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DEN SOM VENTER PÅ NOE GODT ...
På nyåret kommer årets tredje store nyhet fra 

Harley-Davidson. Vi snakker om lange, lave 

Rocker. Hvis det er oppmerksomhet du vil ha, er 

dette riktig sykkel. Sjekk bakskjermen som vi har 

kalt RockertailTM - den er festet rett i baksvingen 

og ligger kloss innpå et 240mm bakdekk. Så ha 

tålmodighet til januar, og vi kan love deg at du 

ikke har ventet forgjeves.

The original rocker.
Strømsveien 266, 0614 Oslo, Tlf. 22 90 78 00                      

post@lazyboyz.no, www.lazyboyz.no
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Kjære medlemmer!
Siden vi med stormskritt nær-
mer oss jula, starter jeg denne
lederen litt høytidelig. Jeg minner
dere på å stresse litt mindre for
dere som driver med slikt. Om
dere nå er opptatt med jobb,
sykkelbygging/ombygging, hand-
ling av julegaver eller vasking og
baking. Når jeg tenker meg om,
så er vel den generasjonen som
brukte måneder på å skure veg-
ger og tak, bake sju slag, lage sur-
sild og kjøttrull utdøende, og
kanskje heller ikke blant majo-

riteten av Harley News sine
lesere. Men det jeg likevel vil si
er: bruk litt tid på dine nærmes-
te. De fleste vil sette litt pris på
litt omtanke, en hilsen eller et
besøk. Dette er mye bedre synes
jeg, enn å bytte unyttige greier
som blir stuet bort i et skap.
Om man ikke benytter seg av H-
DOCN butikken når man skal
kjøpe julegaver da. Her selges
kun nyttige ting, som enhver
biker har bruk for. Men mottoet
er likevel, bruk denne mørke tida
til å holde kontakten med familie

og venner. Dra på en mc-fest,
besøk en klubb og ta en kopp
kaffe. På denne måten forkor-
ter vi vinteren betraktelig.

En annen ting med jul og nytt-
år, er at når dette er passert,
vet vi at vi kan skrive 2008, og
at en ny motorsykkelsesong er
enda nærmere. For min egen
del kommer den ikke fort nok,
siden jeg kjøpte meg ny sykkel
like før sesongen sluttet. En
lett ombygd 1996 modell
superglide er nå i mitt eie.
Derfor gleder jeg meg litt eks-
tra til våren kommer. Og for
dere jernsporsterentusiaster,
- slapp av. Jeg har ikke solgt
Elsa. Hun har bare steget i gra-
dene fra hverdagssykkel til
stassykkel. Nå skal hun pusses
opp etter alle kunstens regler,
og få fremstå som den perlen
hun er.

I dette bladet kan dere blant
annet lese om hvordan 2008
modellene fra H-D fungerer på
veien. En ny skribrent er også
kommet inn i rekkene. Bjørn
Grønnvold vil i bladene frem-
over vil dele sine opplevelser
på sykkelen med dere. Han har
også prøvd den nye nighsteren,
men på norske veier. Det kan
du lese om i dette nummeret.
Ellers inneholder bladet et
blandet utvalg av happenings
fra i sommer. Jeg vil herved
personlig takke alle som har
bidratt med stoff. Dere er
kjempeflinke. Det er dere som
gjør at vi kan ha et såpass vari-
ert blad, fullspekket med lese-
stoff. Stå på kjære medlemmer,
nye skribrenter ønskes hjerte-
lig velkommen. Har du sendt
inn noe og det ikke er kom-
met på trykk, så slapp av. Her
forkastes ingenting, det kom-
mer etter hvert. Og send inn
til lesernes, det blir aldri for
mange bilder.

Med årets siste nummer av
News får dere også vår popu-
lære kalender. Den har en
praktisk notatliste for hver
måned. Her kan du notere opp
treff du har lyst til å dra på, slik
at sesongen din blir mer over-
siktlig. Og du vil skjønne enda
bedre, at det er umulig å få
med seg alt. Det er rett og
slett for mye å velge i. Et luk-
susproblem, ja vel, men ikke
lett om man lider av beslut-
ningvegring. Men en ting du i
alle fall må få med deg i år er
Norway Run. Dette skriver
Presidenten mer om i sin spal-
te, men i korte trekk er dette
er konvoi av H-DOCNere
som kjører Norge på langs,
med start i Lyngdal 12. juli, og
med Run To The Arctic Fun
som mål for turen. Hvordan
dette vil bli lagt opp, vil du få
mer info om i neste nummer
av bladet. Men sett av uka fra
den12 juli. En flott sjanse til å
bli kjent med andre H-DOCN-
medlemmer, og å få se vårt
langstrakte og flotte land. Fint
vær er alt bestilt!

Om noen reagerer på at på
vedlagte giro er kontingenten
steget med 50 kroner, så er
dette også forklart i presiden-
tens spalte. Dette ble vedtatt
på årsmøtet, men ved en feilta-
gelse kom ikke dette i årsmø-
tereferatet. På grunn av økte
avgifter er dette nødvendig for
at vi skal kunne oppretthode
det servicenivå vi har i klubben
og den kvalitet på News vi har
fått til.

Så inntil vi sees igjen, om ikke
annet i nummer 1/08 som er
ute i slutten av februar, vil jeg
ønske dere alle en riktig god
jul og et flott nytt biker-år.

Og husk, der er ikke lov å
klemme på pakkene!

Foto: Hasse Antonsson
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En punktvis framstilling av sannheter vil nå
bli presentert for Dem, ærede leser! Dette for
ikke å glemme noe for min egen del, og for å
luke bort alt unødvendig pjatt.

Tekst/foto: Rannei Amalie

Punkt 1)
Nederland er flatt.

Punkt 2)
Hadde det ikke vært for dikene, hadde det vært vått i tillegg.

Punkt 3)
Små raketter og såpebobler er fine å ha når du roter deg bort fra
vennene dine blant 13 400 glade og fulle bikere. (Med meg selv med-
regnet ble vi til sammen 13 401.)

Punkt 4)
Man blir like fyllesjuk på et kjempestort treff som på et lite.

Punkt 5)
Nederlendere spiser majones på pommfritt`n.

Punkt 6)
”Sloot Ploof” er en helt ny Nederlandsk betegnelse som vil dukke
opp ofte i den nye skjønnliteraturen i områdene Groningen og
Maastricht i tiden fremover.

Punkt 7)
Luften i Nederland er like vanskelig å få ut av luftmadrassen som den
vi har her hjemme.

Punkt 8)
Hvis du roper KAAKE høyt og tydelig i Nederland, betyr det noe helt
annet enn kake. De innfødte vil sannsynligvis snu seg og se rart på deg
– lenge.

Punkt 9)
Det er ikke så nøye med punkt 8, for jeg har ennå ikke truffet igjen
noen av de innfødte etter at jeg kom hjem.Tror jeg..

Punkt 10)
Det hadde vært på sin plass med en påfølgende 10-punkts framstilling
av usannheter og ting jeg ikke husker helt. Men, det får da være en
viss grense! Tull og tøys får andre ta seg av.

SuperRally 2007, Nederland

Felles interesser...klissedrinker.

Noen er født grasiøse.
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Leirkos.Min Sportster blir sånn når den blir stor! Da Aron oppdaget klissedrinkene.

Noen av våre medlemmer blir så gode ven-
ner, at de like god gifter seg. Det er ikke
uvanlig at disse bryllupene blir arrangert med
utradisjonelle og spesielle H-D rammer.

Foto: Berserk
Tekst: Berserk

Steve Pettersen ble viet til sin kjære Anette Nordhus under Run To
The Arctic Fun treffet i Storfjord, og de to kom direkte fra kirka til
treffet i finstasen. Selvfølgelig var det MC- presten Sigvald Mikkelsen
som foretok vielsen, og bryllupsnatta ble feiret på reinskinn i telt, slik
tradisjonen tilsier.
- Initiativet til bryllupet ble tatt av kona mens jeg var på militærø-
velse, forteller brudgom.

Derfor hadde Steve ingen angst for at svaret på kirkegulvet ikke skulle
bli ja.
- Da hadde jeg nok blitt dobbelt overasket, sier han smilende.
Jeg sier meg enig, og vi får oss en god latter av å ha manet frem denne
mulige doble overraskelsen.

Famile og øvrige venner ble senere på sommeren invitert til låvefest
for å feire brudeparet.
- Ble det full fart og knærne i taket?
- Ja det kan man trygt si. 50-60 festglade gjester feiret med god gam-
meldags låvedans og vi hadde det skikkelig trivelig, forteller Steve.
- Til den lyse morgen?
- Ja, de siste gjestene dro på mandag kveld, sier han og ler.
Noe mer enn det trenger jeg ikke å vite for å skjønne at det var en
vellykket låvedans.
Steve avslører at Anette uten hans vitende hadde sydd hele bryllups-
antrekket. Ikke bare til brudeparet selv, men også til barna. Som det
går frem av bildet, har Steve fått både designer og skredder med dette
giftemålet.

Vi gratulerer brudeparet og ønsker dem all lykke i fremtiden.

H-D bryllup i Storfjord
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Siste helga i juni arrangerte H-DOCN i distrikt 5 familie-
tur til Geiranger.Vi var ca 20 voksne og 15 små som del-
tok på turen, som gikk i strålende vær, med oppstart fra
Elnesvågen på fredagen.

Tekst: Geir Stavik
Foto: Sigvard Bolli

Turen ble kringkastet med jungeltelegraf og sms til kjente og kjære i nærheten, og det
store oppmøtet tilsier at dette var et populært tiltak.Tilsammen 5 klubber var represen-
tert i tillegg til en del som ikke hadde noen spesiell klubbtilhørighet.
I Geiranger tok alle inn på Camping Geiranger og her koste vi oss med mat og drikke,
fotballkamp, bading og båttur De voksne koste seg med en øl og litt lyging i sommer-
kvelden, mens barna lekte.
Vi takker alle som stilte opp og bidro til en trivelig tur.

Middagstid. Fra venstre
Kjetil Moen, Rakel
Iversen, Adrian Iversen.

Tommy Flønes og Heidi
Andresen er i godt humør.

Kos på campen.
Aina og Sissel Bolli nyter utsikten.

Adrian og Børre Iversen.

Ikke noe å si på humøret her. Relaxing.

Aina og gjengen på vei ned

Trollstigen.
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Før denne sommeren hadde jeg
og min bedre halvdel Heidrun
snakket om å dra til
Skanderborgfestivalen i
Danmark.Vi hadde vært der for
noen år siden, og det fristet med
gjentakelse. Kanskje vi skulle
prøve å overtale noen flere til å
bli med? Dess flere sammen, jo
morsommere, var vår konklu-
sjon.

I planleggingsmodus
Som sagt, så gjort.Vår gode
venninne Gunnhild
”Pistolbakken” ble kontaktet, og
jo, ja kanskje det hadde vært en
idè. ”Musikk i bøgeskoger” og
”dejligt å være norsk i Danmark”
og så videre ble vurdert, og hun
var med! Flere ble kontaktet, og
til slutt telte reiseselskapet 12
stykker, men med litt forskjellige
ankomsttider. Billetter blir hand-
let inn, og det kriblet med tanke
på avreisedagen.
Jeg har nesten like store glede av
planleggingen, som av selve
turen. Da sjekkes forskjellige rei-
seruter, fergetabeller, tidsforbruk
og drivstoff-forbruk beregnes, og

så videre. Noen ganger tar det
rett og slett litt av, til min kones
store fortvilelse
- Du planlegg deg ihjæl du, er
kommentaren jeg får.
Jeg må nok innrømme at til
tross for all planleggingen, er det
ikke alltid alt går slik jeg hadde
tenkt, når turen er i gang. Det
synes jeg imidlertid ikke gjør
noe, det er noe av sjarmen med
det hele. Så planlegginga er like
intens før neste tur.

Med livet som innsats
Med full oppakning på syklene,
er vi plutselig midt i mellom
stressa feriefolk og trege boblis-
ter, i det vi kan kalle faresonen.
Det vil si E-6 mot Gøteborg en
fredags ettermiddag i ferien. Det
fortoner seg mer som ett rotte-
race, enn trafikk-kultur. Bilistene
har tydeligvis tatt alt de har av
vennlighet, folkeskikk og gangsyn,
og lagt det i en skuff. I stedet tar
bilistene på seg skylapper og
monterer horn i panna.
- Hold dere fast barn, far har
gått inn i feriekjøringsmodus,
skriker antagelig den vettskrem-

te moren inne i en fullastet
Volvo, som skrenser inn, millime-
teren foran forhjulet til en
motorsyklist (meg!). Inne i kjø-
reutstyret er jeg nær en hjerte-
stans og en banneregle som ikke
ligner på noe av det jeg lærte på
søndagsskolen, tyter ut inne i
hjelmen. I et glimt dukker tanken
på styremontert bazooka opp i
bakhodet.

Setter byen på hodet
Vi tråkler oss ned til Gøteborg,
og etter en hektisk formiddag på
veien, lurer vi på om det virkelig
går an å være så heldige at vi kan
kjøre inn på danskebåten, i ste-
det for å havne på Gøteborgs
lasarett. Skanderborg ligger tre
mil sør for Århus og er en liten
søvnig dansk by. Helt til andre
uka i august. Da strømmer det

MMuussiikkkk ii bbøøggeesskkoogg,, 
oogg eenn øøll eelllleerr ttoo……

I Norge og for ikke å glemme i det store
utland, yngler det av festivaler av ymse
slag om sommeren. Her handler det ikke
bare om musikk. Det arrangeres rakfisk-
festival (fysjogfy), konebæringsfestival,
ølfestival, og jeg vet ikke hva. Så sitter
man der da med sommerens turprogram
og klør seg i hodet og opplever valgets
kvaler.

Tekst/foto: Kurt Brevik

Ny sveis for anledningen.
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på bortimot 35000 mennesker,
som alle gjør sitt for å sette
byen hodet. Festivalområdet på
Skanderborg er digert. Rett og
slett kjempedigert. Med to
hovedscener og fire litt mindre
scener, kunne det ha vært et
problem med forstyrrende lyd
fra den ene scenen til den andre.
Men området ligger inne i et fri-
luftsområde, og siden det er
kupert er scenene godt skjermet
for hverandre. 
Som seg hør og bør, har
Skanderborg egen mc-camp. Et
tilbud som flere enn oss hadde
fått øynene opp for. Syklene kom
sigende på jevnt og trutt. Flere
av våre venner hadde meld sin
ankomst, og vi hadde fått
beskjed om å holde av plass.
Dette ble løst ved at vi la utover
allskens ting og tang rundt oss.
Slik fikk vi reservert teltplass til
alle.
Endelig var alle vel fremme, og
det var klart for party og rock’n
roll. Her ble det danset på bor-
dene til bordbeina ikke greide
mer, og rocka til den lyse mor-
gen. 

Morgenfriskhet
Noen har den merkelige uvanen
at de etter å ha hatt en grøfte-
fyllaften, kan stå opp i ukristelig
tid. Det vises ingen tegn til fylle-

syke, de er meget selskaps-syke
og går derfor rundt og krafser
og graver på teltvegger, i håp om
at de finner en likesinnet eller
fler. Ofte går det bra. Noen
ganger får de trusler slengt etter
seg som kan skremme en neger
hvit. Men akkurat denne dagen
klarte jeg å få opp alle sammen
uten noen store feilskjær. Så gikk
”den utvalgte” for å kjøpe en
hank med øl, og vi inntok fly-
tende frokost i det grønne!
Dette var virkelig festivallivet.
Øl, gode venner og god musikk.
Ingen musikkfestival uten et
resymé av noe av det som fore-
gikk på det musikalske planet.
Mange gode artister var repre-
sentert. Blant annet Status Quo,
Walther Throut, Kim Larsen, Bo
Kaspers Orkester, Whitin
Temptation, Rock hard
Powerspay, vår egen Bjørn Berge
og mange flere.

Impulsiv kontroll
For å ha kontroll på at man skal
få med seg det man er kommet
for å høre, er det lurt å lage seg
en liten ”liste” på hva man vil ha
med seg. Men noen ganger gikk
vi forbi en scene med utrolig
god musikk, uten at dette bandet
sto på lista. Hva gjorde man da?
Selvfølgelig satte man seg ned, og
hørte på en strofe eller to.

Essensen ved det å gå på festival,
er nemlig å kunne være motta-
gelig for nye og impulsive opple-
velser. Skanderborg har også ett
kjempefint bade/party sted nede
ved stranden. Skanderborg sø
badeplass. (Der har jeg hatt en
av mine mest selsomme opple-
velser, naken dame, tung pier-
cing…nok sagt!) Men vær var-
som! Happy hour fra klokka åtte
om morgenen kan gi utslag man
ikke er klar over. Å drikke shots
til frokost er kanskje ikke noe
sjakktrekk. Men du verden hvor
fort mørket kommer. Noen i sel-
skapet tok nattlua på allerede
før klokka 12.

Manda morra blues
Selv etter en sånn kjempehelg,
måtte noen av oss kaste inn

håndkleet på søndag formiddag.
Ferger skulle nås, og mandag
morra bluesen nynnet svakt i det
fjerne. Den harde kjernen holdt
ut til siste sekund. Her kan nev-
nes knokkelrocking i en og halv
time til Status Quo. Og en ting
er sikkert. Når Kim Larsen sier
skål, så kan bare 20000 dansker
som roper skål tilbake bare ikke
ta feil. Dette er en av de konser-
tene publikum faktisk greide å
overdøve bandet i allsangen. Da
kommer på trøndersk fra Anton
fra Brakka: 
- Næ no kjede vi oss! 
Øynene og smilet hans fortalte
noe helt annet..

Denne festivalen anbefales! Sett
av andre helg i august. Se for
info: www.smukfest.de

Ekteparet Brevik i festivalmodus.

Et fornøyd ansikt sier mer enn
tusen ord. Shotter i små rør er finurlige greier.
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Mange utenlandske artister synes
nok det er litt av en opplevelse å
kunne bevege seg fritt rundt i
gatene under festivalen. Uten liv-
vakter, kun omgitt av glade blue-
sentusiaster. Notodden som til
vanlig er ganske daff liten råneby,
forvandles denne helga til selve
bluesbyen. Her råder en egen
positiv stemning, og her kan man
høre bluesbasert musikk fra
hvert gatehjørne. Man kan ikke
gjøre annet enn å kose seg. Å
formidle dette med ord er umu-
lig. Det må bare oppleves.
Artistene storkoser seg på
Notodden, og mange kommer
tilbake for å spille her år etter
år. 

Mange scener
Årets festivalprogram var nok
for noen ikke toppet med de

helt store, kjente navnene. Flere
hadde nok sett for seg at det på
et 20 års jubileum kunne ha
vært flere navn i verdenstoppen.
Årets spilleliste på hovedscenen
inneholdt navn som Delbert Mc
Clinton, The Neville Brothers,
Alvin Lee, Steve Winwood, Omar
Kent Dykes og Jimmie Vaugan. I
tillegg var det mange norske og
utenlandske artister som spilte
rundt om på de mange små og
store spillestedene under
Notodden Bluesfestival. 

Inngjerdet mc-parkering
Mye H-D folk, og andre motor-
sykkelinteresserte, kommer også
igjen år etter år for å høre på
blues og for å besøke den lokale
klubben Heavy Horses. Telt, tett i
tett, er vel et lite stikkord for
dette treffet. For her er plenen

er liten, og teltene mange. Og
utenfor, på inngjerdet parkering,
kan du sette fra deg sykkelen din
og vite at den står trygt under
hele festivalen. Med så mange
som 30 000 mennesker samlet i
Bluesbyen, er det jo greit å vite
at doningen står trygt til du skal
hjem igjen. 

Lange netter
Dagene er korte og nettene blir
lange under en Bluesfestival som
varer fra åpninga på torsdag, til
avslutningskonserten på søndag
ettermiddag. På Heavy Horses
har det ofte vært jamming helt
til den lyse morgen. Mange av
festivalenes hovedattraksjoner
har vært innom der for å spille
litt, eller bare for å slappe av
med en kald en og høre på at
andre spiller Blues. Dersom du

som leser av Harley-News har
lyst til å reise på neste års
Bluesfestival på Notodden, så er
det bare å starte planlegginga nå.
Billettsalget starter i midten av
juni. Det finnes mange mulighe-
ter for overnatting, men det løn-
ner seg å være tidlig ute for å
finne en plass. Treffes vi der
neste år?

Bryggekonsert med Omar Kent Dykes,Jimmie Vaugan og Lou Ann Barton. 93-årige David Honeyboy Edvards, spiller fortsatt som faen.

Morten Omlid, vinneren av årets bluespris.

Nordtrøndere på Heavy Horses. Omar er publikum på konsert.
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Nightstere på rekke og rad. Sultne og morratrøtte journaliter ankommer H-D ferga
sammen med H-D Sveriges representant..
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Notodden Bluesfestival feiret i år sitt 20 års jubi-
leum. Det som begynte som et minimumsfore-
tak i 1988, har utviklet seg til å bli en av verdens

ledende bluesfestivaler. Det ser man på utvalget av artis-
ter som vil spille her. Og alle lovpriser de Notodden.

Tekst/foto: Gunn LønnumSteve Winwood og hans nostalgiske B3.

Tett i tett med telt på Heavy Horses.
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Ved gaten i avgangshallen møter
jeg to kolleger, Morten fra Biker
Journalen og Mona fra Vg. Og vel
framme på Arlanda øker reise-
selskapet med enda to stykker,
Ivar fra MC24 og Øyvind fra
Dingz.no. Alle hadde vi felles at
vi hadde takket ja til denne smø-
returen innbudt av Harley-
Davidson Europa. Her må presi-
seres at Vg valgte å betale sin tur
selv, det gjør de visstnok alltid.
Dere vet alt pratet om smøring
og kjøpte og betalte journalister.
Men sådanne tanker har man
ikke, når lønna domineres av
hedelig omtale, og reportasjetu-
rer på hotell er like sjeldne som
lottopremier og solformørkelser. 

Fra karbis til gourmetmat
Temaet denne septembermorge-
nen var testing av 2008 modeller

og forhåpentligvis omtale i de
respektive media. Selv var jeg
storveies imponert over testkjø-

ringa av 2007 modellene på
Tyrigrava i fjor høst, med gratis
karbonadesmørbrød og Cola. Da

sier det seg selv at dette for
meg var nesten himmelriket. To
hele dager i Stockholm, innkvar-

tering på ærverdige Waxholms
hotell i den svenske skjærgården
hvor de hadde helt nydelig mat.

Denne gangen hadde H-D
Europa virkelig slått på stor-
tromma. Og på programmet sto
en ting; nemlig kjøring av splitter
nye motorsykler. Noen ganger er
det utrolig lite kjedelig på job-
ben!
På Arlanda ble vi hentet av H-D
Sveriges representant, og skysset
til havna, der H-D ferga var for-
tøyd. Herfra hadde vi utsikt til
Grøna Lund og Djurgården på
ande sida av fjorden. Ferga eies
av H-D Sverige, og har opprinne-
lig vært ei gammel bilferge. Hele
båten var innredet og dekorert
med H-D sine farger og fungerer
som et konferansesenter. Mest
imponert ble jeg på toalettet.
Her var speilet omkranset av et
svart og oransje dekk, og hånd-
klærne hadde stars and stripes!

Kanelbullar og videofilm
I den småkjølige høstlufta, var
det deilig å komme inn i restau-
ranten i ferga til varm kaffe, nys-
murte baguetter og ferske
”kanelbullar” som svenskene kal-
ler det. Vi var både kaffetørste
og småsultne, men så snart sul-
ten var stillet, var det syklene
som sto parkert på kaia utenfor
som opptok bevisstheten. For
noen av oss opplevdes det nes-
ten som for et barn som venter
på julaften. Gavene var der, men
vi måtte pent vente. Både finner
og dansker skulle ankomme før

vi kunne sette i gang. Selve bil-
dekket var nå omgjord til et
møterom, og her fikk vi alle fakta
og videofilm, med kjøreseanser
og der designerne og Bill
Davidson fikk skryte uhemmet
av de nye modellene. Rockeren
fikk vi se på, og så vidt røre ved,
men slettes ikke kjøre. Dette var
bare en dummy, kun til fotobruk.
Ingen av disse syklene er ankom-
met Norge enda. Skuffelsen var
stor blant horden av journalister,
for denne var det mange som
var nysgjerrige på. Siden de tyde-
ligvis ikke våget å sende oss ut i

Trøtt i trynet og med kjøreklær og
hjelm omhyggelig pakket i kofferten,

møter jeg opp på Gardermoen før sju en
grå høstmorgen. Etter å ha reist fra
Sverige med bil dagen før, bærer det av
sted til nabolandet igjen, men med fly
denne gangen. Målet er Stockholm, og
temaet er Harley-Davidson.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk
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Stockholmstrafikken sultne og
grinete, måtte vi også spise lunsj
før det kunne bli noe kjøring. Vi
formelig løp ned trappa på ferga,
da klarsignalet til å skifte til kjø-
reklær kom. Endelig!

Treg start
Når man skal prøvekjøre sykler
på høsten, er det alltid et dilem-
ma; kul eller varm. Etter å ha
studert alle værsider som finnes
på nettet, valgte jeg goretex, og
ullundertøy som min mor nok
hadde villet. Det er ikke artig å
kjøre motorsykkel om man fry-
ser. Og etter som dagen skred
fram fant jeg ut at jeg hadde
valgt riktig. Ute på gata skyndte
jeg meg å kapre en Fat Bob. Her
skulle det nyeste prøves først,
basta. Selv om det medførte at
jeg ble kasta rett ut i
Stockholmstrafikken med en
sykkel med fothvilerne så langt
framme, at hadde jeg vært en og
en halv cm kortere hadde det
vært umulig. Ute på veien tittet
sola fram, og det var selvfølgelig
veiarbeid og kø! Jeg havnet i
gruppe to, det vil si omtrent åtte
sjåfører og en leder med gul
vest. Den første halvtimen ble en
lidelse. Krypkjøring i kø, solsteik
og omringet av gale og stressede
Stockholmstrafikanter.
– Dette går aldri bra, tenkte jeg

med meg selv. 
Det var tydelig at en del av tes-
terne ikke var vant til å kjøre i
formasjon. Plutselig kom noen
forbi, på den ene eller den andre
sida av meg. Her var det bare å
holde utkikk i speilene.

Endelig i fart
Etter litt svetting inne i kjøre-
klærne, kom vi endelig i fart.
Ikke i stor fart, men fortere enn
det gikk i køen i alle fall. Litt
senere var første stopp, med
fotografering og rokering på
syklene. H-D hadde lagt opp tes-

tinga skikkelig, med varierte
veier, og med proffe fotografer
oppstilt på strategiske steder.
Flere enn meg hadde ymtet
frampå til mannen i den gule ves-
ten at dette gikk litt smått, og
om vi kanskje kunne øke tempo-
et en smule. Det hadde han

tydelig ingenting i mot, og resten
av dagen gikk det virkelig unna.
Jeg hadde mine fulle hyre med å
henge fast i styret på Fatboben
på svingete veier i Stockholms
skjærgård. Og jeg skrapte godt i
asfalten med fotbrettet på
Fatboyen, og med fotpinnene på
Nightsteren. Dette var gøy!
Ikke bare egnet veiene seg for
mc-kjøring, men omgivelsene var
utrolig vakre og varierte. Et kaf-
festopp var også lagt inn, med
mer fotografering og sykkelbyt-
ting. To ferger måtte forseres før
vi endelig etter flere timers kjø-
ring var framme på Waxholm, og
hotellet vi skulle bo på. Etter å
ha bodd i Møre og Romsdal i
flere år, oppleves ferge på Møre,
og ferge i Stockholms skjærgård
svært forskjellig. Den svenske
versjonen er absolutt å foretrek-
ke. Punkt en: Ferga kommer med
en gang. Punkt to: Det er gratis.
Punkt tre: Vi er framme før vi
har rukket å få av oss hjelm og
hansker.

Er rom med sjøutsikt
Waxholms hotell er kjent som
et gammelt ærverdig hotell, som

Morten Andersen, Ivar Kvadsheim, Øyvind Paulsen og Tore Bendiksen
tar en øl før sengetid.

Denne røde supergliden falt i smak.
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ligger flott plassert ved sjøen på
øya Waxholm, i skjærgården like
utenfor Stockholm. Her ble vi
losjert inn på små men koselige
rom, mitt også med balkong og
sjøutsikt. Middagen var nydelig,
og her ble vi også beæret med
selskap av de engelske H-D
representantene, som hadde lagt
opp programmet på denne pres-
se-eventen. Det var også disse
karene som ledet informasjons-
møtet på ferga før vi fikk ut å
prøvekjøre. Etter maten måtte
imidlertid disse dra, for en lege-
kongress hadde lagt beslag på de
fleste hotellrom i Stockholm og
omegn. Derfor ble H-D sine
representanter spredt litt rundt
omkring, og måte bare følge med
skyssen til sine respektive hotell.
Kvelden ble ikke så gammel for
oss som bodde på Waxholms
heller, for allerede klokka ni
dagen etter skulle vi sitte på
syklene. Dagen opprant med blå
himmel og sol, og 13 grader, et
perfekt kjøre- og fotovær. Etter
en bedre frokost i spisesalen
med den flotte utsikten over en
blikkstille sjø og det gamle kas-
tellet, var vi igjen "fit for fight”. 

Lengre ben!
Denne dagen fikk jeg endelig
kjøre en Night Rod Special, som
jeg har hatt lyst til å prøve lenge.
Enten hadde bena vokst en cm
eller to, eller så var det bare
selvtilliten som hadde fått et par
ekstra cm. For jeg rakk frem til

fothvilerne! Og det gjorde jeg
ikke da jeg prøvesatt Night Rod
på Tyrigrava i fjor. Mer om dette
i test-artikkelen et annet sted i
bladet.
Dag to foregikk omtrent som
dag en. Kjøring, fotografering,
bytting av sykler innbyrdes, mer
kjøring og en bedre lunsj. Før vi
satte oss på syklene en siste
gang for å kjøre de tilbake til
Harley-Davidson Probike i Täby
utenfor Stockholm, der bagasjen
vår og skyssen tilbake til Arlanda
ventet på oss. 
Vel hjemme igjen venter jeg bare
på en ny invitasjon fra Harley-
Davidson, til prøvekjøring av
Rocker og Rocker C i november.
Dette skal visst foregå i Dubai.
Jeg har satt av tid, og kofferten
står alt pakket, i tilfelle invitasjo-
nen skulle komme. Blir det aktu-
elt, dropper jeg nok ullundertøy
og goretex, og pakker heller ned
solstift til nesetippen. Alltid
beredt!

Kanelbullar til alle.

Waxholms hotell.

Glade journalister på kort fergetur.
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Om det er litt guffent og kaldt,
er det ikke vanskelig å finne
engasjement for å holde på var-
men. Noen blander enkelt og
greit noen kraftige dråper med
ildvann med dette uberegnelige
vannet som faller ned fra him-
melen, himler med øynene, og er
nærmest i himmelen selv etter
kort tid. Andre tar med seg
fruen i teltet og har det fantas-
tisk. Og de finske vennene våre
finner himmelsk fred i badstua.
Forholdene på treffplassen er
velegnet for alle typer vær og
ingen trenger å bli våt eller kald.
Det er resultatet etter det snart
ti år lange treffsamarbeidet
mellom H-DOCN og H-D
Garasjen.

Stivramme og mobiltelefon
Det beste på dette treffet i år
som ellers, er kameratskapet og
den gode stemningen på tvers av

grenser og språk. Rundt 160
Harley-Davidson fant veien i år
også, så oppmøtet var det ingen-
ting å si på. Våre Finske venner
er trofaste slitere og noen av
dem tilbakelegger ufattelige
strekninger for være med oss
denne helga. I år dukket det også
opp en amerikaner på en gam-
mel stivramme-showelhead.
Stefan, som var lang, mager og
hårete, var ute på oppdrag for
en mobiltelefon produsent. Et
slags reklameprosjekt som går ut
på å kjøre rundt på en Harley -
Davidson og ta bilder med en
spesifikk telefon. Bildene skulle
etter hvert legges ut på nett. 
Om noen for 20 år siden hadde
fortalt meg at jobben deres var å
kjøre rundt på Harley-Davidson
og ta bilder med en telefon, for å
legge dem ut i et nett, hadde jeg
holdt han fast til passende helse-
personell hadde overtatt ansva-

ret. I dag rister jeg bare litt van-
tro på hodet og reflekterer over
kombinasjonen eller rettere sagt
kulturkollisjonen Showelhead
stivramme og en telefon som tar
bilder som legges ut på nett.
Kanskje det nettopp er all denne
teknologien som gjør Harley-
Davidson til et så kjærkomment
befriende redskap av håndgripe-
lig ekthet. Kanskje er det net-
topp datateknologien, som har
bidratt til at nettopp disse tradi-
sjonsrike tohjulingene har fått
sin nye rennesansetid.

Suppesultne
Kjøttsuppehallen var stappet til
bristepunktet allerede et par
timer før maten var klar. Det var
lenge tilløp til knuffing og amper
stemning i køen etter hvert som
odøren av ”den satans greger-
suppan” spredte seg, og ble inha-
lert av sultne bikere. Da maten
endelig var klar, ble den revet ut
i et slikt tempo, at det bare var
så vidt vi berget gryta. Mange var
så beveget at de ikke klarte å
holde en liten tåre tilbake når de
endelig var kommet fremst i

God stemmin
Etter to måneder med et fantastisk sommer-
vær her i nord, måtte det selvfølgelig regne
den helga RTTAF ble arrangert i slutten av
juli. Dette klarte imidlertid ikke å legge noen
demper på stemningen. 

Tekst/ Foto: Berserk

Jeg tror hun het Helga.
Vinneren avfiskekonkur-
ransen.

Tom Vidar synger som en gud
med bandet Snake Bite.
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køen. Konsentrasjonen var sånn i
høyspenn omkring denne
næringsrike, velrenommerte og
sjeldne suppen, at flere glemte
vekselpengene igjen på disken i
gledesrus. Etter å ha servert om
lag 130 liter av suppen, hersket
det en behagelig stillhet og til-
fredshet over treffplassen i mer
enn to timer. En slags siesta med
talg i skjegget. 
Mattforrådet ellers var stort.
Foruten den tradisjonelle kote-
letten og hotdogen serverte vi
kvalkjøtt og andre gourmetret-
ter i år også.

Fiskekonkurranse og 
rock’n roll
Fisketuren gikk av stabelen som
vanlig, og dette året var det ei
dame fra Tyskland som gikk av
med seieren. Jeg fikk ikke notert
navnet hennes i forvirringen,
men etter all sannsynlighet vil
hun komme tilbake neste år for
å få snøret i bunn nok en gang.
All fisken som ble fisket, ble
bønnhørlig tilberedt på tradisjo-
nelt vis, og servert til alle som
ville smake. Fersk kokt torsk,
flatbrød med heimsmør og
Aquavit er bare helt ubeskrivelig
godt.
Musikken er et kapittel for seg
selv. Den som klarer å sitte i ro
når Snake Bite drar i gang, er å
betrakte som død. Frontfiguren,
Tom Vidar, har en utmerket
stemme og han er engasjerende
vital og får folk i god stemning
fra første låt. Som gammel musi-
ker kan jeg rent faglig bekrefte at
disse karene er langt over
gjennomsnittet teknisk og musi-
kalsk. Snake Bite leverer dritbra
og jeg kan anbefale dem på det
varmeste. Vi valgte å kjøre med
dette bandet begge kveldene og
gjør det gjerne igjen. Fett levert.

Treffleker
Som alle andre treffarrangører
er vi redde for å stivne i våre
bestrebelser for å gjøre treffle-
kene unike, morsomme og enga-
sjerende. I år hadde vi derfor et
helt nytt program til musikk

hvor låtvalget  var ”hvis bara
englarna fans”:
Haglegevær skyting på tid: To og
to konkurrerer mot hverandre.
Motstanderen løper med en
bløtkake på hodet. Når kaka er
truffet, bytter skytter og løper.
Vinneren får kaka. Veldig populær
og publikumsvennlig øvelse.
Ingen kom til finalen.
Kjerringbæring: Her gjelder det
først og fremst å finne seg ei
kjerring i ei helvetes fart.
Deltakerne bærer kjerringa til
toppen av Hatta Varre. (En fjell-
topp i nærheten) Fellesstart og
med premie i form av en iskald
pils. Ingen er kommet tilbake fra
denne konkurransen enda.
Premieutdeling neste år.
Maratonsex: En buss med rus-
serhorer er parkert på et for
deltakerne ukjent sted i nærhe-
ten av treffplassen. Med elendige
og til dels misvisende kart skal
deltakerne ta seg frem til denne
bussen og gjøre forplantnings-
øvelser med flest mulig av de
profesjonelle. Øvelsen går på tid
og antall. Premien er en uke i
bussen. Denne konkurransen ble

årets absolutte publikumsfavo-
ritt. 
Spritstafett: Arrangeres som en
vanlig ølstafett men der ølet er
byttet ut med 60% sprit fra vin-
monopolet. Ingen vinnere ble
kåret, men det gikk med noe
jævlig med sprit.

Vi kommer nok til å gjøre noen
små justeringer på dette pro-
grammet til neste års treff, og vi
ser frem til å kunne glede nye og
gamle treffkamerater med pikan-
te treffleker. 
Velkommen!!

ng på RTTAF

Kjøttsupperoen senker seg over
treffplassen.

Cowboyen som
fotograferte
med en telefon.
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T-SHIRT m/lang arm
M-L-XL

Strikkalue, passer både
store og små!

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

190,-

90,-

90,-
H-DOCN caps

150,-

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

40,-

Brodert Fødera -
sjonsmerke i tøy.

5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally 2006

150,-

Super Rally T-shirt 2006
Sort XXXL
Kaki XXL-XXXL 50,-

120,-
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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,-
Brodert Tøymerke, H-DOCN kr. 50,-
Super Rally pinn 2006 kr. 20,-

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

Drikkeflaske i rød alu-
minium med logo.
(Kan også brukes til
drivstoff av ymse slag)

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

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

Refleksvest med 
H-DOCN Reklame

65,-

60,-

120,-

H-DOCN kaffekrus.
Igjen på lager!

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

100,-

NYHET!
Hette-jakke
Orange og sort
XS - XXL

400,-

Hei i høstmørket! Med fare for å virke
noe surmaget denne gang, synes jeg det er på
høy tid å minne om en ting som er viktig for
at dere i det hele tatt skal ha tilbudet med
en medlemsbutikk i H-DOCN. Varene du får
tilsendt skal BETALES! Og det helst uten at
det skal være nødt til å sende ut både pur-
ring og inkassovarsel.
De aller fleste av dere er flinke til å overhol-
de betalingsfristen og mange husker til og
med å skrive kundenummer og fakturanum-

mer på innbetalinga. Men det er nå engang
slik at det er de få som ødelegger for flertal-
let, som blir lagt merke til.
La oss si det sånn; julenissen er ikke impo-
nert! Derfor blir det nok ikke noe H-DOCN
beltespenne å finne i butikken på denne siden
av jul.
Det faktum at butikksjefen allerede har
sprengt alle rammer i budsjettet, og at pro-
dusenten av de meget eksklusive beltespen-
nene har visse kapasitetsproblemer, er nok

bare for bagateller å
regne mot nissefars
vrede...

Så God Jul til
dere alle og
bedre lykke neste
år!

Vegard i Butikken

INFO FRA H-DOCN BUTIKKEN.
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Svein Erik Kommedal fra
Stavanger hadde tatt noen

dager fri fra jobben som las-
tebilsjåfør for DHL, for å
sette sammen sykkelen, som
skulle være ferdig til
SuperRally 2006. Planlagt
avreise var onsdag, eller
senest torsdag morgen.
Prosjektet som han hadde
begynt på for fem år siden, og
som han var planlagt ferdig
den første vinteren, nærmet
seg endelig slutten. Midt oppe
i bygginga ble Svein Erik også
arbeidsledig, og da ble hele

bygget lagt på is i tre år. I
løpet av denne perioden san-
ket han litt deler rundt
omkring. Når han satte inn
støtet for å gjøre den ferdig,
var det nesten bare planke-
kjøring hele veien.

Skape noe eget
Svein Erik mener det å bygge
sin egen chopper handler om
å skape noe eget ut fra det
man har til rådighet, og at
delene ikke nødvendigvis må
komme fra øverste hylle. 
- For å få en fin chopper

trenger man ikke ha ei fet
lommebok. Det er mye vikti-
gere å være kreativ å kunne
se løsninger. Det finnes
mange fine superbygg, men
den kuleste sykkelen er like-
vel bakgårdschopperen, sier
han.
Svein Erik kjøpte chopperen
hos CBP i Skien. Den hadde
da et bra stuk, og ikke minst,
den var godkjent 621 og med
evolutionmotor. Men det var
noen feil på sykkelen.
- Det første året brukte jeg
sykkelen som den var, etter å

ha fiksa de verste feilene på
den. Likevel var det noe som
skurret. Selv om sykkelen var
kjøpt og betalt, er den liksom
ikke din egen når andre har
bygd den, mener han.
Så etter den første sesongen,
begynte han å plukke sykke-
len fra hverandre.

Pirkete finish
Svein Erik er tydelig ganske
pirkete når det gjelder finish.
For da ramma var sandblåst,
ble alle sveiseskjøter sparklet
og pusset etter alle kunstens

Delene til chopperen lå spredt utover stuegulvet,
mens SuperRally på Vinstra nærmet seg med

stormskritt. Det tar lengre tid enn man tror å sette
sammen en sykkel, særlig når man slåss mot klokka.

Tekst/foto: Elin Bakk
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Sissybar, beltdeksel og fester er
også ”homemade.”
- Til slutt lakkerte jeg alle deler
med svart base, og det ble lagt på
lilla flammer, og lakkert med
masse klarlakk over til slutt.
Når man skal montere en sykkel
som er nylakkert og polert, skal
det ikke så mye til for å fucke det
til. Og mens Svein Erik monterte
og skrudde iherdig, opprant ons-
dagen før Superrally.
- Da innså jeg at det var bare å
glemme å dra på onsdag eller
torsdag.
Ny avreisedag ble satt til fredag.

Og fredagen kom og sykkelen
begynte omsider å ligne på en
chopper. 
- Jeg begyne å bli drittlei hele
greia, og tenkte med meg selv: ja
ja, det var det SuperRallyet. Men
jeg hadde ikke gitt helt opp enda,
forteller Svein Erik.

Kicking
Det ble sent på fredagskvelden
før sykkelen var ferdig.
- Nå fristet det med prøvestar-
ting, men siden vi bor i vertikal-
delt hus, og har naboen bare 30
cm unna, droppet jeg det. I stedet

pakket vi, så alt skulle være klart
til neste dag.
Siden sykkelen ble montert inne i
huset, hadde Svein Erik fått bygd
seg en kjørerampe for å få sykke-
len ut igjen. Og naboene gjorde
store øyne da han trillet sykkelen
ut i den fine maimorgenen. Siden
sykkelen hadde kommet inn i
huset i deler i bæreposer, lurte
de fælt på hvor denne kom fra.
- Bensin ble fylt på tanken, og
tenninga slått på. Så skrevde jeg
over sykkelen og trampa på kic-
ken. Ingenting skjedde. Jeg trampa
igjen og igjen, men nei, den var

like død. Jeg ga både sykkelen og
meg en pause, og tok en røyk før
jeg prøvde igjen. Det ble enda
noen tråkk på kicken, før den
plutselig kom med et brøl. Der
sto sykkelen i gata og rista og
laga golyder. ”Potato, potato,
potato”. En rask prøvetur på fem
kilometer fikk holde, det virket
som alt var i orden. Det var en
litt merkelig men fantastisk
følelse å sitte på chopperen igjen,
men denne gangen på min chop-
per. Deilig!

Flammer også under setet.
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Kaldt og mørkt
Hjemme sto Svein Eriks samboer
Grete Kalberg og venta med alt
pikk og pakk de skulle ha med på
turen. De pakket på sykkelen, og
dro av gårde, sent men godt.
Etter planen skulle de ankomme
Vinstra tidlig lørdag kveld. Men
en ”liten bomtur” på veien ble til
en lang omvei, og de var mange
timer etter den opprinnelige pla-
nen. 
- Siden det var blitt sent, ble det
også kaldt. Vi hadde kledt oss
etter det fine været som var da
vi starta, ikke etter minusgradene
som var over fjellovergangene.
Mørkt ble det også, og med

mørke kjørebriller, måtte farten
reduseres etter sikten. Løsningen
på kuldeproblemet ble håndtør-
kerne på veitoalettene. Her fikk
vi varma både hjelmer, hansker
og fingrer. Det ble ganske mange
stopp på tur oppover.
- Først tidlig søndag morgen
ankom vi treffet, når mange
hadde begynt å reise hjem. Men
vi kom oss dit, på chopperen,
uten andre problemer enn kul-
den.
Etter SuperRally fortsatte de
turen. De fant ut at et besøk hos
søta bror ikke var så dumt. Så
selv om Svein Erik og samboeren
kom sent på SuperRally, hadde de

ei flott uke i Sverige og de møtte
mange trivelige bikere. Og chop-
peren bare gikk og gikk, uten feil-
slag av noe slag. Og mange beun-
drende blikk får den, uansett
hvor den står parkert.

Bygger tilhenger
Svein Eriks neste prosjekt er en
tilhenger som skal matche per-
fekt til Chopperen. Den er plan-
lagt ferdig til neste sesong. Stein
Eriks samboer driver også og skal
ta mc lappen, og en Sportster
2006 modell er allerede innkjøpt.
Den skal bygges om til stivram-
me-chopper. Når den blir ferdig,
er litt usikkert, for siden Svein

Erik og samboeren venter famile-
forøkelse, er det litt vanskelig å
planlegge fremover i tid.
- Jeg vi gjerne få takke tre kompi-
ser for all god hjelp i forbindelse
med bygget. ”Håret” for utlån av
verksted og lakkboks, Åge
Engebakken for maskineringsar-
beider og ”Fido” for hjelp til det
elektriske. Og sist, men ikke
minst, vil jeg takke min kjære
samboer Grete som har holdt ut
med meg under bygginga, sier
perfeksjonisten, som kom seg til
SuperRally likevel, på sin selvbyg-
de svarte og lilla flammechopper.

Luftfilter og eier..Ingen sveiseskjøter og se her.
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For fjerde året på rad arrangerte
den ivrige gjengen frå Eid, Selje
og Stryn, Late Summer Run i
Folven. Til arrangøranes store
glede strøymde det på med
syklar allereie tidlig på fredagen.
Det var ikkje så rart, sia det var
sol på himmelen for fyrste gong
på lenge. Då var det godt ende-
leg å få seg ein skikkelig køyre-
tur. Det var mange kjente og
kjære ansikt å sjå på treffet, og i
tillegg ganske mange nye, og det
er sjølvsagt ekstra trivelig.Totalt
nærma vi oss vel 200 tilreisande,
og det var vi veldig fornøgde
med! Dette året ville vi teste ut
nokre nye innslag i matvegen. På
fredagen stod pizza på menyen,
sidan det blir ein del grillmat på
oss bikerar gjennom sesongen.
Litt variasjon har vel ingen tatt
skade av. Eller valgmulighet må vi
vel kalle det, sia der låg både
kotelettar og hamburgarar på
grillen i tillegg. Uansett, pizzaen
såg ut til å falle i god jord. 

Grillførebuingar
Alle hyttene på campingplassen
var utleigde på førehand og der
var mykje god stemning rundt
omkring på området. Utpå kvel-
den seig dei fleste mot sitjeplas-
sane ved scena og der fekk dei
skikkelig bra underhaldning frå
Hand Of Doom. Kjekke rockarar
frå Vestnestraktene. Om ein har
ei lita dragning mot god gammal-
dags tungrock, vart ein slettes
ikkje skuffa over desse karane!

Underteikna er STOR fan! Det
var skikkelig god stemning blant
folket, og sjølv etter at alle lysa
var sløkt, var der fullt av folk
igjen som ikkje såg seg syn med
å gå til sengs. Felles skjebne, fel-
les trøst!
Laurdagen vakna vi til fint vêr
også, heldigvis. Moses fekk seg
ein liten køyretur på moped i
høve utdrikkingslaget sitt, og folk
kosa seg rundt omkring på cam-
pingen. Enkelte hadde vore tidleg
oppe for å tenkje på dagens
store hending, nemlig den heil-
grilla grisen som skulle fortærast
under fellesmiddagen seinare på
kvelden. Roger og Geir har lang
erfaring etter at Eid Mc har hatt
villsvinfest i seks år på rad, der

PPiizzzzaa,, QQuuiizz oogg
hheeiillsstteeiikktt ggrriiss

Dette årets Late
Summer Run baud
både på heilgrilla gris
og pizza. Men også
tradisjonar som
bikerqiuz og tung-
rock stod på pro-
grammet.

Tekst: Kathrine Berg
Foto: Jonny Puma/Haldis
Åsebøstøl/Harald Vartdal

Kazy med sin rosa pannechopper.

Skrytehistoriar på gang.
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dei har stått for grillinga. Dei har
til og med laga grillen! 

Quiz med rævkrok
Den tredje BikerQuizen i histo-
ria hadde eit flott oppmøte av
konkurrerande lag. Motivet var
kanskje for fleire av desse at
Aron Bakk ikkje skulle vinne i år,
og dermed bli den rettmessige
eigar av «smarting» nåla han har
vunne dei to tidlegare åra. Med
mange trivelige tilrop og fantasi-
fulle forslag undervegs, gjekk
spørjekonkurransen fint føre seg.
Årets vinnarlag vart til alles
store overrasking: Linda og hen-
nes fire uovervinnelige, deriblant
Aron. Då fekk dei fem kivast seg
imellom om å bli «the best of
the best». Dei fekk ti spørsmål
på rappen, og ein etter ein la dei
inn årane. Til slutt hadde Aron
og Åge sju poeng kvar og det
var Quizmasteren slettes ikkje

budd på. Rævkrok vart foreslått
som ein måte å avgjere kven
som skulle gå av med sigeren.
Og rævkrok vart det, slik skikke-
lige smarte folk gjerne avgjer
kven som er best! Spenninga var
til å ta og føle på! Aron beheldt
roen og gjekk av med sigeren
etter ein nervepirrande konkur-
ranse. Som den gentlemannen
han er, gav han Smartingen til
Linda, som i følgje han sjølv,
hadde all ære for sigeren for
laget i utgangspunktet. 

Kvite dukar
Med vel overstått quiz var det
duka for fellesmiddag med kvite
dukar og ølservering på borda.
Det er eit heildagsprosjekt å få
ein gris på 55 kg ferdig til mid-
dagstid. Kokkane fekk god hjelp
til partering av Elin, som fekk
prøve seg på slikt for fyrste
gong. Alt gjekk som på skinner,

og alle såg ut til å vere kjempe-
fornøgde med etegildet. Litt
kjekt med eit ekstra staseleg
måltid på treff. 
Så var det Ecoband sin tur på
scena og dei leverte varene, som
det heiter i desse tider. Det vart
mykje skryt og lyging rundt
borda, slik det høver seg ein
laurdagskveld. Rett så fin stem-
ning med andre ord.  Men det
kan ikkje vara evig, dessverre. 

Søndagen kom snikande og det
var berre å få i seg frukost,
pakke på sykkelen og kome seg
heim att til kvardagen. Uansett
er det kjekt å ha minne med seg
frå slike trivelige kveldar i godt
lag! Vi, som arrangørar, var i alle
fall veldig fornøgde med helga, og
takkar alle som stilte opp og
gjorde sitt til at det vart flott
arrangement.

Fredagens band Hands of doom i aksjon.

Grisegrilliarar, Geir og Roger Hjelle, bak  medhjelpar Bjørn Nes.

Kjekke karar på utdrikkingslag for Moses. Pizzapubprat.



Ringens 
Herre... 
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