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Feirer 20 år
Årets bluesfestival på
Notodden går av
stabelen 2. – 5.
august, og i anledning
at festivalen arrangeres for 20. gang, kan
de pryde seg med
navn fra hele blueshistorien.
Tekst: Elin Bakk
På spillelista finner vi alt fra den
93 år gamle bluesmannen David
”Honeyboy” Edwards, som representerer 20- tallet, til den unge
fremadstormende kvinnelige
artisten og elgitaristen Roxanne
Potvin og hennes band Blues
Guitar Women, som i tillegg
består av Sue Foley og
Deborah Coleman. I mellom
disse finner vi hele spekteret av
elektrisk blues, britisk blues, amerikansk blues, og i tillegg det

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
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beste av norsk blues. Her nevnes
blant annet Vidar Busk, som selv
feirer 20 år som artist i år.
Størst i Skandinavia
Av rene bluesfestivaler er det
ingen andre verken i Norge eller
Skandinavia som er større. Fra
2.000 solgte billetter og en
omsetning på kr 200.000,- i starten i 1988, til 23.000 billetter og
en omsetning på 12 millioner
kroner i 2002, sier litt om utviklingen.
Øverst på artistlista i jubileumsåret, står Delbert McClinton med
gjesten Teresa James. Siden følger
The Neville Brothers, Alvin Lee,
Steve Winwood, Omar Kent
Dykes & Jimmie Vaughans «Jimmy
Reed Highway» sammen med
Lou Ann Barton, og Knut
Reiersrud.

under årets Blues Music Awards i
Memphis mai, og som gjør sitt
første norgesbesøk. Den gamle
Fleetwood Mac-stjernen Jeremy
Spencer, besøker igjen Notodden.
Han er nominert til comebackprisen under Blues Music Awards
for platen «Precious Little», som
ble innspilt her sammen med
hans norske band,Trond Ytterbø
Band.

Også «Honeyboy» Edwards
henger med, sin anselige alder til
tross: I 2005 vant han like så godt
en W.C. Handy-pris, som det het
da, som beste akustiske bluesartist.

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Söbbön 10, 45054 Hedekas Sverige
Tlf.: +46 524 600 10
Mob.: +46 736 511 138
e-post: news@h-docn.no

originaler på forespørsel.

For fullstendig program og spilleliste se:
www.bluesfest.no/program

Nominert til priser
I tillegg kommer amerikanernes
nye favoritt Watermelon Slim,
som er nominert til seks priser

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.
Tlf.: +46 524 600 10
Mob.: +46 736 511 138
e-post: annonse@h-docn.no
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Sommer og varme!

Sverige, hvor min kommende sam-

I Skrivende stund har jeg enda

boer bor. (Det er bare tre mil fra

ikke fått pakket ut pakksekken

den norske grensa ved Kornsjø

etter turen til Valletreffet, sammen

utenfor Halden.) Så fortvil ikke,

med gode H-DOCN venner. I

internett og telefon finnes også i

strålende solskinn og i en utrolig

nabolandet, og jeg kommer etter

varme, arrangerte H-DOCN sam-

hvert til å reise rundt og besøke

men med teknisk arrangør Valhall

treff og klubber og lage reporta-

Mc fra Kristiansand, et perfekt

sjer i gamlelandet, selv om jeg gjør

hovedtreff. God mat, bra musikk

utlending av meg. Men siden det

og flott stemning, som på alle

tar tid å komme i orden, satser jeg

H-DOCN treff. Årets årsmøte ble

på dere medlemmer denne første

avviklet, det var leker og aktivite-

sommeren som utlending. De aller

ter, fellestur med mer. Kort sagt,

fleste av dere er på turer, treff og

noe for enhver smak. Så dere som

utflukter med sykkelen i løpet av

ikke orka å ta ut i varmen, eller av

sommeren. Nesten like mange

andre bagatellmessige grunner lot

eier et digitalt kamera og en pc.

være å dra; kan angre dere.Vi som

Både DK-er og medlemmer blir

deltok hadde ei kjempehelg sam-

stadig flinkere til å levere stoff til

men. At vi bare greide å samle

bladet, og det setter jeg umåtelig

200 besøkende på et så velarrang-

pris på. Men vil ha mer!!!

ert treff, midt sentrale sørlige
strøk ei sånn finværshelg, er for

Ser du en sykkel du tror andre vil

meg en gåte. Hvor er alle våre

ha interesse av å lese om, utsen-

2200 registrerte medlemmer?

des standardskjema for tekniske

Reportasje og bilder fra treffet

data på mail eller post ved å kon-

kommer forøvrig i neste nummer

takte undertegnede. Husk at når

av News.

dere sender bilder på mail, last de
opp som en fil, ikke som et bilde.

Men fortvil ikke kjære medlem-

Da slipper dere at pc-en kompri-

mer, vi har ennå fire treff i klub-

merer bildet, noe som igjen går ut

bens regi, så det fins fremdeles

over trykkekvaliteten. Send bildet

muligheter. Run To The Arctic Fun

som det lastes inn på pc fra kame-

arrangeres i Storfjord 20. – 22. juli,

ra, i full størrelse. Da blir både jeg

for dere som vil ha sauna og mid-

og vår eminente lay out sjef ved

nattssol, Familietreffet for store

Frena Trykk, Gunnar Anders Moen

og små går av stabelen på

ufattelig lykkelige.

Bakksetra i Aure på Nordmøre
den 3. -5. august, Late Summer

Så godtfolk, ha en flott sommer på

Run foregår i Vakre Stryn i

veien, hold godt til høyre og vær

Nordfjord, 10. – 12. august, og så

aktpågivende og varsomme som

runder vi av det hele med Final

det står i boka. Stressede feriebi-

Run i Verdal, lottomillionærenes

lister i overlastede biler i 30 gra-

hjemsted, 14. – 16. september.

der pluss, kan være de reneste
kamikaze-pilotene.Vi har ikke råd

Min egen treffsommer vil dette

til å miste noen av oss.

året bli noe amputeret, da jeg for
tiden står på flyttefot. Harley

Ride freee

News kvinnelige redaktører har
en uvane med å flytte til nabolan-

Hilsen Elin redaktør.

det, og dette skjer også med meg.
I løpet av juni vil jeg ha hovedbase
i Hedekas i Vestra Gøtaland i
Foto: Hasse Antonsson
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Påskeswap i nysnø
6
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Partytalk.

Hadde noen tenkt å kjøre sykkel til årets Påskeswap hos Tornados Mc på
Kyrksæterøra denne påska, var nok et raskt blikk ut gjennom soveromsvinduet på morran nok til å få de fleste på andre tanker. Det var nemlig blitt
full vinter igjen ute.
Tekst/foto: Elin Bakk
Til tross for drittværet, stima det på
med festlystne, kjøpelystne og salgskåte bikere allerede tidlig på ettermiddagen. Hit kom både trøndere
og møringer. Ja endatil et par bergensere hadde forvillet seg oppover.
Mens Chillien putra på bakrommet
og vaffelpressa gikk, ble det prutet
og shoppet etter alle kunstens
regler i den oppvarmede plasthallen.
Her kunne man kjøpe både klær,
snaps, booke tur og de sedvanlige
kassene med greier var også på
plass. De som er fulle av det man
kjøper på et swap, for så å bringe
det med videre til neste for så å
selge det igjen.
Høy stemning
Noen fant nok den skatten de
hadde lett etter i uminnelige tider.
Andre kom kanskje hjem og fant ut
at de hadde kjøpt katta i sekken.
Noen ble så opptatt med å drikke
øl og lyge at hele handelen gikk i
vasken. Uansett, dette la ingen demper på festen. Her var det ingenting
å si på stemningen. Og etter at det
ble servert rykende varm Chilli Con
Carne til de som fremdeles var
såpass oppegående at de fikk med
seg det, ble stemninga enda mer
eksplosiv. Med fare for å bli for privat, må jeg nok nevne at det gikk
rykter om at to av min nærmeste
familie ble observert på dansegulvet,
med hver sin partner av motsatt
kjønn. Dette er særs uvanlig, og vi
tror nok den sterke chillien har kludret litt med deres sosiale antenner,
eventuelt flyttet på noen hjernecel-

Butikksjefen hadde tatt turen fra romsdalen med litt av butikkutvalget..

ler eller utløst noen ukjente hormoner.
Dansing eller ikke. I sekstida på
morran var antallet utafor baren
mindre enn bak, og det ble bestemt
ved avstemning om baren skulle
stenges. Merkelig gikk de bak baren
av med seieren, men siden noen av
de som satt foran baren selv skulle

arrangere fest dagen etter, var det
nok ikke det dummeste som kunne
hende. Dagen etter fikk de som
hadde overnattet servert en bedre
frokost, før de dro hver til sitt. De
argeste festløvene i dette selskapet
forsatte nedover vestlandet for
enda et par påskefester før de ga
seg. Men det er en helt annen historie…
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DK Stig hadde promostand for Aaborg tur med snapssalg.

Et motorsykkelpassiar over en flaske øl ble det også tid til.

Hektisk aktivitet i salgshallen.

Greier byttes i penger.

Layout sjefen for News Gunnar og Doc fra Hula løser verdensproblemer.
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H-D Bergen startet
opp i 2001, og var i
begynnelsen lokalisert ved Hegreneset
rett utfor Bergen sentrum. Da det viste
seg å være litt vanskelig å drive butikk
og verksted fra disse
lokalitetene, flyttet
de etter en stund til
Åsane, som er ca 10
km nord for Bergen,

der de nå omvender
japsekjørere og andre
til å kjøpe seg en ny
Harley-Davidson.
Tekst/foto: Stig Jensen
H-D Bergen er nå godt etablert,
og salget av nye Harleyer og
”stæsj” som følger med går strykende. Butikken har et rikholdig
utvalg av det et Harley hjerte
måtte behage. Ofte arrangeres
”Open House” med grilling og
testkjøring, og mang en ”japsekjører” er blitt frelst etter en

prøvetur. Andre som har kjørt
eldre Harley-Davidson er blitt
frelst på nytt, og har anskaffet seg
en Harley av ny modell.
Beste utenlandske elev
Verkstedsdelen hos H-D Bergen
er godt ivaretatt med to mekanikere. Den ene heter Stein Ove
og har gått på H-D mekkeskole i
USA. Her ble han uteksaminert
som beste utenlandske elev, etter
et år med fordypning i Harleymekking. Nummer to på verkstedet er Frode, han er utdannet
industrimekaniker, men nært
forestående er hans svenneprøve
som motorsykkelreparatør.

Butikk, delelager og salg er det
Erik, Jan Atle, Iren og Ulf som tar
seg av. I tilegg, har de ekstrahjelper som hjelper til når det
trengs. Kalle er HOG ansvarlig,
og HOG chapter Bergen, har
også lokale i samme bygning.
Modifisering og trimming fikses
lett på verkstedet, som også har
Dynobenk. Den har nok fått
kjørt seg når Stein Ove har testet ut sin ombygde V-Rod med
kompressor. (Se artikkel et annet
sted i bladet.)
H-D Bergen er absolutt verdt et
besøk, og er lett å finne når du
kjører nordover fra Bergen sentrum, sjekk ut www.hdbergen.no

Noe av butikken.

Sonny (blå jakke) med sin
nye H-D.
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Erik Rocca i sving med del
eutpakking.

s......
Fint vær, burgere og Harley

Jordal
sen (kontoransvarlig), Ulf
. Fra venstre: Jan-Atle Halvor
gen
Ber
sen
H-D
Iver
på
de
ben
Fro
sta
tt),
Dette er
(butikk/lageransa
glig leder), Iren Hjønnevåg
(salgssjef), Erik Rocca (da
tilstede da bildet ble tatt.
ikke
var
s
Stein-Ove Hernæ
(mekaniker). Verksmester

men etter en tur med
Denne karen kjører japs,
n nok ikke det så
den nye Wide Gliden ture
lenge.
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Hester så d

Ferdig montert kompressorpakke, diverse deler fra orginal innsug brukes på den nye pakken.

En V-rod er ikke
akkurat en sinke,
men for noen er ikke
dette nok. Stein Ove,
som til vanlig er
mekaniker hos H-D
Bergen, fikk en ide.
Kompressor på VRoden, tja…det
hadde vært noe
det…
Tekst/foto: Stig Jensen
Selv om sykkelen allerede hadde
fått montert Speed shift, bare
måtte det bli kompressor i tilegg. Speed shift er enkelt fortalt
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elektrisk (solenoid) styrt giring.
Trykk på en knapp (opp eller
ned), tenningen kuttes et kort
øyeblikk, og solenoiden girer
opp eller ned…kjempegøy!
Bolt on
Kompressoren som ble anskaffet, er av Australsk opprinnelse,
og heter Sprintex. Den er en
skruekompressor, og her er det
presisjonsklaringer på det meste.
Selve skrueenheten er ferdig satt
sammen fra fabrikk, men en del
deler fra innsug med mere som
brukes originalt, må monteres på
det nye oppsettet som kommer
fra Sprintex. Kompressoren blir
drevet av den akslingsutgangen
som originalt driver vannpumpen. Derfor blir det montert
elektrisk vannpumpe, samt at

selve vannpumpeakslingen må
skiftes. Det følger med et eget
verktøy for denne jobben. Som
bildene viser, er det en del
ombygging og en del slanger må
legges om når det gjelder kjølesystemet. Utenom diverse deler
fra innsug og lignende, er settet
et såkalt ”bolt on” opplegg. Og
underveis viste det seg at det
stemte også. Alt passet, ingen
filing var nødvendig for å få tingene på plass. Kompressoren tar
ganske mye plass, men lokket
gikk på til slutt.
Falskluft
Etter alt var montert, var det tid
for start og testing i benk. Først
viste det seg å være noen problemer med falsk luft noen steder, så litt ekstra småmekking

ble det. Men til slutt funket alt
bra.
- Så hvor lang tid bruker man på
å montere denne kompressoren?
- Når det er første gang, er det
passelig arbeid for en helg. Når
det gjelder antall hester så er
det rikelig sier Stein Ove.
Med kompressor og Speed shift
er det for å si det på bergensk,
dritgøy å ta av med denne VRoden. For de som vil prøve seg
på et slik prosjekt, bruk tid og
les bruksanvisningen godt, så går
det bra. Har du ikke lyst å gjøre
dette selv, så er sykkelen til Stein
Ove til salgs hvis prisen er riktig.
Og har du lyst på kompressor,
men ikke vil montere den selv, så
fikser H-D Bergen sikkert det
også.
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et holder…
Brakett og drev til kompressor ferdig montert.

Elektrisk vannpumpe (sort dings)
ved siden av drivhjulet til kompressor.

Kompressoren krever plass, men det er likevel plass til lokket over.

Kobling av kompressor hjerne til sykkel hjerne.

Speed Shift sylinder..Utrolig gøy!!.

Ferdig montert........vakkert!.

Testing i benk.
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Mitt møte med

Harley-Davidson
hadde en gammel HD og en halv
liter olje, stående på låven.
Pakning i ventilpinne-deksel
(eller noe slikt?) var ikke helt på
plass, men med stor oppfinnsomhet og et snøre, ordnet dette
seg raskt. Ferden fortsatte til
Våler og hjem igjen, uten mer
oljesøl.

Trivsel på Late summer Run Bjørn E T Larsen, Vidar Opheim, Rut Larsen, Anita Skoglund og Øyvind Strandseter.

Redaktøren har
etterlyst leserinnlegg
i hele vinter, og siden
jeg så eple-kjekt,
lovte bort en story
på Late Summer Run
i Stryn, kan det ikke
utsettes lenger. I tillegg er det vår - og
en ny mc-sesong i
sikte! For egen del
kribler det ekstra
etter å komme på
hjul, siden forrige
sesong ble så altfor
kort.

helst bare starte og gå … derfor
var ikke Harley aktuelt for meg,
trodde jeg. Sommeren 2005 ble
imidlertid denne myten gjort til
skamme. Etter en lang sesong
(inkludert. Lofoten-tur) i hjulsporene til en ualminnelig pen, snerten og sprek Sportster 1200, ble
grunnlaget lagt for mitt senere
valg. Jeg så ikke det ble rørt en
skrue på hele turen, og den
startet på første forsøk hver
eneste gang!
Tiltrekningskraften ble sterkere
gjennom vinteren, og da eieren
ymtet innpå å selge for å anskaffe mer ”power”, var det ingen
vei utenom. (Ubegripelig at man
klarer å kvitte seg med noe man
har lagt så mye jobb og sjel i,
men flott for meg, da!)
Jeg konverterte i godt voksen
alder, våren 2006 og ble HD-eier.

Tekst: Anita Skoglund
Som tidligere eier av en solid
1982 Honda 900 Custom, har
jeg hevdet at kjøreglede er uavhengig av merke og modell. Og
for den som selv ikke kan mekke
og skru, bør sykkel’n selvfølgelig

14
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Oljesøl
Min aller første prøvetur startet
med 2 pund luft i forhjulet.
Etter 4 km fikk jeg påfyll, og
underlaget ble mer stabilt.
Anført av tidligere eier på sin
nyanskaffede 1948 mod. med evo

motor skulle jeg gjøre meg kjent
med vidunderet. Kaffepause
etter ca 5 mil - dette gikk jo helt
fint, selv om den fjusket litt og
motvillig gikk på tomgang.
Jomfruturen ble ca 20 mil lang,
og ved hjemkomst var ikke
vidunderet samarbeidsvillig på
noe vis. Men med en uskreven
serviceavtale med på kjøpet, var
jeg ikke særlig bekymret, det ble
jo tidligere eier (servicemann)
som måtte ta seg av saken.
Dommen kom etter et par
dager, ny toppakning måtte skaffes. Delene som ble bestilt fra
Sverige og sendt pr. post kunne
ikke brukes. Det var feil pakning
og en av pluggene var defekt.
Sykkelen skulle ordnes, så her
var ikke tid til venting. Da var
det kjekt ha en Honda å reise til
Oslo med!
Vel hjemme igjen, ble ny pakning
og gamle plugger satt på plass.
Ny prøvetur og målet var Vålerbanen, men allerede etter et par
mil begynte olja å renne.
Servicemann, som er godt kjent i
distriktet, beordret stopp på en
gård hvor bonden tilfeldigvis (?)

Til Superraly
Super-rally sto for tur! Det var
helt utenkelig å kjøre japansk dit
og måtte parkere utenfor porten. Til Vinstra gikk det for så
vidt greit (inkl. fusking og urent
trav, som jeg nå trodde var normalt) Etter et par dagers hvile i
leiren, var det på tide med en
luftetur, og der oppdaget vi jammen en oljelekkasje! Pakningen
ble igjen satt på plass og det
holdt faktisk tett hele veien
hjem! Verktøykassa måtte fram
nok en gang. Den nye pakningen
(som akkurat var skiftet) i innsug/forgasser var bare filler, så nå
ble den gamle satt inn.
Prøveturen husker jeg veldig
godt. Sportster’n gikk som ei
kule, og var ikke til å kjenne
igjen! Dette var kjempemoro!
Endelig, skulle det bli bra! Neste
tur ble en stor opplevelse.
Dags-etappe til Sandnes (63 mil),
Suleskarsvegen til Lysebotn og
tilbake via Valle til Dalen, Rjukan,
Notodden og hjem igjen til
Kongsvinger . Bortsett fra å
miste bagasjen på den utrolig
dårlige veien mellom Valle og
Dalen, gikk dette helt problemfritt. Og slik fortsatte det i
mange mil og ca 2 mnd, nesten
så det ble en selvfølge…
Første helg i august og
Bluesfestival på Notodden.
Ferden dit gikk helt fint. Men på
en utflukt i området, fant jeg
plutselig ikke noe gear.
Servicemann tok en prøvetur ikke noe gærn’t, så dette var nok
innbilning. Fenomenet inntraff på
nytt i Stryn, men også her var
det forbigående. Det var for
øvrig et flott treff, hvor vi blant
annet fikk med oss en kjempetur
i strålende vær på Geirangerfjorden.
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Skjebnesvanger dag
Så kom den skjebnesvangre
dagen, 20.august. Antakelig den
korteste planlagte turen i løpet
av sesongen. På vei for å fylle
bensin for så å besøke søster.
Helt uten forvarsel var det ikke
mulig å finne noe gear.
Servicemann måtte reise hjem
og parkere sin veloppdragne,
pålitelige 1948 modell, for så å
komme tilbake med service-bil,
hvorpå Sportster’n ble dratt
baklengs inn i kassa og kjørt til
hvile i garasjen. Man kan jo si at
det var flaks at dette ikke skjedde i Stryn. På nyåret ble det

foretatt en grundig undersøkelse, og det viste seg at beltdrevet snurret rundt på akslingen (eller noe slikt).
Nytt drev (med to tenner mer)
og pakning (som ikke passet) ble
tilsendt fra Trondheim. Ny pakning ble innkjøpt (på en tur som
allikevel gikk forbi Oslo), og
dette er nå på plass.
Det har ikke manglet på kommentarer fra omgangskretsen
etter at jeg solgte min solide
Honda.
”Bedre å skru Harley enn å
kjøre Honda, da”? Konklusjonen

er at jeg ikke har angret et
minutt, til tross for den turbulente sesongen. Jeg har møtt så
mye trivelige folk og har funnet
meg godt til rette i
HD-miljøet. I tillegg til kjøregleden, er det nå ekstra spennende
om man når målet! (Dette var
tull). Sportster’n er utrolig morsom å kjøre når den er på godt
humør, og det tror jeg den er
etter å ha tenkt seg om i vinter.
Håper på at den skal innfinne
seg med sin nye eier slik at
Servicemann også kan få en roligere sesong.

Den mye omtalte sportsteren på
Super Rally.

Jomfruturen
Endelig var dagen
kommet. Jeg og kjæresten min skulle dra
til Hercules MC i
Jessheim, hvor jeg
skulle hente min
"nye" HarleyDavidson Dyna
Lowraider fxr, etter 3
måneders venting.
Det ble mer dramatisk enn jeg hadde
trodd.
Tekst/foto Tin
(Anne-Christin Høgberg)
Overtagelsen skjedde midt i et
MC-bryllup med mange gjester
og karen som solgte sykkelen
hadde jeg aldri sett før. Alle hilste og pratet, og det var koselig
som bare det. Etter en times tid,
var det tid for å starte opp og
komme seg hjem til "Skøtterud".
Jeg hadde kjørt Honda Shadow
1100 i noen år allerede, men
denne Harleyen var litt annerledes. Blant annet med en choch
jeg aldri hadde vært borti før.
Enten var den på fullt, eller helt
av.
Startet gjorde den lett, men den
stoppet også like lett. Dette
skjedde et par ganger.
- Kjør med chochen på du, sier
den gamle eieren av sykkelen til
meg,
- Så slår du den av ute på veien.
Jeg gjorde som han sa. Og det
gikk fint det bortover grusplassen blant alle biler og gjester.
Helt til clutcen var helt ute. Da

var det som å få et "skudd" i
baken, og jeg for av sted. I forfjamselsen hadde jeg nok med å
holde meg fast. I den farten ble
10 meter kort avstand, og det
endte med at jeg smelte rett inn
i bakskjermen på en Nissan
Laurel, hvor det ble en stor fin
bulk. Og det ble også en stor fin
bulk tanken på min nye fine
etterlengtede Dyna Lowrider.
Huff og huff.
For første gang i livet skulle jeg
kjøre en Harley-Davidson, som i
tillegg var min. Jeg var så stolt, og
etter bare 10 meter sa det pang!
Det må være rekord. Jeg holdt
på å daue av flauhet. Akkurat da
hadde det vært fint med et stort
hull i bakken, med plass både for
meg og sykkelen .”At det går an,
tenkte jeg.” Men greier noen
noe slikt, så er det meg!
Hercules MC glemmer meg nok
aldri!!! Og jeg har erfart at det
er ikke bare bare å bli eier av en
Harley-Davidson!

Siden Trond ikke stresser var det
tid til flere forslag under veis,
både i farger og merker. Men i
siste liten ble det orange, noe jeg
ble veldig fornøyd med.
Askeonsdag før påske hentet jeg
delene, og da måtte Odd-Uno til
pers igjen. Det var jo en jobb å
få den sammen igjen. I løpet av
vinteren ble alt annet gjort også,
skiftet olje her og der, nye

paknnger, nye dekk, nytt styre og
sete,++
Sykkelen kom på veien til Påske,
og det var ei stolt høne som dro
avsted, det ble tur til det store
utland, Arvika i Sverige med kaffe
på termos og stopp ved brygga.
Første langtur i år bli til
Nederland på Superrally. Det blir
herlig!

Den omtalte sykkelen i sin opprinnelige farge.
Epilog:
Bulken ble kjørt med ut sesongen for å få kjørt mest mulig, og
kanskje det kunne bli flere bulker, ikke godt å vite! Oktober
kom, og det var på tide å
demontere, og levere deler. Min
uunnværlige kamerat Odd-Uno
Sigvartsen (kjører Fat Boy)
måtte trå til som han ALLTID
gjør, enten det er meg, eller
noen annen i klubben vår.
Delene ble levert for oppretting
og lakkering hos Trond Ånerud,
Gaustad, Magnor, en kjent person innen MC-miljøet for sine
mesterverk innen lakkering. Han
har tidligere jobbet hos Lazy
Boys, Oslo.

Melvin i ny skrud, og uten bulker.
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5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally 2006

150,T-SHIRT m/lang arm
M-L-XL

150,Førstehjelpsutstyr.
Innholddsrik men i
MC vennlig størrelse.
Et must på turen.

190,Sort T-Skirt med
røde ermer og logo
XXL-XL-L-S-XS

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

50,Strikkalue, passer både
store og små!

90,-

Brodert Føderasjonsmerke i tøy.

40,H-DOCN caps

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

INFO FRA H-DOCN BUTIKKEN.
Halloen godtfolk. Endelig noe nytt i butikken!
Ny T-skjorte, førstehjelpsmappe og drikkeflaske er på plass i sortimentet. Salget er veldig bra på skjorta, og som ventet litt lavere
på de helt nye produktene. Hettejakkene er
dessverre ennå ikke kommet i hus, men det
er et håp om at de er å få kjøpt så snart
butikken kommer igang igjen etter en velfortjent ferie. Vi holder «ferielukket» i hele juli,
men det er bare å sende inn bestillinger, så
sender vi ut varer i prioritert rekkefølge

utover i august. Beltespenne med H-DOCN
logo blir det også til høsten. Jeg fikk melding
fra produsent i går 3.juni, om at prøvespenne
kommer inn til butikken medio juni,så ting er
definitivt på gang.
Vi hadde et håp om å presentere motiv til ny
barneskjorte i dette nummeret, men den
gang ei.. Det har ikke kommet inn ett eneste
forslag til tegnekonkurransen som ble utlyst i
forrige News. Så hvis dere vil ha nye barneskjorter, må dere sende inn motiv. Dere vil

garantert ikke kle opp
de unge håpefulle
med en kreasjon
designet av undertegnede.
Ha en fortreffelig
sesong, og hold
godt til høyre!
Vegard Glomstad
Butikkansvarlig

Drikkeflaske i rød aluminium med logo.
(Kan også brukes til
drivstoff av ymse slag)
Refleksvest med
H-DOCN Reklame

120,-

65,-

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

100,H-DOCN kaffekrus.
Igjen på lager!

60,Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

375,-

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,-

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

Brodert Tøymerke, H-DOCN kr. 50,Super Rally pinn 2006 kr. 20,-
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Det har gått noen
arbeidstimer fra den
dagen i 2001, da
Trond Christensen
fra Frøya i Sør
Trøndelag kjøpte sykkelen i plastposer av
en sambygdning.
Etter to etapper med
bygging, fremstår
sykkelen som både
velbygd og kompakt.
Tekst: Elin Bakk
Foto:Elin Bakk/
Hasse Antonsson
- I 2001 begynte jeg å bygge om
sykkelen. Da korta jeg av 5 cm
av bakramma. I 2004 starta
andre del, og da laga jeg ny bakramme, forteller Trond, som på
formiddagen lørdag, tydelig er
preget av fredagsfesten, på årets
River Meet, på Kyrksæterøra.
Fikk pris
Sykkelen er lav og fin. Her kan
man ikke hive verken hatter eller
andre ting mellom motor og
tank. Og den korte bakramma
gjør seg virlkelig på dette bygget.
Fra gearkassen og frem, er sykkelen stort sett original. Ellers
har han laget det meste av selv.
Trond driver et mekanisk firma,
og har sånn sett optimale forhold og kunnskap for å bygge
sykler.
- Bakhjulet fikk jeg gratis, det er
fra en Suzuki. Felgen var brenn-
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lakkert lilla, så det gikk med
noen timer med stålbørste og
diverse kjemikalier for å få det
av. Men det var det verdt. Et
Custom Speed hjul hadde fort
kommet på 10 000, forteller
Trond.
Hjulet tar seg bra ut på sykkelen,
og siden det er laget av magnesium, veier det nesten ingen ting.
Som på de fleste stivramme
sykler, er den ikke akkurat myk å
sitte på. Det hindrer ikke Trond i
å kjøre 600 mil per sesong. I
chopperverdenen er ikke det at
man sitter mykt det viktigste.
Her er det estetikken som teller.
Hans sans for estetikk ga han
imidlertid pris for beste ombygde på fjorårets River Meet.
Langbeint og behagelig
Eksosuttaket fra motoren har
Trond har designet selv. Det originale har ofte problemer med
at det ikke er tett, siden gjengene i toppene ofte går. Det
eneste han har hatt problemer
med på sykkelen er en liten lekkasje på rockerboksen. Han
hadde satt til litt for hardt, og
pakningen ble ødelagt.
Bak har Trond satt på et 40 tenners drev, og foran står et med
22 tenner. Det gjør sykkelen
langbeint og behagelig å kjøre.
Lengden på sykkelen gjør den
utrolig stabil.
- Jeg har fått en del kritikk for
lakken på sykkelen, forteller han.
Mange bikere har en oppfatning
om at lilla motorsykler bare er
for bøger og kvinnfolk. Og det
får han høre fra kompisene både
titt og ofte. I tillegg kommer

kommentarer på at den ser stusselig ut i gråvær.
- Det blir nok omlakkering til
neste sesong, sier han og gliser.
I dagens solskinn kommer flakelakken i alle fall til sin fulle rett
ved elva i Tovan.
Pakkemuligheter
I stedet for vanlig oljelampe, har
han satset på diode. Først ble
den felt ned i luftfilteret, men
den ble senere flyttet til rockerboksen. Bære lækkert!
Selve motoren er en strut fra
tidlig 70 tall. Akkurat årstallet er
han usikker på, men den har
1340 topper.
Når Trond skal på tur må bagasjen festes på framgaffelen. Andre
pakkemuligheter fins ikke.
- Bakdelen med det, er at den
blir ustabil når det blåser mye.
Og på Frøya der Trond kommer
fra gjør det ofte det.
- Vinden tar godt tak i sykkelen
noen ganger, sier Trond og ser
seg rundt. For i dag er det vindstille og over 20 grader i
Trøndelag. Vi har enda bare kommet halvveis i treffet. Det er tid
for litt mer lyging og noen flere
øl på årets River Meet.
Det skal føyes til at ut på natta
måtte Trond vekkes rått og brutalt fra sin uskyldige søvn i teltet,
for å motta nok en pokal for
beste ombygde sykkel. Og det
var han slettes ikke grinete for,
selv om prisen måtte feires med
noen flere øl, noe som igjen
førte til at søndagens hjemreise
måtte utsettes enda litt lenger.
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Diode-oljelampe i rockerboks.
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Tekniske detaljer
Eier: Trond B. Christensen
Bygd av: Eier
Årsmodell: 1955
Type: Harley-Davidson Chopper
Motor: 1200 Shovelhead
Gearkasse: Original 4 trinns
Primær: Ombygd
Forgasser: S&S
Tenning: Dyna
Eksosanlegg: Rustfritt, av eier
Clutch: Original
Ramme: Ombygd original
Krone: Järnhesten
Gaffel: Tolle
Styre: Dragbar
Dekk bak: 200 /16
Forskjerm: Av eier
Bakskjerm: Av eier
Lykt bak: Malteser
Bremser foran: ISR
Bremser bak: Brembo
Tank: Sporster ombygd
Lakk: Svart med flake + pearl
Suzuki bakhjul.

Sal: Av eier

Nytt eksosuttak.
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God gammel strut.
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