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HOLD STILEN
- OGSÅ NÅR DU IKKE KJØRER!
Vi er den største Harley-Davidson forhandleren
i Norge.
Hos oss nner du et fantastisk utvalg av kjøreklær,
street wear og kult originalutstyr.
Og selvfølgelig det største utvalget av nye og
brukte H-D sykler.

Look
as

Egne tegninger og drømmer - verkstedet står
klart til å realisere dem!

good

off
the bike.
H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører HarleyDavidson og Buell i Norge.Vi tar
opp saker av interesse for H-Dfolk, og utgir Harley-News for å
holde kontakten oppe blant våre
2400 medlemmer.
Adresse:
H-DOCN medlemskontor
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
Tlf: 918 40 326
www.h-docn.no
medlemskontoret@h-docn.no
Medlemskontor:
Alle henvendelser ang. innmeldig,
medlems-register, medlemsbetaling skal gå til medlemskontoret.
Åpningstider:
Mandag til fredag 18.00 til 20.00
Adresse: Tove Lindberg,
Medlemskontoret H-DOCN,
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo tlf: 91 84 03 26
E-post:
medlemskontoret@h-docn.no
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Selv har jeg vært på MC-messe
i Gøteborg og luktet på nyhetene innen kjøreklær og maskiner. Den nye Softail Cross
Bones var kaninen som
Harley-Davidson slapp ut av
hatten da de hadde forhandlermøte i Texas. Det er en bobberinspirert sykkel som er
utrolig tøff, og sammen med
den nye Fat Bob kan den nok
bli en bestselger. Ellers hadde
de på stand en Rocker og en
Rocker C, men jeg skal ikke
uttale meg mer før jeg har sittet oppå en ordentlig sykkel,
ikke bare en ”demo-dummy”,
og den må vel også startes og
prøvekjøres før jeg kan si noe
mer om hva jeg synes om den.

Godtfolk!

Når disse linjer leses er vi i slutten av februar, eller kanskje også
i begynnelsen av mars. Og navnet
mars vekker et visst håp hos
mange av oss. Mars er forhåpentligvis vår. Bare veier, hestehov i grøftekanten, og ei blek
vårsol, som varmer forsiktig.
Mange av oss har sykkelen stående klar, og venter bare på at
saltet og støvet skal forsvinne,
slik at vi kan ta i bruk tohjulingen, som har stått alene og sturet
gjennom vinteren.
Andre kjenner stressfaktoren
øker, siden sykkelen står halvferdig, mens de venter på deler
eller lakkering. Og da vil den

Foto: Hasse Antonsson

ekstra runden med snø som alltid kommer når vi tror våren en
her, føles som en lettelse.
Uansett kjære venner, om du er
ferdig med det meste, eller om
sykkelen fremdeles står naken og
nedplukket i garasjen, eller du
kanskje er av de få som enda
ikke har fått tatt ut batteriet
som skulle lades med jevne
mellomrom i vinter, eller kanskje
du skulle vaske og polere den
når det ble vinter, og bedre tid?
Selv om vi synes vinteren en lang
som et vondt år, så er det faktisk
slik, at bare jula er overstått, så
går det jevnt og trutt mot det
som vi alle stunder til. Nemlig
årets motorsykkelsesong.

Det virker på meg som at folk
planlegger sommerens turer
og treff tidligere og tidligere,
og det er vel forståelig. Det
skal taes hensyn til både sjefer,
og familie og andre ting. Og
som vanlig kommer arrangementene tett som hagl. Ekstra
mange av våre medlemmer har
i år tenkt seg på SuperRally
siden Danmark og Fredericia
er i overkommelig avstand for
mange på en langhelg. Ikke alle
har mulighet til å ta fri en uke
på mai.Vi treffes der folkens,
om alt går som planlagt. Ellers
skal vi i H-DOCN avholde
våre treff som vanlig. Selv om
det i kalenderen ser ut som
om Valletreffet skal arrangeres
i juli, så er det en trykkleif som
har sneket seg inn. Det avkreftes herved på det sterkeste.
Hovedtreffet med årsmøte blir
som vanlig i juni, datoen er 6 –
8.
Om du nå hadde plottet inn
juli som din feriemåned, er du
allikevel heldig.Vårt eget
Norway Run starter fra
Lyngdal 12, juli, og vil gå langs
kysten, i passe lange kjøreetapper opp til Trondheim.
Deretter vil vi følge E6 opp til
Storfjord, der vi lager en heidundrende fest på vårt eget
treff Run To The Arctic Fun.
Mange fra både inn og utland
har meldt sin interesse for
dette arrangementet, som går
for første gang i H-DOCN sin
regi. Man kan henge seg på,
eller avslutte når det passer.
Det vil bli overnatting i tilknytning til diverse klubber oppover, og vi skal prøve å få til
felles frokost hver dag. På

turen opp vil vi få sjansen til å
se Bergen, vakre Stryn,
Geiranger,Trollstigen,
Atlanterhavsveien og andre
kjente turiststeder i vårt vakre
fedreland. Lista over stedene vi
skal overnatte ser etter planen
så langt slik ut: Bergen, Stryn,
Elnesvågen,Trondheim,
Sandnessjøen, Ballangen og til
slutt, målet for turen,
Storfjord.Finplanlegginga skal vi
gjøre under vårens DK-samling
i april. For her er jo DK-ene i
de forskjellige distriktene
lokalkjente, og vet om severdigheter og veier som egner
seg for mc-kjøring. Dette kan
bli en yppelig anledning til å bli
kjent med enda flere hyggelige
mc-venner, og kanskje å bli litt
bedre kjent med de vi bare
kjenner litt.
Dessverre må jeg meddele
dere at vi har mistet et av våre
medlemmer, og Harley Riders
MC i Lyngdal har mistet en av
sine brødre. Bjørn Fjelde døde
uventet 28. januar, bare 39 år
gammel. Hans klubbkamerater
har skrevet et minneord om
sin kamerat, som står et annet
sted i bladet.Våre tanker går til
familie og venner i et tung tid.
Fred over hans minne.
Jeg vil ellers berømme dere
kjære medlemmer. Flere og
flere benytter sjansen til å
sende inn stoff og bilder til bladet. Dette gjør at vi kan gi ut
et allsidig blad, men en god
geografisk spredning på stoffet.
Og er du en av de som synes
at: ”det står aldri noe herfra”.
Ja da er det bare å ta penn og
kamera fatt. Har du sendt inn
noe og savner det på trykk, så
fortvil ikke. Det kommer etter
hvert. Men noen saker er mer
nyhetspreget enn andre, og må
trykkes i rimelig tid etter at
hendelsen har skjedd. En ting
er i alle fall sikkert.Vi kaster
aldri stoff, det bare ligger der
og godgjør seg, til neste nummer. Ta med kamera når du
skal på tur, ta masse bilder, og
så skal du se det blir en artikkel av det.
Ha det fint så lenge, og så sees
vi i alle fall i vårnummeret av
Harley News, som er ute i
slutten av april.Take care…
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Drømmen som ble til virkelighet:

Route 66 på en H
- Vi hadde hatt lyst til dette i mange år. Så
vi slo til da vi så tilbudet om å krysse USA
på motorsykkel. I tillegg til fikk vi vår egen
video om turen, samt 2-3 dager både i
Hollywood, Las Vegas, Grand Canyon og
Chicago på kjøpet, sier deltakerne,Trond
Arve Grønnesby og Hanne Våg.
Tekst: Norwegian Multimedia As
Foto: www.route66usa.info

Arve og Kristin Stallvik
foran Grand Canyon.

- Å cruise på en Harley
gjennom så mye flott og forskjellig natur ga et minne for
livet, og var en fantastisk opplevelse. Vi suste gjennom prærie,
fjell, ørken, storbyer, og gudsforlatte små steder, og ble godt
mottatt alle steder.Vi ble beundret av amerikanerne, siden vi
kjørte hele veien på motorsykkel. Den aller sterkeste opplevelsen for meg var de to
dagene i Grand Canyon. Den
Guidede helikopterturen over
dette utrolige landskapet og
solnedgangen der, var unik, sier
Hanne Våg fra Trondheim. Hun
fylte 43 år i Las Vegas, og var
sammen med Trond Arve
Grønnesby en av de 25 deltakerne på denne turen.
- Det hadde ikke blitt billigere
om vi hadde reist alene. At vi
hadde 2-3 dager sammen før og
etter turen var også et stort
pluss. Da ble vi ekstra godt
kjent med de andre deltakerne.
Turen var en stor opplevelse fra
A til Å.Vi opplevde storslagne
landskap og vi kom veldig tett
på lokalbefolkningen, sier Hanne
Våg.
Det var altså 20 easy riders av
begge kjønn, i alderen 26 til 65
år, som dro avsted på hver sin
blankpussede innleide Harley.
Østlendinger, nordlendinger,
trøndere og vestlendinger. Side
om side, på rekke og rad.Til og
med fem dansker hadde lagt seg
på hjul. For det var også deilig å
være dansk i USA…
TV-stjerner
- Jeg vil absolutt anbefale andre
å dra på en slik tur. Det sosiale
rundt de utendørs bassengene
om kvelden, historiene og samholdet, gir venner for livet. Her
har du anledning til å møte
mange andre med felles interesse. Denne turen inkluderte
også en film med oss selv i
hovedrollen og en masse bilder.
Jeg har sett filmen og tittet på
bildene flere ganger etter at jeg
kom hjem. Det er lenge siden
jeg begynte å drømme om
denne turen, og endelig mannet
jeg meg opp, forteller Hanne.

Solnedgangen på Venice Beach.
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Harley-Davidson

- En kamerat av oss fant turen
på Internett. Han syntes hele
opplegget så veldig bra ut og vi
bestemte oss raskt. Alle på
turen hadde forskjellig bakgrunn,
men en felles drøm. Nå er ble
drømmen virkelighet. På hver vår
innleide Harley-Davidson la vi i
vei fra Chicago til Los Angeles på
Route 66. Det føltes som å sitte
midt inni en enorm varmluftshårføner. Gradestokken viste 35
grader.Vi var kubikkcowboyer på
hver vår jernhest. Bob Dylans
”Tamburine man” dundret i øregangene, hver gang munnspillet
akselererte over gommene hans
og pløyde ut gjennom Harleyens

høytalere. Jeg har ofte hørt
snakk om denne såkalte ”totale
frihetsfølelsen”. Nå først, sittende overskrevs på en brummende Harley, forsto vi hva som
mentes, fortalte samboerparet
Elin Slaatrem og Hans Weiseth
fra Bergen da de ble intervjuet
på Amerikansk Tv.
25 nordmenn på Harley, var nok
til at en TV-stasjon laget et innslag. Nå fikk millioner av amerikanere se og høre oss på TV.
Alle veiers mor
- Skiftingen fra endeløse flate
sletter, til fantastiske fjellformasjoner gjorde at selve kjøreturen

på de gode gamle veiene ble et
høydepunkt. Plutselig svingte vi
inn på en støvete gammel Route
66-bar midt på dagen, og noen
timer senere sto vi sammen med
hippiene Harley og Annabelle,
som lever i sin egen verden.
Painted Desert og Grand
Canyon var også store opplevelser, og i ettertid kan vi gjenoppleve alle høydepunktene så
ofte vi vil på DVDen, sier Elin og
Hans.
The Mother Road oser av historie i alle tre tidssoner og i alle
åtte stater fra øst til vest: De
suste gjennom Illinois, Missouri,
Kansas, Oklahoma,Texas, New

Mexico og Arizona, før de endte
på Californias strender.
- Å krysse USA på Harley,
gjennom tre tidssoner, og åtte
stater sammen med noen man
er glad i, gir opplevelser som
varer resten av livet. Jeg kunne
aldri fått en bedre bursdaggave,
sier Guri Bitnes Wiik, rådgiver i
Kreftforeningen, og entusiastisk
biker.
- Vi har reist på utallige turer
verden rundt i mange år, men
nøler ikke med å si at dette var
den desidert artigste og beste
mc-opplevelsen vi noen gang har
hatt. En fantastisk opplevelse. Jeg
er glad vi realiserte drømmen
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om Route 66, sier Guri og Tore
Wiik fra Sørsia i Namsos.Turen
av en bursdagsgave til Guri fra
ektemannen.
Jessie James, Al Capone og
Elvis
Høydepunktene kommer som
perler på en snor:Verdens største bilkunstverk er en av dem.Ti
Cadillac’er som har dalt ned fra
himmelen og frontkollidert med
Moder Jord. Slik ser det ut. Men
Cadillac Ranch vest for Amarillo
i Texas, USA, er bare kunstverket
til en mann med altfor mye
penger.
Turen går videre gjennom indianer-reservater, cowboylandsbyer,
storbyer som Hollywood, Las
Vegas og Chicago eller den øde
landsbygda, flat ørken eller fjellformasjoner og Amerikas flotteste landskap. Landsbyer med innbyggere som nesten ikke har
verken hår eller tenner, den verdensberømte biffen i Texas, den
forsteinede skogen, den fargede
ørken, verdens største Route
66-museum, å ligge i senga til
Elvis, å drikke øl i baren til Al
Capone, og å utforske hulen og
gjemmestedet til banditten Jessie
James. Eller å se på indianerne i
Sky City, de orange-røde landskapene, den uendelige ørkenen,
de enorme fjellområdene, og et
av verdens sju underverk; selveste Grand Canyon. Her finnes
steder du ikke trodde fantes i år
2007 som er utrolig fascinerende. Oatman er et slikt sted der folk lever i sin egen verden.
Tiden har stått stille. Det er som
å skru tiden 50 år tilbake.
- Fantastisk å få en slik opplevelse sammen med sin bedre
halvdel. Å plutselig havne på
nachspiel med indianere, å se
sheriffen vralte rundt i støvet
sammen med en flokk esel, eller
besøke en ekte cowboy er jo
ting man ikke opplever til daglig,
mener Guri og Tore.
Spøkelsesbyen Oatman
Vi parkerer Harleyene og baner
oss vei gjennom eselflokker på
vei til den lokale puben som er
innklemt mellom de gamle gullgruvene. Sheriffen går rundt med
stjerne og revolver. Her er salooner, digre øl og burgere og
enda større mennesker.
Kruttrøyken har akkurat lagt
seg, etter den daglige skyteduellen mellom bandittene og sheriffen utenfor Saloonen.Vi er i spøkelsesbygda Oatman. Et gammelt
gullgraversted i Arizona, der de
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fremdeles lever i Det Ville
Vesten. Eslene trasker fortsatt
rundt fritt i byen, gullmine-vognene står fremdeles på jernbaneskinnene, interiør, fasader, tenkemåte og livsstil tilhører fortiden,
og på veggen henger minnene fra
fortiden. Her ser du gullgraverutstyr, pistoler, pokerspillrester og
tomme brennevinsflasker. Rundt
oss er det indianerlandskap og
oransjebrune sandfjelltopper på
alle kanter. Så smeller det.
Sheriffen fyrer løs mot bandittene som raner banken.
- Tilreisende kommer hit for å
oppleve historien slik den var.Vi
har holdt på slik i 28 år. Hver
dag.Vi lever av å gjenskape fortida. Så likt som mulig. Uten at
noen må bæres vekk i likpose.Vi
har ikke nok innbyggere her
lenger til å gjennomføre ordentlige skytedueller.Tre cowboyer i
minus i folketallet hver dag blir
for drøyt, gliser den 73-årige
sheriffen. Det glimter i den gule
sheriffstjerna, den sølvgrå revolveren, og en gråbrun gulltann.
Det eneste som er igjen av gull i
Oatman i dag.
To turer i en
Vi følte at vi fikk med oss det
beste av severdigheter i verdensklasse. På denne måten føler vi
at vi har fått to turer i en. Og
det ville vært veldig synd å bare
kjøre forbi disse stedene, uten å
bruke et par døgn på hvert sted
sammen med resten av gjengen.
Slik kunne vi ta oss en ekstra øl
og en fest og bli godt kjent også
på kveldstid. Dermed ble vi 20
som kjørte sammen venner for
livet og fikk maksimalt ut av
turen, avslutter Hanne og Trond
Arve, og legger til.
- Alle burde unne seg å være
Easy Rider på Route 66 mens
man ennå har sjansen. Skal du på
bare en lengre motorsykkeltur i
løpet av livet, er dette turen.
Venners venner tur
- Tanken er å tilby et turkonsept
som gjør at alle skal ha råd til å
oppleve verdens vakreste eventyr en gang i livet.Vi skal være
både best og billigst, noe som
innebærer at vi sitter igjen med
et minimalt overskudd per deltaker. Ettersom alle nyter godt av
grupperabatten vi får på fly,
hoteller og spesielt Harley-leie,
er det mange deltakere som har
finregnet på prisen og funnet ut
at ikke blir dyrere å reise med
oss enn å reise på egen hånd.
Reiser du med oss, får du også

to norske guider som viser deg
det beste av hvert sted, som kjører følgebilen der du kan legge
all bagasje og bare nyte turen.Vi
har opplevd en voldsom interesse for turen – både fra norske,
svenske og danske deltakere, sier
Arve Stallvik, opprinnelig fra
Trondheim, nå bosatt i Oslo. Han
eier konseptet The Scandinavian
Route 66 Riders Union.
- Stadig flere firma og vennegjenger fyller nå egne turer hos
oss. I 2008 har vi over 20 turer
fra mai til september, sier han.
Fakta:
Sykler: H-D som er nye eller
maks et år gamle, leies hos seriøse utleiere i Los Angeles.
Ekstrautstyr kan velges av den
enkelte fører.
Kjøreutstyr:T-skjorte, solbriller,
jeans, fingerløse skinnhansker.
Selges også hos H-D-utleier. I
mange stater er det ikke hjelmpåbud. Helhjelm blir for varmt
FØLGEBIL: To norske guider
tar all bagasje i følgebilen, slik at
du kan nyte MC-turen maksimalt. Vi har også med ekstrautstyr og ekstra sykler på slep.
SNITT-TEMPERATUR: Ca 25
grader.Turene går fra mai til september.
TID & STED: Du kjører fra
Chicago til Los Angeles (LA)
eller motsatt vei. Du opplever
tre ulike tidssoner, og kjører
gjennom åtte stater.Totalt ca
4000 km.Turen varer 16 dager.
Pris: For drøyt 28 000 kroner
(18 000 for passasjer) er både
fly, hotell med utendørs svømmebasseng, Harleyer, bensin, alle
forsikringer, følgebil, frokost, to
guider, og fri kjørelengde inkludert. Du trenger stort sett kun
penger til mat og drikke, som er
billig i USA.
Generelt:The Scandinavian
Route 66 Riders Union drar årlig
på turer langs Route 66 i USA.
Alle deltakere nyter godt av
grupperabatten. Ifølge deltakerne
blir det ikke dyrere å være med
her, enn å reise å egen hånd. Her
får du hele Route 66 fra Chicago
til Los Angeles/Hollywood med
følgebil og to norske guider, samt
2-3 overnattinger i Hollywood,
Las Vegas, Grand Canyon og
Chicago. Fotopakke og film om
deg selv er inkludert i prisen.
Mer info, foto, video, turdatoer
og påmeldingsskjema på:
www.route66usa.info

Sky City.

Slike storslatte landskap er det mange av
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På kanten av Grand Canyon.

Desert, den fargede ørken, imponerer like mye hvert år.

Et fantastisk landskap.

v! Her er hele gjengen samlet.

Indian City.
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Harley-Davidson hadde sin
egen borg på messa i Gøteborg.

Synlig
H-D borg
Etter to år med nasjonal MC-messe på rad i Norge måtte vi i år være foruten, eller satse på
den svenske utgaven. Så derfor dro vi til Gøteborg og ”På två hjul”, i påvente av en ny MCmesse i Lillestrøm i 2009. Harley-Davidson glimret med sitt fravær i fjor på den norske messa,
men i Gøteborg i januar, var de bredt representert.
Tekst/foto: Elin Bakk
Den svenske MC-messa arrangeres annethvert år i Gøteborg og
i Stockholm. Norge har også
vanligvis messe annethvert år.
Grunnen til at det ble messe i
Norge både i 2006 og 2007, var
blant annet en kundeundersøkelse etter messa i 2006, som
tydelig fortalte at publikum ville
ha messe også i 2007. I tillegg
kom nå den norske messa på
samme år som Stockholmsmessa. Slik blir det messe i
Norge i 2009, når det er
Stockholm som er vert for den
svenske messa. Mens i de årene
Gøteborg arrangerer, må vi nøye
oss med svensk messe, eller
ingen messe.
Synlig H-D stand
Selv om ”På två hjul” er en stor
messe med nesten 14 000 kvadratmeter, var H-D sin stand lett
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å få øye på. De hadde bygd sin
egen borg, med ”flammer” på
taket. Så forbinder du H-D med
flammer, behøvdes ikke noe kart
for å finne dem. I alle fall ikke på
denne messa. Harley-Davidson
Sverige hadde invitert alle sine
forhandlere til å komme for å
jobbe på stand i de fire dagene
messa varte. Mange hadde
akseptert, og rundt 20 svart- og
orangekledde og servicemindede
H-D selgere sto klare til å hjelpe
kundene. Mange benyttet sjansen
til å prøvesitte den nye Rocker
og Rocker C. I følge Tommy
Westberg fra H-D var dette
bare dummies som de hadde fått
sendt fra Italia. Den ekte
Rockeren har enda ikke kommer
over dammen.
- Grunnen er at forhandlerne i
USA er mye større og selger
mange flere sykler enn de små

europeiske. En amerikansk forhandler selger gjerne flere tusen
nye H-D på et år. En norsk forhandler selger kanskje rundt
hundre. Derfor prioriterer
fabrikken etterspørselen fra de
store forhandlerne først, forteller Tommy.

Rockeren er først i disse dager
på markedet i USA, som følge av
forsinkelser grunnet problemer
med den brede bakenden på
sykkelen.

En nesten ekte Rocker,og
bare til pynt, enn så lenge...
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Ny Softail
Nå lover de at Rockeren skal
være på plass i slutten av februar. Da skal også den nye
Softtailen være på plass. Den har
fått navnet Softail Cross Bones,
og er inspirert av en Bobber.
(Omtale annet sted i bladet.)
Cross Bones var ikke vist på
stand, men kommentarer fra
norske H-D forhandlere som var
på forhandlermøte i Texas, og
fikk studere den nye sykkelen på
nært hold, var at de har stor tro
på at dette blir en bestselger.
- Den hadde utrolig mange bra
løsninger. I tillegg til at den ser
tøff ut, er den enda tøffere når
man kjører den, i motsetning til
mange andre sykler, sier Sverre
Aarheim på Lazy Boys.
Vi venter i spenning, og lover på
strak arm at en testkjøring av
denne skal vi nok tvinge oss
gjennom når det blir sesong. På
messa fikk vi også se XR 1200
på nært hold. Dette er jo også
en tøff og litt annerledes sykkel,
og den er i salg fra våren. Men
likevel var det Rockeren, strategisk plassert på et hjørne, som
fikk mest oppmerksomhet fra
publikum. Selv må jeg si at selv
om den virka grei å sitte på, ser
den helt merkelig ut med det
store gapet mellom sete og bakskjerm. Annerledes, ja, men fint?
Nei jeg synes ikke det, smak og
behag vet dere. Men med litt
senking bak, skulle den vel kunne
brukes, kanskje…
Ny Buell modell.
Den fjerde nyheten H-D hadde
premiere på under messa, var
den nye Buell 1125 R. Her har
de kombinert det eksterne GP
Chassiet fra XB modellene, med
ny motorteknikk fra Rotax.
Dette er en væskeavkjølt motor
på 1125 kubikk, med lettvekts-

komponenter og slureclutch fra
konkurransesykkelen XBRR. Den
har også Showagaffel og ZTLbremser med åttestempels
bremsekalipere. Dette virkelig en
sykkel for konkurransekjøring.
Med H-D sine egne ord: artigere
i svingene enn dette, blir det
ikke! Denne sykkelen er også i
salg fra våren 2008.
Etter å ha sjekket H-D sin stand
omhyggelig, prøvesittet syklene
vi ikke hadde sittet på før, flyttet
vi blikket over til resten av
messa. De store kjente merkene
hadde ikke spart verken på flotte
gulvtepper eller store lyskastere.
Likevel beveget vi oss videre opp
et nivå, til Biker Street, og klubbbyen. I Bikerstreet kunne man
kjøpe det meste man trenger til
en tur på sykkelen, og de hadde

Og alle hadde messepriser og
messetilbud og det var rea over
hele linja. Bare så synd man på
januar vanligvis lider av smalhans
etter jul, Conan swapmeet og
andre utskeielser.
I klubb-byen var mange av de
største klubbene og organisasjonene representert. Her var
Triumph klubben, veteranklubben, Goldving klubben og mange
flere. Og i enden av lokalet
hadde H-DCS slått til med en
stor stand. Her ble vi invitert på
kaffe og kaker av våre svenske
kolleger, som trofast stod på
post. Så i stedet for å kjøpe kaffe
til 22 kroner, eller blakke seg på
et rekesmørbrød og en flaske
Ramløsa til 190 kroner(!) satset
vi på fri traktering hos kolleger.
Hvorfor må maten koste fletta

på sånne arrangementer? I tillegg
blir du servert av mennesker
som ikke vet opp og ned på et
fat, og trenger et kvarter til å
regne ut hva du skal ha i vekslepenger. Jaja, noe skal man jo
ergre seg over.
Nesten 64 000 var innom messa
de fire dagene den varte. En
variert og allsidig messe, med
trampsykler, firhjulinger og mc-er
av alle slag. Bare så synd man har
så smale interessefelter selv. Men
vi fikk se det vi ville sett, handle
mer enn vi hadde råd til, så vi
sier oss særs fornøyde. Og vi ser
fram til ny messe i 2009 i
Lillestrøm. Da er det vel vi som
spanderer kaffe og kaker…

Her er sykkelen Stellan Egeland bygde i 2006,
og kom på tredjeplass med i VM.

også masse som man garantert
ikke trenger. Likevel var det gøy
å se, og røre litt om man ikke
kunne kjøpe alt.
Skinn, klær og gratis kaffe
Her var alt fra Customfirmaer,
lakkering, kjøreklær, vesker, vaskemidler, hjelmer, t-skjorter, capser, hansker, ryggskinner, skinn
både med og uten frynser, sølvringer, boots og jeg vet ikke hva.
Først var det bare kassebord, men se hva det er blitt.
En Twinwood...

Denne triumphen var
llitt av en tøffing.

Den nye Buell 1125R.
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Laban og David i H-DCS byr på gratis
kaffe og hjerter på messa.

Indianeren er klar for å dra på tur.

Ble publikums valg
rednecks mutant
stivramme med
ferdig showlakk.
Men likevel var
det en del jobb
som skulle gjøres.
- Vi regner med å
gjøre en 120
timers jobb på
disse dagene. Det
kan nok bli en
utfordring.Vi vet jo
ikke om vi har med
Det er torsdag ettermiddag,
oss alt vi trenger av
og mye igjen å bygge..
bolter og utstyr. Og
vi angrer nok litt at
ikke dreiebenken er
Vi hadde før messa hørt rykter
med, sier Knut Olav Dybsjord i
om at Redneckbikes fra Norge
Rednecks bikes.
skulle delta i Builders Trophy. Og
Om noen synes navnet Dybsjord
rundt neste hjørne møtte vi de
lyder kjent, er det altså mannen
to karene. I løpet av fire dager
som bygde Gladiatorsykkelen,
skulle de bygge om en Buell X1
som han har høstet priser, heder
til en Chopper. Fra før hadde de
og ære for.

Rednecks sykkelen ferdig,
om ikke helt kjørbar enda.
Sammen med Pål Grova måtte
Knut likevel gi tapt om prisen
for beste bygg. Sykkelen ble ikke
helt ferdig, blant annet måtte de
bare gi opp å få ferdig det elektriske anlegget. Men de vant
Peoples Choice, og det var de to
karene godt fornøyd med. Det
var svensken Joel Hultgren som
stakk av med den gjeve pokalen

og gutta fra Norge kom på en
andreplass. Skulle du ha lyst på
denne sykkelen er det bare å
glemme det. Den er allerede
solgt. Men gutta bygger gjerne en
til deg og, om du har penger
nok.
www.redneckbikes.no

Sneglen
På vår vandring ble vi imponert over den nye
mc-garasjen Snail, som det var verdenspremiere på under messa. Den består av et sneglehus laget av glassfiberarmert plast, som man
kan sette sykkelen inn i. Den kan låses, og
består av tre ”kakestykker” som beveger seg
rundt en felles aksel. Den har gassfjæring som
avlastning, og dette gjør at den er lett å åpne
og stenge. Den kan også forankres til jorden
om man vil, og man kan behandle den med
kondensbeskyttende belegg på innsiden for å
unngå fukt. Eller man kan rett og slett installere en kupevarmer. Snail leveres i flere farger
og fordelen med den, er at den kan lett taes
med, om man flytter. Og prisen: 30 000 svenske kroner, for å la sykkelen din bo i en snegle.
Les mer på www.snail.se
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Slik ser sneglen ut når
den er stengt.
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Sportsterbygg ruler

Sportster ruler. Disse er bygget av Valen Custom shop.

Lekkert fra Valen Custom Shop.

Et annet firma som vakte vår interesse var Valen Custom Shop fra
Warberg. De hadde med seg et knippe sykler de hadde bygd om for
kunder, de fleste med sportstermotor.Vi ble mest imponert av
syklene med retrostil, og måtte selvfølgelig fram med kameraet.
Kommer du på et treff med noe sånt, er det garantert at du vil vekke
oppsikt. Firmaet bestod av tre eiere, og en kjekk ung assistent, som
mer enn velvillig flytta den ene sykkelen så vi fikk et bra bilde av den.
Denne gjengen bygger rundt ti sykler for kunder hvert år. Firmaet ble

startet for tre år siden, og den første sykkelen tok det dem over to
år å selge. Men etter hvert har salget av de nybygde syklene gått som
varmt hvetebrød. I tillegg driver de med reparasjoner, overhalinger,
service og salg av deler. Slike forretninger dukker opp som paddehatter både i Sverige og helt sikkert etter hvert i Norge. De bygger
sykler til kjøpesterke kunder som vil ha noe spesielt, men verken har
evne eller tid til å bygge de selv. Syklene var i alle fall fine.
www.valencustomshop.se
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