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Ever heard a black sheep roar?
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Det er vår folkens!
Når dette leses, er vel mange av
dere allerede på veien.Andre
stresser som gale for å få jernet
klart, eller dere venter på deler,
finish på lakkering eller hva det er
som skal til. Sånn at dere kan
sette sammen stoltheten som har
tatt form gjennom mørke vinter-
måneder.
Uansett, foran oss står atter en
sesong for døren.Vi skal igjen
reise rundt på treff og turer, treffe
venner vi ikke har sett siden i fjor,
og vi skal knytte nye bekjentska-
per.

Jeg satt her en dag og tenkte
gjennom hvor mange nye MC-ven-
ner jeg har fått bare gjennom det
siste året? Det er ganske mange,
og det bare på et år. Noen har jeg
møtt gjennom jobben med bladet,
noen på fester, treff og swapmeet.
Andre har jeg møtt på veien når
jeg har vert på tur. Så gikk tankene
videre til hvor mange i miljøet jeg
kjenner totalt? Det ble helt umulig
å telle. Men jeg kom i alle fall frem
til at dette miljøet må være spesi-
elt. Det er utrolig mange trivelige
mennesker som kjører H-D.

Her er et eksempel. En dag nylig
var jeg med kjæresten min på
jobb, og vi leverte varer med las-
tebil. På et sted var mottageren
en skikkelig kranglefant. Ikke noe
var riktig. Det var på feil dag,
varene ble ikke levert på riktig
måte, det var for tidlig, ja det
meste var rett og slett galt.
Uansett hva mannen ble forklart
at det ikke var mulig å gjøre det
på noen annen måte, var han like
kranglete. På neste sted vi leverte
varer, var det helt motsatt.
Mottageren begynte med å si at
det var utrolig flott levert at vi
kunne komme med varene så
snart. Mannen som var i femtiå-
rene, var utrolig blid og hyggelig.
Godset kunne legges hvor som
helst slik at jobben ble enklest for
sjåføren.

Jeg satt inne i førerhuset og tenk-
te på kontrasten mellom denne
mannen, og den andre vi hadde
levert varer til. Da fikk jeg se noe
kjent inne i carporten. Der stod
det sannelig en H-D. Jeg gikk ut og
kikka på sykkelen, og mannen kom
bort og forklarte og fortalte om
sykkelen.Vi hadde et riktig så hyg-
gelig ”motorsykkelpassiar” som en
venn av meg sa engang. Det var da
det slo meg, noe jeg egentlig alltid

har visst innerst inne. Harley eiere
er veldig trivelige og hyggelige
mennesker. Sånn er det bare…

Derfor er det en deilig følelse å
tenke på den tiden som ligger
foran oss.Varme dager, tørre fine
veier, flotte kjøreopplevelser delt
med mennesker vi trives sammen
med. For min egen del, blir det
først og fremst Mjøsa Rundt 1.
mai, med H-DOCN frokost på
Nebbenes Nord arrangert av DK
Vidar Opheim før turen starter.Vi
får bare håpe at værgudene er på
vår side.

En annen gledelig ting, er at dere
er blitt veldig flinke til å sende inn
stoff. Er noen redd for det de har
sendt inn ikke er kommet på
trykk enda, er det ingen grunn til
bekymring. Alt innsendt stoff
kommer på trykk, før eller senere.
Garantert. Jeg må bare ha plass til
det. Dette betyr ikke at dere skal
slutte å sende inn, så stå på. Jeg
har også fått mange tips om saker
og ting og skrive om, og hvordan
dere lesere vil ha bladet. Fortsett
å sende inn, det er veldig inspire-
rende. Jeg skal prøve å få med for-
slagene deres etter hvert.

Nytt i dette nummeret, er en side
der du kan sende inn bilder og
fakta om din egen sykkel. Blir du
lei av at ingen kommer og lager
reportasje om din sykkel, eller du
har noe som du tror andre vil like
å lese om? Send inn en liten tekst,
noen fakta og bilder av sykkelen.
Det behøver ikke være noe eks-
trembygg, men er brukssykkel
man faktisk kan kjøre på. Jeg sliter
også litt med å finne sykler å lage
reportasjer om. Her gjør jeg som
DK Rannei, jeg innfører tusentip-
set. Har du bygd en sykkel du
synes det skulle vært laget en
reportasje om, eller du vet om en,
så gi meg et hint.Tips som fører
til en artikkel i News, blir betalt
med tusen takk og hederlig omta-
le i massevis. På denne måten får
vi fordelt sykkelreportasjene
utover hele landet.

Så til vi høres her igjen, sees vi
kanskje på veien eller på et treff
et eller annet sted. Men inntil da,
kjør fint, pass dere for blinde bilis-
ter, for de finnes i hopetall.

Hei så lenge.

Hilsen
Elin redaktør.

Foto: Hasse Antonsson
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Tekst: Marit Milde
Foto: Gunnar-Arne Haaland

NO skulle endeleg vi
på motorsykkelferie!
Etter nokre år med
reiser i utlandet utan
eigne MC, var det på
tide å ta 2-hjulingane
med.Alpane og der-
etter Nord-
Italiakysten var
målet.Vi ville ikkje
ha ei fastspikra rute,
men heller ta ting
etter kvart, stoppe
der det var fint, og
reise vidare når vi
ville – la turen bli til
på reisa altså.

Start i sommarvær
Fredag var siste dag på jobb, og
laurdagen bar det av garde, for vi
hadde plass på Kielferja søndag.
Været var strålande! Varmt og
sol, sommaren var kommen til
vestlandet – omsider.Turen inn-
over til Sogn var flott;
Sognefjorden blank og stille i
sommarsola, og fjella som spegla
seg. Norge er berre kjempeflott!

Autozug
Kielferja var som venta eit fly-
tande hotell, men nødvendig på
vår andre etappe mot kontinen-
tet. Deretter skulle vi køyre til
Hamburg og ta inn på AutoZug
med syklane, for å vakne i
München dagen etter. Med våre
syklar; ein ombygd H-D
Sportster og ein Kawasaki
VN750 måtte vi innrette oss.
Lange transportetappar på
Autobahn var difor ikkje ein del
av planen. Dog var det ein del
som løfta på augebryna når vi
entusiastisk fortalde om våre

ferieplanar. Ikkje akkurat tursy-
klar med plass til bagasje, og ei
heller køyrekomforten våre mc-
venner har på sine touringsyklar,
men likevel med sjel, lyd og per-
sonlegheit i massevis!

På veg sørover
Hamburg nådde vi tidleg på mån-
dag ettermiddag, og togstasjonen
var ikkje alltfor vanskeleg å finne.
Vi fekk parkert og tid til litt
sightseeing i byn i næraste sta-
sjonsområdet. Vi var litt spente
på dette, syklane på toget, kor-
leis ville det gå? Ingen grunn til
uro, dette hadde mannskapet
gjort før.Vi var ikkje dei einaste
som ville unngå autobahn; om lag
30 andre mc’ar skulle også til
Munchen, i lag med eit 60 tal
bilar. Syklane blei geleida om
bord, to og to i breidda, og tjora
fast etter alle kunstens reglar.
Det gjekk ikkje å rikke dei 1 mm
etterpå, så vi kunne ta bagasjen
med oss i trygg forvissing om at
dette gjekk nok bra.

Vi fekk installert oss i ein trong
men koseleg liten kupè med eta-
sjekøy, og etter ei stund kom
togverten med eit enkelt kvelds-
måltid + eit par pils, og snart var
vi på veg sørover……ka donk..
ka donk.. ka donk…

Munchen og regnvarsel
Munchen tysdag morgon kl 8.
Litt trøytte etter ka donk ka
donk og slingring heile natta,
men superklare til å ta fatt på
køyringa.Vi hadde tenkt oss
vestover mot Lindau på grensa
til Sveits, men skumle værmel-
dingar hadde fått oss på andre
tankar.Vi skua opp mot den grå
himmelen og la kursen mot sør.
Eit lite stykke på motorvegen for
å komme ut av byen, og deretter
ut på meir mc-vennlege vegar.
Landskapet var grøne bakkar og
lave fjell, små fine landsbyar, og i
sør; høge fjell - vi var på rett
veg…

Regnvær
Men så kom regnet! Vi stoppa i
ein liten sydtysk landsby for litt
lunsj og for å vente til regnbyga
gjekk over.Vi venta og venta.Til
slutt måtte vi innsjå at denne
byga vart langvarig, og regndres-
sane måtte fram.Vi kryssa grensa
til Østerrike, og sette Innsbruch
som mål for denne dagen, mens
vi håpa på at regnet gjekk over.
Men kliss våte og kalde, køyrde
vi inn i Innsbruch i kveldinga. Det
regna som om alle himmelens
sluser var åpne. Det regna til og
med frå gatene og oppover, sam-
stundes som det spruta vatn frå
sidene når bilane for forbi. Jippi!
Vi fant eit hotell i sentrum og
verten styra og ordna så syklane
kunne få stå under tak i bakgar-
den. Det var ikkje ille å få seg
ein varm dusj, få på seg tørre
klede og deretter innta ein her-
leg middag med østerriksk raud-
vin (!) Den var faktisk god!

Eit flott syn
Morgonen rant med sol og skyfri
himmel. Fjella kneisa majestetiske
over Innsbruch med kvit snø på
toppane. Eit flott syn.Vi traska
litt i byen, men ville vidare i slikt
eit fint køyrevêr.Vi la ruta over
Brennerpasset og tok deretter
av vestover mot Jaufenpass, eit
fjellpass på over 2000 m.
Plutseleg var det MC’ar overalt.
Og vi fant ut at motorsyklistar
elskar fjellpass. Fantastisk flott
var det også å komme på top-
pen, sjå fjelltoppane med snø på
og vegen som snodde seg opp-
over. Her stoppa vi for ein
Cappuchino – (vi var i Italia),
mens vi beundra utsikta og
hørte på motorsyklane som gira
seg oppover fjellsidene.Det var
endå flottare å køyre ned på
andre sida.Alpehusa låg høgt og
fritt nedover dalen og utsikta var
formidabel.Vi og syklane kosa
oss!

Alpekos
Etter vel ein 1/2-time køyrde vi

ned i den norditalienske alpe-
landsbyen San Leonardo - og inn
i eventyret. Dette er prototypen
på ein alpelandsby. Brune og
kvite tyrolerhus med terrassar,
og eit vell av blomstrar i kaska-
dar nedover fasadane. Gasthaus,
hotell og zimmer i fleng, og skilta
med ”Bikers welcome” o.l. gjor-
de til at vi måtte berre bli.Vi fant
oss ein koseleg plass; Sonnenhof.
Rom med terrasse og hage med
utepils og kattepusar, og syklane
plassert fint utanfor. Betre kunne
det ikkje bli.Vi kosa oss verre,
men dagen etterpå måtte vi
vidare……

Gardasjøen.
Heilt i nordenden finn du Riva di
Garda, og vår base eit par dagar.
Sjøen er større enn vi trudde, og
dette fant vi ut ettermiddagen
etter, når eg i solsteiken ville ta
ein liten køyretur rundt sjøen.
Det tok 5 timar!
I dongeri og jakke. Gjett kven
som fraus i mørket på tilbaketu-
ren. Utan kart hadde vi køyrt
feil, og rota, så turen vart lengre
enn planlagt.

Middelalderby
Det vart seint før vi kunne innta
pizza den kvelden… Men aldri så
gale at det ikkje er godt for
noko. På turen var vi innom
Sirmione, ei perle av ein gammal
by heilt i sørenden av sjøen.
Dette vart vår base for helga.
Byen er traffikkfri og ein må
over ei vanngrav for å komme
inn i den vesle middelalderbyen,
som er omgitt av vatn på alle
kantar.Vi var superheldige og
fekk eit billig bra hotell inne i
gamlebyen, heilt i strandkanten.
Byen krydde av turistar, men i
kveldinga forsvann mesteparten
tilbake til sine hotell utanfor,
eller til båten som hadde vore
innom.
Vi rusla i dei tronge gatene,
smakte på is, seinare ost & raud-
vin, og om kvelden ein betre

Del 1.
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middag med fisk frå sjøen.
Kjempegodt! Her slappa vi av eit
par dagar, og omsider kunne vi
bade og få litt sol på dei kvite
kroppane våre.Vedunderleg/her-
leg/fin!

Mot Sveits
Gardasjøen er så stor, at nord-
enden ligg i førstninga på Alpane,
mens sørenden ligg i det flate
landskapet ned mot sør og
Posletta. Etter å ha forhøyrt oss
om været, bestemte vi oss for å
prøve nordover til Alpane igjen.
Vi måtte ha litt fjell, trass alt var
det det som var målet for turen.
Så sjølv om turistinfoen trua
med gewitter (torden), gav vi oss
i veg, nordvestover mot den
sveitsiske grensa og Alpane.
Vi køyrde forbi sjøar, gjennom
dalar og stoppa og pausa inn-
imellom. Ein plass langs vegen
etter litt å drikke, hadde syklane
våre fanga oppmerksomheita til
3 unge kelnerar på ein trattoria.
Dei var ganske fascinerte når dei
hørte vi kom heilt frå Norge, og
var spesielt opptekne av kor fort
syklane gjekk….. Dei såg langt
etter oss då vi forsvann i 150
rundt svingen… Nei, det gjekk
vel kanskje ikkje så fort..

Chiavenna.
Denne vesle italienske landsbyen
vart ein ganske tilfeldig stoppe-
stad for natta.Vi var nord for
Lago di Como, sjøen vi for 1/2-
års tid sidan hadde vore på
besøk til – men det er ein annan
historie. Ein gammal mann sat i
gågata då vi stoppa framfor eit
lite skilt som annonserte
Bed&Breakfast. Det var utruleg
korleis vi kunne kommunisere på
tysk, norsk, engelsk og italiensk
+ fingerspråket. Utan misforstå-

elsar av nokon art, fekk han
snart innlosjert oss i denne fan-
tastiske leiligheta med tilhøy-
rande garasje. Samtidig fekk han
forklart at kona snart var tilbake
og ville sørgje for at vi hadde
mat i kjøleskapet og elles alt vi
trengde. Og at nøkkelen kunne
leggast der dagen etterpå, og
korleis vi opna garasjen, køyrde
rundt gåsona for å komme dit
osv osv.

Reinspikka luksus
Vi var i himmelen! Leiligheta var
ny og fin, kjøkken med gasskom-
fyr, fliselagt bad med dusj, sove-
rom + ein stor terrasse med
utsikt til fjella. Seinare på kvel-
den, på den koselege pizzaplas-
sen rett over gata, etter maten
og 1 l raudvin + espresso og
brandy, var vi faktisk inne på tan-
ken om å bli ei natt til…..
Men dagen etter var vi på vegen
igjen. Det var ein heilt utruleg
fantastisk rett-opp-stigning frå
Chiavenna og over fjellpasset
mot Sveits.Talet hårnålssvingar
oppover mista eg teljinga på
etter kvart, men dei var i alle fall
mange og knappe! Og så bratte
at vi måtte ned i første gir og
nesten stoppe for å komme
rundt!
Vel oppe på toppen var utsikta
ganske spektakulær, det gjekk
ikkje an å sjå dalbotnen pga at
fjellsida gjekk innover. Fossar
kasta seg utover og forsvann i
djupet i ei sky av kvit vassdamp.
Vi var mållause.

Syklar uten motor
Italienarane syklar. Fjellpassa kryr
av syklistar i moteriktige fargeri-
ke tronge sykkelshortsar og t-
skjorter med tilhøyrande solbril-
ler og hjelmar. I varmen slit dei

seg oppetter bratte fjellsider,
med sveitten silande i strie
straumar. Fascinerande for oss
som bråkar forbi på våre jern-
hestar og eksploderar stilla med
eksos og H-D lyd.At dei orkar!
– tenkjer eg. Dei tenkjer vel det
same om oss…..

Vi kryssa grensa til Sveits. På
toppen her ligg mange fine over-
nattingsplassar og stuben (kafe-
ar). Kyr med store bjøller beiter
i irrgrøne bakkar, og skilt som
annonserer heimelaga ost og
diverse delikatesser dukkar opp
heile tida.Vi stoppa sjølvsagt og
smaka, mens vi let inntrykka
feste seg både i minnet og på
film. For første gang var vi i
dette landet, som på mange
måtar liknar Norge. Her er
høge fjell, det er dyrt, ikkje vil vi
vere med i EU. Som sagt, ikkje
ulikt vårt eige land.

Fortsettelse i neste nummer.

San Leonardo.

Riva de Garda.

Jaufenpass.
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Det er heldigvis noen
som utsetter jule-
bord til etter nyttår,
slike som Harley
Riders Mc i Lyngdal.
Første lørdagen etter
nyttår inviterer de til
etterjulebord i deres
flotte lokaler.

Tekst: Anne Minne Torkildsen

I år som i fjor fylte vi opp en
minibuss fra HOG Rogaland med
festglade folk, og satte kursen
mot Lyngdal.Vel fremme var vi
først innom Gunnar og Bias på
butikken for å hamstre litt, og i
år var det støvletter som slo
best an, i alle fall blant jentene.

God mat og drikke
Festen hos Harley Riders startet
med - som hør og bør på jule-
bord - pinnekjøtt og ribbe.
Maten var forøvrig knallgod som
vanlig. med nødvendig flytende
og fast tilbehør. Og de fleste
svarte som Ole Brumm på
spørsmål om hva de ønsket på
tallerkenen; Ja takk, begge deler.
Noe de selvfølgelig fikk…
Foruten tilreisende rogalending-
er, hadde en gjeng fra Atlantic
Riders fra Elnesvågen og en
gjeng fra Danmark (Ravens MC)
funnet veien til Lyngdal denne
helga. Litt slunkent besøk av
Agder-bikere, men kanskje nytt-
årsfeiringa fremdeles satt i krop-
pen...

Rock’n roll
Harley Riders Mc har investert i
nytt stereoanlegg som ble innviet
denne kvelden - og det virket,
det kan vi skrive under på! I til-
legg var det, som vanlig, levende
musikk. Bright & Co (med diver-
se gjesteartister utover natta)
holdt det gående til det nesten
var daggry.

Så flotte lokaler, god mat, bra
musikk og ikke minst masse tri-

velige folk, gjorde at festen ble
en alle tiders kjempekveld.Vi har
allerede satt inn etterjulebordet
hos Harley Riders Mc, på neste
års partyplan.

Etterjulebord hos
Harley Riders
Etterjulebord hos
Harley Riders

Steen Gunnar henger i baren sammen med
Margit og Monica.

Trangt i baren.

Anne Minne og Jan Fredrik
Hansen i julebordstemning.

Tore Høyland
og Egil Skårdal
har et hyggelig
motorsykkel-
passiar over et
par glass øl.

Torstein Reiersen og
Kenna er i strålende
festhumør.

Stinn brakke i Harley Riders klubbhus.
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Harley-Davidson
Tromsø har gjennom
de siste årene i
ekspressfart utviklet
seg til en viktig og
seriøs og støttespiller
for oss i distrikt 1.
Bedriften bærer preg
av stor aktivitet, godt
utvalg, høy kompe-
tanse og utmerket
service.

Tekst og foto:
Greger ”berserk” Larssen

Det er alltid like trivelig og spen-
nende å stikke innom Harley
Davidson Tromsø i deres lokaler
i sør enden av Tromsøbrua.
Butikken og verkstedet er preget
av god orden og tiltrekkende
atmosfære. Her treffes H-D
entusiaster av alle slag med for-
skjellige ærend. Noen for å kjøpe

nytt, andre for å bygge om,
enkelte prøver klær og en og
annen trenger hjelp til et reno-
veringsprosjekt. Andre slenger
rett og slett innom for en prat
og en kopp kaffe. Humoren er
ikke langt unna og latteren sitter
løst hos de ansatte i vekstbedrif-
ten som ble etablert det herrens
år 1997.

H-D dominerer
- Harley-Davidson er blitt et
helårsfenomen.Tidligere var akti-
viteten omkring tohjulinger
svært sesongbetont og en stor
utfordring for helårs butikkdrift,
forteller daglig leder
Lasse Berg.

- Salget av snøscooter med ser-
vice og verksted er økende og
et godt supplement til H-D drif-
ten, men salget av H-D likevel er
dominerende selv på tjukkeste
vinteren. Entusiastiske H-D folk
bestiller nytt, bytter ut og bygger
om hele året. Mange bestiller i
tillegg til ny sykkel, big bor (110

CUIN = 1804cc) og noen ganger
ekstrautstyr for mellom 50 og
100 000 i samme slengen, fort-
setter han.

- Det er sjelden det leveres ori-
ginale biker.Alle vil sette sitt
eget preg på det de har, og det
er ombygging og tilleggsutstyr på
alt som leveres av nye tohjuling-
er, sier verksmester Morten
Traasdahl.

Vind i håret
Lasse tar meg med inn på verk-
stedet der TommyWidding
svinger storslegga, og viser frem
enV- Rod tilsynelatende original
1130cc, og løfter litt på tanken:
- Dette er hva vi kaller en
Blouth Rod.
Han peker på en kompressor
som er diskret montert.

- Den gir deg 160 hk på bakhju-
let og seriøst med vind i håret,
sier han og flirer.
I vinduskarmen inne i butikken
står den eneste ”H-D Drag

Maskinen” jeg kjenner til her i
Tromsø.

- Det er enV Rod Destroyer
1300 cc med 153 hk. Motoren
skal forbedres med litt kjøring
slik at den løsner og endre opp
rundt 160 hk. Den har deltatt i
flere drag race. Blant annet
Street Legal på Evenes og
Finnsnes samt Høst Drag i Piteå,
forteller Lasse.

På Evenes var bestetiden 6,36 på
200 meteren med en slutthastig-
het på 195 kmt. I Piteå var
bestetiden hans 10.36 på 400
meteren. Slik jeg forstår det
holdt tiden på Evenes til seier og
beste tid noen sinne på denne
banen.

Omsetningen ser også ut til å gå
i drag fart, og jeg tar meg en tur
rundt med fotoapparatet mens
Lasse, Morten og Tommy kaster
seg over oppgavene på verkste-
det og i butikken der kundene
allerede venter på tur.

V-Villdyret.
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kompressoren ligger og lurer under tanken. Finmekanikeren Tommy justerer forgasser.

Det er plass til et par loffer i effektanlegget på denne beltemaskinen. Ikke noe for gamlinger.

Detaljer fra butikken. Her kan du få lakkert bilde av svigermor på bakskjermen.
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Siste helga i april
samlet H-DOCN sitt
styre, redaktør, med-
lemskontor og de
fleste Distrikt
Kontakter seg i
Lyngdal, nærmere
bestemt i de flotte
klubblokalene til
Harley Riders Mc.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Vigleik
Jansen/Lloyd Reiersen

H-DOCN er i gang for å få styr-
ket sitt engasjement distriktene,
og med denne kickoff -samlinga
er håpet å få litt mer fart i
sakene.
- Vi har en god slant kassa etter
Super Rally, og dette er penger
som skal komme medlemmene
til gode.Vi vil gjerne at disse
pengene blir brukt på aktiviteter
lokalt, og her er det dere kom-
mer inn, uttalte president Moses
i sin velkomsttale til Dk-ene.

Nye ideer
Lørdagen ble brukt til møte
stort sett hele dagen. Det startet
med en presentasjonsrunde, og
her fikk vi hilse på tre nye DK-
er.Ytterligere tre har meldt seg

på, men disse hadde ikke anled-
ning til å komme. ( Se presenta-
sjoner på DK- sidene)
- Det er meget gledelig at vi får
flere DK-er, vi har et langstrakt
land, og det blir lettere å nå
flere, når vi har flere DK-er, sa
presidenten.
Etter presentasjonsrunden, gikk
diskusjonen rundt bordet om
oppmøte på arrangerte aktivite-
ter, og nye ideer til hva man
kunne finne på.
Her var gammelkassereren, som
også var til stede, frampå og
minnet om at det var bedre å ha
en aktivitet der det møtte bare
en håndfull medlemmer, enn ikke
å arrangere noe.
- For da har man i alle fall gjort
noe, presiserte han.

Storm i hjernene
Det ble også lagt frem forslag
om å prøve å forhandle frem en
forsikringsavtale for H-DOCNs
medlemmer. En del mindre sel-
skaper ble nevnt, og DK Stig fra
Bergen skulle snuse litt rundt.
Tove på medlemskontoret hadde
en orientering om medlemstal-
let. Det viser seg at om alle som
har fått purring på medlemsavgif-
ten betaler, er vi rundt 2800
medlemmer. Hun kunne fortelle
at det siger inn jevnt med nye
medlemmer, og oppfordret alle
til å anbefale klubben, om de

møter noen med H-D som ikke
er medlem.
Fra redaksjonen ble det
gjennomgått noen skrive og
fototips, for de som tar mål av
seg til å bidra med stoff til
News.
Til slutt arrangerte styremedlem
Bjørn E.T. Larsen en brainstor-
ming. Til tross for at de tapre
møtedeltagerne hadde holdt det
gående siden klokka elleve på
formiddagen, var de et oppkom-
me av nye ideer på hvordan H-
DOCN kunne bli en enda bedre
organisasjon for Harley interes-
serte i Norge. Både gjennomfør-
bare ting og noen mer høytfly-
vende. Men det var streng
beskjed fra Bjørn, at her skulle
det ikke være noen grenser.Vi
håper dette kommer dere med-

Vellykket DK- samlingVellykket DK- samling
Bjørn E T Larsen startet en
storm i DK-enes hjerner.

Lloyd gratulerer en nybakt Fat Boy
eier.Og Sonja bare smiler.
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lemmer til gode. Men det blir
nok en stund til vi har vår egen
TV kanal, og egne hoteller ved
veiene.

Party time
Lørdag kveld var det party i
Harley Riders MC sitt festlokale,
med heftig musikk av Børst.
Lokalet var stappet med glade
bikere, og bak baren sørget blide
sørlendinger for at glassene aldri
var tomme.Vi regner med at
enda flere gode ideer og histori-
er dukket opp utover natta.
En stor takk til DK ansvarlig
Kenna og som hadde sydd sam-
men et flott opplegg. Sammen
med sine hjelpere sørget han for
at alle ble hentet og levert på
sine respektive flyplasser, super
innkvartering på dobbeltrom i
klubbens lokaler, god mat, kaffe
og ikke minst H-D kjeks til sult-
ne møtedeltagere. Da får det
bare våge seg, at nesten alle
hadde nummer 11 på døra si.
Dette førte til en del misforstå-
elser på fredag kveld, når reise-
slitne og noe overstimulerte
DK-er skulle finne sine køyer.
Det er ikke så lett, bare spør en
DK nær deg… Børst stod for musikken hos

Harley Riders Mc.

Bare pølsevev fra Hansen.Tor til venstre og Hoffa til Høyre.

Nesten sydentemperatur i Lyngdal
denne marsdagen.
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T-SHIRT m/lang arm
M-L-XL-XXL

Strikkalue, passer både
store og små!

Samleperm til.
Harley-News

80,-

90,-

90,-
H-DOCN caps

150,-

Super Rally pinn 2006

Hettejakke sort,
XL

20,-

40,-
BrodertFøderasjonsmerke
i tøy Midl. utsolgt

Super RallyT-shirt 2006
Sort XXL-XXXL 50,-

350,-
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Brodert tøymerke «Federation» kr. 40,-

Metallmerke «Federation» KR. 30,-

Vinylstikkers «Federation» kr. 20,-

Vinylstikkers (8cm) kr. 20.-

Metallmerke (rundt) H-DOCN
kan både skrues og syes på kr.60.-

Treffmerke anheng kr.65.-

Refleksvest,XL kr.65,-

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

BrodertTøymerke
H-DOCN

Høyde 100 cm.

Diameter 31cm.

Rommer 59 liter!

Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren! 375,-

60,-

50,-

H-DOCN kaffekrus.
Igjen på lager!

5 Days inVinstra.
Bildebok fra SuperRally 2006

150,-

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

100,-

Hallo godtfolk! Det føles litt som å befinne
seg i et vakuum for tida. Ikke er det vinter
lenger, men ikke helt trygt å ta ut sykkelen
for sesongen heller. I går (17. mars) var det
helt hvitt utafor huset igjen. I butikken har
mye av den samme følelsen av vakuum sne-
ket seg inn.Vi selger ut t-skjorter og hette-
jakker så det står etter, mens vi venter med
lengsel og smerte på nye produkter. Når du
leser dette, er nok den nye t-skjorta på plass,
og kan bestilles via våre nettsider. Hettejakka

må vi nok vente noe lenger på, men vi satser
på at den blir en slager på årets H-DOCN-
treff. Ellers jobbes det med helt nye ting kon-
tinuerlig. Beltespenne og aluminiumsflaske
med H-DOCN-logo er bare noe av det vi
håper å kunne tilby dere i nær framtid.
Vi har fått en del forespørsler om å ta inn
bla. barneskjorter og buff igjen, og det kan
fort bli aktuelt. Men først må vi ha noen nye
og «freshe» motiv på disse produktene.
Derfor utlyser vi herved en tegnekonkurran-

se blant dere med-
lemmene. Send inn
deres forslag til
Buff og barne-
skjortemotiv, og
vær med i tre-
kningen av flot-
te premier!

Vegard G.
Butikkansvarlig

INFO FRA H-DOCN BUTIKKEN.
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Årsmøte 2007
Årsmøte holdes i forbindelse med vårt International Rally iValle i Setesdal,

Flatland Camping – lørdag 9. juni kl. 12.00 presis.
Registrering av stemmeberettigede fra kl. 11.30

Dagsorden:
1. Møte settes.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Valg av 2 medlemmer til å signere referatet.
5. Godkjenning av årsmøteinnkalling / dagsorden.
6. Årsberetninger.
7. Regnskap.
8. Budsjett.
9. Innkomne saker.
10. Vedtektsendringer.
11. Pause. (max.15 min)
12. Valg.
13. Årsmøtet heves.

Innkomne saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.Vi vil til slutt minne om at årsmøtet foregår
uten ryggmerker som viser annen klubbtilhørighet enn vår egen organisasjon. Se paragraf 3 i vedtektene. Vi tar forbe-
hold om endringer i dagsorden.

Vel møtt! For styret Øystein ”moses” Aa President.

Årsberetning kasserer 2006
I forbindelse med årets beretning 2006, har vi bare nye koster. Ny president, ny kasserer, ny redaktør, ny representant på medlemskontoret og ny
butikksjef. Og vi er i den heldige situasjon at vi har overtatt et regnskap med positivt resultat. Må si meg enig med ”gammel-kassereren” fra fjorårets
beretning. Det er mye arbeid, men opplevelsene, samarbeidet og vennskapet i organisasjonen oppveier dette.

Fakta og kommentarer til regnskap 2006:
Det positive regnskapet fra 2006, viser et resultat på kr. 481.644,-. Det er et direkte resultat av vårt kjempearrangement Super-Rally på Vinstra.
Regnskapet for øvrig viser både overskridelser og plusser, sett i forhold til budsjettet. Fjorårets fokus på Super-Rally er nok årsaken til både dette og
til vår litt svake økning i antall medlemmer, 28 stk.

For Harley-News har vår nye redaktør Elin gjort en kjempejobb i året som har gått. I tillegg til redaktørjobben har hun også annonsesalget, som for
2006 ble kr. 130.768,-.

Vegar butikksjef har heller ikke ligget på latsiden, men han kan vel ikke ta hele æren for det flotte resultatet på kr. 339.752,-. Her har aktørene fra
butikken på Super-Rally største andelen.

På utgiftssiden så viser vel regnskapet at 2006 ikke er representativt for et normalår. Uansett sa må jeg som kasserer peke på at H-DOCN har en
utfordring i årene som kommer. Som regnskapet viser, så koster alt penger, og vi kan jo ikke bare eksistere på overskuddet fra Super-Rally. Skal vi
kunne opprettholde dagens aktivitet og den flotte kvaliteten på Harley-News og Internett, så må medlemsmassen økes (en jobb for alle) og kanskje
kontingenten (bestemmes av årsmøtet).

All honnør til dere som har bidratt til det flotte resultatet!

Hilsen, Kjell Lindberg Kasserer – styremedlem i H-DOCN

Vedtekter se: www-h-docn.no Riv sidene ut av bladet
og ta de med på årsmøtet.



RESULTATREGNSKAP JANUAR-DESEMBER 2006
Harley-Davidson Owners Club Norway

DRIFTAV H-DOCN BUDSJETT 2006 31-12-06 AVVIK 31-12-05
INNTEKTER
Medlemskontingenter 800 000 762 751 -37 249 752 934
Treff / arrangement 20 000 554 510 534 510 63 510
Rente- og finansinntekter 10 000 12 416 2 416 7 252
SUM INNTEKTER 830 000 1 329 677 499 677 823 696

DRIFTSKOSTNADER
Kontorhold/leie 42 000 39 500 -2 500 42 000
Edb-utstyr/annet utstyr 10 000 13 448 3 448 571
Regnskapshonorar 20 000 24 077 4 077 19 588
Kontorrekv./trykksaker/abb. 25 000 15 272 -9 728 25 712
Telefon 30 000 23 336 -6 664 30 396
Internett 45 000 49 421 4 421 42 353
Porto 25 000 20 926 -4 074 21 115
Styremøtekostnader 60 000 99 499 39 499 34 813
Årsmøtekostnader 2 000 1 400 -600 0
Distriktskontakter 10 000 0 -10 000 30 200
Reklamekostnader 5 000 0 -5 000 0
Representasjon/gaver 5 000 2 125 -2 875 2 440
Internationale kontakter 40 000 41 460 1 460 30 065
Treff/arrangement 10 000 10 250 250 40 474
MC Messe 25 000 19 833 -5 167 0
Super Rally 50 000 310 010 260 010 108 722
Markedsføring - Super Rally 50 000 67 626 17 626 0
Forsikring 2 000 1 802 -198 2 644
Gebyr/rentekostnader 3 000 7 585 4 585 3 339
Tap på kundefordringer 2 000 0 -2 000 0
SUM KOSTNADER 461 000 747 570 286 570 434 432

RESULTAT DRIFT H-DOCN 369 000 582 107 213 107 389 264

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News 120 000 130 768 10 768 95 475
Abbonement News 0 560 560 1 050
Direktesalg News 0 0 0 0
SUM INNTEKTER 120 000 131 328 11 328 96 525

KOSTNADER NEWS
Budsjettert total kostnad 544 000
Sats/montasje/repro/trykk/foto/film/fremk. 368 000 378 515 10 515 350 797
Konsulent-tjenester 25 000 6 400 -18 600 5 000
Kontorhold 7 000 20 647 13 647 20 000
Rekvisita/litteratur 2 000 228 -1 772 8 887
Utsendelseskostnader 130 000 143 653 13 653 125 855
Reisekostnadr/reise 1 000 4 593 3 593 840
Telefon/bredbånd 11 000 17 507 6 507 15 782
SUM KOSTNADER NEWS 544 000 571 543 27 543 527 161

RESULTAT NEWS -424 000 -440 215 -16 215 -430 636

BUTIKK
Butikksalg - Super Rally 0 576 274 576 274 0
Salg butikk 160 000 159 651 -349 151 368
Varekjøp butikk 80 000 367 078 287 078 80 011
Driftskostnader/porto butikk 25 000 29 095 4 095 21 237
RESULTAT BUTIKK 55 000 339 752 284 752 50 120
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Da er det på tide å oppsum-
mere driften av H-DOCN i
2006. Som kjent ble dette
ett helt spesielt år.Vi hadde
20-års jubileum og det var
storsatsingen Super Rally
som skulle dominerte drift
og innsats.Treffet ble avvik-
let på en glimrende måte.
Og vi traff godt på vårt
anslag på antall besøkende.
Mer enn 7300 Harley entu-
siaster fra hele 32 nasjoner,
og et utall frivillige og eks-
tramannskap sørget for at
alt gikk som det skulle.
Arrangementet ga ett solid
overskudd. Mer om dette i
kassererens resultat-regn-
skap.

Utfordringene var også
mange da vi satte i gang
med mye nytt mannskap
etter årsmøte 06. Nye sty-
rerepresentanter måtte til
og jeg nevner blant annet at
ny kasserer, og ny president
måtte velges inn samt at ny
medlemskontoransvarlig
måtte på plass etter at gode
gamle travere takket for seg.
Videre måtte vi også skaffe
ny redaktør og butikkan-
svarlig i full fart. Dette ord-
net seg imidlertid på en
effektiv og god måte, og vi
mener nå å være en godt
fungerende medlemsorgani-
sasjon i Norges største
merkeklubb!

Videre har vi pleiet våre
internasjonale forbindelser
ved å delta på skandinavisk
presidentmøte i Lappland og
i FH-DCE sitt presidentmø-
te iWangen An der Aare i
Sveits.

Vi trengte også en ny ildsjel
til butikken vår.Vegard viste
seg å være rette mann og
har med stø hånd og god
kremmerånd vært represen-
tert på mange messer og
sammenkomster. Godt salg
har han hatt, og mange nye
produkter er på tur inn for
å fornye utvalget og våre
medlemmer!

Vårt medlemsblad Harley-
News fortsetter sin fine
trend, og vi får mange posi-
tive tilbakemeldingene fra
våre lesere. Etter en tung tid
med hensyn til annonsesalg
har også dette løsnet.Vårt
arbeidsjern av en rappkjeftet
redaktør har fått fart på
sakene. Godt jobba Elin!
Hvor mye bedre H-N nå
kan bli avhenger i stor grad
av deg som medlem. Uten
god tilgang på sykkelrepor-
tasjer, tips, bilder og skil-
dringer fra våre medlemmer
kan vi umulig klare å dekke
det meste av det beste av
det som foregår - på en fri-
villig, og ikke kommersiell
måte.

Jeg takker alle som har
bidratt og ønsker flere vel-
kommen!

For styret i H-DOCN
Øystein ”moses”Aa
President.

Årsberetning for 2006
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BUDSJETT 2007
Harley-Davidson Owners Club Norway

DRIFTAV H-DOCN
INNTEKTER
Medlemskontingenter 800 000
Treff/arrangement 20 000
Rente- og finansinntekter 12 000
SUM INNTEKTER 832 000

DRIFTSKOSTNADER
Kontorhold/leie 36 000
Edb-utstyr etc. 20 000
Regnskapshonorar 25 000
Kontorrekv./trykksaker/abb. 25 000
Telefon 10 000
Internett 50 000
Porto 25 000
Styremøtekostnader 70 000
Årsmøtekostnader 2 000
Distriktskontakter 32 000
Reklamekostnader 5 000
Representasjon/gaver 5 000
Internationale kontakter 45 000
Treff/arrangement 30 000
MC Messe 15 000
Super Rally 0
Markedsføring - Super Rally 0
Forsikring 2 000
Gebyr/rentekostnader 7 000
Tap på kundefordringer 5 000
SUM KOSTNADER 409 000

RESULTAT DRIFT H-DOCN 423 000

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News 150 000
Abbonement News 0
Direktesalg News 0
SUM INNTEKTER 150 000

KOSTNADER NEWS
Budsjettert total kostnad 544 000
Sats/montasje/repro/trykk/foto/film/fremk. 390 000
Konsulent-tjenester 25 000
Kontorhold 18 000
Rekvisita/litteratur 10 000
Utsendelseskostnader 170 000
Reisekostnad 15 000
Telefon/bredbånd 0
SUM KOSTNADER NEWS 628 000

RESULTAT NEWS -478 000

BUTIKK
Butikksalg - Super Rally 0
Salg butikk 180 000
Varekjøp butikk 90 000
Driftskostnader butikk 35 000
RESULTAT BUTIKK 55 000
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H-CTravel gir H-DOCN rabatt
H-CTravel er et firma som har spesialisert seg på guidede MC-turer i
blant annet USA,Asia, og New Zealand. På sine hjemmesider uttaler
de at de tilbyr verdens beste utvalg i motorsykkel ferier.
Mesteparten av sommerens turer er nå fullbooket. Men de har enda
noen ledige plasser i juni påWildWest Tour og i august på Route 66.
Det finnes også plasser til Chile,Tibet, Marocco, Ladakh og Fillipinene.
H-C Travel tilbyr alle H-DOCN medlemmer 5% rabatt på alle US og
Canada guidede turer og utleiepriser, om du bestiller i løpet av mai.
Bare send en mail til David i H-C Travel og si du vil benytte deg av
H-DOCNs mai rabatt.
E mail: david@hctravel.com web: www.hctravel.com

Ny bok fra NMCU
Godt Tenkt er en ny bok fra NMCU, som er en
kjørestrategisk veiledning for MC-førere. Boka er
laget som en oppfølger til Full Kontroll, NMCU
sin forrige bok som omhandlet god kjøreteknikk.
Her har de samlet det meste av det erfarne
motorsyklister vet om vei, trafikk, motorsykler,
påkledning og utstyr. Dette er en bok laget av motorsyklister for
motorsyklister.

Boka ble delt ut gratis til alle som hadde lappen på MC på MC messa
på Lillestrøm. Du kan også kjøpe den i butikken på NMCU sine nett-
sider. http://www.nmcu.org/

Oslo Open avlyst
Company MC beklager å måtte meddele motorsykkelmiljøet
i Norge, at klubben ikke ser seg i stand til å arrangere Oslo
Open Motorsykkelens dag i 2007.

Bakgrunnen for dette er at Company MC ikke ser at klubben har
kapasitet til å gjennomføre Oslo Open samtidig med at klubben kjem-
per en langvarig kamp for sitt klubbhus i Mosseveien 24. Klubben vel-
ger å bruke sin energi og sitt fokus på denne kampen, samtidig at et
mulig kjøp av klubbhus gjør at klubben pr. i dag ikke er villig til å ta
den økonomiske risiko det innebærer å arrangere Oslo Open i år.
Klubben satser imidlertid på å komme tilbake med et nytt Oslo Open
MC Show i 2008. Klubben ber om forståelse for denne avgjørelsen og
takker samtidig for den enorme støtten klubben har fått fra hele
motorsykkel-Norge i hussaken.

Hilsen Company MC

Harley-Davidson
stillte ikke på MC-messa i år.
- Vi ønsker å satse mer ute i distriktene, svarer Harley-Davidson
Europe sin representant Thomas Magnussens på hvorfor en av ver-
dens største motorsykkelprodusenter ikke deltok på Lillestrøm.
- Vi vil satse lokalt, fremfor å bruke store ressurser på ett stort arran-
gement.Vi vil at folk skal få se på, ta på og ikke minst prøvekjøre
Harley-Davidson og Buell-syklene i sitt eget nærmiljø.
Harley-Davidson vil satse på Open House hos alle forhandlerne i mai,
samt at de kommer til å gjenta suksessen fra i fjor med en On the
Road Tour. Når 2008-modellene kommer, sørger de for at samtlige
forhandlere kan ha et demoevent hvor de fleste modellene er repre-
sentert – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
- Ved å bruke markedsmidlene våre lokalt, når vi ut til langt flere som
får se og prøve våre nye modeller. Helst vil vi jo at flest mulig skal få
ta del i den helt spesielle kjøreopplevelsen og høre gromlyden fra en
ekte Harley.Tidspunktene for de forskjellige arrangementene vil bli
annonsert lokalt, avslutter Magnussen.

MC avis på nett
MC24 er et nystartet mc-maga-
sin på nettet. Bak magasinet står
journalister med bakgrunn fra
MC-avisa og Bike. De har også
levert mc-stoff til dagspressen.
Ansvarlig redaktør er Tor Bjarne
Olsson
- Det er 10 år siden sist det
skjedde noe nytt i norsk mc-
presse, så nå syntes vi tiden var
moden for å ta steget over på
nett, sier Ivar Kvadsheim i
MC24.

MC24.no skal levere et komplett
mc-magasin med nyheter, tester,
reiser, turer, opplevelser, treff,
klassisk, kort sagt alt man venter
å finne i et mc-magasin, og litt til.
- Sidene er fortsatt under utvik-
ling, og i løpet av denne uka skal
vi ha på plass flere funksjoner,
blant annet i forhold til interakti-
vitet, uttaler han.

Vi selger

HOGTECH 
rammer i Norge

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

TÜV-GODKJENT



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.

Skål for den lille forskjellen
– på morradram og kveldsdram, dagsform og kveldsform. Aron og Monica fotografert på

Run to the Arctic Fun sist sommer – avslørt av den lyse nordnorske natta ... ©
Å
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Gallerier.2007:Gallerier.2007  11-04-07  23:06  Side 2
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DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

BJØRN ANDREASSEN
Tlf: 90 86 47 03
e-post: nobudget@online.no

GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
Greger@Larssen.biz

PER OLE TRANAS
913 85 007  
po-trans@online.no

GUNN LØNNUM 
Tlf: 72 88 72 64/92 29 33 36 
e-post: gunnxl1200c@hotmail.com

DISTRIKT 2:
Norland

JOSTEIN MO ANDERSSEN 
Tlf: 909 53 289 
jostein.mo.anderssen@gmail.com

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

GEIR STAVIK
Mob: 93286693
e-post: gkstavik@hotmail.com

RANNEI 
Tlf: 976 52 616
e-post: ranneib@hotmail.com

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

FRANK KANEBOG  
Tlf: 992 09 004
frank.kanebog@hhf.no

Hallo’en godtfolk!
Det er det lite å melde fra her hvor jeg
bor.
Det hender vist lite, her oppe i nord.
For hver gang jeg skriver, jeg ber om
beskjed.
Om ting som hender, som jeg kan ta
med! 
Så hva kan man gjøre, for å bedre vårt
blad? 
Si fra til din DK’er, så vet alle hvad.
Ting som skal hende, noe som skjer? 
Vi får det ut til alle, i bladet jeg ber. 
Til dere alle som i Nordlandet bor.
Er noe på gang så send meg no’n ord?
Det kan bli reportasje m/ bilde i bla’ 
Ja, kjære medlem, det er bare å si fra. . .
Jostein

Heisann! Splitter nytt Team
Nordvest denne gangen!
Vi er jo høflige og presenterer oss
pent: Jeg heter Rannei Amalie, 35 år, fri-
sør og bosatt på Kyrksæterøra. Jeg har
vært medlem i H-DOCN siden 1999.
Kjører en 91-modell Sportster og har
også en 80-modell Wide Glide stående.
(I don`t wanna talk about it!) Om som-
meren benyttes helgene til å kjøre land
og strand rundt på treff. Ferien blir
også utnyttet på samme måte. Når man
har gammelt hus, gammel hytte og to
gamle motorsykler, er det ikke plass til
flere hobbyer på sommers tid. Vinteren
behøves ikke, jeg avbestiller hele greia
til neste år hvis ingen setter seg i mot-
verge. På nyhetsfronten fra oss denne
gangen kan vi by på kafetreff på
Ellingsgården annenhver onsdag kl. 1900
med oppstart 6. Juni. Stedet ligger
mellom Orkdal og Hemne på E39. For
enkelhets skyld: Oddetalls-onsdager
hele sommern igjennom. Møt opp!

Nå er vi vel ute på veien igjen etter en
lang og kald vinter? Det blir liksom litt
sånn lettere å leve når man kan komme
seg fra på to hjul. En lang og forhåpent-
ligvis skadefri sesong står foran oss. Vi
skal treffes, og vi skal fortelle historier
som ikke alltid er like sanne. Det hen-
der jo at man legger på litt når man er i
det lystige hjørnet. Og det gjør jo de
fleste historier rasende festlige. Det
hører liksom med til et godt treff det!
Og så får man de historiene som høres
helt usannsynlige ut, men som faktisk er
sanne, uansett om det høres ut som en
god lygarhistorie. Ikke alltid like lette å
holde styr på dette, men man får jo
prøve så godt man kan! Jeg skal også i
sommer prøve å være mye ute på veien
som vanlig. Skulle ha håvet inn en liten
lottomillion slik at man kunne ha tatt
fri noen måneder, men det er vel ikke
min tur i år heller tenker jeg. Men som
ekte trønder, så kan man jo ikke gi opp
så lett, sjø! Gleder meg til å frese rundt
litt på den lille blå. Skyfri, blå himmel
hele tiden er vel for mye å håpe på…
god sommer til dere alle!  DK Gunn

Heia alle sammen, nå går d mot vår sjøl
i Trøndelag. Her i Namsos skjer det
ikke så mye. Vi møtes på kaffe første
onsdag i hver måned, på internettkafe-
en. Når det blir sesong, treffes vi der
hver onsdag. Ellers er det fullt fokus for
oss i Inant MC på Catfish, 20/22 Juli.
Det blir musikk av Kent Aunet som i
fjor, så det ligger an til stormende jubel
og hæla i taket. Det er bare å merke av
i kalenderen, først som sist. Som vanlig
byr vi på harpunering av steinbit med
påfølgende grilling og smaksprøve. Da
vil jeg ønske alle en tidlig vår, så møtes
vi plutselig, om ikke annet så på Catfish.
Hilsen Per Ole.

Verden går fremover og det drypper
fra takrenner og tak. Våren sniker seg
innpå oss her oppe med plussgrader og
sol. Noen flekker med asfalt er kommet
frem i dagen og det kribler i gasshanda.
Et år var jeg i påsken kjørende med
Harleyen til Kilpis i Finland med halvan-
nen meter snøskavler langs veikantene.
Alt kan hende, og med 0,002 promille
co2 som vi presterer å slippe ut her til
lands, er det vel ikke lenge før vi kan
kjøre Harley Davidson rundt julegrana i
sentrum som en fast happening. 
Jeg synes ellers at det foregår mye i
miljøet. I HD Garasjen er vi allerede i
gang med planlegging av verdens nord-
ligste HDOCN treff. I år med egen
bikerbadstu fyrt med lavkalori, miljø-
vennlig co2- fri bjørkeved kjøpt på blå-
resept hos svanemerket apotek.
Overskuddet går i år som ellers til
bevaring av en kubikk is fra polområ-
dene her nord. Tirsdagskaffen er flittig
besøkt og vi har det riktig trivelig. Vi
har hatt en del fester i god gammel tra-
disjon og bare et fåtall har fått varige
men.  Nå gleder jeg meg til DK møtet
neste helg i Stavangertraktene. Den fly-
skrekken er litt ekkel, men etter om lag
0,7 dl alminnelig god cognac er jeg klar
for det meste. Jeg får reisefølge med
Hoffa og regner med at han holder ter-
rorpolitiet på høvelig avstand da jeg i
god cognac stim har en tendens til å
ignorere strippeseansen ved innsjek-
kingen. Denne gangen beholder jeg
skoene og beltet på. Fan ta de perverse
tollerne. Her kommer vi oppstasa i de
fineste hd klærne, med nypussa solbril-
ler i nystrigla skjegg. Med diskrete tato-
veringer og andre fredssymboler som
kjettinglenker og fantometringer, og så
blir vi fan meg stoppa og strippa.
Halvnaken og ydmyka slafsende på små-
fuktige sokkelester blir vi behandla som
kriminelle innvandrere. Dette må det
bli slutt på, ellers kommer vi til å ende
opp som den verste politistat i verden.
De verste terrorhandlingene en nord-
mann har stått for til nå om bord i fly,
er uhemmet fyll og sjikane på vei hjem
etter en fuktig sydentur. Vi sprenger da
ikke fly vi! Ha en fin vår.
Greger Berserk

ØYSTEIN NESS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com

Som ny DK i Finnmark vest vil jeg si litt
om meg selv: Trønder, 40+, kom til
Hammerfest for ca et halvt år siden,
jobber på Melkøya som prosessopera-
tør, har tenkt å bli hær i 20 år minst
(+/-15år). Har kjørt mc siden 80 tallet,
og vært medlem av H-DOCN siden
1990. Skal få oppover sykkel til våren,
har tenkt å utforske det som finnes av
treff og kjøre det som er av asfalterte
veier i Finnmark. Så tar gjerne imot tips
til treff og plasser det er verdt å besø-
ke. Årets første treff er allerede unna-
gjort, men måtte til Trøndelag og first
run. Håper å få tid til Superrally i
Nederland, så litt farting skal det bli.
Vi jabbes, Doc.

HEI ALLE HARLEY -VENNER.
Mitt navn er Geir Stavik, jeg er født det
herrens år 1965 og bor i Elnesvågen
som ligger midt i mellom Molde og
Kristiansund. Jeg har vært medlem i H-
DOCN i 4 år. Min første sykkel kjøpte
jeg i 1980, en 350 Honda. Siden har det
gått slag i slag. For 4 år siden kom jeg
på rett spor, da jeg gikk til anskaffelse
av en H-D ultra. Siden har mesteparten
av min fritid med på besøke Harley mil-
jøer på kryss å tvers i kongeriket. På få
år har jeg fått mange gode venner.
Utenom Harley og det som følger med
på den fronten, har jeg ikke så mange
hobbyer. Jeg har ei kone som 
også kjører HD. Mine første mil på 
H-D’en i år ble unnagjort i februar, og
det var en deilig følelse, selv om termo-
dress måtte til. Som DK håper jeg å
komme i kontakt med flere som har
samme inntresse, jeg gleder meg til
denne jobben, og til å få enda flere  H-D
venner. Ta kontakt om du vet om noe
som skjer, kanskje du har et tips om
noe, smått eller stort. Gleder meg stort
til en ny Harley sesong.  
Hilsen Geir
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DISTRIKT 5:
Vestlandet

STIG  JENSSEN   
Tlf 55 91 69 44/918 57 115  
shovelpower@broadpark.no

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

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

DISTRIKT 7:
Sørlandet

RONALD STORENES  
Tlf: 975 14 160   
e-post: bignose@losmail.no

STEIN ÅGE
Tlf: 952 38 077
e-post: stein@twineagles.no

DISTRIKT 8:
Østlandet

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

METTE CHRISTINE
Mob.nr. 99 36 74 98
E-post: mette.c.winther@hiof.no

VIDAR OPHEIM
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: v.op@hotmail.com

Jeg heter Vidar Opheim, er 37 år og
oppvokst i Trøndelag. Jeg flyttet derfra i
1989 og etter mange mellomlandinger
har jeg landet på Eidsvoll Verk. Jeg job-
ber ved Nebbenes kroer avd, nord, som
kjøkkensjef. Jeg har vert medlem i H-
docn i bare ett år, og kjøpte meg
Harley forrige vinter, en 96 mod Wilde
Glide. Interessen for mc og miljøet
rundt har altid vært der og før jeg flyt-
tet fra Trøndelag var det nettopp der
jeg vanket mest. Og med tre eldre søs-
ken som også kjører harley, var vel valg
av sykkelmerke ganske opplagt for meg
også. Jeg har mange interesser, men det
er mc som tar mesteparten av tiden og
nå... Når det gjelder H-DOCN ønsker
jeg å gjøre en så god jobb som mulig og
komme meg ut på treff og andre sosiale
turer. Men da er jeg også avhengig av
dere der ute for å klare det, det er
bare å ta kontakt. I distriktet her er det
kommet i gang kaffekvelder på
Kongsvinger 1. og 3. tirsdagen i måne-
den. Velkommen. 1. mai er vi noen sje-
ler som ønsket å sette litt preg på
Mjøsa rundt. I den sammenheng tenkte
vi å samles på Nebbenes nord og spise
frokost, før vi drar av gårde. Jeg håper
jeg så mange som mulig kunne tenke
seg å være med på det. (se oppslagstav-
la) Vi får bare håpe værgudene er med
oss.
Vidar.

Hallo alle sammen, når dette bladet
leses er vel sesongen i gang for de fles-
te her vest. Så da er det bare å velge
seg ut de treffene og turene man har
tid og lyst til. Noen spesielle aktiviteter
i løpet av våren og sommeren har jeg
ikke på tenkt på, men har DU noen tips
og ideer så er det bare å ta kontakt.
Husk også hvis du som leser dette ikke
er fra Bergen og Omegn og ”forviller”
deg til Bergen, nøl ikke med å ta kon-
takt hvis du trenger noen form for
hjelp eller tips om overnatting. Jeg selv
drar til USA i sommer, og sammen med
venner drar vi til Sturgis i august.
Regner med at det blir bra.
Har ikke mer på hjertet denne gangen.
Ha en fin vår! H-D Hilsen Stig.

Hei Hei Alle sammen! Det er vår på
Østlandet, og fortsetter det slik så ven-
tes det Harley brumming på tørre veier
tidlig i April. Selv setter jeg mer pris på
været nå enn i fjor, Da Harleyen var
innesnødd til andre uka i MAI!!
Savner forslag og ideer ifra lokalfolket,
men satser på at det blir arrangert fel-
les kafêturer lokalt. Ride cool, see you
on the road.  Tom Rune

Hei! Nå er det avholdt førstehjelps
kurs for HOG og H-DOCN medlem-
mer i lokalene til H-D Stavanger. Men
jeg kan ikke si at det var det helt store
oppmøte av H-DOCN medlemmer,
men noen var det. Til sammen var det
15 – 16 stykker som lærte en del nye
ting. Husk at det viktigste du gjør
når ulykken er et faktum, er at du
gjør noe! Som en del av dere vet, har
det kommet påbud med refleks vest i
bil, hvorfor ikke ha en slik på
sykkelen.Tenk deg en regntung natt
eller kveld langs E 39 så mister du
strømmen på sykkelen. Hva gjør du da?
Alle i Rogaland som har kjørt E 39
Stavanger- Lyngdal vet at det er mange
smale parti langs denne ruten. Da er
det godt å ha denne vesten med seg.
Går du inn på web siden/ Butikk til H-
DOCN kan du kjøpe en med H-
DOCN logo. Denne gangen vi hadde en
aktivitet, valgte vi å sette inn annonse i
Stavanger Aftenblad, av den grunn at jeg

Hei igjen! Jeg takker for de henven-
delser og innbydelser jeg har mottatt
og håper på flere i tiden fremover. Da
er det vel for meg som med mange
andre, at det begynner å krible litt med
å få ut sykkelen igjen. Her i området
(Vestfold og omegn) har det vært bra
aktivitet på klubblokalene. Jeg har vært
innom noen klubber i løpet av vinteren
og jeg er imponert over hvor mange
som er tidlig ute med å klargjøre
syklene. Jeg ønsker alle lykke til med å
få sykkelen klar til rett tid.
Ellers er det verdt å nevne at det er
varm kaffe og hyggelig miljø hver man-
dag fra kl. 19.00 hos Savage Mc
Porsgrunn og onsdager fra kl. 19.00 hos
Boogers Mc Sandefjord. Info: Savage Mc
Porsgrunn har Vårblot party den 28.
April.  
Hilsen Bjørn Vidar Damgård

Hei på dere!! Jeg heter Mette
Christine Winther, er 38 år og jeg
kommer opprinnelig fra Saltnes i
Østfold. Bor på mitt trettende år i

Heisan godtfolk. Endelig er snøen på
Sørlandet borte og når dette leses er
nok mopeden på veien. Elin redaktør
truer med dittan og hint for å få oss til
å levere DK-innlegg i rett tid. Hun er
for så vidt ikke den eneste som driver
med trusler. ”Møndihedane” driver også
med trusler og bøter i belønning for
den som ikke holder fartsgrenser og
har lav gromlyd + en masse annet. Så
hva gjør vi? Vel nå sitter jeg her og skri-
ver mens jeg gleder meg til å komme ut
på veien. Samtidig som jeg tenker på
alvoret i å kjøre de første turene etter
vinteren, litt uvant å takle alle situasjo-
nene med bilister som plutselig oppda-
ger tohjulinger på veien og grus på vei-
kantene etter vinteren etc.
Oppfordringen blir derfor at dere tar
det med ro på veien og nyter turen.
Husk at tid er ikke noe som går fra
oss, men kommer til oss. Ronald

Heisann! Nå er det endelig et snev av
vår her nede i sør, får håpe det holder.
Har fått nok av snøstorm og nå regn-
og uvær. Planlegging av sesongens treff
og fester er i gang, og det kribler i
kroppen. Når dette leses har vi rukket
over både tur til Aqua Fortis MC i
Hjørring, og den Store DK Samlingen i
Lyngdal overstått. Når det gjelder ting
som skjer fremover, kommer det sik-
kert mye ut av DK samlingen. Men sik-
kert er i hvert fall Superrally i pinsa, og
Valle treffet i juni. Det er nok mange
som vil nedover til Nederland, så det er
sikkert ingen problem å få til en felles-
kjøring for vårt distrikt eller hive seg på
et anna distrikt. Send gjerne mail om du
er interessert, så vet vi hvem som kjø-
rer nedover, eller legg inn avreise tid og
sted på den nye tur-sida vår på hjem-
mesida.  Vi snakkes.  
Stein Åge.

1000- tipset er med dette innført i
Team Nordvest. Alle som tar kontakt
om hva som skjer eller om hva som
bør skje vil få utbetalt, skattefritt - 1000
hjertelig takk.

har bare e-mail adressen til noen få av
dere. Så det hadde vært fint om noen
av dere sendte adressen til meg, så når
jeg dere lettere. Har hatt noen kjøretu-
rer alt, men vær obs. Det er mye strø-
sand langs veien. God vår folkens.
RIDE FREE, DK Glenn

Vestby i Akershus, som grenser til
Østfold, sammen med mine fire barn.
Jeg går tredje året på allmennlærerut-
danningen ved Høgskolen i Østfold,
bedre sent enn aldri…Fordyper meg i
musikk dette året, og det er bare helt
topp, spiller piano og gitar! Jeg er helt
ferskt medlem av H-DOCN, og er også
ganske fersk Harley-eier. Jeg kjøpte meg
en Sportster 883, -94 modell, i fjor
høst, min første motorsykkel! Før det
har jeg bare vært ”babe”  Kjøpte den
helt på egen hånd, er ganske stolt av
det!! Har hatt lappen i 9 år. Har som
dere skjønner ikke så mye erfaring fra
motorsykkelmiljøet, bortsett fra at jeg
var på Superrally 2004 og 2006, men
har kjempelyst til å bli kjent med flere
Harley-kjørere! Jeg har lyst til at vi som
bor i dette distriktet skal finne på ting
sammen, er jo ille koselig å kjøre flere
sammen. Når dette skrives, 23 mars har
jeg kjørt 4 km hittil i år, men det er
dessverre litt kaldt enda for en frysep-
inne som meg. Gleder meg veldig til
våren nå, sykkelen står klar rett utenfor
døra mi.  Jeg håper at dere vil ta kon-
takt med meg hvis det skjer noe spen-
nende, eller har noen ideer til hva vi
kan finne på her syd på
Østlandet…..Eller hvis dere bare har
lyst til å kjøre en tur eller trenger noen
å mekke sammen med!
Vårhilsen fra Mette
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TWIN THUNDER - Tlf.: 38 33 11 04 Mobil 91 36 01 30

Sandveien 12, Kvavik, 4580 LYNGDAL

www.twinthunder.no

VIANOR: Fra 25% -36% rabatt på dekk, fel-
ger 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-/leveringsbeting-
elser: Kontant betaling ved vareleveranse. For
å oppnå ovennevnte rabatt må gyldig med-
lemsbevis fremlegges.

HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/øltelt.
Beliggenhet i Larvik. Vi ønsker å tilby klub-
bens medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt
og utstyr. For mer info: www.partytelt.net
eller ring meg på tlf 930 67387, 
Roar Homble

BARRES 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: Rabatt -
avtale 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 1970-
2005. Avtale inngått av Thomas Lindal

TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer, 
tlf: 74134620. Tommeverktøy - tommeskruer -
div mekanisk utstyr. Ulike prosent satser 
Avtale inngått av Harald Breivikås.

SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæter øra, 
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

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

VERSTO TURISTHEIM: 
Spesialpris på over natting. 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

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

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 gun-
stig pris på treff/festjobber. Ring Kolbjørn på
71 25 25 76. Avtale inngått av Odd Christian
Hagen

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 hvil-
ken vare det er. Avtale inngått av  Geir "Benzin

ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget kort,
Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlems kontoret. 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-med-
lemmer 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 H-
DOCN 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.

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

PIZZA`N PA 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.

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

R A B A T T - A V T A 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.

På våre nettsider 
www.twinthunder.no 
kan du se hele vårt store
utvalg i nye og brukte

sykler.

...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!  
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2002 Harley-Da
vidson Sportste

r XL 1200 Spor
t

En pen, lite bru
kt sykkel ,ca 93

00 km. Harley`s
 origi-

nalfarge. Alle se
rvicer tatt hos f

orhandler. (kvitt
eringer

kan ses.) Sykke
len er original, 

kun byttet til an
nen

tank å har Scre
amin`Eagle pot

ter. (original tan
k og

potter følger me
d.) Har sissyba

r, bagasjebrett,
 t-bag,

sidevesker og e
kstra fotvilere fo

ran. Har oxo ov
er-

trekk til sykkele
nJ Årsavgift be

talt for 2007.

Skinnklær fra w
intex:  jakker st

r 48 og 54, buk
ser

med snøring i s
iden str 38 og 5

4. 2 stk halvhje
lmer

sort matt str:  m
edium 57-58 og

 large 59-60. 1 
par

briller. 3 par ha
nsker og et par

 lite brukt boots
 str 43.

Lurer på noe, r
ing da vel… 

Selges Kr 120,0
00,- tlf: 905 42 

683

TIL SALGS.

Ny Orange Cou
nty Chopper Ol

d School jakke 
,

størrelse XL. In
tegrert ryggskin

ne, albue og

skulderbeskytte
re. Glidelåser p

å sidene og på

armene som ka
n slippe inn luft

 på varme

dager. Mange lo
mmer med glid

elåser, avtag-

bart meshfor. T
øff og praktisk j

akke. Kan send
e

flere bilder på m
ail. Selges kr. 3

.800. 

Henv. Tlf. 40211
275 

TIL SALGS.

Pent brukt origi
nal Harley Davi

dson Willie G.

skinnvest, størr
else M. Tykt ski

nn, snøring i

sidene. Er dess
verre for liten fo

r meg. Selges

kr. 450,-. Kan e
vt. Sende flere 

bilder på mail.

Henv. tlf. 40211
275 Mvh. Hans

 Hildonen

Brukt skistativ, 
type

"fult" Telemark,
 for sho-

welhead selges
 til

høystbydende.K
un seri-

øse henvendels
er. 

Bill. mrk. "off pis
te"

Orginalt HD sin
gelsete

(Browler) til Spo
rtster til salgs.

Ikke brukt, ligge
r i orginal inn-

pakning grunne
t feilbestilling.

Nypris. 3968,- S
elges for

3000,-
Ring: 93450413

.

Org felger,kåpe m/vidskjerm,ekstralys,blink-
lys,veltebøyle,dragpipes,baklys, styre,T-drag-
barstyre(nytt),sissy(ny),6x15 felgring m/offset
(rusten),enkel sal, diverse skjermemblem
FLH... Mvh Odd Nordli,medlem 3295 
Tlf 90985624 mail: oddnord11@msn.com
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Super Rally - Vinstra  
Her er det trivelig.

Nice shovels.

Lunch i det grønne.
Foto Bjørn E T Larsen.

Isracing Strømsund.
Foto Berit Krogstad.

Badenymfer på catfish
Foto Gunn Lønnum.

Den stygge andungen.
Foto Gunn Lønnum.

Dragbiken får en tår av eier
Ronny Aasen. Foto Moses.

Jeg trenger visst
tannregulering.
Foto Gunn
Lønnum.




