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Det er vår!
I alle fall i følge kalenderen.Vi
skriver april, og forventer derfor
at et mildt drag av vår skal være
i lufta. Men den gang ei.
Påskeferien ble avsluttet med at
vinteren kom. En halv meter snø
på terassen, og mange minusgra-
der om nettene. Krokusene, som
modig hadde tittet opp, var dekt
av snø, og å ta ut sykkelen etter-
påske slik jeg gjorde i fjor, var
det bare å glemme. Nå er i det
minste snøen borte igjen, men
med fire til sju grader varmt, og
våt asfalt frister det ikke til mc-
utskeielser.Vi hadde faktisk en
liten forsmak av vår i forrige uke.

14 plussgrader og sol fra blå
himmel. Jeg rakk meg ikke ut
med Elsa, og neste dag var det
samme drittværet igjen. Men nå
skal jeg bare skifte olje, så er hun
i alle fall klar til neste gang tem-
pen stiger til over ti grader. For
man gir jo ikke opp håpet. Og
Supergliden er i innspurten av
ombygginga, og skal være klar til
vi drar til Danmark i mai.

Denne sesongen blir en meget
aktiv og spennende sesong for
oss i H-DOCN. Mange av dere
medlemmer har planlagt tur til
SuperRally andre helga i mai. 6 –
8. juni braker det løs med
Valletreffet, som vi i år skal

arrangere uten en mc-klubb
som teknisk arrangør.Valhall
mc har bedt om et hvileår,
men styret i H-DOCN har
stor tro på at vi skal hale det
hele i land likevel. Er det noen
av dere der ute som føler seg
kallet til å trå til med en vakt,
eller annen hjelp, så ta kontakt
med styret. Dette er et flott
treff, og i tillegg arrangeres års-
møtet, der du kan møte opp,
og være med og bestemme
hvem som skal sitte i styre og
stell.

Så kommer vår store nyhet:
NorwayRun, som starter i
Lyngdal den 12. juli, og avslut-
tes i Storfjord på treffet Run
To The Arctic fun 18. – 20. juli.
Dette er første gang H-
DOCN arrangerer noe lig-
nende. Møt opp og vær med
og lag H-DOCN historie.
Norge på langs på en H-D,
sammen med gode venner, og
et treff som finale. Dette må
bare bli en suksess. Les mer
om NorwayRun et annet sted i
bladet.

For de som har små bikere i
hus, kan vi anbefale familietref-
fet på Bakksetra, mellom
Kyrksæterøra og Aure 25. – 27
juli. Dette treffet er en innerti-
er, og store som små trives
godt her. Kom gjerne i bil, om
du ikke tar med arvingene i
sidevogna eller bak på sykke-
len. I vakre Stryn går som van-
lig Late Summer Run av stabe-
len 8. – 10. august, og Final Run
som er vårt siste denne
sesongen, arrangeres på lotto-
millionærenes hjemsted,Verdal
13. – 14. september. Har du
etter alt dette flere helger til
rådighet, anbefaler jeg treffka-
lenderen vår, der man bare kan
velge å vrake i treff, stort sett
hver helg, til langt ut på høs-
ten. Her skal det ikke være
nødvendig å sitte hjemme og
kjede seg.

Mange har sendt inn artikler til
bladet, og dette resulterer
noen ganger i at stoffet må
ligge over til neste nummer.
Men fortvil ikke, det kommer
plutselig på trykk. Når sesong-

en nå står for døra så husk
kamera, papir og penn.Ta
masse bilder, og skriv ned noen
stikkord. Det kan godt bli det
som skal til for å lage en artik-
kel, om du ikke foretrekker å
forfatte artikkelen selv. Det blir
aldri for mye stoff. Jeg savner
også bilder til lesernes.Ta med
kamera uansett, og knips i vei.
Blinkskuddene kommer når du
minst aner det. Husk høyopp-
løselige bilder, og send dem inn
uforminsket til bladet.

Jeg håper på en fin sesong,
med masse sol og at jeg møter
mange av dere der ute på treff
og veier i sommer. Er det noen
som har artikkeltips, kjenner
noen som har en flott sykkel
som fortjener å omtales i bla-
det, eller lignende, så ta kon-
takt. Dette gjelder også bruks-
sykler, og ikke bare hi-tech
fancy choppere. I News er det
en plass for alle. Et annet tips
jeg har til dere medlemmer.
Bruk din DistriktsKontakt.Vi
har akkurat gjennomført en
meget vellykket DK-samling i
Oslo.(Reportasje i et senere
News.) Mange DK-er er enga-
sjert i Norway Run i sommer.
Etter å ha snakket med dem,
har de alle er en ting felles. De
synes aldri det blir for mange
henvendelser fra dere medlem-
mer. DK-ene er til for å bru-
kes. Enten som en kanal til bla-
det, eller om du har tips til
arrangementer eller andre ting.
Ikke vær redd for å ta kontakt.
Dette er knakende kjekke
mennesker, som har tatt på seg
dette vervet for å hjelpe dere.
Mailadresse og telefonnummer
står i DK-spaltene deres.

Kjør vakkert folkens, vi møtes
sikkert der ute i løpet av
sesongen. I alle fall er jeg her
igjen når blad nummer tre er
ute i begynnelsen av juli.

Hej då…

Foto: Hasse Antonsson
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I Flekkefjord finner vi
en sjelden gammel
Harley. Denne 1932
modellen, som eies
avThorbjørn
Dunseth, er en single,
med et slagvolum på
bare 350 cc.
Sykkelen ble laget i
tre ulike modeller.
Modell A og B av
denne sykkelen
hadde motorstør-
relse på dette nivået,
mens en senere C
modell var øket til
500 cc.

Tekst: Roy Dyrli
Foto:Torbjørn Dunseth

Sykkelen er fullt mulig å kjøre,
men noen lange turer er det
ikke blitt, forteller eieren. Den er
utstyrt med håndgir og fotclutch,
noe som var typisk for førkrigs-
sykler. Modell A og B var vanlige
flathead motorer, der ventilene
stod på siden av hverandre og
ble styrt av forholdsvis korte
støtstenger. Litt forvirrende ble
disse syklene kjent både som
Model A og Model B. Forskjellen
var at Model A hadde magnet-
tenning, mens Model B fikk
dynamo og coil.Toppfarten på
sykkelen lå på 50 miles. Dette
ble utviklet videre til Modell AA
og BA sport solo, der bokstav
nummer to indikerte overlig-
gende ventiler. Disse motorene
var betraktelig sprekere og skul-
le komme til å få betydelig suk-
sess i konkurranser på den
legendariske Peashooter-racer.
Disse syklene var gode for 65
miles.

Selv om single motorene hadde
vært like mye et kjennetegn for
Harley-Davidson, som twin
motorene i de tidlige årene, var
det så godt som ingen produk-
sjon av disse syklene i årene
mellom 1919 og 1926. Unntaket
her var Model CD på 37.1 cu
(608 cc). Denne hadde blitt pro-
dusert ved enkelt og greit å fjer-
ne en av sylinderne på fra 74 cu
twin motoren. Når singelmoto-
rene senere kom tilbake, var det
med et lavere slagvolum. Bare
21.1 cu (346 cc) Det er altså
denne utgaven Thorbjørn er den
lykkelige eier av.
Sykkelen har også en todelt tank
med olje i den ene og bensin i
den andre. Håndpumpen for
olje som sees på bildet, må bru-
kes med 1/3 til ½ pump av gang-
en når hastigheten overstiger 75
km/h. Den må også brukes hvis
1. eller 2. gir brukes over en
lenger periode. Fra instruksjons-

boken leser vi: ”Glöm ej att
under det att för mycket olja är
bättre än för lite, är det ändå
skadligt och alldeles onödigt, då
den fullkomligt tillförlitliga meka-
niska oljepumpen finnes”.
Torbjørn har eid sykkelen siden
begynnelsen av 1980 tallet. Så
langt han vet er det i allefall to
tidligere norske eiere. Den ene
av disse gjennomførte en omfat-
tende resturering. Det er uvist
når sykkelen kom til Norge.

Kilder:
Harley-Davidson sevicebok
(En dårlig og ufullstendig
fotokopi)
Mac mcDiarmid:The ultimate
Harley-Davidson.

En sjelden ga
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En gammel juvel, fint tatt vare pa.̊ Tanken er delt i to, hvor den
ene halvdelen er for olje.
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www.h-docn.no/norwayrun.html • info: + 47 918 40 326

Lyngdal july 12

Bergen july 13 

Stryn july 14

Elnesvågen july 15

Trondheim july 1

Sandnessjøen july 17

Ballangen july 18

Storfjord
rttaf 
july 18–20
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Rulpers Hog i Ski er
en klubb med lange
byggetradisjoner.
Thomas i klubben
har nå lagt siste hån-
den på verket på
chopper nummer
fire, som han selv har
bygd opp fra grun-
nen. Nå skulle vi vel
tro at han venter på
våren for å ut å kjøre
med nychopperen.

Tekst/foto: Elin Bakk

Men neida. En liten prøvetur
eller to blir det nok, men sykke-
len er skal selges kan han fortel-
le. Dette prosjektet begynte han
å pusle med for tre år siden. Det
har vært mye jobb, men stort
sett har det gått greit. Sykkelen
består av mange ”bolt on” deler,
men Thomas mener dette er det
mest misbrukte uttrykket av alt. 
- Jeg har jo satt vinkelsliperen i
de fleste delene for å få det som
jeg ville. 
Men det ble vel mer ”bolt on”
deler på sykkelen enn jeg først
hadde tenkt, sier han. 
Men nå når sykkelen er ferdig, er
den blitt som han ville ha den.
Både bakskjerm, forskjerm og
stag til skjermer han laga selv.
Og det ble ganske mye jobb med
å få til den ”ryggen” på tanken.
Et uhell var han også ute for
under bygginga. Da han kom opp
i klubben for å skru en dag
hadde sykkelen velta over
Sigbjørns Buell, som igjen velta
inni Espens V8 bigblockmotor til
100 000, som sto i verkstedet.
Resultatet ble bulker på gaffel-
beina og tre lapper ekstra i utgif-
ter. Heldigvis var den ikke lak-
kert enda. De eneste skadene på
Buellen var et ødelagt speil, og
V8 motoren fikk heldigvis ingen
skader. 
- Litt flaks må man ha lov å ha,
sier Thomas og smiler.
Men selges skal den, det var
bestemt fra begynnelsen.

Tangerine metallic
Når sykkelen kommer ut i dags-
lyset, kommer virkelig lakkeringa
til sin rett. Navnet er Tangerine
Metallic, og kombinert med sort.
er den bare helt fantastisk, om
du ikke er av den typen som
liker å stikke deg bort. Lakken er
besørget av Stenersen

Customlakk, der eieren forøvrig
også er medlem i samme klubb
som Thomas. Jeg kan se at sykke-
len hadde passet utrolig godt til
min egen hårfarge, men kanskje
ikke så godt til min lommebok.
Dermed ble den ideen forkastet
før den ble lansert. 
Thomas plan i utgangspunktet
var at den skulle bli mattgrønn.
- Det var Pål (som lakkerte syk-
kelen) som anbefalte denne far-
gen, og resultatet er jeg meget
fornøyd med, sier Thomas.
Det eneste problemet han har
nå, er kranglete regler fra biltilsy-
net. Papirene han har, sier at det
er en 1989 modell, men biltilsy-
net mener det er en 2005
modell. Da tilkommer krav om
at sykkelen må til Tyskland for
Tüv-godkjenning for å få regis-
tret den. 
- Dette er nesten umulige krav,
så nå vurderer jeg selge den
uten papirer, sier han og rister
på hodet. 
Han er ikke videre imponert
over myndighetenes ”fine og
enkle” regler når det gjelder
ombygging.

Detaljer i hodet
Når Thomas skal bygge en chop-
per, har han et bilde av stuket.
En del av detaljene har han klare
inne i hodet før han begynner.
Resten blir til etter hvert. Det
skal prøves og testes underveis,
for å se om det blir de riktige
linjene. 
- Men det kommer nye ideer
etter som jeg bygger. Så det svir-
rer hele tiden to til tre sykler
rundt oppe i hodet som jeg har
lyst til å bygge, mens jeg bygger,
forteller han.
Men hvordan han kan selge sin
nybygde chopper nå like før
sesongstart? 
- Det er ikke noe problem, jeg
har jo fremdeles panheadchop-
peren, som jeg er godt fornøyd
med. Den ble lakkert i de far-
gene den har nå i 2004. Før den
tid var den mattsvart. 
Nå driver han og pusler med
noen nye pedaler til den, som
skal prøves på å vurderes, før
han vet om de blir godkjent. Og
neste store sykkelprosjekt blir
nok utsatt til over sommeren.
Thomas og hans tilkommende
Pia skal nemlig smis i hymens
lenker i sommer, og et bryllups-
prosjekt krever også litt planleg-
ging. 

Vi ønsker lykke til både med
sykkelgodkjenning og bryllup.

Ikke bare å bolte på
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med en Berserker:

UUNNDDEERR
HJELMEN

To hjul, belter eller
båt? Jeg velger å tro
at veldig mange av
oss som kjører
Harley Davidson er
glad i naturen. At vi
gjennom HD-kultu-
ren liker å befinne
oss litt out back, eller
litt utenfor allfarvei
ligger i sakens natur
på flere måter. Om vi
er out back på E6, i
hodet eller fysisk
langt til fjells kan
være det samme. Vi
trives under åpen
himmel!

Tekst/foto: Berserk

IVÅRT langstrakte og vakre land
er vi så heldige at vi kan oppleve
vinter i den ene enden og full
sommer, grønne plener og
varme svaberg i den andre
enden. Natur og klima for en
hver smak. Fiskerike fjorder og
ville hav. Fjellvann, fossefall, laks
og ørretfiske. Multemyrer og
bugnende blåbærtuer. Et rikt
mangfold av ville dyr og fugler. 
Disse idylliske, delvis urørte
naturområdene er ikke bare
vakre. De er enorme. Tar du fly
over nasjonen en klarværsdag, vil
du oppleve å se at utenom de
største byene, er mesteparten av
landet urørt, eller i alle fall glis-
sent sivilisert.  I utgangspunktet
oppfatter de fleste at det er en
allemannsrett som råder for
ferdsel og bruk av den norske
villmarka. Dette er imidlertid
ikke helt virkeligheten. Store
begrensninger og reguleringer
gjelder for så vel statsgrunn som
privat villmark. Du kan i praksis
ikke gjøre noe som helst, uten å
måtte søke om tillatelse eller
betale for å utleve dine behov
for å drive fiske, fangst eller fri-
luftsliv. Dette er en etablert vir-
kelighet som er akseptert, og
praksisen er lik for alle. Kommer
det til motorisert bruk av den
samme villmarka, er det derimot

veldig store og urimelige for-
skjeller.

BÅT er en hyggelig og mye
anvendt farkost, som gjennom
generasjoner er nyttet til rekrea-
sjon, transport, fangst og annen
næring. Båt kan alle kjøpe og
bruke nesten fritt. Til og med
barn har lov til å kjøre motor-
drevet båt opp til 10 hk. Det er
ellers ingen begrensninger for
hvor mange båter du kan ha,
eller hvor store motorer du kan
ha til disse. Uten sertifisering av
noe slag tror jeg du kan føre
båter opp til 25 tonn med en
promille på 0.8.
Registreringsplikten for fritidsbå-
ter er nærmest fraværende. I alle
fall når det kommer til kontroll
og fungerende registreringsruti-
ner. Du kan ferdes med båt hvor
du vil, hele året, uten å måtte
søke om tillatelse.

SNØSKUTER er også en hygge-
lig, men i lovens forstand langt
mindre anvendbar farkost som
er tilkommet sortimentet i mer
moderne tid. Alle kan i prinsip-
pet fritt gå i butikken og kjøpe
en snøskuter, men ingen har en
medfødt rett til å bruke den.
Utenom noen få løyper, er det
totalt forbudt å ferdes med
denne beltemaskinen. Er du en
av de få som får en sterkt
begrenset dispensasjon for bruk
av snøskuter, er det i all hoved-
sak til næringsvirksomhet. Barn
kan kun sitte på, og det er regis-
treringsplikt, sertifisering og tra-
fikkregler som for bil.
Snøskuteren har nulltoleranse
for promille, og den kan naturlig
nok kun brukes på vinterføre og
snø. En sesong som i forhold til
rekreasjon, begrenser seg til en
kort periode på våren når sol og
lys frister i fjellheimen. De fleste
vil nok si at det ikke er stor for-
skjell på disse farkostene. Ingen
setter varige spor, og begge brå-
ker og forbruker fossilt brenn-
stoff. Noen hevder at begge for-
styrrer dyr og planteliv i fauna-
en. Sett i forhold til miljøfor-
urensning som støy og drivstof-
forbruk, vil nok allikevel båten
tape. Båter er dyre, bruker mye
drivstoff og befinner seg ofte i
bruk nært den kystlinja hvor det

bor folk.
Snøskuteren er
tvert imot mest
brukt i fjellet og
de nyere modellene er rimelig
støysvake. Den er i sammenlig-
ning med båt, et relativ rimelig
kjøretøy, med lave vedlikeholds-
kostnader.

Hvorfor er det da slik en formi-
dabel motstand mot snøskuter?
Hvorfor dreier debatten seg ikke
like mye om den stadig økende
båttrafikken i skjærgården?
Hvorfor tillates det ene og det
andre ikke? 
Jeg vet ikke om det forekommer
geografisk uforstand og mangel
på demokratisk innsikt hos den
gruppen mennesker som er satt
til å utarbeide regelverket. Det
kan være at disse nettopp er i
den jobben, fordi den gir mulig-
het til å utøve press for sitt syn
som perverterte motstandere av
motorisert ferdsel på den land-
faste delen av friområdene i lan-
det. Jeg skulle likt å vite hvor
mange av dem som hadde
motorbåt.
Sammenligner vi skjærgården på
sørøstlandet med forholdene i
store deler av resten av landet,
ser vi at forskjellen er enorm.
Kysten av Finnmark og store
deler av det såkalte utkant
Norge egner seg til eksempel
ikke til rimelige åpne fritidsbåter
og aktiviteter på sjøen. For det
første er det grov sjø, kun egnet
for større fartøy. For det andre
er gjennomsnittstemperaturen
av en slik karakter at flybridge
bare er noe vi har sett i bruk på
amerikanske filmer. Det tredje
momentet er avstander. Det er
langt til neste havn.

Fjellet og vidda som vi har så
ufattelig mye av, er vår skjærgård
og et utmerket alternativ. Se på
kartet! Det bor like mye folk i
Oslo som det bor i hele Nord
Norge. Vi har, som vestlandet og
trøndelagsfylkene ufattelig med
villmark. Skal det virkelig ikke
være mulig å få til noen områder
og løyper som folk kan ferdes i
med snøskuter. Vi snakker ikke
om fri ferdsel slik det er på
sjøen, vi snakker om å få folk ut i
naturen. Vi snakker om at fjellet

ikke bare skal være et alternativ
for en eksklusiv liten gruppe
med ski på beina. Vi snakker om
allemannsretten. Kan vi bruke
motor fremfor å ro, skal vi også
kunne kjøre snøskuter som et
alternativ til ski på fjellet.
Veldig mange av mine venner,
også i Harley-Davidson miljøet,
har snøskuter, og bruker denne
til å dra på vinter og vårturer
med familie og venner. 

Slik forholdene er her i distrik-
tet, drar veldig mange nordmenn
like godt til Finland eller Sverige
der det faktisk er lov å kjøre.
Nabolandene profiterer stort på
det norske forbudet. Rett over
grensen vokser det frem hytte-
og campingvognbyer med tusen-
talls av nordmenn som legger
igjen formidable beløp. Penger
som utkantnæringen her til lands
kunne ha hatt god bruk for.
Turistnæringen her har ikke
muligheten til å konkurrere med
nabolandene som er flinke til å
legge ut hyttetomter og tilrette-
legge for snøskuter. Direktoratet
for naturvern (DN) har i sitt
forslag til ny motorferdsellov gitt
enda mindre rom for motorisert
ferdsel i vår vakre natur. Dette
vet jeg at det blir reagert kraftig
på ved å lese de enorme
mengdene med sakelig kritikk
som forslaget møter der det lig-
ger på ute på høring på nettet. I
tillegg er det en betydelig andel
hoderistende kommentarer
rundt om. Personlig synes jeg
ikke dette er det minste merke-
lig. Noe så inn i granskauen
unødvendig ensporet piss er det
lenge siden jeg har sett på trykk.
I en nasjon der vi er opptatt av å
ha rom for det meste og god
takhøyde, er det med forferdelse
jeg leser dette forslaget, som
med noen enkle formuleringer
ekskluderer en stor interesse-
gruppe med sunne interesser. 

Tenk om vi måtte fjerne moto-
ren fra alle lystbåter og leite
frem årene igjen! Eller skifte ut
motorsykkelen med tråsykkel?
God tur, god sommer!
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Tekniske detaljer
Eier: Thomas Sveen Rulpers Hog
Bygd av: Eier
Årsmodell: 2005
Type: Chopper
Motor: Revtech
Gearkasse: Revtech 6 speed
Primær: 3 3/8”  BDL Top fuel
street drive
Forgasser: Mikuni HSR 45
Tenning: Dyna single fire.
Eksosanlegg: Supertrap ”The X-
pipes” by Paul Yaffe.
Eksosventiler: Revtech
Ventilløftere: Revtech
Clutch: BDL
Ramme: Calles chopperdelar
Krone: SJP
Gaffel: SJP 18” over
Styre: Beach bar med innvendig
gasshåndtak fra Kustomtech.
Dekk foran: 120/90-19
Dekk bak: 200/50-18
Forskjerm: ja
Bakskjerm: av eier, skjermstag i
syrefast.
Lykt foran: Headwinds
Lykt bak: LED malteze cross
Bremser foran: Kustom tech
pumpe og OMP kaliper
Bremser bak: Kustom tech drev-
brems
Tank: modifisert litt her og der.
Lakk: Tangerine metallic og svart
av Steenersen Customlakk
Sal: Bunn og polstring av eier,
trukket av polakk på Alnabru.

Ikke bare å bolte på
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TToorrddeenn ppåå 
ttuurr ii jjaannuuaarr
I riktig gamle dager,
var det å reise til
Østlandet en 14
dagers tur på hest,
om man var bosatt i
Bergen. En tur til
Shetland ble derimot
unnagjort på et døgn
om man hadde litt
østavind i seilene. Nå
til dags, med moder-
ne kjøretøy, klarer
man Bergen - Oslo
på cirka 8 timer, hvis
værgudene er snille.
Det greide gjengen
fra Rolling Thunder,
sammen med Cola
Kåre fra
Highwaymen.

Tekst: Stig Jensen
Foto: Stig Jensen 
m fl/Elin Bakk

Målet for turen Conan
Swapmeet i Olso i januar, en
plan som ble lagt i et lystig lag
engang i oktober. 1 stk Toyota

Hiakk kombi (det heter Hiakk på
bergensk!) ble fylt opp med Jarle
1 og Jarle 2, Frank, Hjørdis,
Helge og Stig, pluss Cola Kåre i
sin ”nye“ Chevrolet. Avgang var
satt til ca. 16.00 på fredagsetter-
middag fra Bergen, og sånn
noenlunde etter skjema, dro vi
av sted. Litt deler, blybarrer,
peanøtter, øl med mere var las-
tet om bord og lykken var stor.

Polsk fyrverkeri 
Milene gled unna, musikken
durte og ølet rant ned, og vi fikk
også med oss par skikkelige
stunt fra en polsk semitrailer
foran oss i Gudvangentunnelen.
Den holdt siden sin så godt, at
gnistregnet stod fra kapellet på
vognen. Jiiiiihaaa her kommer vi,
med polsk fyrverkeri i front!
Etter litt ringing, først til rutete-
lefonen og så til veiopplysningen,
hadde vi bare et valg. Og det var
å kjøre over Hemsedalsfjellet.
Snøfokk med sikt på 50 meter
ble forsert i et rasende tempo,
og da vi var ferdig med fjellet ble
det akkurat innført kolonnekjø-
ring. Flaks er vel rette ordet på
det. 
Frank satt stødig bak rattet, og vi
andre byttet litt på å preike hull i
hodet på Cola Kåre i hans bil.
Når man drikker øl i bil, blir det

Glade vestlendinger pa ̊vei østover.

Lykkelig selger og kjøper.

Sikten pa ̊fjellet.
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også en den toalettbesøk, så
noen stopp på veien ble det. Da
vi passerte Hemsedal, begynte vi
å lure på om en million biler av
type SUV ikke har de samme
trafikkregler som andre. Tre
ganger måtte bremsepedalen i
bånn, for biler som kom susende
ut fra sideveier. Neste gang stil-
ler vi med pansret front og
bremsefoten legger vi igjen
hjemme.

Ei flott helg
Litt av oppgaven vår under turen
var å kjøre innom Frisport i
nærheten av Krøderen, og hente
en lavvo-ovn som vi hadde
bestilt via en sportsbutikk i
Bergen. Vi avtalte å ringe ”Mr.
Frisport” når vi nærmet oss, og
servicen var det ingenting å si
på. Ca. klokken 01.00 på natta
var vi der, og mannen møtte
opp. Vi kan i alle fall konstatere

at ingen skal fryse i lavvoen på
Superrally i år.
Etter hvert kom vi oss velberget
til overnattingsstedet i Oslo. Mye
kjøring ble det, men hvis vi opp-
summerer helgen i korte trekk
så var det en kjekk helg: Biltur,
øl, lavvo-ovn, swap, vafler, øl,
deler (vi har bruk for en gang),
mat, fest hos Company. Rett og
slett ei flott helg, med en søndag
på slutten. Hjemturen gikk

samme vei (eneste mulighet)
med samme vær.
Vi dukker nok opp igjen en
annen gang, det var verdt det.

Sikten pa ̊fjellet.

Oversikt over vaffelhjørnet.

Jippi, vi slapp unna kolonnekjøringa. Noen lokket til seg kunder med godis.

Mye folk, deler og god stemining.

Tunnelpause.

Smalltalk.

Store som sma ̊blant kasser og greier.
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Innkalling til H-DOCN årsmøte 2008
Årsmøte for H-DOCN avholdes i forbindelse med International Rally på Flateland Camping

Valle i Setesdal den 07. Juli 2008 kl: 12.00

Registrering av stemmeberettigede fra kl 11.30
Dørene lukkes kl 12.00 presis.
 
Agenda:
1. Møtet settes
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å signere referat
5. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
6. Årsberetninger
7. Regnskap
8. Budsjett
9. Innkomne saker
10. Vedtektsendringer
11. Pause (maks 15 min)
12. Valg
13. Årsmøte heves og referat signeres.
 
Innkomne saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Vi minner om at årsmøte skal holdes uten ryggmerker (ref. §3 i våre vedtekter)

For styret
Øystein ”moses” Aa
President H-DOCN

Årsberetning kasserer 2007
 
H-DOCN er en organisasjon basert helt og holdent på frivillighet, derfor er jeg imponert over engasjementet hele veien fra medlem til presi-
dent. Våre ansikt utad, redaktør, medlemskontor, butikk og ikke minst våre DKer, står på barrikaden hver dag, for alle våre 2400 medlemmer. Ja, 
du leste riktig 2400 medlemmer. I en årsberetning skal en holde seg noe saklig, men allikevel: Steike bra jobba!
 
Fakta og kommentarer til regnskap 2007:
Regnskapet for H-DOCN 2007 viser et overraskende positivt resultat på kr. 112.023,-. Dette er ikke resultat av noe enkelttiltak, men vi har 
3 klare årsaker. Vi har økt medlemsmassen med hele 231 medlemmer, vi har store renteinntekter og ikke minst vi har med nye avtaler klart å 
redusere utsendelseskostnaden til Harley-News. I tillegg så har vi vært nøktern i våre bruk av midler.
 
Som redaktør og annonseansvarlig for Harley-News har Elin også i år gjort en kjempejobb, hun har levert et produkt som både hun og vi alle vi 
andre kan være stolte av. Det økonomiske resultatet er som budsjettert.
 
Vegard butikksjef og assistent Elin har håndtert butikken med både innkjøp, salg og forsendelser. Med denne omsetningen er det ikke få turer de 
har tatt til postkontoret. Nye produkter har kommet på plass, og det økonomiske resultatet er tilnærmet som budsjettert.
 
På utgiftssiden viser regnskapet at vi har holdt oss tilnærmet til budsjett, og at vi klarte å holde en noe nøktern linje. Vi har god økonomi, noe 
som trengs for drift av aktiviteter i organisasjonen fremover.
 

 
Hilsen Kjell Lindberg Kasserer og styremedlem i H-DOCN

Riv sidene ut av bladet
og ta de med på årsmøtet.

Vedtekter se: www.h-docn.no
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DRIFT AV H-DOCN Budsjett 2007 31-12-07 Avvik 31-12-06
INNTEKTER
Medlemskontingenter 800 000 843 820 -43 820 762 751

Treff / arrangement 20 000 110 400 -90 400 554 510

SUM INNTEKTER 832 000 986 548 -154 548 1 329 677

DRIFTSKOSTNADER
Kontorhold/leie 36 000 41 200 -5 200 39 500

Edb-utstyr/annet utstyr 20 000 31 073 -11 073 13 448

Regnskapshonorar 25 000 24 260 740 24 077

Kontorrekv./trykksaker/abb. 25 000 18 062 6 938 15 272

Telefon 10 000 4 528 5 472 23 336

Internett 50 000 35 964 14 036 49 421

Porto 25 000 21 266 3 734 20 926

Styremøtekostnader 70 000 76 755 -6 755 99 499

Årsmøtekostnader 2 000 6 295 -4 295 1 400

Distriktskontakter 32 000 43 288 -11 288 0

Reklamekostnader 5 000 0 5 000 0

Representasjon/gaver 5 000 5 606 -606 2 125

Internationale kontakter 45 000 10 064 34 936 41 460

Treff/arrangement 30 000 112 187 -82 187 10 250

MC Messe 15 000 20 628 -5 628 19 833

Super Rally 0 0 0 310 010

Markedsføring - Super Rally 0 0 0 67 626

Forsikring 2 000 1 982 18 1 802

Gebyr/rentekostnader 7 000 4 460 2 540 7 585

Tap på kundefordringer 5 000 17 950 -12 950 0

SUM KOSTNADER 409 000 475 568 -66 568 747 570

RESULTAT DRIFT H-DOCN 423 000 510 980 -87 980 582 107

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News 150 000 143 930 6 070 130 768

Abbonement News 0 0 0 560

SUM INNTEKTER 150 000 143 930 6 070 131 328

KOSTNADER NEWS
Budsjettert total kostnad

Kontorhold/konsulenttjenester 43 000 45 556 -2 556 27 047

Rekvisita/litteratur 10 000 480 9 520 228

Utsendelseskostnader 170 000 120 511 49 489 143 653

Reise/møte 15 000 4 689 10 311 4 593

Telefon/bredbånd 0 3 000 -3 000 17 507

SUM KOSTNADER NEWS 628 000 577 674 50 326 571 543

RESULTAT NEWS -478 000 -433 744 -44 256 -440 215

BUTIKK
Butikksalg - Super Rally 0 0 0 576 274

Salg butikk 180 000 204 336 -24 336 159 651

Varekjøp butikk 90 000 160 392 -70 392 367 078

Driftskostnader/porto butikk 35 000 9 157 25 843 29 095

RESULTAT BUTIKK 55 000 34 787 20 213 339 752

RESULTATREGNSKAP JANUAR-DESEMBER 2007
Harley-Davidson Owners Club Norway
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DRIFT AV H-DOCN 
INNTEKTER
Medlemskontingenter 960 000

Treff / arrangement 180 000

SUM INNTEKTER 1 165 000

DRIFTSKOSTNADER
Kontorhold/leie 48 000

Edb-utstyr/annet utstyr 30 000

Regnskapshonorar 25 000

Kontorrekv./trykksaker/abb. 25 000

Telefon 10 000

Internett 50 000

Porto 40 000

Styremøtekostnader 75 000

Årsmøtekostnader 7 000

Distriktskontakter 60 000

Reklamekostnader 10 000

Representasjon/gaver 5 000

Internationale kontakter 55 000

Treff/arrangement 200 000

MC Messe 20 000

Super Rally 0

Markedsføring - Super Rally 0

Forsikring 2 000

Gebyr/rentekostnader 7 000

Tap på kundefordringer 20 000

SUM KOSTNADER 689 000

RESULTAT DRIFT H-DOCN 476 000

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News 150 000

Abbonement News 0

SUM INNTEKTER 150 000

KOSTNADER NEWS
Budsjettert total kostnad

Kontorhold/konsulenttjenester 50 000

Rekvisita/litteratur 10 000

Utsendelseskostnader 150 000

Reise/møte 15 000

Telefon/bredbånd 3 000

SUM KOSTNADER NEWS 651 000

RESULTAT NEWS -501 000

BUTIKK
Butikksalg - Super Rally 0

Salg butikk 220 000

Varekjøp butikk 180 000

Driftskostnader/porto butikk 15 000

RESULTAT BUTIKK 25 000

Så er nok en periode over 
og jeg skal med dette 
oppsummere styrets ar-
beid fra årsmøtet 2007 og 
fram til årsmøtet i 2008.
Vi har i perioden avholdt 
5 styremøter, hvor to av 
disse var telefonmøter 
og ett holdt i forbindelse 
med DK-samling i april. 
Styre og stab har vært 
preget av god stabilitet, 
godt oppmøte og godt 
samarbeid. Redaktør, 
medlemskontoransvarlig 
og butikkansvarlig har del-
tatt på møter i de tilfeller 
dette har vært relevant. Vi 
har også vært represen-
tert i federasjonens presi-
dentmøte, denne gang i 
Irland og i Nordisk møte 
hos årets Super Rally ar-
rangører i Danmark
Videre har vi satt fokus 
på samarbeid mellom 
organisasjonene, og 
NMCU spesielt. Vi del-
tok på kretskonferanse 
i Drammen i februar, 

presentere vår organisas-
jon, våre arrangementer, 
vårt medlemsblad og vår 

samarbeid vil utvikle seg i 
takt med aktuelle saker.
Medlemstilgangen er god 
og vi kryper langsomt 
men stadig opp i medlem-
stall.  2500 betalende 
skulle vel være innen rek-
kevidde innen juli 08.
Ny butikkansvarlig er nå 
på plass. Vi takker Veg-
ard for godt og nøyaktig 
utført arbeid
og vi ønsker Morten 
Hammervik velkom-
men og lykke til i vervet. 
Morten får en spennende 

utfordring i å oppretthol-
de og gjerne øke den 

har hatt. Økt fokus på 
produktutvikling vil forhå-
pentligvis bidra til dette.
Organisasjonens økonomi 
blir styrt med stødig hånd, 
i følge kasserer og revi-
sors beretninger.
Vårt medlemsblad Harley-
News holder høy stan-
dard, og jeg roser vår 
redaktør Elin Bakk og 
Fræna Trykk for alle tiders 
innsats.
Blant distriktskontaktene 
har Kenna fått inn litt 
påfyll av nye krefter. Noe 
utskifting er nok på sin 
plass og dette i tillegg 
til en stødig stamme av 
gjengangere skal bidra til 
stadig bedre tilbud til våre 
medlemmer.
DK-samling, Oslo Open, 
våre treff, Norway Run 
og ulike DK-aktiviterer 
vil uansett gi alle DKene 
muligheter til å vise hva 
dem duger til.
Jeg takker alle i styre og 
verv for god innsats i 
perioden. Samtidig takker 
jeg alle medlemmer for 
bidrag til News, og delak-
tighet på treff og arrange-
menter.
 
For styret i H-DOCN
Øystein ”mowses” Aa
President

Styrets årsberetning 
2007 – 2008

Budsjett 2008
Harley-Davidson Owners Club Norway
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i Norge 2008
Harley Riders Mc 2. og 3. Mai: Roots Weekend. Live music begge
dager. (Willie Nelson i Lyngdal søndag 4. Mai) Henvendelse Kenna
90544948 / skto@statoilhydro.com

Harley cruise 2008 Bergen-Newcastle 29.05 - 1.06.08 
Arr. Hog bergen chapter.  
Kontaktperson: Kalle Telefon: 0047 93410547
Email: kalle@hdbergen.no - Turen går fra bergen 29-05 til
newcastle.retur 31-05. Party fred. kveld. ca.5 timers kjøring lørdag for
de som vil det. all innfo fåes ved å kontakte kalle tlf.93410547 eller
Tom tlf.4145230012.00, mer info. www.rollingthundermc.no

Kuk i Odal’n 23. – 25. mai Info: 62 97 63 36/959 81 185,
www.nomck.no

Oslo Open MC Show
Arrangementet går av stabelen på 
Bjerke Travbane 25. mai fra kl. 12.00 - 17.00.  

Jotunhaus Mc “Hause-fest” 30. mai - 1. juni
Live musikk fredag og lørdag. Overnatting/info: 415 00 631
www.jotunhaus.no

15'nd Hadelandsmønstringa 2008 31/05-1/6 - 08 
Brandbu sentrum/klubben Soppen MC Hadeland
Kontaktperson: Leif B Egge Telefon: +47 95880305 Email: leibjer@onli-
ne.no Premiering alle klasser. Div stands, show, aktiviteter, fellestur.
Alle typer mc velkommene. Fest på klubben etterpå. 2 liveband, bbq,
overnatting. For mere info og endelig program: www.soppen.com

International Rally i Valle
Setesdal 6.-8. juni

Tornados Mc
Reever Meet 6.-8. juni. Info: www.tornados-mc.com

20-års jubileum Old Timers MC, 6. - 8. juni Bergen - Hylkje
Kontaktperson: Klubben via hjemmesidene! Telefon: 55 19 15 35
Email: frsma@online.no har godt med soveplasser - alle rettigheter og
GOD mat! Alle velkommen! www.oldtimersmc.no

Villsvin Mc
Villsvintreff 6.-8. juni. Info: wwwvillsvin.com

Hydra MC Griserally 20. - 22. juni 2008 Nesodden
Kontaktperson: Onar Telefon: 90111994 Email: onar@hydramc.no
Østlandest største og beste treff. Rock Roll, BBQ, Striptease, Sun &
Fun. Mer info: www.hydramc.no

27. – 29. juni, Wings and Wheels, Lunde i Telemark. Info: 911 99 144
eller eirjens@online.no

Rams Summer Run Trondheim 4. – 5. juli, Info: 73 93 20 3
eller www.ramsmc.com

Giddy Mc 4.-6. Juli 10års jubileum Tjuin Malm 
Kontaktperson: Per Olav Telefon: +47 93266928 Email:
alfhis@online.no Live music,tattoo,mat & drikke

Top of the world run, Alta 4. - 7. juli. Bunkers Mc. 
Kontaktperson: Oddbjørn - Telefon: 91194468
Email: oddbjorn@bunkers-mc.no - Welcome to the GENUINE FUN
IN THE MIDNIGHT SUN www.bunkers-mc.no

Southern Hogs MC, 11.-13. juli Rasen Bike& Beach Party,
Rasensjøen, Hedmark. Kontaktperson: Freddy Mellembakken Telefon:
41006686 Email: big-twin@hotmail.com Ligger langs RV 24 i Stange

Norway Run 12. - 18. juli

Run to the Arctic Fun
18.-20. juli Storfjord, Troms

Familietreff
25.-27. juli, Aure i Møre og Romsdal

Doozerparty på Kilenga, 13 km øst for Flisa. 25. – 27. juli.
Info: 909 75 933

Treff og 25 års jubileum 1.-3- august Sprengstart MC
Kontaktperson: Store Telefon: 95738097 Email: storesmc@online.no
Ekstremt høy partyfaktor - vi tar'n helt ut og litt til i anledning våre
første 25 år. See'ya all.

Land Riders MC Treff 1. - 3. august, Hov i Land
Kontaktperson: Daly Telefon: 90162154 Email: arve.strand@ebnett.no
www.landriders.no

Late Summer Run
8.-10. august, Folven Camping

Hagerock. Nr 11.15-17/8. 2008
Vestnes.Tongrock,drekking,grilling,teltplass,partytelt,hall,badestamp,B.Y.
H. På sena b.a. Hand of Doom, Eco Band, Mõlde, Vangsgutane, Ball &
Chain  Teknisk arr. Shakin Brains MC vestnes Info 95922062 el.
93281209 F.O.S

Rally-Nordvest 22. - 24. august 2008
Midtnorges største H-D treff ved Langvannet i Fræna kommune
LIVE MUSIC fredag og lørdag www.rallynordvest.eu

Harley Riders Mc 30. August: Bluesfest. Live music.

LUCIFERS MC 25 ÅRS JUBILEUM 
29.-31. august S - TREFF PÅ FARMEN Band, teltcamp, foill pakke..........
80-talls priser på fredag. info: 926 43 102 Frode - 924 82 516 Tore

SensommerParty 5. - 7. september Høyangbjørn MC S&F
Kontaktperson: Geir Egil Hellebust Telefon: 57713140/92425864
Email: hbmc@pow.no Tatto-Premiering-Mat-Drikke-LiveMusikk.
For hyttebestilling/Info: 57713140

Final Run
Verdal, 13.-14. september.

SWAP-MEET PÅ KLETT SAMF-HUS Lørdag 04.10.2008 Kl.
11.00. Alle merker info: 926 43 102 Frode - 924 82 516 Tore -
Trøndersk swap-meet forum.

Harley Riders Mc 8. November: End of season party. 
Live music. Henvendelse Kenna 90544948 / skto@statoilhydro.com

Harley Riders Mc 10. Januar 2009: Etterjulebord. Live music.
Henvendelse Kenna 90544948 / skto@statoilhydro.com

Utlandet 2008
Super Rally, Danmark
8.-12. mai Info: www.superrally.dk

Custom Bike Show 7. juni. Norrtälje, Sverige 
Info: www.twinclubmc.se

Mc treff i Murmansk 21 - 24 August
http://www.mctreff.net/Murmansk.html

Mosten Raceweekend,  28. – 31 august, Danmark. 
nfo: www.mostenmc.dk

For informasjon om treff i U.S.A. 
sjekk ut; www.motorcycleevents.com på nettet!

Hillbillies MC, 20 års jubileum, Årjäng, Sverige. Info: +46 573 129 65
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Turen fra
Kristiansand til
Lyngdal var nedstem-
mende. Snøen kom
inn sidelengs og hori-
sonten var full av
bakenden til en tung,
lang, saktekjørende
trailer. Tidligere på
dagen hadde jeg vur-
dert å kansellere
hele intervjuet og
heller vente til våren
gjorde sitt inntog.

Tekst/foto: Bjørn Grønnvold

Men Twin Thunder beskrives
som en av Norges største for-
retninger innen ettermarked for
H-D. Derfor hadde jeg trosset
vær og vind og satt meg i min
skittengrå varebil, med varmeap-

paratet på full guffe, på vei til
Lyngdal. Ethvert håp om at den
globale oppvarmingen hadde gitt
oss en lengre sesong, var blåst
vekk sammen med snøen som
kom inn vertikalt. Vel framme i
Twin Thunder sine hyggelige
lokaler, er jeg glad jeg gjennom-
førte turen. Her bærer verkste-
det preg av at vinteren er tiden
da mange H-D-er endrer utse-
ende og tidvis også ytelse. Mange
eiere setter himmel og jord i
bevegelse, for å møte en ny
sesong med en ny og bedre
utgave av sykkelen som ble par-
kert i fjor. Noen få fabrikkerer
deler selv, men for de fleste av
oss inngår diverse leverandører i
planene vi har for mindre eller
større endringer. 

Historie
Twin Thunder AS startet i
Lyngdal i 1991, av et knippe ild-
sjeler som ønsket å bygge chop-
pere og trikes. Flere av syklene
ble typegodkjent, den ene av

disse var en trike som var spesi-
elt egnet for handikappede.  Du
har kanskje gjettet navnet på
sykkelen? Den het selvsagt Twin
Thunder, og ble skreddersydd
etter kundens ønsker, enten med
stivramme eller som softail. Da
Harley Davidson Norge AS gikk
konkurs i 2003, kjøpte Twin

Thunder konkursboet, og har
siden drevet forretning og verk-
sted i samme lokaler. Og hvilket
bygg! Gulvarealet er på hele to
tusen kvadratmeter, fordelt på
butikk, kontorer, lager, eget
motorverksted og et digert
verksted for alt annet enn
motor. Her finnes også et lyd-

Med motorlidenskap 
og kundetekke

Fra venstre Tore, Bias og Gunnar, gutta som er Twin Thunder.

Gunnar og Twin Thunderen, tatt for noen ar̊ siden.
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dempet rom hvor den nye
Dynojeten er montert. I tillegg
får kunder disponere et smak-
fullt innredet pauserom, der man
kan slappe av med en kaffe og
det siste innen MC litteratur.
Med smaksfullt mener jeg selv-
sagt etter H-D-norm. Her finnes
ikke minimalistiske stålrørstoler
eller pleksiglassbord.
Innredningen består av kraftige
trebord, omgitt av trestoler pry-
det med H-D utskjæringer. I et
hjørne har de bygd en liten bar,
hvor en Moccamaster tjeneste-
gjør fra morgen til kveld.

Bredt produktspekter
Vi samlet oss inne på pauserom-
met, Gunnar, Bias, Tore, meg selv
og tre kunder, som hadde tatt
turen innom denne snøbefengte
januardagen. Kaffe hadde funnet
veien opp i krus med ymse fir-
malogoer på, og Gunnar forteller
om Twin Thunder.
- Nysgjerrighet. Det er det som
driver oss skjønner du, sier han,
og øynene lyser opp. 
-Det vi ikke kan fra før, finner vi
ut av. 
Til tross for at de også selger
andre motorsykkelmerker og

mopeder, er det Harley
Davidson, og hva som kan gjøres
med disse, som utgjør ryggraden
i bedriften. Flere 2008 modeller
var å finne i gullrekka ved utstil-
lingsvinduet. Ønsker du ikke en
helt ny modell, kan du velge
mellom flere brukte. Og passer
ikke det, kan du å få den sykke-
len du allerede har tunet,
demontert, glassblåst, reparert,
ombygd, frest, dreid eller boret
opp, inntil du er tilfreds, eller
ikke kjenner den igjen. Og er
ikke det nok, kan du kle opp deg
og hele slekta med klær fra

Halvarssons, Jofama eller
Lindstrands. 
Jeg lurer på om de også utfører
porting?
- Ikke ennå, men vi har tenkt å
prøve oss på det. Det er en egen
vitenskap, sier Bias og rynker på
nesen.
(For de som ikke vet hva porting
er, kan vi opplyse om at det er
når man sliper innsug og utblås-
ning i toppene slik at bensintil-
strømmingen skal gå fortere, og
motoren yter dermed mer.) Inne
på motorverkstedet finner man
likevel spor av kunsten å porte.
En lett nedstøvet luftstrømnings-
måler, vitner om at nysgjerrighe-
ten tok overhånd og et impuls-
kjøp ble gjennomført. Kanskje
skal den en gang tas i bruk.

Motorlidenskap
Lidenskapelig er et treffende ord
for å beskrive Gunnar når han
prater om motorsykler. Det er
ikke bare H-D som får godord,
men også miljøet rundt motor-
sykkelmerket. Vegg i vegg med
butikken ligger klubblokalet til
Harley Riders, hvor Gunnar er
president. Her har det gått med
en anselig mengde lidenskap og
dugnadstimer. Men siden repor-
tasjen skulle være om Twin
Thunder, får Harley Riders vente
til en annen gang. Gunnar har
også mye positivt å si om de
andre sykkelmerkene som
omsettes i butikken. Hyosung fra
Sør-Korea er et av merkene han
mener er sterkt undervurdert. 
- Når en kompis av deg ikke
engang klarer å uttale navnet på
sykkelen du nettopp har kjøpt,

Bak disse veggene holder Twin Thunder til.

Verkstedet er lyst og
oversiktlig.
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er det lett for at selvtilliten får
seg en liten trøkk. De fyller 30
år i år, og det var de som kon-
struerte 650 V-Storm, som blant
annet sitter i Drag Star.

Sikkerhet
Etter hvert kommer Gunnar inn
på kjøreutstyr. Butikken bugner
av produkter innen dette seg-
mentet og han selger kun god-
kjent utstyr.
-Jeg har sett min del av ulykker,
og jeg kommer aldri til å selge
eggskallhjelmer som ikke er god-
kjent. Ca 95 prosent av hjelmene
vi selger er helhjelmer, eller
åpningshjelmer av merkene Arai,
Airoh, Schubert, Nitro. Når det
gjelder klær trekkes Halvarssons
og Lindstrands frem som et
eksempel på ekstremt bra kjøre-
klær. 
- De fleste ender opp med å
kjøpe en ny bukse, eller jakke
hvis man får en skade på en arm
eller brenner hull i et bukseben.
Men hvis du har kjøreklær fra
Halvarssons eller Lindstrands,
bytter de bare den delen som er
skadet. Prisen blir en brøkdel av
hva for eksempel en ny jakke
ville koste.
Han legger også mye energi i å
anbefale riktig sikkerhetsutstyr
til de som kommer for å kjøpe
sin første scooter. I tillegg er de
videreforhandler av SPS
(www.sps.no), og av Norsafe MC
bekledning (www.norsafe.net). Et
lite tips jeg plukket opp fra
Gunnar, var å ikke ha på syntetis-
ke klær, eller jeans under mem-
branklær av foreksempel typen
Gore-Tex eller Dryway.
Fleecebukse under en bukse
med Gore-Tex er ikke å anbefa-
le, siden dette vil påvirke mem-
braneffekten negativt. 

Verksted
Bias viser meg rundt i lageret og
verkstedlokalene.

Hovedverkstedet er lyst, ryddig
og rent, og de har egne avdeling-
er med spesialverktøy for Rods
og Buell. Vintersesongen har satt
sitt preg på store deler av verk-
sted og lager, hvor H-D-er og
andre merker står i sin vinterd-
vale. Inne på motorverkstedet
ligger flere prosjekter som skal
gjennomføres i løpet av vinteren,
og en nyoverhalt jernsportster
står klar til forsendelse til en
kunde på Mørekysten et sted.
Bias har flere kurs på H-D sine
fabrikker og treningssenter bak
seg. Dette kommer til uttrykk
når han forteller om detaljer og
særegenheter på de forskjellige
motortypene. Jeg prøvde tappert
å notere noe av det som ble
sagt, men jeg måtte etter en
stund bare gi tapt. På vei tilbake
til butikken passerer jeg en
rekke delereoler fullstappet av
smådeler. Her ligger det mye
snacks for de som er fylt av
mekkeånden. Arbeidet kaller på
Bias, Tore og Gunnar, og jeg blir
sittende sammen med Geir Arne
Kaldestad og hans kone Katryn
samt Øystein Midtbø som har
tatt turen fra Flekkefjord.
Superlativene hagler når jeg spør
om deres syn på Twin Thunder. 

Godt mottatt
Geir Arne er fra vestlandet, men
flyttet til Lyngdal høsten 2006.
Han forteller om hvordan han
ble mottatt da han skulle virke-
liggjøre sin ungdomsdrøm, nem-
lig å kjøpe sin første H-D. Valget
falt på en Ultra 2002, og da han
spurte om de visste om et sted
hvor han kunne skru litt på syk-
kelen gjennom vinteren, ble han
likegodt tildelt plass og løftebukk
hos Twin Thunder. 
- De gjør ikke forskjell på gamle
og nye kunder, her inne får du
samme fantastiske service uan-
sett hvem du er, sier Øystein. 
- Og så må du få med deg at

Bias er et kvalitetsstempel. Folk
som selger syklene sine, og har
tatt service her, bruker å skrive
service av Bias eller Arbeid
utført av Bias i sine salgsannon-
ser- føyer han til.
Dette kvalitetsstempelet er med
på å holde aktivitetsnivået høyt
året igjennom. Gode produkter
og profesjonelle fagfolk med rik-
tig innstilling overfor sine
kunder. Kundene kommer enten
innom, eller de ringer fra hele
landet, og kjøper alt fra nye og
brukte motorsykler til de minste
skruer og mutre. Deretter får
Nor Cargo, Posten, DHL og
andre befraktere jobben med å
hente og levere. Kjører du E39
en gang, og passerer Lyngdal,
anbefaler jeg at du svinger
innom. Forretningen kan være
litt vanskelig å finne, men det
holder med kun et besøk.
Deretter kommer du til å huske
nøyaktig beliggenhet for tiden

fremover. Hvis du ikke kan møte
opp personlig finner du dem på
denne nettadressen:
http://www.twinthunder.no
Og så en siste liten ting. Bias er
som kanskje de fleste av dere
har skjønt et kallenavn.
Vedkommende heter egentlig
Reinert Tobias Haugland, så der
røk den lille hemmeligheten.
Om jeg fant turen bort til
Lyngdal nedstemmende, gikk
hjemturen lekende lett til tross
for at det fremdeles lavet kraftig
ned og det faktum at fire masto-
donter av trailere lå foran meg i
sneglefart. Det er utrolig hvor
mye god medisin det ligger i et
besøk hos noen som selger H-D
og litt attåt.

Trike Gearshift and Clutch.
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Fly, Bil og Mc-treff
Lunde i Telemark 27. - 29. juni 2008

Treff for alle med interesse for Motor.

Stor camping, Mat og Forfriskninger 
for store og små. 

Live band Fredag og Lørdag.

Sjekk ut: www.wingsandwheels.no

Sponsor:



HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» med skråblikk på alle oss som kjører
HD. Galleriet viser bilder tatt gjennom flere år på tur og treff. Husk bare at alt i
denne spalten presenteres i beste mening!

Åsmund Lindal – Fotograf og HDOCN-medlem nr 665

Det Harde Liv i Tigerstaden
ser ikke ut til å ha lagt noen demper på Morgenhår(d) MC fra Oslo under 
oppfyringa på SuperRally 2007. Om det er Morrabrød som ligger på bordet, er
jeg litt usikker på – men det beviser at korn også kan brukes til annet enn øl!
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Mandags kaffe hos 
MC Garasjen 
Stavanger
Adresse Rosenberg gt. 84
(ved konserthuset) 
Tlf 90532544
H-DOCN medlemmer 
og andre MC frelste alltid
velkomne!

Tirsdags-
kaffen
Husk tirsdagskaffen i
H-D Garasjen i Tromsø.
Greger Berserk

Twin Riders Mc
Torsdagskaffi i Sykkylven
Hver torsdag kl.19.00 Ta
turen innom for kaffi ,
vafler og en hyggelig
MC-prat. Alle velkomne.
Daggy tlf 92083571.

Mjøsa Rundt 2008
H-DOCN frokost på
Nebbenes Nordgående, 1.
mai fra klokka 09.30.
Frokost buffé med varme
og kalde retter, kaffe og
kake. Pris kr 87.- Etter fro-
kosten kjører vi sammen
opp til Minnesund og
startet på runden rundt
Mjøsa. DK Vidar

Kaffetreff
Vi møtes på kaffe før-
ste onsdag i hver
måned, på internettka-
feen i Namsos. Når det
blir sesong blir d hver
onsdag.
Dk Per Ole

Hver onsdag er det 
sosialt treff i klubbhuset 

i Vingrom med 
servering! 

Alle er velkommen!

SLEIPNER MC

Twin Eagles MC 
Farsund: 
Ønsker alle kaffetørste 
og andre velkomne 
innom for en hyggelig 
prat og sosialt samvær 
hver onsdag kl.18:00 
Vi ses! 

H-D MC Kaffe 
for H-DOCN medlemmer og
andre med interesse for H-D på
Kongsvinger Gjestegård 
Klokka 19.00 
1. og 3. tirsdagen i måneden. 

Oppstart 20. februar 2007. 

Bjørn, Mobil 91102464

Kaffekveld hos 
Verdal MC
hver tirsdag.
H-DOCN medlemmer
og andre motorsyklis-
ter alltid velkomne!

Kaffekvelder
Ellers er det verd å nevne
at det er varm kaffe og hyg-
gelig miljø hver mandag fra
kl. 19.00 hos Savage Mc
Porsgrunn, og onsdager fra
kl. 19.00 hos Boogers Mc
Sandefjord. DK Bjørn Vidar

Kaffekveld hos
Jotunhaus MC
Elnesvågen hver tirsdag og
torsdag kl 20. Alle MC
interesserte er 
velkommen! 415 00 631
www.jotunhaus.no



Rørosmartnan har
lange tradisjoner.
Den tredje tirsdagen
i februar starter den,
med et yrende folke-
liv i Bergstaden. Ikke
fullt så lange tradisjo-
ner har H-DOCN sitt
First Run, men her er
ikke mindre folkeliv
og kreative påfunn
for det.

Tekst/foto: Gunn Lønnum

Vinterriggete motorsyklister
kom i år fra Åsen i Nord og fra
Ski i Sør. (Mannen fra Ski kom
endatil med panhead solosykkel
med 6 volts elanlegg.) En kald
fornøyelse synes nok vi, som
foretrekker sommeren som
sesong for den slags aktiviteter. 
- Nei, det er da ikke kaldt, bare
litt freskt, sa de som kjørte syk-
kel. 
Så får vi vel tro dem på det da,
selv om det noen ganger kan
være litt vanskelig. 
First Run blir tradisjon tro
arrangert i Skogly, et gammelt
forsamlingshus noen kilometer
fra Røros sentrum. Primus
motor for dette treffet er Rolf
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Ikke kaldt, 
men freskt

Det snør det snør....

Klar for avgang.

Erfaringer utveksles.



Ophus, og han har den tradisjo-
nen at huset blir bestilt til neste
år, allerede når nøkkelen blir
levert inn etter årets treff. For
det er ikke så lett å skaffe hus-
rom på Røros når det er mart-
na. Overnattinga består av mer
eller mindre velorganiserte sove-
plasser på flatsenger og lufma-

drasser i forsamlingshuset. 
Tradisjonskost er jo så i vinden
for tiden. Og på First run består
denne av sodd og sterkøl på
10.2 %. Alt innkjøpt og tilberedt
av Ophusn. I tillegg er det fullt
tillatt å nyte det man har brakt
med seg. Enten i bagasjen, eller
innkjøpt i ei spekepølsbu under

et besøk på martnan. Når det
gjelder drikke av den sterke sor-
ten, så skal de helst være produ-
sert ytterst ute på en Irsk øy, og
ha et navn som jeg ikke vil begi
meg ut på å referere. 

Årets treff ble avviklet uten de
store tildragelsene, noen ape-

streker var det forsøk på, men
absolutt et treff verdt å prøve.
Også for de som ikke kjører mc
når det er på metervis med snø.
Man kan komme i bil også.
Sees på Røros neste år da?

45

Hederlig omtale til Ophusn. Lengst kjørte kom fra Ski.

Vinterstemning ved Skogly. Skumle planer legges.

Kaldt nei, bare litt freskt. Vi har kjøpt martnasgave vi sjø. Uten mat og drikke.
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Antallet mc-klubber
er stigende i landet
vårt, og mer og mer
vanlig blir klubber
som har medlemmer
som er spredt utover
i landet, og som hel-
ler ikke har noe fast
klubbhus. Her er det
felles turer som er
tingen, i stedet for
mekking og kaffe i
klubbhuset. Ett
eksempel på en sånn
klubb er Squaw mc,
som navnet tilsier er
en ren jenteklubb.

Klubben ble starta i november
2007, av Ellen Bisgård fra
Jevnaker og Tori Hovde fra
Hønefoss. Et år senere har klub-
ben fem medlemmer. To av de
nye medlemmene kommer også
fra Jevnaker, Mia Tomteberget og
Kari Åsheim, mens siste tilskudd
på, eller skal vi si i stammen,
Kristin Skagen, kommer fra Selbu
i Trøndelag. 
- Det er ikke så strenge krav for

å bli medlem i Squaw mc. Det
viktigste er at man er interessert
i motorsykler, turer og sosial
omgang med likesinnede, fortel-
ler Tori Hovde. 
Alle medlemmene har familie,
det vil si mann og barn. Derfor
blir klubben en hobby de koser
seg med når de har tid. 

Klubbens medlemmer har litt
forskjellige sykler, alt fra Heritage
til Jernsportster, og noen av
medlemmene har ikke sykkel
enda, men det er første post på
agendaen. Både Ellen og Tori har
alltid vært fascinert av indianere,
og derfor ble Squaw mc et
naturlig valg for klubbens navn.
Selve merket er tegnet av Tori,

og laget i skinn av Arne på
Skinnlåven i Ringerike.

Klubben er åpen for forespørs-
ler om medlemsskap, og de
betegner seg som en fantastisk
gjeng kvinnfolk, med sans for
motorsykler og mye moro. Nå
planlegger den glade gjengen tur
til SuperRally i Fredricia.

Squaw mc
Squaw mc sitt julekortbilde, fra venstre, Kristin, Mia , Kari , Tori og foran Ellen.

En glad gjeng kvinnfolk med sans for motorsykler og mye moro.
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Av Øystein ”moses” Aa

Hei alle samme og vel overstått påske!

Her på Østlandet har vi hatt bare veier omtrent i hele vinter, og
på palmesøndag var vi ute på årets første tur.  Men så, helt plutse-
lig har vinteren tatt nytt grep over hele landet, og vi må vente
enda litt på neste tur. Nå ser vi frem til Danmark og SuperRally i
Fredericia.

6-8 juni arrangeres Valletreffet, og H-DOCN sitt årsmøte. Her er
allerede alle hyttene utleid, men det er godt med teltplasser. Vi håper
at du kommer.  Alle som har vært her synes dette er et flott treff.

Så til alvoret igjen.  Det ble ved utsendelsen av blad nr. 1-2008 sendt
ut purringer til de som ikke hadde betalt.  Mange har betalt denne,
men det er fortsatt noen som ikke har betalt. Medlemskapet til disse
er stoppet og de får ikke dette bladet. Blir du utmeldt på grunn av
uteblitt kontingent,  må du melde deg inn på nytt.

Det har kommet en del blader i retur som jeg ikke har funnet ny
adresse på.  Hvis noen ikke har fått bladet, kan dette kanskje skyldes
at du har flyttet og ikke sendt adresseendring til 
medlemskontoret.  Kjenner du noen som ikke har fått bladet, men
ønsker fortsatt å være medlem, gi dem beskjed om å sende en mail til
medlemskontert med ny adresse, og jeg vil ettersende bladet/bladene.

Hilsen
Tove
medlemskontoret

Ja – jo, no kainn dåkker 
spekkuler ja.. 

Hva har jeg på hjertet denne
gang?  Noe skal dere selvsagt få,
men tankene mine får dere aldri.
Dem er på fem gallon og voktes
som gull i tilfelle restaurering av
en stk Electra Glide...

Den gjorde da jobben i vinter
også, min trofaste shovelhead og
First Run ble nok en gang en
hyggelig affære, med mange stra-
baser og mye moro. Spesielt hyg-
gelig var det å få nye treffdelta-
kere fra Orkdal og ikke minst
storfint besøk helt fra Ski og
Rulpers Hog! 

Det står stor respekt av å kjøre
Pan Head, solosykkel, med seks
volt og det hele, helt alene tur -
retur Ski – Røros i  svært ufor-
utsigbart vinterklima og førefor-
hold i februar! 

De gærne har det godt, og vi
storkosa oss alle sammen.

Utfordringene står i kø for vår
og sommer også..

Når dette leses er DK-samlinga
vel overstått, og den virkelige
treffsesongen i gang. Først og
fremst får vi ett supertidlig Super
Rally i Fredericia, Danmark. 

Vi vil som tidligere nevnt være
tilstede under vårmønstringa
Oslo Open den 25. mai, og vi
håper på rekordoppmøte i år,
ettersom det ble ett hvileår i 07. 
Videre kommer vårt hovedtreff i
Valle den 6. – 8. juni. Nytt av året
er att vi ikke har noen klubb
som teknisk arrangør, men vi
mener å kunne holde ett fullver-
dig treff likevel, ved hjelp av egne
krefter og resurser. Jeg oppfor-
drer herved alle medlemmer til å
ta turen til vakre Setesdal, og
samtidig få mulighet til å delta på
vårt årsmøte lørdag 7. juni kl
12.00.

Så kommer juli med Norway
Run i uke 29 og Run To The
Arctic Fun sitt 10års jubileum. 

Dette er høydepunkter på rekke
å rad, og vi får alle bidra til stor
oppslutning og høyt engasje-
ment.

Samarbeidet med NMCU er
også i gang. Visepresident og kas-
serer representerte H-DOCN

på kretskonferanse i Drammen i
mars. 

Målet er å støtte NMCU i viktig
arbeid for motorsyklismens
fremme, og å samarbeide i aktu-
elle saker, og samtidig spre infor-
masjon.

Nå kribler det både her og der,
og det er på høy tid å komme
seg ut for å nyte våren. Jeg
ønsker alle en fortreffelig
sesongstart, det er nå det begyn-
ner!

Harleys til alle!
Fra moses
president H-DOCN

INFO FRA MEDLEMSKONTORET

Tove Lindberg, tlf: 91 84 03 26
E-post:  medlemskontoret@h-docn.no
Medlemskontoret H-DOCN, Postboks 895 Sentrum, 0104 Oslo
Åpningstider tlf.: mandag-fredag kl. 18.00-20.00
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KENNA
Mob:  90 54 49 48 
E-mail: skto@statoil.com

Heisann!
Da ble det endelig vår og tørre (?) veier igjen. En god følelse! En lang
sesong med mange opplevelser i form av fine turer ligger og venter. For
oss som skal delta på Norway Run, blir dette et av sesongens store
høydepunkt. Sett av uke 29 og møt opp langs kjøreruten mellom
Lyngdal og Storfjord! Enten for å bli med på en dagsetappe, være
med på litt lyging og skryting på kveldstid eller for å henge med
over en lengre distanse. Du er hjertelig velkommen!
Når dette leses, har vi nettopp avholdt DK-samling i Oslo.
Her er påmeldt 20 deltakere. Vi satser på en fin blanding
av faglig og sosialt innhold. Et detaljert referat vil komme
i senere News.
SuperRally i Fredericia står for døren. Jeg har hatt
omvisning på SR- området, og det er som skapt for formålet.
Med bakgrunn i dette, samt danskenes erfaring i å håndtere
store folkemengder, tyder alt på at årets SR blir nesten like
bra som vårt eget i 2006. Det blir uansett en stor fest,
hvor vi nordmenn stiller mannsterkt.
Apropos Danmark og dansker; det er gledelig at
mange av våre biker venner i syd har meldt fra om
sin ankomst til vårt eget hovedtreff på Valle i
Setesdal 6-8. Juni. Det er moro å kunne ta i mot
utlendinger å vise dem flott natur, god stemning
og det faktum at vi ikke er helt borte vekk
når det gjelder festing her i furet værbitt
heller…

Jeg håper mange av dere tar turen
til Valle. Her er det god plass,
fine sanitære forhold og
behagelig kjøredistanse

for veldig mange. Det er også
her årsmøtet vil finne sted, så er du mis-

fornøyd med oss i styret, så er dette rette
stedet å signalisere dette. Uansett, pent vær og

tørre veier over fjellet er bestilt, så da ses vi vel
der?

På DK-siden har Ronald Storenes bedt om en
pause som DK. Takk for innsatsen så langt
Ronald og velkommen tilbake ved en senere
anledning!

I nord har vi styrket DK-apparatet med Knut Are
Isaksen. Han presenterer seg selv i dette nummertet av News.
Velkommen på laget Knut Are!

Husk at vi alle er litt smårustne nå tidlig i sesongen. Det kan
være lurt å ta det litt med ro til feelingen er tilbake. Vi har ikke
råd til å miste noen.

Ha en fortsatt fin vår og forsommer, vi møtes plutselig!

Hilsen
Kenna.  
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DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

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

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

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

DISTRIKT 2:
Norland

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

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

GEIR STAVIK
Mob: 932 86 693
e-post: gkstavik@hotmail.com

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

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

Hallo! Som ny DK her i Nordre
Nordland/Søndre Troms, er det på sin
plass med en liten presentasjon. Mitt
navn er Knut-Are Isaksen, jeg er 38 år,
lokalisert i Ballangen og Medlem av
Garbage MC. Her ligger ennå snøen i
veikanten, men det hindrer ikke at de
første sykler er observert ute på veien.
Ryktet går om en viss Ultra som ble
kjøpt hos Lasse i Tromsø 14. mars, og
KJØRT hjem til Narvik samme dag! Det
kalles entusiasme..
Skal prøve å få til noe herfra når jeg er
blitt litt varmere i trøya
Derfor er det ønskelig med tilbakemel-
ding fra Dere medlemmer. 
Ta kontakt!

No livnar det i lundar, 
no lauvas det i li, 
og harley-folket stundar,
no fram mot sumarstid.
Fritt og freidig radbrekker jeg en vak-
ker og stemningsfull najonalhymne på
det groveste. Våryr og uten tanke for
straff og konsekvenser, og jeg ber i for-
bifarten om forlatelse riktig så halvhjer-
ta. Hu-heiii, det er vår! Første tulling i
klubben var allerede ute og presisjon-
skjørte litt småskjelvende på barflek-
kene og strøsanda den 9. Mars. Jeg har
ennå litt småtteri igjen før jeg er klar til
å ta ut syklene, men det blir ikke vaffel-
steiking som straff på meg 1. Mai.
(Skummel klubbtradisjon!) Når dette
leses er MC-Messa i Torvikbukt vel
overstått. Geir Viggo og jeg har planer
om å snakke med alle som møter opp
på messa, og verve ca. 530 nye medlem-
mer og selge nødvendigheter og stæsj
fra butikken for mer enn en halv milli-
on. Avtroppende butikksjef vil ha sin
siste og hittil beste opptreden noens-
inne, og det vil gå gjetord om H-
DOCN sin stand på messa i flere årtier
framover.  Gode målsettinger er viktig!
Vi fortsetter med kafetreff på
Ellingsgården i år også. Onsdager i
oddetallsuker klokka 19.00, E39 mellom
Orkdal og Hemne. Oppstart 4. Juni.
Møt opp! Nå skal jeg ut og smelte
snøen og jeg skal slå av varmepumpa i
forbifarten. Det blir jo godt og varmt
inne, men det blir jo desto kaldere ute
med den! Litt må man jo ofre for en
tidligere vår! 

Rannei Amalie

Bagateller… Det er bare noen få små
snøkorn som daler ned fra himmelen.
Men akkurat nå bryr jeg meg veldig
mye om sånne små bagateller. Jeg vil
starte sesongen nå! For min egen del
må motorsykkelsesongen være uten
snø. Ikke alle har det på samme måte.
Det kan dere lese mer om i reporta-
sjen fra nok et vellykket “First Run” et
annet sted i bladet. Vel, nå er det kan-
skje litt overdrevet det at jeg ikke bryr
meg om bagateller. For de som kjenner
meg vet at det gjør jeg. For eksempel
må utstyret være i orden. Og skal jeg
på tur, så har jeg med meg alt, eller mye
i alle fall. Man kan jo få bruk for det
meste. En rådyr antirynkekrem kan for
eksempel brukes til en ny og vond tato-
vering, og Ole Brumm-plaster kan også
brukes på småkvestede bikere. Kjølebag
i sideveska er et must. Man blir nok
mer bedagelig med årene. Puta mi må
være med. Når alt dette og mer til er i
oppakningen, kan jeg legge ut på tur! 
Jeg håper på mange fine turer i løpet av
denne sesongen, noen av dem kommer
nok til å gå til hytta mi. Men en del treff
er lagt inn i løpet av sommeren. Man
må jo ut på tur for å treffe gamle og
nye kjente. Mopeden må jo brukes, og
etter en tur på biken er de fleste pro-
blemer redusert til nettopp…
Bagateller. Ha en fin sesong alle sam-
men, husk å starte forsiktig, og se opp
for bilister med hvit stokk. Vi vil ikke
miste noen av dere!

Heia. Her i Namsos skjer det ikke så
mye, men vi ser fram mot vår og ut på
tur. Kaffekveldene våre har fått nytt til-
holdssted. Heretter møtes vi i Heroes
sine lokaler på Torsdagskveldene. Alle
er velkommen til en kaffeprat og even-
tuelt et slag biljard. Det er også kom-
met et nytt tilskudd på klubbsiden.
Dreiemoment MC er stasjonert i
Overhalla kommune. Jeg skal prøve å
komme tilbake til en nærmere presen-
tasjon ved en senere anledning. 
En gjeng fra vårt distrikt skal kjøre
samlet til Super rally, så er det flere
som vil henge seg på så er det bare å ta
kontakt.  HUSK! Catfich på
Kjerknesvågen 18-20 Juli. 
GOVÆRSGARANTI.
Da råkes vi plutselig.

Hilsen Per Ole.

Okay folkens. Da er mc-sesongen i
gang, og her i nord er det spådd en
kjempesommer. Det vil si masse sol, lite
mygg og ingen bobiler langs veiene.
Kryss av på kalenderen for 13. og 14.
juni. Da er det motormesse i
Hammerfest, masse lekkert for store og
små gutter og jenter. Motorsykkelens
dag blir lørdag 14. juni i Hammerfest, i
forbindelse med messa. Ta med sykke-
len og møt opp. Harley Davidson var
mest solgte sykkel i nord Norge i fjor.
Kjenner du noen som har kjøpt H-D,
meld dem inn i H-DOCN. Jo flere vi er,
jo bedre tilbud blir det til medlem-
mene. Jeg vil også oppfordre mc-klub-
ber, og andre til å annonsere i bladet
for sine treff, kaffemøter eller andre
ting som kan være av interesse. Alle
mc-klubber får klubbrabatt på sine
annonser. Opphengstavla er gratis for
medlemmer. Vi kjører igang med "kaffe
treff" på Skaidi alle onsdager gjennom
sesongen. Det gjelder alle mc-folk, uan-
sett merke, møt opp og vær sosial
enten du kommer fra Alta eller Lakselv,
Hammerfest eller Havøysund. Skaidi
betyr jo; der mc-folk møtes.
Norway run kommer nok til å bli en
kjempetur, kom og bli med, hele eller
bare på deler av turen. Men først blir
det Danmark. Sykkeln e pakka, klar for
superrally i Fredericia. Kjør fort og for-
siktig, det er mange tullinger i trafikken.

God sommer! 
Øystein

Et gode med klimaendringer, er at vi nå
allerede i mars, har full vår her oppe.
Dette er svært uvanlig. Solen skinner
og det er varmt og behagelig i innspur-
ten til en sjelden tidlig påskeferie. Ikke
mange dagene med slikt vær skal til, før
tohjulingen kommer frem fra glemselen.
Gamle biker blir som nye, og støvete
gamle gubber tiner opp. 
Her i Tromsø skjer det noe hele tiden
og det blir stadig funnet nye og spekta-
kulære anledninger for å feire et eller
annet. Det går nesten ikke en uke uten
at noen skal feire noe og inviterer til
fest. Jeg forsøker å henge med så godt
jeg kan, men det er mye som må pas-
sere. Når dette nummeret er kommet
ut, tipper jeg vi har hatt vårslepp i HD-
Garasjen også. Flere har pusset opp,
bygget om, nybygg eller kjøpt nytt. Det
er nok mange av oss som ser frem til å
endelig kunne legge ut på små og store
turer. Så spennende og pirrende hadde
det nok ikke vært om det ikke var for
den lange og mørke vinteren. Hadde vi
hatt muligheten til å kjøre Harley-
Davidson hele året, måtte vi ha funnet
noe annet å glede oss til. Ka f.. skuill
det bli? 
Etter den surmaga kritikken sørfra
omkring min innsats som skribent for
bladet vårt, tror jeg nok det er klokt
for min egen del å legge mine egne mc-
turer nordover til sommeren. Hva med
en tidlig helgetur med hurtigruta til
Hammerfest. Dampen går halv syv fre-
dag ettermiddag fra Tromsø, og er
fremme i Hammerfest tidlig lørdag
morgen. Om man ikke blir kastet av på
Skjervøy eller i Øksfjord, blir det garan-
tert et morsomt besøk i Hammerfest.
Med retur i sadelen på søndag kan vi
spise middag i Alta og oppleve en fan-
tastisk natur over Sennaland, Reisa,
Kvænangsfjellet og mellom høgfjell og
fjord i nord Troms. Hjemturen er
beregnet til 451.8 km og kjøretiden er
beregnet til 7.5 timer. Send meg en mail
om du kan tenke deg å være med. Kom
gjerne med forslag til hvilken helg du
kan tenke deg for denne turen.

Greger Berserk Larssen

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

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
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DISTRIKT 5:
Vestlandet

STIG  JENSSEN   
Tlf 918 57 115  
shovelpower@broadpark.no

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

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

DISTRIKT 7:
Sørlandet

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

DISTRIKT 8:
Østlandet

BJØRN VIDAR DAMGÅRD
Mob: 92 80 63 09
e-post:
bjorn.vidar.damgaard@notar.no

METTE CHRISTINE
Mob.nr. 99 36 74 98
E-post: mettecwi@hotmail.com

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

Hei igjen! Har i skrivende stund ikke
lykkes meg å få tak i en kursholder til
mekkekurset jeg brenner for, men sat-
ser på å få det til allikevel. Vær så snill å
melde dere hvis dere har lyst. Det er
uformelt, og ment til å være en sosial
happening også. Dere som er interes-
sert i å være med på et sånt kurs, send
en sms, eller følg med på nettsidene,
kanskje jeg får lagt det ut der også. En
liten påskjønnelse blir utdelt til den
som tar på seg oppgaven, og masse
hederlig omtale. Uansett kurs eller
ikke, nå er det snart vår. Vi fikk jo en
forsmak på den før påske, men så gikk
det som det nesten alltid gjør, snøfall og
kuldesjokk når vi endelig trodde det
var over...  Noen av dere har nok vært
ute og prøvekjørt veiene allikevel. Selv
er jeg er litt pysete når det gjelder
kulde. Jeg gleder meg virkelig til denne
sesongen, jeg har planer om å kjøre
mye. På grunn av eksamener, får jeg
dessverre ikke vært med på Superrally i
år. Likevel håper jeg at dere som skal
dit kommer til å få en kjempefin tur
dere! Ha en god vår, vi ses kanskje? 
P.S. Anbefaler dere som skal være med
på Norway Run å kjøre innom Florø,
Vestlandets vakreste by.

Klem Mette.

Hei. Da er det på tide med noen ord
igjen, etter en liten påminnelse...
Når dette er på trykk er det vår,
påsken er lagt bak oss, uten uhell ute i
fjellheimen håper jeg. Ellers er også når
dette leses DK-samlinga vel overstått
forhåpentligvis, og planene for Norway
Run I boks. 
I år som i fjor blir det 1. mai frokost på
Nebbenes fra 09.30 før vi tar en tur
rundt Mjøsa. Fjorårets hyggelige opple-
velse sitter ennå i minnet, og vi håper
på en like fin tur i 2008. 
Oslo open arrangeres 25 Mai på Bjerke
Travbane, og H-DOCN vil være repre-
sentert. Møt opp kjære medlemmer. 
Ellers så er det treffkalenderen som
skal gå opp, og for den som må jobbe i
helger er det umulig å få med seg alt.
Sånn er det bare, men man får gjøre
sitt beste.
Vinteren for min egen del har gått med
til anskaffelse av nye vinduer, isolasjon
og panel til huset. Så det blir mye å
gjøre utover sommeren. Men tid til syk-
kelkjøring blir det, en prioriteringssak
mener jeg.
Medlemmer i mitt område oppfordres
til å ta kontakt.
Jeg ønsker alle en fin vår, kjør trygt...

Vidar

Hei å hå. Når dette leses er nok
sesongen i gang her vestpå. Jeg har ikke
så mye på hjertet denen gangen, bort-
sett fra at Superrally i Danmark nær-
mer seg, og det er det nok mange som
gleder seg til. Norway Run som starter
i Lyngdal lørdag 12. juli, har sitt første
stopp/overnatting i Bergen, hos Old
Timers MC. Det er ikke nødvendig å
følge Norway Run hele veien, så dere
som bare vil/kan følge deler av den er
også hjertelig velkommen. Jeg kommer
til å legge ut cirka ankomsttid på
Halhjem. Det er fullt mulig å møte opp
der, og bli med på Kafé Ole B,  spise
godt og etterpå sige i behagelig tempo
gjennom en allerede oppkjørt løype
mot byd’n.
Jeg tror faktisk turen kan bli fin, selv
om du er Bergenser og kan hvert et
smitt & smau. Følg med på webben
(finn turer). Still inn eller resett hjernen
og lat som du er turist. Det blir en fin
tur!
Jeg trenger hjelp av noen på sykkel når
vi tar imot gjengen fra Lyngdal og de
som har hengt seg på underveis. Fint
om de som kan hjelpe til litt tar kon-
takt med meg.

Ha en knall vår!

H-D Hælsing Stig.
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VIANOR: Fra 25% -36% rabatt på dekk, fel-
ger og batterier til bil og MC.Avtale inngått
av Fred Olsen. Arbeidspriser : I h.h.t. enhver
tid gjeldende Vianor liste. Øvrige produkter:
Pris på forespørsel Betalings-/leveringsbeting-
elser: Kontant betaling ved vareleveranse. For
å oppnå ovennevnte rabatt må gyldig med-
lemsbevis fremlegges.

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

BARRES GRILL OG PIZZABAR V/
SHELLSTASJONEN: 7200 Kyrksæterøra,
tlf: 72 45 22. 15% rabatt på matservering.
Avtale inngått av Aron

BESTEMORS MC: Sigrids vei 11 o 
7725 Steinkjer, tlf: 913 66 890. 
Harley-Davidson/utleie/ salg av MC utstyr. 
10 % rabatt. Avtale inngått av Ove Derås

TERJE WOLD A/S IMPORTØR: Rabatt -
avtale på Avondekk. Ring Erik på 
telefon 72 88 93 77

FLOBERGSHAGEN
ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 1970-
2005. Avtale inngått av Thomas Lindal

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

SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæter øra, 
tlf: 72 45 14 62. 10% rabatt.  
Avtale inngått av  Aron

JOKER´N PIZZABAR, HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer. 
Tlf: 77 83 43 44 

HØY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655. Dunlop
MC-dekk - 25% rabatt. Avon MC-dekk - 23%
rabatt. Omlegging/avbalansering  kr. 125,-
netto eks.mva. Miljøavgift MC kr. 15,- netto
eks. mva. Vi lagerfører endel MC-batteri. Har
omleggings- og avbalanseringsmaskiner for
MC-hjul. Avtale inngått av Øystein Lorentsen

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

VERSTO TURISTHEIM: 
Spesialpris på over natting. Kun kr. 195.-
pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag: Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.
MORGEDAL I TELEMARK. Avtale inngått av
Sigurd Langeid

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

BAKK INDUSTRIER:
Myrhaugen, 7200 Kyrksæterøra. Tlf: 72 45 22
50.  20% rabatt på glassblåsing og montering
av Helicoil. Avtale inngått av Aron

SOULED OUT:Topp ungt soulband gir gun-
stig pris på treff/festjobber. Ring Kolbjørn på
71 25 25 76. Avtale inngått av Odd Christian
Hagen

RINGLIS DEKKSENTER: 7332 Løkken
Verk Rabatt tilsvarende mva til H-DOCNs
medlemmer. Tilbudet innkluderer omlegging
og balansering. Tlf: 72496950.  
Avtale inngått av Torbjørn Sand

WURTH NORGE A/S: Kontorer rundt
omkring i Norge. Verktøy/ Kjemi/ elektrisk/ 
skruer og diverse utstyr 20-50% alt etter hvil-
ken vare det er. Avtale inngått av  Geir "Benzin

ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget kort,
Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlems kontoret. Avtale inngått av H-DOCN
styret 

ABRA A/S, KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim 
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av størrelse
på handelen.
Avtale inngått av Jan Kåre Krokdal

BUDGET HELLAS 30 % rabatt på leie av
Harley-Davidson. Info: www.budget.gr
Kontaktperson: Michael Thanos. 
Tlf: 0030 1 34 98 700 e-mail: moto@budget.gr

INDUSTRIVERKTØY A/S: 35% rabatt på
alt USAC verktøy. Industrigata 7, 
4632 Kristiansand. 
Vis medl.kort. Avtale inngått av Oskar.

STEINKJER VULK A/S: 7700 Steinkjer, tlf:
74161300. Dekk og slanger.  
Ulike prosentsatser.

FLISESPESIALISTEN AS: Myreneveien
30, 4800 Arendal, 15% til alle  H-DOCN-med-
lemmer ved visning av medlemskort. Kontakt
Henrik på telefon 370 28 700 eller 
fax 370 28 600. Avtale inngått av Odd Jorkjen

MC-SHOP STAVANGER: 20% på alle
drag-specialities deler. Tlf: 51 82 74 74  Avtale
inngått av Glenn.

MC BUTIKKEN SANDNES: 
H-DOCN medlemmer gis 15% rabatt på
utvalgte deler.
Butikken holder til i Strandgaten 11, 4307
Sandnes Tlf. 51 97 86 00,  Telefaks 51 97 86 01

MUDDY WATERS: Medlemmer av H-
DOCN m/følge/ ledsager betaler medlemspris
ved konserter på Muddy Waters, Grensen 13,
N-0159 Oslo.  Tlf: +47 2241 0640. 
Email: MuddyWaters@osloblues.com 
Avtale inngått av Geir bredde.

SMYRIL LINE: Oppgi ditt medlemsnummer
når du bestiller og få 10 % rabatt. 
Tlf: 55 59 65 20 www.smyril-line.no 
Avtale inngått av Oskar Sigurdsson.

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

PIZZA`N PA AUSTMARKA: 
2224 Austmarka tlf.  62 82 84 04 Plassen
befinner seg midt på "Villmarksveien" mellom
Halden og Elverum.  10 % på alt til medlem-
mer av HDOCN. Avtale inngått av Barney.

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

Hot Rod
10% klubbrabatt ved fremvisning av medlems-
kort.

Welcome Inn Hotel Lyngskroa AS 
9046 Oteren Telefon: 77 71 50 00
10 % rabatt for H-DOCN medlemmer og
Norwayrun deltagere, på overnatting og
bespisning. Beliggenhet: innerst i Lyngenfjorden
ved krysset mellom E6 og E8. 
(Hotellet ligger like rundt svingen for RTTAF)
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H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre medlem-
mer. Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i  posten slik at
de vet hvordan dette ser ut.

• Vårklargjøring
• Ombygging av sykler 
• Overhaling av Motor og Girkasser 
fra gamalt til nytt.  

• Digert lager av Deler til gammelt og nytt.
• Orginale H-D Deler  samt  Masse  
CCI Deler

Vi kan hjelpe deg med det meste.

TWIN THUNDER - Tlf.: 38 33 11 04 Mobil 91 36 01 30
Sandveien 12, Kvavik, 4580 LYNGDAL

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

...din Harley hos oss! Vi fintuner din
sykkel om den er gammel eller 2008
mod.




