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Ei svett barnehånd

med ei pengebok

sprengt av kopper-

mynt. Svenske butik-

ker, med priser som

fikk en norsk mor til å

starte julegavehand-

lingen allerede i juli.

Tekst: Kate Meleng Moe

Kvalitetstid med pappa i jern-

vare- og leketøysbutikker. Det

var ferie på 70-tallet, -shopping-

ferie. Jeg så ikke pappa utenfor

prøverommet, mens mamma

svettet seg gjennom plagg etter

plagg. Men i dag skjer det, …

ikke med pappaen min, men med

menn generelt. De er med på

damebutikker, og har både

meninger og forslag om klesval-

gene til sine kvinner. Overrasket?

Kanskje til og med ei bombe for

noen?

Min mann er allergisk mot butik-

ker. Og det er slettes ikke tull.

Han får svettetokter, skjelvinger

og talevansker.Verken Zyrtek

eller medisin for overgangsalder

hjelper. Og tro meg, jeg har

prøvd det meste. Bena i kors for

manglende mathandling på den

aller minste nærbutikken i områ-

det. Det har vært et av mine

mislykkede forsøk. Flere dager

med verken vått eller tørt ble

bare for mye/lite.

Bare de er svarte

Hva med klesbutikker for menn?

Der har han vel ingen motfore-

stillinger. Dream on! Hvor ofte

tror dere Børge synes han har

bruk for klær? Egentlig har jeg jo

mest lyst til å ikke bry meg. Men

så synes jeg foreksempel at det

er litt greit at han ikke går i den

samme korte 80-talls dressjakka

på julebordet i år også. Å få

Børge til å forstå at det var net-

topp denne jakka som var årsa-

ken til at han vant fjordårets

bad-tast-party, er ikke bare

enkelt.

Så da drar jeg alene på shopping.

Og det går nødvendigvis en del

tid i disse butikkene, når en skal

lete seg frem til hva mannen

kanskje kunne tenke seg å ha på.

Heldigvis går det nå til dags, bra

å bytte det meste. Riktignok har

ikke Børge verken høye krav

eller sterke meninger når det

gjelder sin klesstil. Klærne må

bare være svarte.

Overrasket kone

Forstå meg rett, jeg ønsker ikke

at Børge skal henge utenfor prø-

verommet. Men det hadde vært

greit med en smule forståelse

for en kvinnes behov for shop-

ping, når det bare er skittentøy

igjen i sideveskene. Gode tips

mottas med takk.

Likevel, hold dere fast. Her om

dagen kom Børge med en gave

til meg, uten allergiske sympto-

mer. Det vare ei t-skjorte (som

til og med var passe). Ikke var

det morsdag, bursdag eller jul.

Det ble min tur til å få svette-

tokter, skjelvinger og talevansker.

Hva galt hadde han gjort?

Ikke noe mer enn enhver mann

kunne finne på. Han hadde

bestilt klær fra H-DOCN-butik-

ken!

Jeg sier bare tusen takk.

BBiikkeerr mmeedd 
sshhooppppee--

vveeggrriinngg
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H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører Harley-
Davidson og Buell i Norge. Vi tar
opp saker av interesse for H-D-
folk, 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, medlems -
betaling skal gå til medlems-
 kontoret. 

Åpnings tider: 
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

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

Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson
Owners Club of Norway. 
Kommer med 5 nr. i  2007
Bladet er et åpent forum for alle
medlemmer, abonnenter og
interes serte. DU er velkommen
med stoff,  enten det er reporta-
sjer, menings-  ytringer, teknisk
inform asjon 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.

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

Grafisk Produksjon:
Fræna-trykk as, Elnesvågen
post@frena-trykk.no
www.frena-trykk.no

Annonsepriser:
Bakside , 1/1 side 4 f. kr. 5.000.-
1/1 side 4 farger kr. 4.500.-
1/2 side 4 farger kr. 2.700.-
1/4 side 4 farger kr. 1.750.-
1/1 side sort/hvitt kr. 2.900.-
1/2 side sort/hvitt kr. 1.500.-
1/3 side sort/hvitt kr. 1.250.-
1/4 side sort/hvitt kr.  1000.-
1/6 side sort/hvitt kr.    700.-
1/8 side sort/hvitt kr.    700.-

Alle priser er ekskl.  mva.

Leveringsfrist for annonsemateri-
ell er 14 dager etter manusfrist
for stoff til Harley-News.

Vi utarbeider også annonse-
originaler på forespørsel.

Abonnement kr. 350.- (5 nr.)
Bankkonto: 3000 15 00 100

REGNINGS-ADRESSE:
Hammarstoppen 15,
2008 Fjerdingby
ISSN 0805 6544

Manusfrist
25. oktober

Kom innom oss for en mc-prat og se nye 2008-modeller.

Vi tar innbytte. 

Rocker Custom

Harley-Davidson Østfold
Sørlietorget, 1711 Sarpsborg, Tlf. 69 13 78 78, www.harleydavidson-ostfold.no

årets nyhet
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Leder
Det er så rart med
september. Det blir
et annet drag i lufta,
man har alt skrapt is
fra frontruta på bilen
for første gang og
man begynner mot-
villig å innse at som-
meren virkelig er på
hell.

Her har vi ikke hatt verdens
beste sommer i år, og det

samme er vel tilfellet på Sør- og
Østlandet i gamlelandet har jeg
forstått. Trøndere jeg har snakket
med er tålelig fornøyd, og nord i
landet vårt har de skint om kapp
med sola som aldri gikk ned.. Og
ikke tro at jeg ikke unner dem
det. Som trønder i eksil, vet jeg
hvor trøstesløst det er med
regn, skodde og ti grader, mens
folk på Østlandet klager over
varmen. Uansett, været er det
lite vi får gjort med. I stedet for
å klage, er det bare å kle på seg,
finne fram regnklærne og ullun-
dertøyet, og se det lyse i situa-
sjonen. Regner det, slipper man i
alle fall å bli solbrent på nesen.

Selv om jeg må innrømme at
40 – 50 mil i pissregn ikke er
der morsomste jeg vet. Men
bor man i dette landet, er vel
det slikt man får tåle om man
skal forflytte seg på to hjul.

Tross det middelmådige været,
har jeg fått kjørt en del likevel
i sommer. Selv om flyttinga for
mitt vedkommende har tatt
mye tid. Likevel, noen treff har
jeg fått med meg. 25 års jubi-
leum hos Tornados Mc på
Kyrksæterøra var en trivelig
opplevelse i flott vær, selv om
jeg måtte dra dit i bil på grunn
av transport av unger. Jeg var
også på Valletreffet. Her slo det
også til med knallvær hele
helga, og et utrolig velarrangert
treff. Opp til flere reportasjer
om dette treffet finner du inne
i bladet.

Bengalos treff fikk jeg også
med meg, riktignok fra et hek-
tisk ståsted bak baren. Her var
det en del nordmenn som van-
lig, og det var jo rett så trive-
lig. Bikeshowet på Kungstorvet
i Uddevalla hadde litt mindre
deltakende sykleri år enn i fjor,
men her var det mange fine
bygg og se. Og akkurat da
President Brekh takket for seg
etter premieutdelingen, åpnet
himmelens sluser seg. Det var
utrolig å se hvor fort torget
ble tømt. En tur til Gotland
har det også blitt. Gotland er
ei flott øy, spekket med histo-
rie, og med utrolig flotte
motorsykkelveier. Anbefales!

I disse dager slipper H-D sine
nyheter for 2008, og vi har
også viet dette en del plass i
bladet. Og med en invitasjon til
prøvekjøring på blokka, får
dere garantert lese hvordan de
nye modellene er å kjøre på, i
neste nummer. 
Et annet tema jeg nå bringer
på banen, er neste års kalen-
der. Jeg håper dere lesere har
vært flinke med kamera i som-
mer. Vi trenger masse flotte
bilder til kalenderen. Bildene
må være i breddeformat, og i
full oppløsning, det vil si ikke
forminsket eller komprimert
på noen måte. (Ca 1500 –
2000 kb, minimum.) Dette gjel-
der for øvrig alle bilder dere
sender inn til News,
Lavoppløselige eller kompri-
merte bilder egner seg ikke på

trykk. Så sjekk at ditt kamera
er stilt inn på den høyeste
oppløsningen, og husk navn på
personene på bildet, om det
inneholder mennesker, Også
navn på fotograf er fint å ha
med. Har du høydebilder som
kan egne seg til forside er jeg
også interessert.

Ellers vil jeg berømme alle som
er flinke til å sende inn stoff til
bladet. Fortsett med det! Om
ikke din artikkel er i dette bla-
det, kommer den garantert i
et senere blad.

Når vinteren nå står for
døren, så trenger du slettes
ikke sitte og sture. Stell fint
med sykkelen og gi den en
skikkelig vask og polering før
du setter den bort. Følg forøv-
rig alle trinn som den unge
herr Humberset listet opp i
fjorårets høstnummer av
News. Jeg regner med at du
har det i ditt gjemme. Bruk
vinteren til å besøke alle du
ikke har rukket å treffe i som-
mer, eller dra på et mc-party.
Det er nok å velge i. Historier
fra turer og utflukter skal for-
telles, øl skal drikkes, og alle
verdensproblemer skal løses,
slik at dette er unnagjort til
våren.

Ta også en kikk på butikkens
utvalg. Jeg hører rykter om at
en ny bestselger er på gang.
Og det er heller ikke feil å
begynne å tenke på årets jule-
gaver. De handler du enkelt og
lettvint på H-DOCNs butikksi-
der på nettet. Kan det bli
enklere og mer fritt for stress?
Selv skal jeg begynne å pakke
til årets siste treff, nemlig
Mosten Raceday i Danmark.
Final run blir litt for langt på ei
vanlig helg, så dette blir siste
helga for min del. Jeg må nok
finne frem goretexklær, ullun-
dertøy og tjukk sovepose,
siden min samboer skrapte is
fra bilruta i morrest. Ha en fin
høst godtfolk, til vi høres ved
neste korsvei, eller i alle fall i
julenummeret av Harley News.

Hilsen 
Elin Redaktør

Foto: Hasse Antonsson

Harley-News 4-2007_Layout 1.pdf   5Harley-News 4-2007_Layout 1.pdf   5 29-10-07   15:31:5129-10-07   15:31:51



6
Nr. 4 - 2007

Hva skyldes at et par
hundre mennesker,
en helg tidlig på juni
hvert år, samles ved
ei elv i villmarka et
stykke utenfor
Kyrksæterøra i Sør
Trøndelag.
Facilitetene er svært
enkle, og det er mer
vanlig med regn, hagl
og minusgrader, enn
med sol og blå him-
mel. Det er selvfølge-
lig tid for avviklinga
av årets River Meet.

Tekst/foto: Elin Bakk

De mest garvede deltagerne,
som ikke har gått glipp av ett
eneste River Meet siden starten
i 1987, ønsker seg heller minus-
grader og snø enn sol og varme. 
- Jo for da kommer bare de
mest eksentriske til treffet, og da
blir det best stemning, forteller
en av veteranene. 
Han har for øvrig tatt på seg
River Meet T-skjorta si fra det
første året treffet ble arrangert.

- Dette er finskjorta mi. Den
brukes bare en gang i året, nem-
lig på lørdagen på River Meet. 
Vi kan se at den har fått et lite
hull under motivet. Men den er
ren og om ikke nystrøket, så i
alle fall nyutbrettet fra sideveska.
Uten denne blir ikke treffet som
det skal forstår vi. Og fordelen
med det fine været, må vel være
at finskjorta kommer til syne.
Man går vel ikke i t-skjorte i
minusgrader, ikke en gang på
River Meet.

Elvekos
De særeste deltakerne må nok
bite i det sure eplet i år, for fre-
dagen opprant med knallvær, og
like fint er det hele helga igjen-
nom. Nytt av året er spritløypa,
der man kan få smake på diver-
ste fludier, mens man svarer på
spørsmål på de forskjellige pos-
tene. Lørdag formiddag samles
et lag med sine campingstoler
ute i elva, mens det fortelles his-
torier, nytes en liten ”stenkare”
og diskuteres når sist River Meet
var tilgodesett med så fint vær.
Noen benytter også sjansen til å
ta et bad, med fare for kommen-
tere av ymse slag. 

Tilbake til naturen
Verst var det nok for treffdelta-

geren, (av hensyn til personver-
net nevnes ingen navn) som med
sin vodka og cola til formiddags-
bruk ble påspandert en dram til,
av en av sine drikkekompiser. 
- Jaja, tenkte den lykkelige mot-
tager, jeg heller vel bare denne
vodkaen i den andre drinken, så
blir det litt futt her. 
Men det han ikke visste, var at i
glasset han fikk var det ingen
vodka, men en tequila! I samme
øyeblikk ble det bånnski, og
mannen slukte like godt hele
glasset med vodka og cola, og en
vodka til, som egentlig var en
tequila. Dette ble nok i tøffeste
laget for mannens mage, med
hensyn til at klokka bare var
elleve på formiddagen, og at fes-
ten på fredagskvelden fremdeles
satt i kroppen. Så det gikk ikke
bedre til, enn at mannen måtte
løpe inn i skogen og gi sin noe
uvanlige drink tilbake til naturen.
Sånn kan det altså gå. Men man-
nen var like blid for det.

Vellykket treff
Ellers inneholder dette treffet
det meste som skal til for at det
skal bli et vellykket treff.
Grillmat, servert med hjemmela-
get potetsalat sto på menyen.
Man kunne også få kjøpt sodd-
suppe, som er en typisk trøn-

dersk rett. Og frokosten, med
egg og bacon, passer godt i all
den friske lufta der ute i villmar-
ka. Ellers var det som seg hør og
bør åpen bar, rock’n roll og
mulighet for å røre på dansefo-
ten, premieutdeling og livlig ut i
de små timer. Og den faktoren
som er best egnet til å ødelegge
den gode stemninga, nemlig
knotten, glimret med sitt fravær
til treffdeltagernes store glede. 
På River Meet er toalett og vas-
kemuligheter som før sagt,
meget enkle. Men etter som
årene har gått har utedassen
med to seter blitt oppgradert, og
der henger fremdeles doboka,
man kan skrive litt i om man
føler seg inspirert. Utenfor fin-
nes springvann (riktignok bare
med kaldt vann) og endatil et
speil. Skal man drive med hel
kroppsvask, er nok likevel det
beste å hoppe i elva.

The end
Også på dette treffet er det en
søndag, som kommer før man
aner det. Og da er det som alltid
i denne fasen av treffhelga, tid
for å pakke på sykkelen og legge
på hjemvei, etter enda ei trivelig
helg med gode motorsykkelven-
ner. Om ”dagenderpåpromillen”
ikke har tatt helt overhånd da.

Down to 
the river…

Trivsel i elva.
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Fyrbøteren Fred. Veteraner.

Herved opplyser vi at Grøten ikke
eksisterer lenger, heretter må  vi
nøye oss med Eivind Grytnes.

Men hør nå her....

Arrangører trenger også en hvil.

Sigvard og Sissel Bolli tok bare en
kveldsturpå litt over 20 mil for å si

hei før de reiste til syden.
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No har vi det bra ja.

Solnedgang.
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Nytt praktbygg fra Roger fra Sprengstart..

I lygarlavvoen.De gamle er eldst..
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For første gang skulle
jeg endelig på H-
DOCN sitt hoved-
treff, Valletreffet. Og i
etterkant må jeg si
at et mer velarrang-
ert treff, skal man
lete lenge etter. Det
som var for mye av
det gode denne
helga, var faktisk var-
men. 

Tekst/foto: Elin Bakk

Allerede ved avreise Råholt sam-
men med DK Vidar Opheim, var
det rimelig klamt inne i skinn-

buksene. Et stykke inn på riksvei
35 mot Hønefoss, møtte vi
resten av reisefølget. Kurt Ivan
Fossdal fra Jessheim og vara-
mann i Styret Bjørn E.T. Larsen.
Og bakpå satt hans bedre halv-
del Ruth Schiro. Siden vi hadde
startet i god tid, ble det stopping
både her og der. Vi hadde jo god
tid. Da vi kom til Notodden,
måtte vi innom polet. Mens vi
stod der ringte kassereren og
medlemskontoret for å melde at
de ikke var så langt unna. 
Det er alltid plass i et reisefølge,
til to til som bruker Sterilan. Så
etter bare noen få mil, stoppet vi
på en kro for å spise lunch, og
for å vente på Kjell og Tove
Lindberg som man også kan kalle
dem. Redaktøren kjørte økono-
mitur med termos og matpakke,

uten å bli kastet ut fra kroa.
Eller, vi satt jo allerede ute, så da
hadde jeg vel heller blitt kastet
inn? I alle fall, turen forløp uten
særlige problemer, Elsa gikk som
ei klokke, og i det flotte været
var det bare å nyte naturen, hår-
nålssvingene og den fantastiske
utsikten. 

En uventet smell
Plutselig, mens jeg kjørte og ante
fred og ingen fare, kjente jeg en
knallhard dask i baken. Hva i
h…… tenkte jeg, og sakket far-
ten for å se om det var bagasje
på avveier, eller et villdyr på vei-
kanten, som ga meg det uvente-
de slaget i skinka. Jeg kjørte inn
til kanten og stoppet. Da så jeg
det. Festet til støtdemperen
hadde vridd seg, og når fjæra

glapp, havna den midt i skinka på
meg. Skiva som holdt det hele på
plass var forsvunnet over alle
hauger. Etter hvert ble resten av
følget oppmerksomme på at noe
hadde hendt og snudde og kom
tilbake. Vi kom oss ut på en
avkjørsel, for å unngå å bli over-
kjørt og for å se om det kunne
fikses. Mens mannfolka klødde
seg i hodet, og diskuterte even-
tuelle løsninger på problemet,
ruslet jeg og Ruth langs veien for
å se om vi var såpass gudsbenå-
det med flaks at skiva faktisk lå
på veikanten. Dette hadde jo
vært for godt til å være sant.
Men etter 10 – 20 meters søk, lå
den faktisk der og skinte, midt i
glaninga på oss. Vi trodde ikke
våre egne øyne. Så etter litt
skruing og løfting av flinke og

Til SSetesdal i

Allsang og gitarspill.

Sykkelparkering.

Nam nam....
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sterke H-DOCNere var Elsa fit
for fight igjen, og vi ga gass. På
den siste fjellovergangen før Valle
stod det et knippe sykler på vei-
kanten. Dette var tydeligvis ikke
H-DOCNs dag, for der sto DK
Bjørn Vidar og hadde startpro-
blemer. Han hadde alt fått god
hjelp at noen flere som skulle på
treffet, men vi stoppet også, og
Kjell Lindbergs rikholdige verk-
tøyveske kom nok en gang til
nytte. (Hvem skulle tro at man-
nen kjører på en nesten helt ny
sykkel, med det utvalget av verk-
tøy?) 

Mat og øl
Vel fremme på treffet fikk vi
campet, kalde brune ble åpnet,
og vi fikk oss litt mat i kroppen.
Kvelden ble usannsynlig hyggelig

som vanlig. Selv listet jeg meg i
teltet, temmelig sliten av dagen
og øm i skinka, i to tida. Så hva
som hendte etter det er det vel
andre som vet. Om det var
varmt på dagen, var det slettes
ingen fare for at man skulle svet-
te på natta. Både pledd og supe-
rundertøy ble funnet fram. Så da
sola begynte å varme på teltet,
var det ingen bønn, her var det
bare å komme seg ut. Lørdagens
årsmøte ble gjennomført med
stil og en fast hånd av ordstyrer
Bjørn E. T. Larsen. Og som nevnt
av Børge et annet sted i bladet,
ble John Lillegård vel fortjent
utnevnt til æresmedlem. Se
omtale annet sted i bladet. 

Grisehoder og rock’n roll.
Etter møtet ble det mulighet for

en helikoptertur, og det ble
arrangert fellestur til Lysebotn.
En standhaftig gjeng holdt det
gående med gitarspill og allsang
hele lørdagen. Jeg må si de viste
en imponerende utholdenhet.
For jeg tror mange av de glemte
å legge seg på fredagskvelden.
På lørdagskvelden fikk vi helstekt
oksekjøtt med fløtepoteter, et
fantastisk måltid som smakte
sultne bikere. Hvem vil ha svidde
koteletter etter dette?
Siden ble det kastet grisehoder,
av både damer og herrer. Denne
happeningen trakk et stort og
entusiastisk publikum. Hva grisen
synes, vites ikke. Tautrekking var
en annen av konkurransene treff-
deltakerne kunne delta i. Etter
som mørket seg på, ble det triv-
sel rundt langbordene, med en øl

til den som det ville ha, rocking
foran scenen og lyging ut i de
små timer.
Søndag opprant med samme
flotte vær, og jeg tror nok jeg
svettet på litervis innenfor skinn-
klærne. På tur ned mot
Drammen var det så varmt at
det var like før jeg segnet om
inne i kjørehabitten. Jeg måtte
åpne jakka og skinnvesten, for å
få litt luft på kroppen. Siden det
var søndag og kø i 70 kilometer
i timen, var det lite fartsvind å
kjenne. Men hjem kom vi, selv
om Elsa som vanlig ble kranglete
og vanskelig ved Kløfta, etter å
ha gått som ei kule hele helga.
Kanskje hun mistrives hjemme?
Jaja, ikke vet jeg. Men en fin tur,
det var det. 

i ssydenvarme

Stig mekker litt og tar en øl mens han tenker..

Grisehodekasting.
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Klubbhuset utbrent
Noen har mer uflaks enn andre. Mens hele klubben ferierte
på Gotland i sommer, brøt det ut brann i klubbhuset til
Bengalos Mc i Uddevalla.

Mange norske bikere pleier å være på Bengalos Bikeshow og party
som arrangeres imidten av juli, siden Uddevalla ligger bare en time fra
den norske grensen ved Strømstad. Men nå er klubbhuset et sørgelig
syn, selv om plexiglasset i vinduene i første etasje nok hadde bremset
brannen noe.

Det var heldigvis ingen inne i huset, siden alle var på ferietur. Men en
bekjent av klubben som campet på gressplenen med sin sønn, våknet
av knitring. Brannen ble varslet og brannvesenet var raskt på plass. 
Selve huset er nesten helt utbrent, men selve kassen som hovedsake-
lig består av tømmer er ganske intakt. Verandaen på baksiden har også
berget bra. Nå står travle måneder for tur for medlemmene, som skal
rive ut alt innvendig, så gjenoppbyggingen kan begynne. I følge brann-
vesenet var brannårsaken en feil ved det elektriske anlegget.

Verkstedet ble ikke skadet i brannen, så alt av sykler og verktøy ber-
get. Så heldige var ikke Bengalos i 1989, da hele deres forrige klubb-
hus brant ned til grunnen. Da gikk også medlemmenes sykler, verktøy
og halvferdige prosjekter med i brannen.

Noen ord fra
John Lillegård, 
æresmedlem i H-DOCN

Det datt inn en mail fra
News-Redaktøren i mailbok-
sen min her om dagen. Der
ble jeg gratulert som æres-
medlem nummer to i H-
DOCNs historie. Noen fagre
visdomsord ble jeg også bedt
om å komme med - om hvor-
dan utmerkelsen føltes og
ellers hva denne kroppen
bedriver livet sitt med i disse
tider.

Siden jeg ikke var på H-
DOCN sitt siste årsmøte, ble
jeg samme lørdag ringt opp en
den alltid positive Moses som

overbrakte beskjeden om utmerkelsen. Jeg må nok innrømme at jeg
både ble overrasket og takknemlig. En hyggelig beskjed fra en hyggelig
kar! 

For min del har det vært 17 års engasjement siden H-DOCN ble
startet, med et bevisst karrierevalg.  Jeg startet som president og
sakte jobba jeg meg nedover rangstigen, for til slutt å "snike meg ut
bakdøra". Spesielt på nittitallet med H-DOCN-kontoret hjemme var
det mye å gjøre. Det inkluderte vår forsikringsavtale, programmering
av medlemsprogrammet og alt som hadde med kontingenter å gjøre.
Og dette tok sin tid. I snitt gikk det med cirka 20 timer i uka, og
mange sene kvelder etter jobb, med kone og småbarn, og NFSOK og
Company MC i tillegg. Mekking og kjøring ble det lite tid til da, dess-
verre. Når det ett år ble jobbing til klokka halv fire på julaften, og halv
ti på nyttårskvelden, husker jeg kona mer enn bare rynka på nesa ...

Derfor tillater jeg meg å kalle det "A way of Life" - en livsstil, hvilket
jo for meg betyr en stil for livet og ikke bare enda en ny trend som
skal prøves type "Been there - done that!"  Mye har jo endret seg på
disse årene, men jeg trives best med slik det var. Jeg foretrekker å
bruke tida mi med "Legendary Harley-Davidson" hvilket jo betyr H-D
før Evo'en kom og gjorde merket til en allemanns greie. Jeg ser jo at
mine eldste motorer (Panhead, Early Shovel og Jern-Sportster) ble
produsert i 4 - 10.000 eksemplarer i året. Nå lages cirka 340.000 og
Dagens Næringsliv med statistikken i hånd skrev for et par år siden at
en ny Big Twin H-D var den voksne kvinnes førstevalg av motorsyk-
keltype. Hmmm .... Det var det macho-imaget! Nåja, hver sin smak. 

Det må jo innrømmes at hovedsykkelen min disse årene siden den
først ble bygd i 1984 har Evo-motor - Norges første motor som
ankom i mars eller april samme år, i en container sammen med de
første Evo-syklene.  Sjøl vil jeg bygge syklene selv. Det er jo en per-
sonlig greie dette. Jeg foretrekker å starte dem selv også, uten elek-
trisk hjelpemotor. Og det rekker med avfjæring av framhjulet laaangt
der framme. Men det er fortsatt for mange gjøremål til at jeg får bygd
så mye som ønskelig. Håper det ordner seg, når verkstedet hjemme

snart er ferdig. Jeg får desverre ikke tid til å dra ofte nok på klubben
og skru  på mekkerommet mitt der. 

Ellers tar 4 MC-relaterte hjemmesider på web'en sin tid. Mest kjent
er vel Chopperweb som fyller 10 år i år. NFSOK og oppfølgingen der
er vel ellers det som er viktigst for tiden. Dessverre må man jo på
jobb for å skrape sammen penger til livets opphold og interesser
også, og denne høsten blir også brukt til jobbrelevante hjemmestudier
for sertifisering på dataservere. Også det går nok mye utover mek-
kinga. Company MC, 3 unger på skole og 2 hus tar også mye tid, med
snekring og oppussing. Slike saker gjør at chopper-bygginga nok hører
sammen med "lusa på tjærekosten". Men når man nyss har passert
den første fjerdedelen av livet så får jeg bare håpe at de resterende
150 årene gir mer tid til olje på fingra og vind i håret. En får trøste
seg med at man aldri har en kjedelig stund!
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Møtereferat H-DOCN Årsmøte
Flatland Camping i Valle, lørdag 9. juni 2007 kl.12.00
Tilstede: Jan Nerland, Vicepresident. Kjell Lindberg, Kasserer. Børge
Moe, Styremedlem. Kenna Torkildsen, Styremedlem. Åsmund Lindal,
Vara. Bjørn Larsen, Vara. Tove Lindberg, Medlemskontoret, Elin Bakk,
Redaktør og 10 andre medlemmer

Dagsorden:
1 Møtet settes. Møtet satt kl. 12.00. Dørene stenges.

2 Valg av møteleder. Forslag på Bjørn Larsen som møteleder, 
og han blir valgt.

3 Valg av referent. Forslag på Stig Jensen som referent, 
og han blir valgt.

4 Valg av 2 medlemmer til å signere møtereferat. 
Forslag på Ronald Storenes og Bjørn Solvik, og de ble valgt.

5 Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden. 
Ingen anmerkninger.

6 Årsberetninger. Jan Nerland leste årsberetning, ingen 
anmerkninger, kun avbrutt av stor applaus for Elin redaktørs gode 
jobb! Kjell L. Kasserer leste beretning regnskap. 
Ingen anmerkninger. Kjell takket samtidig Valhall og Kenna for å 
stå på i organisasjonen.

7 Regnskap. Kjell gikk gjennom regnskap, og det ble presisert at 
regnskapet for 2006 er spesielt grunnet Superrally. 

Ingen anmerkninger.

8 Budsjett. Kjell gikk gjennom hva som ligger under de forskjellige 
postene i budsjett 2007. Innspill angående. kostnader med styre-
møter, generell enighet om at det er viktig å bruke litt penger på
at styret treffes. Slik at ”spiriten” holdes oppe, hittil i år har det
kun vært telefonmøter. Diskusjoner angående Harley-News som
er en stor utgift, men vel investerte penger. Det er bladet som
binder sammen medlemsmassen. Det er lagt opp til 0 budsjett i
2007. Budsjett 2007 ble godkjent.

9 Innkomne saker. Forslag på John Lillegård (”Johnna”)  medlem nr. 1
som æresmedlem. Enstemmig vedtatt til stor og kraftig applaus.
Forslag om å øke medlemkontingent med 50 kroner. Hvis konting-
ent Skal økes må det presiseres at vi har store kostnader spesielt
på Harley News og porto. Ser en tilbake 3-4 år, så er inntekter
det samme, men News og porto har økt med 200.000. Ingen
økning på nåværende tidspunkt.

10 Vedtektsendringer. Ingen forslag

11 Pause. Forslag om at vi ikke tar pause, dette er det enighet om.

12 Valg. Sigurd Langeid orienterte om de som er i styret, og alle er
på gjenvalg. Ingen anmerkninger.

13 Møtet heves.

Takk for oppmøtet.

Sign Ronald Storenes
Sign Bjørn Solvik

XR 1200 settes i produksjon
Harley Davidson melder at den Dirt Track
inspirerte gatemodellen, som har fått navnet
Harley-Davidson XR 1200, settes i produksjon
våren 2008. 

Tekst: Steinar Settemsdal/Elin Bakk

Sykkelen, som er spesielt designet for det Europeiske markedet, er en
naken gatesykkel med høy ytelse og gode kjøreegenskaper. Tanken er
at når man ser sykkelen, skal man få assosiasjoner til den legendariske
XR 750 Flat Track racer. Denne sykkelen er den mestvinnende
racingsmotorsykkelen i historien, og har inspirert Harley-Davidson
designere når de skulle lage denne sykkelen.

Det var selveste Bill Davidson, som fikk æren av å avduke XR 1200
Prototype, til stor begeistring fra publikum og presse under Intermot
Motorsykkelshow i Tyskland i oktober 2006. Den gode mottakelsen
og den positive responsen både fra publikum og presse, bekreftet at
det er stor interesse for sykler inspirert av racingmodellene, mente
Davidson.

XR 1200 fakta

• XR 750 inspirert styling
• 1200cc Highperformance motor med matt silver powdercoat.
• Bensininnsprøytning og elektronisk kontrollert Active Air intake

System
• Spesialutviklede Dunlop Qualifier dekk ( Front: 120/70ZR18 og

Bak: 180/55ZR17)
• Unike Dirt Track inspirerte lettmetallsfelger
• Spesialutviklet Showa fjæring, med 43mm oppned gaffel foran
• Smidige kjøreegenskaper og god nedleggsvinkel
• Nissin high performance bremser
• Ergometrisk tilpasset europeisk gjennomsnitthøyde
• Lett sportslig kjørestilling med bredt styre  og  tilpasset plassering

av fothvilerne
• Ny instrumenter med hvit bakgrunn og digital visning av farten.

Lederen for Harley-Davidsons markedsavdeling i Europa, John Lewis
uttalte: mottakelsen av prototypen har vært så overveldende positiv,
at vi ikke er det minste bekymret for mottakelsen sykkelen vil få i
Europa. Prisen er ennå ikke fastlagt, men d et ser ut til at den vil
komme godt under 100.000 norske kroner (før norske avgifter). Det
betyr i praksis en pris rundt 180.000 norske kroner her hjemme, når
Kristin Halvorsen har fått sitt.
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med en Berserker:

UUNNDDEERR
HJELMEN

En fantastisk som-
mer i nord, har gitt
oss håp om å komme
godt ut av det med
tanke på klimaen-
dringer. Optimismen
er stor, og flere med
hybridbiler har
naturlig nok mottatt
drapstrusler. Sør-
Norge som normalt
har monopol på gode
sommerdager og
pent vær, har i år fått
oppleve det vi tidli-
gere har betraktet
som en typisk, men
noe fuktig nordnorsk
sommer. 

Av: Greger Berserk

Uanfektet går vi nå til lokalvalg
over hele landet, blendet av valg-
løfter. Vi er mer eller mindre
forvirret av politikernes evige
argumentasjonsrekke, omkring
nyanser i saker som stort sett er
uten betydning for vår hverdag.
Folk jeg snakker med sier at de
er lite interessert i politikk, og at
de ikke gidder å bry seg med å
stemme. Saken er, at det er i
denne kategorien jeg befinner
meg. I år har jeg til forandring
samlet informasjon fra alle parti-
er og lest om målsettinger og
løfter. I denne jungelen er det
ikke til å legge skjul på at pro-
grammene er veldig like, og det
er vanskelig å finne de helt store
eller unike kampsakene hos det
enkelte parti.

Ingen revolusjon
I hovedsak preges programmene
på den rødgrønne siden av bar-
nehagedekning og mer eller min-
dre meningsløse klimatiltak. Den
blå delen av de folkevalgtes tje-
nere, maser enda om eldreom-
sorg og innvandringspolitikk.
Viktige saker kanskje, men er det
dette vi er opptatt av i det dagli-
ge? Er ikke mye av dette en selv-
følgelighet?
Programmene er i hovedsak en
populistisk ønskelise og jeg faller
ikke pladask for noe av dette.

Lett er det imidlertid å skille ut
Kristelig folkeparti. For det før-
ste fordi jeg mistenker at de tror
på Gud. For det andre fordi de
stadig har planer om å innføre
ytterligere restriksjoner på alko-
holomsetningen her til lands. Å
regulere i negativ retning denne
eneste lovlige sentralnervelam-
mende medisinen, er utenfor
min forstand. Ellers er ønskelis-
tene uten de store revolusjonæ-
re grep. 

”Glemte” skatten
Hovedstadens blåmann, og tidli-
gere ordfører Per Ditlef
Simonsen har tydeligvis vært så
fortumlet under sydvesten, at
han har glemt å betale arveskatt
og skatt på renteinntektene fra
sin konto i Sveits. Den samme
villfarelsen har også rammet
hans datter.
Blant folk flest er arveavgiften,
eller arveskatten som den nå
kalles en av de mest omtalte og
forhatte avgiftene i nasjonen. At
denne ulumskhet ikke har kom-
met Kristianias høvding for øret,
er kanskje ikke så merkelig, tatt i
betraktning at han har snorklet
rundt i Oslos gater, med et tungt
kjede rundt nakken. Det er ikke
lett å få med seg alt som blir
sagt under vann. Han datter
stakkar, måtte på velferdspermi-
sjon med 150 tusen i måneds-
lønn, for å rydde opp i sin del av
skattesnusket. Begge blir etter
måten hardt straffet. Per måtte
gå av fra sin stilling 14 dager før
tiden og hans datter måtte som
nevnt på sultelønn rett inn i vel-
ferdspermisjon. En straff verre
enn døden vil nok mange si. 
Vi har etter hvert mange slike
saker i Norge. Ordførere som
ikke vet at alle kontoer, også
utenlandske, skal oppgies på selv-
angivelsen (post 4.1.9 /RF1231),
byrådsledere som driver med
undergraving av anbudsprinsip-
per for egen vinning, bedriftsle-
dere med sinnssvake paraply og
opsjonsavtaler, for å nevne noen.
Hva er det som egentlig skjer
med lederskikkelsene, lovmaker-
ne og håndheverne av det intri-
kate lovverket vi etter hvert har
utviklet? Har de endelig oppda-
get at disse lovene faktisk setter
særlige begrensninger for enkelt-
individets muligheter til å
ekspandere og tjene ærlige peng-
er?
Vi andre har imidlertid fått med
oss at det skal skattes flere gang-
er av skattens skattende skatt,

for skattens del, enten vi er født,
død eller ikke.

Urimelig
Jeg kunne lett sagt meg enig i, og
sett opp til Oslos trofaste ordfø-
rer gjennom mange år om han
hadde gjort dette i protest mot
urimeligheten i å måtte betale
skatt enda en gang for penger
eller verdier man arver. Våre
døde foreldre og slektninger har
tross alt ervervet seg disse surt
opptjente verdiene, med netto-
penger. Dette etter å ha bidratt
til felleskassa med mesteparten
av det de har tjent gjennom et
langt og stevsomt arbeidsliv.
Dobbelt beskatting er noe dritt,
enten det være seg arveskatt,
eiendomsskatt eller skatt på
aksjeutbytte.
Renteøkningen som tordner inn
i de tusen hjem er en klar indi-
kasjon på at man ikke burde
stemme på Jens. Ap har etter det
jeg kan huske stått for alle dra-
matiske renteøkninger i Norge
de siste 25 årene. Det eneste
argumentet jeg har fått med meg
som forklaring på at rentene nå
økes, er behovet for å begrense
kjøpekraften og dempe veksten i
boligmarkedet. Ja vel, men hvor-
for skal nå det være nødvendig
da? Det gikk da veldig bra her en
stund. For de rike vil noen
tusenlapper mer i månedlige
utgifter ikke bety noe som helst.
For oss andre er det menings-
løst at renta settes opp nettopp
med det for øyet at vi skal få
dårlig råd, begrenset kjøpekraft
og enda dyrere avdrag på boliglå-
net. For ikke å snakke om de
som skal etablere seg med bolig
for første gang under de
rådende forhold.

Dyre dobesøk
Se heller på hvorfor boliger
egentlig er blitt så dyrt. Alle boli-
ger, spesielt i sentrale strøk, er
sannelig kjøpt og solgt flere
ganger før de er ferdig bygd.
Fortjenesten er altså hentet ut
flere ganger før den kommer til
et salg, der kjøperen har som
intensjon å faktisk bo i huset.
Spekulantene i dette markedet
har tjent grove penger på boliger
de aldri har sett. Den som må
betale fornøyelsen, er de som
har et reelt behov for et sted å
bo.. Med den renteøkningen vi

nå har hatt er det altså vanlige
mennesker med behov for bolig
som igjen må betale regninga.
Byråkratiet, eller skarene av
mennesker som er ansatt av fol-
ket for å tjene oss, og hjelpe oss
i små og store saker, har opp-
høyd seg selv fra folkets tjenere
til folkets herrer. I tillegg til å
betale lønna til alle som jobber i
kommunene rundt om, må vi
betale skyhøye gebyrer for alt vi
allerede har betalt dem for å
gjøre. Byggesaksgebyr, doku-
mentavgifter, oppmålingsgebyr og
en lang liste med lignende. Tenk
bare på hva det koster å tømme
tarmen. Først betaler du moms
på maten. Så er det moms på
toalettpapir, moms på dassen,
eiendomsskatt på huset du har
dassen i. Kloakkavgift for å bli
kvitt faenskapen, og vannavgift
for å skylle den ned med. Det er
bare så vidt man har råd til å
vaske hendene etter et besøk på
latrinen.

Skattekaos
Det verste er at jeg tror mange
har gitt opp å bry seg. Jeg tror
ikke at demokratiet fungerer slik
intensjonen var. Jeg kjenner nem-
lig ikke et eneste menneske i
dette landet, som til eksempel er
for veiavgift og kjøretøyavgifter.
Jeg kjenner ingen som er for
dobbel beskatning som eien-
domsskatt, arveskatt, skatt på
aksjeutbytte. Jeg har ikke hørt
noen av mine venner snakke
varmt for renteøkning, miljøavgif-
ter og enda dyrere bensin.
Likevel er det et faktum at vi
gjennom folkevalgte representan-
ter i stadig større grad blir
omringet og påprakket dette
infernoet av ufattelige og ufrivilli-
ge skatter og avgifter.
SV kommer vel snart med for-
slag om orgasmeavgift, der over-
skuddet skal gå til bekjempelse
av aids i grisgrendte strøk. I så
fall blir livsfilosofien til han ung-
karen jeg traff i Lyngen i sommer
gjort til skamme. Jeg spurte om
han var gift?

- Nei, sa han og klødde seg bak
øret. Å runke, det e både godt
og gratis!
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Det er alltid knyttet
en viss spenning til
lanseringene av nye
modeller fra Harley-
Davidson, og dette er
tilfellet også i år. 2008
betyr 105 år med
sammenhengende
produksjon av ver-
dens beste motorsyk-
kel, og markedsfol-
kene i Milwaukee lar
ikke anledningen til å
tilby noe ekstra gå
fra seg.

Tekst: Steinar Settemsdal
Foto: Harley-Davidson

Selve 105-års markeringen
begrenser seg til å levere en spe-
siell farge, logo og noen andre
detaljer på 8 utvalgte modeller
for de som ønsker å feire dette
litt halvrunde jubileet.

Disse modellene kan du få med
Jubileumsdekor: Ultra Classic
Electra Glide, Road King Classic,
Heritage Softail Classic, Softail
Custom, Fat Boy, Dyna Super
Glide Custom, 1200 C Sportster
og 1200 L Sportster.

Softail
Den store nyheten i år er nok
lanseringen av en helt ny Softail
– Rocker. For å være helt presis,
så snakker vi om en helt ny
slektning i Softail-familien, siden
man kommer med 2 modeller –
Rocker og Rocker C. På mange
måter representerer disse to
syklene starten på en ny æra for

Softail. Mange har nok ment at
det var på tide med noen skikke-
lige nyheter innefor 
Softail-familien, de fleste model-
lene har vært med i en del år nå.
Rocker-familien skiller seg godt
ut fra de tidligere Softail-model-
lene med sin styling. Spesielt
merker man seg bakskjermen,
som ligger som smurt på bakhju-
let, og følger hjulets fjæringsbe-
vegelser. Dette gjør det vanskelig
å finne plass til et passasjersete,
og derfor leveres Rocker kun
med førersete. På Rocker C har
man tatt frem et finurlig passa-
sjersete som til vanlig skjules
inne i førersetet, men dras ut
ved behov.

I tillegg har man lagt ut gaffelvin-
kelen til 36,5 grader, mot stan-
dard Softails 32. Dette underbyg-
ger det radikale i konstruksjo-
nen, og er med på å sende tan-

kene til ulike oppsiktsvekkende
bygg som er blitt kjent via ulike
TV program fra andre siden av
dammen. Det samme gjør sitte-
høyden på 64 cm. Noe av det
laveste som finns i markedet i
dag.

Ellers bør man vel merke seg at
Softail Springer Classic gis en
pause, og ikke finnes blant 2008
modellene, men vi blir ikke vold-
somt forbauset om den skulle
dukke opp igjen på et senere
tidspunkt.

Softailfamilien:
Softail Custom 
Night Train 
Rocker
Rocker C
Heritage Softail Custom
Softail De Lux
Fat Boy

Dyna
Den mest oppsiktsmessige nyhe-
ten for Dyna-familen, kan være
at man velger å fjerne Dyna
Wide Glide fra modellprogram-
met. For de som husker noen få
årtier tilbake, så var Wide Glide
den modellen som virkelig mar-
kerte at Harley-Davidson ville
slåss for sin eksistens som eget
merke. Den var på mange måter
forløperen til den største suk-
sessen i Harley-Davidsons histo-
rie, nemlig Softail. Da Wide
Glide kom i 1980, var den første
fabrikksbygde chopper’n et fak-
tum, og den ble til og med levert
med flammelakk på den store 5
gallons bensintanken. Nå finnes
den ikke blant oss mer. RIP.
Selv mener nok fabrikken at
Dyna Fat Bob, med sine doble
frontlykter, doble skiver foran, 16
tommers fremhjul, og bred frem-
gaffel er den store nyheten. Og
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Den nye Softtail Rocker.

FXCWC  Rocker c.

det kan være at de har vurdert
det riktig, personlig faller jeg ikke
for den stilen. Wide Glide er
mange ganger vakrere i mine
øyne. Disse kan du velge mellom
om du ønsker en Dyna: Street
Bob, Low Ride, Super Glide
Custom og Fat Bob

Touring
Vi finner ikke de store nyhetene
på touringsiden, men 2008
modellene kan du få med ABS
bremser. Ultra Classic og jubi-
leumsutgaven av Road King
Classic leveres med ABS som
standard, mens det er ekstraut-
styr på de andre modellene i
Touringserien. I tillegg får du
større tank, bedre sete og et
forbedret opphengsystem for
motor og gir, for å minske støy
og vibrasjoner.

Touringfamilien:
Road King
Road King Classic
Street Glide
Electra Glide Standard
Ultra Classic Electra Glide

V-Rod
I 2008 oppgraderes alle moto-
rene i V-Rod-serien fra 1130 ccm
til 1250 ccm, noe som betyr at
effekten økes til anselige 125
HK. Forbedret clutch har vært
etterlyst av V-Rod-eierne og
dette er nå endelig på plass i
2008 programmet. Det foretas
en reell opprydding i denne
familien, i og med at Street Rod
og Night Rod tas ut av program-
met. Så man sitter igjen kun V-
Rod og Night Rod Special. Til
gjengjeld får disse mulighet til å
velge ABS bremser som tilleggs-
utstyr.

Sportster
Den store nyheten på blant
Sportster-familien, er XL 1200N
( Nightster ). Den har mye sort
og mørkegrått, forbedret fjæring
og et fancy baklys, integrert i
blinklysene, bestående av LED-
lamper. Denne modellen kom i
fjor på det amerikanske marke-
det, nå er den klar for Europa. 

En av de feteste detaljene på
sykkelen var at baklyset var
montert på siden i USA. Dette
lar seg ikke gjøre i EU-land, der-
for har baklyset blitt flyttet til
blinklysene når den nå er klar
for Europa. Den europeiske
modellen er litt høyere, noe som
skyldes lengre bakdempere enn i
USA, noe fabrikken forklarer
med krav til større nedleggings-
vinkler i det europeiske marke-
det. Igjen har vel forhandleren
muligheter til å finne tak i de

korte demperne, for de som hel-
ler vil ha slike.
Vi hadde vel forventet at XR
1200, som vi skrev om i et tidli-
gere nummer av Harley-News,
skulle være på listen over nye
modeller for 2008, men så er
ikke tilfelle. I følge fabrikken vil
denne komme i produksjon tidlig
i 2008, slik at den skal bli til-
gjengelig på våren. XR 1200 har
blitt møtt med veldig positive og
forventingsfulle tilbakemeldinger,
men i følge fabrikken har uttes-
tingen av denne modellen tatt
litt lenger tid en planlagt, derfor
velger de å avvente med å putte
den inn i 2008 programmet. 
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FXSTSSE Schreamin' Eagle 
Softail springer.

FLHT Electra Glide standard.

FLHX Street Glide.

FLSTN Softtail De Luxe.

FLHR Road King.Det nye medlemmet i dyna 
familien, Fat Bob.

FLHTCU Electra Glide Ultra Classic.

FXDB Street Bob.

Sportsterfamilien:
883
883 Custom
883 Low’
883 R’
1200 Roadster
1200 Low
1200 Custom
1200 N Nightster

Custom Vehicle Operation
(CVO)
Harley-Davidson har også lyktes
godt med sin satsning på cust-
ombygde fabrikksykler (CVO).
Også i 2008 blir den noen
modeller å finne på denne listen,
med 110 CUI motorer (ca 1800
ccm) og masser av utstyr. Den
eneste springeren som er igjen
finner du blant CVO modellene.

CVO Modeller
Screamin’ Eagle Road King
Screamin’ Eagle Ultra 
Classic Electra Glide
Screamin’ Eagle Softail 
Springer
Screamn’ Eagle Dyna 
Super Glide

For nyfikne er det bare å kon-
takte nærmeste forhandler for

en prøvetur på syklene med 08 i
vognkortet. Det kan bli spen-
nende, og fryktelig dyrt om man
blir hekta. Men sånn er nå en
gang livets laster.
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XL1200N Nightster.

VRSCDX.
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Ikke helt greit å være den som 
stod nærmest ham da, host og 
hark!
Inne i Kiel by ble det kaos ved 
hvert lyskryss, og tyskerne var 
slett ikke fornøyde med oss. Det 
ble mye tuting, og sinte blikk.

Campingtrøbbel

og da var det stengt altså. Men 

utenfor Kiel. Her ble vi i to dager.   

koste oss. Planen videre var å 
reise gjennom Danmark og inn i 
Sverige, men det måtte utsettes,   
da sykkelen til Sven Einar ga helt 

Bergingsbil ble bestilt, og vi satt 

det tordnet og lynte. Men ikke 

kirka i Schønberg.   Var Gud med 
oss?

Bursdagsfeiring på hotell

Vi var to mann-
folk og tre jenter 
på hver sin sykkel. 
Sven Einar Larsen 
fra Free Riders Mc 
i Grimstad på sin 
Kawazaki, Judy 
Tveite fra Søgne Mc 
på sin Kawazaki, 
Ståle Waage fra 
Odin Mc i Sandnes 
på sin Buell, Berit 
Brekke og meg, 
begge på hver sin 
Harley, og begge 
tilhørende Søgne 
Mc. Nå var det 
ferietid…

Tekst/foto: Marit Mossestad

Turen begynte i Kristiansand 
søndag 22. Juli.   Vi tok ferga til 
Hanstholm i Danmark. Målet den 
første dagen var Kiel i Tyskland,   
og dit kom vi med nødskrik. Det 

motortrøbbel, og sykkelen 

svær svart røyksky ut av den.   

Her legger Sven Einars Kawazaki ut på siste reis, med hjelp av Ståle og den tyskebergingsmannen.

Ståle og Berit. Judy, blid som ei sol.

BegivenhetsBBe
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frokosten, vi hadde oss en liten 
lur, og var nok samtaleemnet for 
naboene i gata, der vi lå strødd 
bortover fortauet. Omsider kom 
redningsbilen, og vi fulgte etter 
til verkstedet. De kunne ikke 
gjøre noe før dagen etter, og 

hotell. Sven Einar hadde i tillegg 
bursdag denne dagen.  45 år 

leie hotellets suite. Det ble en 

bursdagsfeiring, tross alt. Neste 
dag viste det seg at de ikke hadde 

ny Kawasaki. Dette gjorde at 

måtte ordnes, og etter mye om 
og men, kjørte Judy, Ståle og jeg 
videre.

København, og etter to tre timer 

måtte skyve syklene deres 
gjennom leiren, for ikke å vekke 
folk.

Sverige neste
Neste dag kjørte vi så videre,   
over broa og inn i Sverige.   

neste mål. Her var det treff, og 
vi ankom torsdag kveld. Da var 
det allerede temmelig fullt. Men 
mens vi lette febrilsk etter en 

for oss i stedet. Utrolig hyggelige 

komme i orden. Kjøreturen 
mellom teltene, i mørket, var 

hang fast i teltsnører og 

godt.   

Været skiftet hele tiden, fra 

regn og torden, og det var fra 
minutt til minutt. Men humøret 

reise sammen med, uansett hva 
som skjedde. Ståle kunne nok 

komiker.   

Magemusklene var helt såre etter 
all latteren han klarte å få i gang.   
Herlig.

Bra konserter
Det var et stort treff med 
ca. 7000 besøkende, og inne i 
sentrum møtte man skinnkledte,   
tatoverte, skallete, langhårete mc 
folk overalt.   

En fra lokalbefolkningen ga 

at det skjedde noe der.   Vi ble her 

oss konsert med Ian Hunter og 
Suzy Quatro. Så delte vi oss igjen.   
Sven Einar måtte tilbake til Kiel 

den nye sykkelen, og vi andre 
reiste hjem.   

En begivenhetsrik tur kan man si 
at det var, med venner som jeg 

rekord for meg. Skikkelig moro.   
Kanskje blir det tur til 
Norgestreffet i Lofoten til neste 
år? Hvem vet?

Sven Einar, Marit og Ståle i Tyskland.

Tekstforfatteren i egen person. Ingen tvil om hva hun kjører.

srik ferietur
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KENNA
Mob:  90 54 49 48 
E-mail: skto@statoil.com

Hallais!!!
Jeg har nettopp pakket av en grusomt skitten sykkel, etter å ha kjørt hjem
fra Late Summer Run på Stryn. Det synes at den har rulla gjennom 13 fyl-
ker i til dels øsende regnvær! Men, det er ikke farlig med den skitten
som lar seg fjerne med såpe og vann…. Har egentlig alltid sverget til
skinn som kjøreklær, men innser at Goretex sannsynligvis har kom-
met for å bli….

Takk for sist til de jeg har møtt gjennom sesongen forres-
ten! Jeg innrømmer det gjerne; Det er knakende moro å
løse verdensproblemer sammen med gode venner over
ei kald ei! Nå sist på Stryn, hvor vi var 160 glade men-
nesker samlet. En stor takk til dem som bidro til at vi
alle hadde en fin helg! Det er som jeg har nevnt tidligere, ing-
enting gjør seg selv!

Presidenten vår ble drukket ut i løpet av denne helga. I
motsetning til de fleste utdrikningslag jeg har vært med
på, så var det den kommende brudgom som måtte dra
i gang sine kamerater i drikkinga.  Tamme/fornuftige
kamerater eller steintøff/tørst brudgom? Tja, ingen
brems denne presidenten vår, det skal han ha!!
Vel blåst Moses!

Vi drar oss sakte inn i oktober, og for de
fleste er sesongen på hell. Hvorfor ikke
samles en kveld og utveksle erfaringer
med tanke på vinterklargjøring?
Noen har mer kunnskap og
erfaring enn oss gjennom-
snitt bikere på dette
området. Og blir
vedkommende
spurt om

å stille, er
min erfaring at

svaret er ja. Jeg
har opplevd at slike kvelder kan bli

veldig sosiale og trivelige, uten at jeg av den
grunn skal påstå at alle utfordringer bør løses

over ei kald ei…

På DK-siden har det vært stille etter at vi fikk supp-
lert med noen nye krefter i vår. Sommeren har

naturlig nok gått med til å gjøre det vi liker
(nesten) best av alt, kjøre på tur. Nå når det
drar seg mot mørke kvelder passer det fint å

tenke gjennom hva vi kan bidra med i vårt nær-
område. Jeg har utfordret samtlige DKer til å gi en tilbakemel-
ding på hva de ser av muligheter og utfordringer i sitt distrikt.
Har du som medlem en ide eller tanker som kan settes ut i
livet, ta kontakt med din DK, det blir satt pris på!

Når det gjelder DK samling for 2008, så vil det bli et tema på
kommende styremøte. Jeg kommer tilbake med mer informa-
sjon om dette i neste nummer av News.

Det er fremdeles muligheter for fine turer før det hvite jækel-
skapet ødelegger noen måneders kjøring på to hjul. Nyt høs-
ten, vi møtes plutselig! Kanskje over ei kald ei….

Kenna.            
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II Mc viser baksida.

Tidlig krøkes...Foto Mette
Christine Winther.

På tur til Sprengstart. 
Foto Jørn, Hydra Mc.

Tore i Geiranger 
Foto Jørn, Hydra Mc.

Gode kompiser. Innsendt av Sigvard Bolli.

I Amerika bygger de mye rart, bl.a. trikes.
Men denne konstruktøren, i Oceanside-CA,
har vel bomma litt Innsendt av Alf Skille.
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Familietur til Geiranger juni 2007.

Foto: Tysk turist.

Ikke alle har tid til å ta solarium før sesongen
starter. Innsendt av Rune Breivikås.

Solnedgang i Arnøy i Skjervøy kommune 

Foto Harry Haugen.

Stein Kleppa og Bjørn Vidar Damgaard på

Dalsnipa Foto Anders Hell.
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