bytte
av hovedkomponenter ved
ombygging til Trike. Derfor kan
en heller ikke regne med at det
skal være noe problem.
Retningslinjer i forhold til godkjenning av Trike kommer
NFSOK til å ta opp med
SFOOR.Vi ønsker at du skal få
fortløpende informasjon om
arbeidet fremover, både her i
News, på hjemmesiden vår og på
NFSOK sin hjemmeside
(www.chopperweb.com/nfsok.ht
m). Mer informasjon kan du også
få på MC-Messen 9.-11- mars
der ombyggingssaken vil bli promotert i et samarbeid mellom
NMCU, NFSOK og H-DOCN.
Vel møtt! Her følger kopi av
informasjonen som statens vegvesen har lagt ut på sin egen
hjemmeside der ombyggingssaken blir omtalt.

Gavepakke til motorsykkelentusiaster Nå kan privatpersoner bygge sin egen
motorsykkel og gi den et
personlig preg i større grad
enn før. Det åpner en ny forskriftsendring for.
[02.01.2007 07:36]
Det har vært et sterkt ønske fra
motorsykkeleiere at det skal
kunne foretas noe større
modifikasjoner på motorsyklene.
En motorsykkel består av to
hovedkomponenter: ramme og
motor. Den nye forskriften åpner
for omfattende forandringer i
eller utskifting av en av disse
hovedkomponentene uten at det
kan kalles oppbygging.Ved at en
av hovedkomponentene beholdes uendret, vil motorsykkelen
fortsatt anses som det samme
kjøretøyet som det var da det
ble førstegangsregistrert.
ENKLERE Å BYGGE OM
Reglene i kjøretøyforskriften har
ikke bestandig vært like anvendelige for motorsykler som for
andre kjøretøyer. Grensene har
vært uklare mellom
reparasjon/ombygging på den
ene siden og oppbygging på den
annen side. Forskriftsendringen
vil forhåpentligvis gjøre det
lettere for de som ønsker å
bygge om motorsykkelen sin å
vite hvilke bestemmelser de har
å forholde seg til. Forhåpentligvis
vil det også føre til økt likebehandling ved godkjenning av
reparerte, ombygde eller oppbygde motorsykler.
MÅ REGISTRERES
Dersom en av hovedkomponentene ikke er merket med identifikasjonsnummer skal den ved
ombygging utstyres med varig
identifikasjonsnummer. I tillegg
skal det legges inn i motorvognregisteret og i vognkortet hvilke
endringer som er foretatt slik at
myndighetene har
oversikt over dette ved en evt.
senere ombygging. Dette er for å
forhindre at regelverket blir misbrukt. Eieren av den ombygde
motorsykkelen må også kunne
dokumentere opprinnelsen til
hovedkomponenten som benyt-
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tes ved ombygging i registreringsdokumenter, kvitteringer
eller lignende.Ved omfattende
ombygging skal saken framlegges
for Statens vegvesens spesialistgruppe for oppbygde, ombygde
og reparerte kjøretøy (SFOOR).
Det skal også utarbeides retningslinjer for hvordan de nye
reglene skal følges.
SIKKERHETSVURDERING
For å ivareta sikkerheten vil det
ved utskiftning eller endring av
ramme måtte godtgjøres at den
har tilfredsstillende styrkeegenskaper og kjøreegenskaper.Ved
endring eller bytte av motor må
det dokumenteres at eksisterende ramme, hjuloppheng,
bremser m.v. er tilpasset motoren.Vegdirektoratet anslår at
omfanget av kjøretøy som forskriftsendringene vil angå er ca.
200.

Hva
føler du nå?
Sportsjournalister har en tendens til å bruke
dette spørsmålet når idrettsmenn har gjort
en bragd.Vi spurte Oskar Sigurdsson om det
Hva føler du nå ?
- Jeg føler en stor lettelse i at
myndighetene endelig har tatt til
fornuft og laget et regelverk i
samarbeid med oss som driver
med denne hobbyen. Samtidig er
jeg spent på hvordan arbeidet
kommer til å utvikle seg videre i
forhold til retningslinjer for den
endelige godkjenningsprosessen
av ombygde motorsykler. Det er
veldig viktig at vi nå får på plass
ryddige og rettferdige rutiner
ute på trafikkstasjonene.
- Hvor lenge har H-DOCN og de
andre organisasjonene jobbet for å
få dette regelverket på - plass?
- Jobben med å få til et rettferdig
regelverk for ombygde motorsykler i Norge startet allerede i

1981 da John Lillegård (HDOCN medl. nr. 1) startet
Norsk Forening for Spesielle og
Ombygde Kjøretøy (NFSOK). På
slutten av nittitallet kom HDOCN og NMCU på banen. Nå
26 år senere ser det ut som
brikkene endelig begynner å falle
på plass. Det viser seg at samlet
står vi sterkere.
- Hva vil dette bety i praksis for
de som bygger og bygger om
sykler?
- Uten tvil et mer rettferdig lovverk som har klare retningslinjer
for hva som er lov eller ikke lov.
Forhåpentligvis vil det også bety
slutt på synsing og forskjellsbehandling i den endelige godkjenningsprosessen, noe som har
vært et stort problem til nå!

samme, etter at de har nådd den første milepælen i ombyggingssaken.
- Hva var det punktet det var vanskeligst å komme til enighet med
myndighetene om?
- Det å få igjennom et bruksfradrag på oppbygde sykler der en
benytter gamle eller brukte
deler. Det har vi ikke fått til slik
vi ønsket. Det var også litt vrient
å få myndighetene til å forholde
seg kun til to hovedkomponenter nemlig motor og ramme og
dermed droppe dette med at
underkomponenter skulle ha
innvirkning på avgiftsgrunnlag i
forhold til ombygging.

vi har mye jobb foran oss med å
utarbeide retningslinjer i forhold
til godkjenningsprosessen av
ombygde motorsykler. Det er
også viktig at vi holder koken,
siden det hele tiden dukker opp
nye direktiv og andre føringer
fra ulike hold! Da gjelder det å
være godt forberedt og på pletten for å prøve å styre disse i
retninger, som gjør det mulig å
fortsette med ombygging og
oppbygging av motorsykler for
all fremtid.

- Er dere i mål nå, eller kommer
dere til å jobbe videre med ombyggingsregler, i tilfelle hva da?
- Vi er i mål i den forstanden at
lovendringen er et faktum! Men

15

Harley-News 1-2007

05-02-07

10:17

Side 18

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 Utsolgt

50,-

Hettejakke sort,
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

NYHET!
Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

Samleperm til.
Harley-News

100,-

80,H-DOCN kaffekrus.
Igjen på lager!

60,-

Brodert Tøymerke
H-DOCN
5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally 2006

50,-

150,Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

375,-

Brodert tøymerke «Federation» kr. 40,Metallmerke «Federation» igjen på lager
Vinylstikkers «Federation» kr. 20,Vinylstikkers (8cm) kr. 20.Vinylstikkers «Støtt H-DOCN» kr. 10.Utsolgt.

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

Metallmerke (rundt) H-DOCN
kan både skrues og syes på kr. 60.Treffmerke anheng kr. 65.-
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Noen ser rødt
– andre kjører på rødt, mange blir ganske røde i trynet av å være på treff eller kjøre
lenge med sola rett i fjeset. Men hvorfor ikke pynte seg litt med røde horn, kanskje det
blir napp? Bildet over er tatt på Run to the Arctic Fun sist sommer, og tar jeg ikke mye
feil er han inni lua finsk. Søta bror ser også rødt på livet, bildet til venstre er tatt på
Kuk i Odalen i mai 2006 og han bak brillene er svensk.

HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» med skråblikk på alle oss
som kjører HD. Galleriet viser bilder tatt gjennom flere år på tur og
treff. Husk bare at alt i denne spalten presenteres i beste mening!
Åsmund Lindal – Fotograf og HDOCN-medlem nr 665
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Mandags kaffe hos
MC Garasjen
Stavanger

Twin Eagles MC

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

Farsund:

Festplassen 29.april klokken 12.00.

H-D MC Kaffe
for H-DOCN medlemmer og
andre med interesse for H-D på
Kongsvinger Gjestegård
Klokka 19.00
1. og 3. tirsdagen i måneden.

Ønsker alle kaffetørste
og andre velkomne
innom for en hyggelig
prat og sosialt samvær
hver onsdag kl.18:00
Vi ses!

E-post: news@h-docn.no

Tirsdagskaffe i
HD-Garasjen.
Tromsø.
Vi fortsetter suksessen med
gratis kaffe og vafler hver tirsdag
kl. 19.00 Vi arbeider med å utvide
menyen.

Bjørn, Mobil 91102464

www.h-docn.no

Har du en sykkel du har mekka
på i hele vinter, kan det jo bli
en reportasje av det.

E-post: news@h-docn.no

hver tirsdag.
H-DOCN medlemmer
og andre motorsyklister alltid velkomne!

Ta gjerne kontakt dersom
dere har ideer til reportasjer og innlegg til News.

Oppstart 20. februar 2007.

Ta gjerne kontakt dersom dere
har ideer til reportasjer og innlegg til News.

Kaffekveld hos
Verdal MC

”no ska vi fan meg kos oss”
Velkommen.

Kaffekveld hos

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

www.jotunhaus.no
43
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DISTRIKT 1:

DISTRIKT 3: DISTRIKT 4:

Finnmark og Troms

Nord- og Sør-Trøndelag

Nordvestlandet

GUNN LØNNUM
Tlf: 72 88 72 64/92 29 33 36
e-post: sloekk@online.no
Hei fra Sørtrøndelag!
"vinteren" her har vært veldig
fin. Har sett mange som har vært
ute på tørre veier med mc ved
juletider! Det er vel ikke så veldig vanlig. Det har vært som en
vanlig trøndersk sommer med 8
grader. det er vi jo vant til, men
ikke i desember!men det skjer jo
andre ting på vinteren også.First
Run er vel vel gjennomført når
dette leses. Og så skal vi ha DK
samling i mars, det blir gøy å
treffe alle DKene.Godt for oss
som jobber rundt i distriktene å
samles for å utveksle tanker og
ideer.Tiden flyr når man har det
gøy, og plutselig er det en ny
sesong igjen...

VEGARD GLOMSTAD
Tlf.71226234/92227294
e-post: vegard72@c2i.net

FRANK KANEBOG
Tlf: 992 09 004
GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
Greger@Larssen.biz
Godt nytt år til alle mine
kjente og ukjente venner.
Juleferien og nyttårsfeiringa for
mitt vedkommende har foregått i
stillhet. I år har gode gamle familietradisjoner blitt byttet ut med
familie og barn, mat og kaffekos.
Riktig nok har cognac og akevitt
sammen med juleøl og vin vært å
finne i glassene til de fleste sosiale sammenkomster. Forskjellen
er i år at jeg husker absolutt alt.
Ingen sedvanlige slagsmål, løse
tenner eller rævkrok og handbakbryting i de lyse morgentimer. Svineribbe, kveite og pinnekjøtt har sammen med medisterkaker og morrpølser dominert
hverdagen. Jeg føler meg som ei
tønne, og ser ut som et oljefat.
Av nyttårsforsetter (1av2) hadde
jeg vurdert å slutte med snus.
Men så fikk jeg heldigvis en lekker snusdåse i børstet aluminium
med inngravert navn og det hele
av min kone til jul. Med en sånn
lekker snusdåse er det uaktuelt å
slutte, og jeg har innvilget meg
selv en utsettelse på ubestemt
tid. Bedre kondis var og er det
andre (2av2)nyttårsforsettet
mitt. Ikke bland dette sammen
med slanking takk. Det er godt
mulig å være feit og i god form.
Bare se på hvalrossen: Stålkondis
og kjapp i sitt rette element til
tross for sin til dels korpulente
profil. I stedet for å trene og
pese gatelangs og til fjells, har jeg
med hvalrossen som forbilde satt
meg som mål å finne mitt rette
element. Hvor er det jeg og
mine likesinnede passer inn?
Hvor er det vi beveger oss med
grasiøse bevegelser, stor hastighet og en avsindig utholdenhet?
Dette er virkelig de viktige
spørsmålene. Jeg har for lengst
funnet mitt element. Drit i dietter og annet kostholdsvås, snart
er det vår og ingen av oss danser ballett uansett.Til alle (251)
som har sendt sms med jul og
nyttårshilsen.Takk det samme!
Jeg har lest alle, men har ikke
hatt tid til å svare alle mellom
ribbe, stappe og brun saus, den
skal jo forbrennes også.
Greger Berserk
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BJØRN ANDREASSEN
Tlf: 90 86 47 03
e-post: nobudget@online.no

DISTRIKT 2:
Norland

DK Gunn
JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Godt Nytt År folkens!
Håper dere har kommet dere
helskinnet gjennom julefeiringa,
og at nyttårsaften forløp uten
skader av noe slag. For oss som
lever ute ved kysten, er det vel
egentlig en prestasjon mange
ganger, å i det hele tatt få opp
rakettene. Så pent vær det vanligvis pleier være rundt disse
tider. Nok om det.
Av aktiviteter i Nordland, er det
lite som meldes, noe som nok er
naturlig, nå som vinteren har
gjort sitt inntog i fylket. Skulle
det være noe dere ønsker å
dele med resten av oss i
Nordland, eller ønsker publisert i
Harley News, ta gjerne kontakt
og send bilder eller annen info
pr e-post eller ring meg. Du som
jeg, liker vel å lese om ting som
skjer og se enkelte reportasjer
fra ditt nærområde også, ikke
sant? E-post adressa og telefon
nr står her nederst. . . . .
Fatt mot - Snart kommer våren!

PER OLE TRANÅS
913 85 007
po-trans@online.no
Sist jeg skrev var det hvit vinter
den ga seg, siden da har det
neste vært sykkel føre, men pytt
den får hvile til våren.
Her i Namsos er det rolig, vi
jobber med å få til MC kaffe første Onsdag i vær måned på
internettkafeen i Kirkegata.
Det har vært bra oppmøte, men
plass til flere, så ta en tur å slå av
en prat i mørketia.
Ellers så begynner vi i Inant MC
å se fram mot en ny Catfich
3.helga i Juli, så start planlegginga,
nærmere info kommer.
Da vil jeg bare ønske alle en
drømmende tilivår, plutselig er vi
på veien igjen.
Er det noe dere lurer på, ta kontakt.

Jostein

Hilsen Per Ole

Nr. 1 - 2007

MAGNE "ARON" BAKK
Tlf: 72 45 22 50 / 907 72 887
e-post: aronbakk@online.no
Hei igjen!
Lite å melde fra Nordvest denne
gangen. Blir det MC-messe i
Torvikbukt i vår, kommer vi nok
til å være der. Ellers så har vi planer om å dra i gang Kafe-treff
igjen til sommeren, men mer om
det neste gang. Før vi kommer så
langt, skal det ha blitt avholdt
DK-samling også, og den slags
bruker det å komme gode ideer
utav.
So long…
Aron
Team Nordvest
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DISTRIKT 8:

Vestlandet

Østlandet

Sørvestlandet

STEIN ÅGE
Tlf: 952 38 077
e-post: stein@twineagles.no
STIG JENSSEN
Tlf 55 91 69 44/918 57 115
shovelpower@broadpark.no

GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glennedqvist@yahoo.no

Hallo alle sammen og
Godt Nytt År.
Her i Bergen har det jo vært
mulig å kjøre Harley i hele vinter, men regntøy eller tørrdrakt
hadde vel vært det rette å kle
seg med. I skrivende stund (21/1)
har vi passert 84 dager med regn
på rad, men i morgen er det faktisk meldt en solstråle. Den som
lever får se.
Så mye aktiviteter har det ikke
vart siden vi var en god gjeng på
stumpemarked i Herning.
Du kan lese litt om turen et
annet sted i bladet. Har ikke så
mye mer på hjertet denne gangen, men har DU noen tips eller
ideer mottaes de med takk.
Et lite teknisk tips til slutt. Husk
å vedlikehold lade batteriet på
Harleyen din, så slipper du kanskje å kjøpe nytt når sesongen
starter.

Hei hei!
Dato er 04.01.07 og jeg har hatt
min første kjøre tur i år, men det
var en våt en he he.
Så hva skal vi finne på i år?
Jo vi har Super Rally i Holland,
Nederland.
Har dere vært inne på siden å
sett? Det er en fantastisk treffplass, med masse trær med stor
trekrone så det er masse skygge.
Flatt er det også. Gå inn på linken til S-R på H-DOCN start
siden, her finner du masse bra
bilder. Siden jeg ikke hører fra
dere medlemmer, så får dere
følge med i Harley News evt avisene i Stavanger, hva som kommer til å skje framover mot
sommeren.

H-D Hilsen Stig.

DISTRIKT 7:

RIDE FREE
Hilsen DK Glenn

Sørlandet

Vi selger

HOGTECH
rammer i Norge
TÜV-

GODK

JENT

Også forhandler av Goodson
luftfiltre • All-round jobb
på alle HD-modeller
• Autorisert verksted
• www.customservice.no

Arne Aarum, Konowsgt. 67 B,
0196 Oslo • Tlf 22 67 94 99

RONALD STORENES
Tlf: 975 14 160
e-post: bignose@losmail.no
Heisan folkens
Har ikke så mye å medele dere
denne gangen.
Tenk på å få sykklene klare for
en ny sesong, nå går det fort
mot våren.
Har dere stoff til en artikkel er
det bare å slå på tråden eller
sende mail så er jeg behjelpelig
med skriving og bilder.

TOM RUNE HANSEN
Mob: 900 34 758.
e-post:
tr.hansen@tele2.no

BJØRN VIDAR DAMGÅRD
Mob: 92 80 63 09
e-post:
bjorn.vidar.damgaard@notar.no
Hei folkens!
Jeg heter Bjørn Vidar Damgård,
er 32 år og kommer fra Søgne
Jeg er bosatt i Sandefjord og jobber som megler i Notar
Eiendom i Larvik. Jeg har vært
medlem i H-DOCN i ca. 3 år.
Jeg har kjørt sykkel siden 2000,
HD siden 03. ”Merra" en, Softtail
Heritage fra 1990 er selvimportert fra Statene.
Jeg betegner meg som en sosial
kar som liker å være der det
skjer. Mine hovedinteresser er
Mc, Biljard og Musikk, (spiller
gitar), og jeg har spilt rundt på
div. Mc klubber, og gjør det fortsatt.
Jeg har vært rundt og møtt
mange trivelige folk i Mc miljøet.
Og som DK regner jeg med å bli
kjent med enda flere likesinnede.
Nå håper jeg bare at DU er flink
til å ta kontakt om du vet om
noe som skjer, du har et tips om
en aktivitet eller en artikkel til
bladet.
Er interessert å komme i kontakt med så MANGE som mulig i
Distriktet.
Hilsen Bjørn Vidar

Ronald

51

Harley-News 1-2007

31-01-07

13:51

Side 52

R A B AT T- A V TA L E R
H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler
slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre
medlemmer.Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn
på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i
posten slik at de vet hvordan dette ser ut.
VIANOR: Fra 25% -36% rabatt på dekk, felger og batterier til bil og MC. Avtale inngått
av Fred Olsen. Arbeidspriser : I h.h.t. enhver
tid gjeldende Vianor liste. Øvrige produkter:
Pris på forespørsel Betalings-/leveringsbetingelser: Kontant betaling ved vareleveranse. For
å oppnå ovennevnte rabatt må gyldig medlemsbevis fremlegges.
HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/øltelt.
Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å tilby klubbens medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt
og utstyr. For mer info: www.partytelt.net
eller ring meg på tlf 930 67387,
Roar Homble
BÅRRES GRILL OG PIZZABAR V/
SHELLSTASJONEN: 7200 Kyrksæterøra,
tlf: 72 45 22. 15% rabatt på matservering.
Avtale inngått av Aron
BESTEMORS MC: Sigrids vei 11 o
7725 Steinkjer, tlf: 913 66 890.
Harley-Davidson/utleie/ salg av MC utstyr.
10 % rabatt.Avtale inngått av Ove Derås
TERJE WOLD A/S IMPORTØR: Rabattavtale på Avondekk. Ring Erik på
telefon 72 88 93 77
FLOBERGSHAGEN
ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 19702005. Avtale inngått av Thomas Lindal
TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer,
tlf: 74134620.Tommeverktøy - tommeskruer div mekanisk utstyr. Ulike prosentsatser
Avtale inngått av Harald Breivikås.
SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra,
tlf: 72 45 14 62. 10% rabatt.
Avtale inngått av Aron
JOKER´N PIZZABAR, HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer.
Tlf: 77 83 43 44
HØY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655. Dunlop
MC-dekk - 25% rabatt.Avon MC-dekk - 23%
rabatt. Omlegging/avbalansering kr. 125,netto eks.mva. Miljøavgift MC kr. 15,- netto
eks. mva.Vi lagerfører endel MC-batteri. Har
omleggings- og avbalanseringsmaskiner for
MC-hjul.Avtale inngått av Øystein Lorentsen
EUROSKO ÅNDALSNES:
Jernbanegt. 7, 6300 Åndalsnes, tlf: 71 22 21 05.
10% rabatt på alle varer.Avtale inngått av Aron

RINGLIS DEKKSENTER: 7332 Løkken
Verk Rabatt tilsvarende mva til H-DOCNs
medlemmer.Tilbudet innkluderer omlegging
og balansering.Tlf: 72496950.
Avtale inngått av Torbjørn Sand
WURTH NORGE A/S: Kontorer rundt
omkring i Norge.Verktøy/Kjemi/elektrisk/
skruer og diverse utstyr 20-50% alt etter hvilken vare det er.Avtale inngått av Geir "Benzin
ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget kort,
Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret.Avtale inngått av H-DOCN
styret
ABRA A/S, KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av størrelse
på handelen.
Avtale inngått av Jan Kåre Krokdal
BUDGET HELLAS 30 % rabatt på leie av
Harley-Davidson. Info: www.budget.gr
Kontaktperson: Michael Thanos.
Tlf: 0030 1 34 98 700 e-mail: moto@budget.gr
INDUSTRIVERKTØY A/S: 35% rabatt på
alt USAC verktøy. Industrigata 7,
4632 Kristiansand.
Vis medl.kort.Avtale inngått av Oskar.
STEINKJER VULK A/S: 7700 Steinkjer, tlf:
74161300. Dekk og slanger.
Ulike prosentsatser.
FLISESPESIALISTEN AS: Myreneveien
30, 4800 Arendal, 15% til alle H-DOCN-medlemmer ved visning av medlemskort. Kontakt
Henrik på telefon 370 28 700 eller
fax 370 28 600.Avtale inngått av Odd Jorkjen
MC-SHOP STAVANGER: 20% på alle
drag-specialities deler.Tlf: 51 82 74 74 Avtale
inngått av Glenn.
MC BUTIKKEN SANDNES:
H-DOCN medlemmer gis 15% rabatt
på utvalgte deler.
Butikken holder til i Strandgaten 11, 4307
Sandnes Tlf. 51 97 86 00, Telefaks 51 97 86 01
MUDDY WATERS: Medlemmer av HDOCN m/følge/ledsager betaler medlemspris
ved konserter på Muddy Waters, Grensen 13,
N-0159 Oslo.
Tlf: +47 2241 0640.
Email: MuddyWaters@osloblues.com
Avtale inngått av Geir bredde.
SMYRIL LINE: Oppgi ditt medlemsnummer
når du bestiller og få 10 % rabatt.
Tlf: 55 59 65 20 www.smyril-line.no
Avtale inngått av Oskar Sigurdsson.

TRB CYCLES A/S:
7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. Oppgradering av
forgassere. Spesialavtale
H-DOCN.Avtale inngått av Ove Derås

DEKKMANN: Det er inngått avtale mellom
H-DOCN og Dekkmann A/S. Du finner info
under rabattavtaler på www.h-docn.no

VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag: Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.
MORGEDAL I TELEMARK.Avtale inngått av
Sigurd Langeid

PIZZA`N PÅ AUSTMARKA:
2224 Austmarka
tlf. 62 82 84 04 Plassen befinner seg midt på
"Villmarksveien" mellom Halden og Elverum.
10 % på alt til medlemmer av HDOCN.
Avtale inngått av Barney.

HELLINS FRISØRTEAM: Øragata 11,
7200 Kyrksæterøra.Tlf: 72 45 24 70. 20%
rabatt på hårklipp.Avtale inngått av Aron.

BergArt Gullsmedverkstad, Eidsgata 42,
6770 Nordfjoreid. 20 % på alle handlaga smykke til H-DOCN medlemar.Tlf: 57 86 06 45
Kathrine Berg - www.bergart.net

BAKK INDUSTRIER:
Myrhaugen, 7200 Kyrksæterøra.Tlf: 72 45 22
50. 20% rabatt på glassblåsing og montering
av Helicoil.Avtale inngått av Aron
SOULED OUT: Topp ungt soulband gir
gunstig pris på treff/festjobber. Ring Kolbjørn
på 71 25 25 76.Avtale inngått av Odd
Christian Hagen
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...din Harley hos oss! Vi oppgraderer vårt verksted
med ny DYNO benk, og kan fintune din sykkel om
den er gammel eller 2007 mod. Samtidig utvider vi
også arbeidstaben med en til dyktig mekaniker. Vi
hjelper deg med service og over-haling.

NB! Spør oss om 2007 mod.
Vi har en del på vei!

På våre nettsider

w w w.twinthunder.no
k an du se hele vårt store
utvalg i nye og brukte
sykler.
TWIN THUNDER - Tlf.: 38 33 11 04 Mobil 91 36 01 30
Sandveien 12, Kvavik, 4580 LYNGDAL

www.twinthunder.no

