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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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Butikk:
Varer kan bestilles gjennom vår
hjemmeside: www.h-docn.no
Vegard tlf. 922 27 294
e-post: butikken@h-docn.no
Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Tlf.: +46 524 600 10
Mob.: +46 736 511 138
e-post: annonse@h-docn.no
Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson
Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2008
Bladet er et åpent forum for alle
medlemmer, abonnenter og
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon eller annonser. Fotos
og tegninger er alltid velkomne,
selv om du ikke skriver selv. Så
hør fra deg!
Alle henvendelser til Harley-News
vedrørende reportasjer, kjøp &
salg, treff m.m gjøres til redaktør
Elin Bakk.
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oljelandet Norge by på det
samme. Jo da, rundt de største
byene og i tettbygde strøk er
det ikke så aller verst. Men nå
tenker jeg på blant annet på Rv
3 over Kvikne. Den mest brukte veien til Østlandet og
Europa av folk fra midt- og
nordnorge. Jo lenger opp mot
fjellet jeg kom, jo større ble
gropene og sprekkene i asfalten. Enkelte steder var de så
brede og dype at havner du
med framhjulet oppi i rett vinkel, kan det gå skikkelig galt.
Og sånn har det vært i flere år
nå. Riktignok var asfalteringsgutta ute på tokt. Men det er
tydelig at her skal spares.Ti
meter med asfalt, og så hundre
meter vi må slite enda mer på
den gamle. Resultatet blir høydeforskjeller og kanter der
den nye asfalten begynner og
slutter. Slett ikke noe godt å
kjøre på, og utrolig frustrerende. For nå du har kjørt på
den nye asfalten en bit, blir det
enda stussligere å komme inn
på den gamle og sprukne igjen.

Hei der ute…
Håper dere medlemmer der ute
har hatt en fin start på sesongen.
Selv fikk jeg en kanonstart til
danske Friends Open,
Smålandstur i uka i mellom og så
til SuperRally i Fredericia. Noen
helger senere hadde vi ei super
helg på Valle. Og alt har foregått
omtrent uten regn, i strålende
solskinn og i temperaturer opp
til 30 grader. Da er det vel ikke
lov å klage, selv om himmelen
jeg nå ser ut på, er mørk og
utrygg for regn. For når sola
skinner og v-tvin motoren durer,
har man følelsen av at dette er

livskvalitet på topp, og medisin
mot det meste.
Det er bare en ting som ødelegger litt. Jeg skal ikke klage over
bensinprisen, selv om den har
gått over alle støvleskaft.
Feriestressede bilister i varmen
er heller ikke temaet, selv om
det kan være nervepirrende nok.
Det var under reportasjeturen
til Trondheim, for noen uker
siden, jeg begynte på kjenne på
en gryende irritasjon. Her har vi
kjørt mil etter mil på danske og
svenske veier. Flotte veier, godt
vedlikeholdt og med nogenlunde
bra standard. Hvorfor kan ikke

Da vi skulle til Valle opplevde
vi det samme. Riksvei 134 bar
preg av humper, sprekker og
telehiv. Ubehagelig og slitsomt
å kjøre på. Norge er vårt nærmeste ferieland, det er sant.
Men om turen bærer preg av
risting og dårlig veistandard
som går ut over både kropp
og sykkel, blir noe av idyllen
ødelagt. For ikke å snakke om
de som kommer fra lengre sør
i Europa, og dette er hva de
blir møtt med. Så forslaget mitt
er, ta med et knippe samferdelspolitikere, sett dem på
baksetet på en stivrammechopper, og dra til over
Kvikne. Det er ikke sikkert det
hjelper, men er et forsøk verdt.
Nok om det.
Oslo open gikk av stabelen
igjen i år , etter en pause i fjor.
På Bjerke var det kjempeoppmøte og flott vær, i alle fall det
meste av dagen, gjorde sitt til
at det ble et kjempearrangement. SuperRally i Fredricia ble

også et rekordarrangement
med nesten 20 000 deltakere.
Det kan du lese mer om i
dette bladet.
Valleteffet ble avviklet uten en
teknisk arrangør i år, og i
ettertid må vi si at H-DOCN
gjorde en bra jobb. Noen savnet koteletter på fredag, og
mente at suppe og pølse ikke
var mat for ekte bikere. Men
alt i alt fikk vi til et flott treff.
Ikke minst takket være værgudene. All honnør også til ildsjelene i klubb og styre som halte
dette i havn. Artikkel og næremere rapport kommer i neste
News.
Med Valle treffet lagt bak oss,
er det årets Happening i HDOCN regi, Norway Run, som
står for døren.Vi som skal
delta, gleder oss ufattelig mye.
Dette blir spennende, både for
arrangører og deltakere. Siden
vi ikke har noen påmelding, er
det umulig å si på forhånd hvor
mange som henger seg på. Men
interessen er stor, både blant
medlemmer og andre. Dette
må bare bli utrolig sosialt og
trivelig, solskinn er allerede
bestilt. Og som en grand finale
får vi Run To the Arctic Fun i
Storfjord. For de små har vi
familitreffet helga etter, 25. –
27. juli på Bakksetra mellom
Aure og Kyrksæterøra. Og
ikke lenge etter, arrangeres
Late Summer Run i vakre
Stryn i Nordfjord.
Så det ligger an til en hektisk
sesong for mange av oss. Noe
passer inn i programmet, og
noe må man bare droppe. Men
det kommer alltid nye sjanser,
så fortvil ikke om du går glipp
av noe. Husk å ta med kamera
på tur, ta masse bilder. Disse
har vi bruk for i bladet ut over
året. Noen notater i tillegg
eller en artikkel blir jeg også
utrolig glad for. Og husk bilder
til lesernes.
Kjør vakkert!
Hilsen Elin redaktør.

Foto: Hasse Antonsson

www.h-docn.no
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M ed Fre de ric ia
s om mål
Sykkelen var pakket
og klar allerede ei
uke før SuperRally
begynte.Treffet
Friends Open i
Hadsund i Danmark
var første stoppested. Deretter en
svipptur over til
Småland for å besøke
exredaktør Berit, før
vi avsluttet hele turneen i Fredricia og
endelig, det store
SuperRally 2008. Det
var jo ingen vits å dra
hjem bare for et par
dager.
Tekst/foto: Elin Bakk
Ved avreise Hedekas, var himmelen mistenkelig grå, og gråere ble
den etter hvert som vi passerte
Uddevalla. Og da vi, (min samboer Hasse, BenzinGeir som hadde
rømt fra vinter og snø oppe i
Tromsø ei uke tidligere og meg
selv) startet fra Ljungskile, der
resten av Bengalos gjengen hang
seg på, begynte det å regne.
Etter hvert bøttet det ned, og
motorveien fortonte seg som en

6

dusj, i en grå dis, med et og
annet rødt bremselys i det fjerne.
Red light weather
Når man sitter slik og kjører i
styrtregn, det trekker kjølig
rundt ørene, leter man forgjeves
etter en liten lysning i alt det grå
og våte. Da er det at en liten
positiv tanke sniker seg inn i
hjernen.
- Når det begynner med sånt
vær, kan det vel bare bli bedre?
Etter å ha kjørt en halvtime i
pøsregn, er det jeg ser det.
Oljelampa begynner å lyse. Blant
mine nymonterte led-lamper
finurlig bygd ned i luftfilteret, kan
jeg tydelig skimte et rødt lys
som ikke skal være der.Ved første avkjørsel fra motorveien
svinger jeg av, fulgt av de to som
kjørte bak meg.
- Hva er det nå da?
De to er bare sånn passe imponert over valgt sted og tid for å
ta en stopp.
Jeg forklarer problemet, og etter
stopp og ny start av sykkelen og
litt diskusjon, blir vi enige om at
det nok er den store mengden
av vann, som har tuklet med ledlampene, og lurt de til å tro at
de må gløde litt. Og riktignok,
etter at vi er ute i det gråvåte
helvetet igjen, er det frilampa
som begynner å lyse. Og jeg som
vitterlig freser av sted i femte gir

Nr. 3 - 2008

Benzin har truffet kjente. Den finske ex-presidenten Jussi er også på tur,
sammen med sin kone Hanna.
i 110 km i timen. Nei, den teknikken er ikke lett å forstå seg
på.Vi kom oss frem til kaia, og
det er da neste happening skjer.
Ikke min sykkel denne gangen,
men Vickans Fat Boy kjenner
tydeligvis ikke for å reise med
båt i dag. Etter stopp ved bilettluka, nekter den plent å starte.
Men med skal den, om den vil
eller ikke, basta! Sykkelen blir
dyttet i gang, og Vickan kan kjøre
ombord i Stena Line.Vi er på vei
til Danmark.
Det gode liv i Danmark
Vel framme på dansk jord, og
med Vickans Fat Boy atter en
gang dyttet i gang, settes kursen

mot Hadsund.Vi droppet motorvei, og valgte kystveien ned. På
en bensinstasjon ble det skrudd,
og tenkt, og resonnementet var
at statoren hadde tatt kvelden.
Med alle lys utkoblet på Vickans
sykkel, og ved godt mot, bærer
det av sted igjen. Regnet, som
hadde gitt seg da vi entret
Danmark, hadde tiltatt, og verden fortonte fremdeles seg grå,
våt og trist for oss motorsyklister. Vel framme i Hadsund kunne
vi se flekker av blå himmel, og
solen tittet også frem.
Selvfølgelig kom den verste
skura da alle drev og satte opp
telt. De nye facilitetene, en flott
dusj, ble plutselig helt unødven-

ble dirigert inn på et jorde bortenfor treffet, og måtte campe
der. Faciliteter: ingen. Omtrent
som for de som allerede var
inne. Verken toaletter eller barer
åpnet før torsdag. Veien forbi
treffplassen var ganske trafikkert,
så etter hvert ble det et utrolig
kaos, av sykler som trodde de
skulle få kjøre inn på området.
Og militærpolitiet fra

området. Vi ble fotografert både
forfra og bakfra av politiet, men
de så nok på oss som ganske
snille. Vi ble bare vinket forbi, og
slapp i alle fall inn i de små teltene, hvor man ble sjekket på de
mest private steder. Inne på
området fant vi oss ei tomt, og
begynte å spre ut våre eiendeler.
For i vår uendelige godhet hadde
vi lovet å ta opp plass til både

Campen er opprettet.
dig. Her kom dusjen rett ned fra
oven, og bare sjampo og såpe
manglet.
Om treffet i Hadsund skal jeg
ikke gå i detaljer, men vi ble tatt i
mot av trivelige dansker, med
nydelig mat, billige drikkevarer,
en super fest, flott vær, busstur
til havet og en koselig dansk kro,
med dertil dans på bussen tilbake. Sammen med folk fra blant
annet Bengalos, Company og
Hydra hadde vi ei kjempehelg, og
en super sesongstart. Det er da,
når man sitter i godt lag i teltleiren, lyger og ler så krampa tar
tak i magen, med god mat og
drikke, gode venner og sola varmer i nakken, at man spør seg
selv; Hvordan kan vi leve hele
vinteren uten dette? Svaret sier
seg kanskje selv; Det er fordi vi
vet, at etter hver vinter, kommer
en ny sommer, med mer av det
som for oss bikere er selve
essensen i livet. Ut på tur...
På smålandsbesøk
Men som med julaften, 17-mai
og bursdager. Alt godt har dessverre en ende, og søndagen med
oppbrudd og hjemreise er en
realitet. Noen skulle hjem igjen

Den som sover synder ikke.

og på jobb. Andre hadde tatt uka
fri, og bare luffet rundt i påvente
av neste helg og SuperRally. Mitt
reiseselskap satte kursen mot
Helsingør, og en liten fergetur
tilbake til Sverige igjen. Hallaryd i
Småland var neste mål på reisen,
og besøk hos Berit ex-redaktør.
En planlagt fergetur for å unngå
noen mil, gikk i vasken på grunn
av fullbookede ferger, og for lite
plasser til å stroppe fast motorsykler. Men vi fikk da sett hvordan det så ut i Ebeltoft. Og så
lenge sola skinner, og syklene
funker, er ikke noen ekstra mil
noen problemer. Først klokka
halv to på natta var vi fremme i
Hallaryd. Da var vi både småfrosne og sultne. Men etter en
varm velkomst, med kveldsmat
(nattmat?) og varm te, var vi så
gode som nye igjen. Dagene i
Småland gikk til guidede turer i
området, god mat, sosialt samvær og avslapping på altanen. Og
da onsdagen kom, hadde vi pakket syklene igjen, og var klare for
en ny Danmarkstur. Det flotte
været hadde vedvart siden forrige helg, og livet var bare deilig.
For tidlig ute
Vi ankom Fredericia ut på onsdag ettermiddag, og fikk bunkret
opp litt mat, øl og vin og satte
deretter kursen for treffområdet. En delegasjon fra Orkanger
holdt fortet, og vi styrte mot
innslippet med sikre smil. Vi var i
alle fall tidlig ute. Men tydeligvis
ikke tidlige nok. Onkel politi likte
lite at treffet skulle begynne en
dag tidligere enn arrangørene
hadde søkt om tillatelse for.
Dermed ble porten stengt rett
foran nesten på oss, og de 1000
som alt var inne, fikk holde seg
der. Vi prøvde både trygling og
bønner, men ingenting hjalp. Alle
som kom på onsdag ettermiddag

Er det ikke plass, får man lage seg plass.
Heimevernet fikk dirigere og
peke og riktig spille seg. Noen
fant ikke den andre campen, og
satte like godt opp teltet på
andre sida av veien for innslippet. Den danske H-D klubben
var like oppgitte, som treffdeltakere som ikke kom ut, og som vi
som satt utenfor og ikke fikk inn.
Politiet var ikke til å rikke. Men
en ide ville kanskje være å søke
om tillatelse til å slippe inn folk
noen dager før, neste gang?
Endelig innenfor
Torsdagen kom, og enda flere
deltakere hadde samlet seg på
parkeringa ved innslippet. Og
bare fem minutter før tolv, da
treffet offisielt skulle åpne,
begynte de å slippe folk inn på

Norske flagg vaiet på mange telt..

7

H - D O CN
n
e
k
k
i
t
u
b
www.h-docn.no

E-post: butikken@h-docn.no

65,150,-

Refleksvest med
H-DOCN Reklame

T-SHIRT m/lang arm M-L

450,100,Høyde 100 cm.
Diameter 31cm.
Rommer 59 liter!

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

90,400,-

H-DOCN caps

NYHET!
Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

Hette-jakke Orange og
sort XS - XXL

90,120,-

Strikkalue, passer både
store og små!

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

NYHET!

60,H-DOCN kaffekrus.
Igjen på lager!

190,Førstehjelpsutstyr.
Innholddsrik men i MC
vennlig størrelse. Et must
på turen.
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100,5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006

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

Brodert tøymerke «Federation» midl. utsolgt
Metallmerke «Federation» kr. 30,Vinylstikkers «Federation» midl. utsolgt
Vinylstikkers (8cm) kr. 20.Metallmerke (rundt) H-DOCN
kan både skrues og syes på kr. 60.Treffmerke anheng kr. 65.Refleksvest, XL kr. 65,Brodert Tøymerke, H-DOCN kr. 50,Super Rally pinn 2006 kr. 20,-
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350,H-DOCN beltespenne

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

120,-

H-D mot F16
Harley-Davidson fikk
vise sine kjempekrefter mot forsvarets
F16 jagerfly under
Bodø Air Show.

Både Reidar Samuelsen og
Dragracefører Lars Ole(Lasse)
Berg var strålende fornøyde
etter helgen og kunne konstatere at Harley-Davidson er minst
like hurtig som forsvarets F16
jagerfly.

Tekst: Elin Bakk/H-D Nord
Norge
Foto: Geir Rishaug,
Stockshots no
På Bodø Air Show i midten av
juni var det ikke bare raske fly
man fikk se. Det ble også et dragrace, der kampen sto mellom
en Harley-Davidson Destroyer,
kjørt av Lars Ole (Lasse) Berg,
en Porche 911 og et av forsvarets F16 jagerfly. Et publikum på
15000 var vitne til denne nervepirrende kampen. Det ble utrolig
jevnt mellom H-D og F16 på den
400 meter lage rullebanen.
Porchen med sine cirka 500 hk
ble hengene etter. H-D
Destroyer gjør 0-100 km/t på
2,5 sekunder og 0-200 km/t på
kun 7 sekunder, så her er det
snakk om ekstrem hurtighet.

Forsvarets F 16 fly.

Harley-Davidson Destroyer i aksjon.
Det var stor interesse blant publikum for ̊a studere den raske motorsykkelen på nært hold...

- Bakgrunnen for deltakelsen til
Harley-Davidson er å vise at
Harley-Davidson så absolutt er å
regne med når det gjelder raske
sykler, forteller daglig leder
Reidar Samuelsen hos HarleyDavidson Nord Norge.
Det ble samtidig produsert en
egen reklamefilm for H-D
International som skal distribueres bredt over hele verden.

Skjønnheten...

Du kan bli kjent med begge hos oss
Om du til slutt velger en stilig V-Rod® eller en rå Night
Rod® Special er mest et spørsmål om temperament.
Uansett får du en opplevelse for livet. I år er den
vannkjølte V-twin motoren økt til 1250 cc og 123 hk.
Den nye slureclutchen hindrer bakhjulet i å låse seg
når du girer ned. De enorme Brembo® bremsene kan
leveres med ABS, så du alltid har kontrollen.

...eller udyret?

Hva venter du på?

Harley-Davidson Bergen
Heiane 6, 5131 Nyborg
Tlf: 55 39 22 00, www.hdbergen.no

19

Jeg har ikke noe
Utsagnet over er ikke hentet fra kona en lørdagskveld, men er mer
et uttrykk for at vi mc-frelste på hjemlige trakter ofte utfordres av
værgudene i forhold til valg av kjørehabitt.

Det kan jo også bety at kulhetsfaktoren er rimelig høy,
i tillegg.

Tekst: Bjørn E. T Larsen
Foto: Anita Skoglund/ Kjell Lindberg

tilbakemelding fra en som er god
på både svetting, og det å fryse.
Vi tester skinn
Vi har valgt ut kjørejakken Bc
Fire og buksen Bc Chief
Begge er laget av impregnert
oksehud, som er behandlet med
varmereflekterende TFL Cool
System og ekstra forsterket på
utsatte steder. Sikkerheten er
ellers ivaretatt med tre sømmer
på utsatte steder, som sikkerhet
for at plaggene ikke skal gå opp i
sømmene ved røff kontakt med
asfalten. Plaggene har CE-godkjente beskyttere i skuldre, albuer, hofter og knær, og i tillegg
kan Back Converter settes inn i
jakka. Jakke og bukse kan også
kobles sammen. I tillegg til at
utstyret skal være varmeavvi-

Stopp i Roskilde på veien ned, fra venstre Zina, Uno,
meg, Anita og Øyvind.
Når jeg skal ut å kjøre skal det
helst være klær i svart skinn.
Men sist jeg flådde av meg ei
gammel selebukse av Trøndelag,
var jeg gjennomblaut og måtte
bruke tre dager til tørking. Det
finnes ikke dårlig vær – bare dårlige klær er det enkelte som
hevder. Det er nok en sannhet,
men i jungelen av klær, hva skal
en velge? Kan man ha en kjørehabitt for alle slags typer vær, så
ville verden sett enklere ut.
Forventningene var derfor på
topp i forkant av en testtur på
rundt 160 mil i forbindelse med
Super Rally 2008. Norge
Danmark tur/retur i begynnelsen
på mai bør kunne by på det
meste av vær.
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Testpilot
Daglig leder for Jofama AS i
Norge, Cato Moen, har lovet
meg kjøreklær som holder så vel
stekende sol, som øsende regn
ute. Klærne tar seg godt ut og er
laget i naturens eget materiale,
skinn, som det passer seg en
biker. Pinsen i fjor ble tilbrakt på
sykkelen i forbindelse med 25
års feiring hos Spiders MC i
Åsen i Trøndelag. En tur på litt
over 120 mil. Pinsen var senere i
fjor, men vi fikk med oss
Ringebufjellet og Rørosvidda.
Tanken er derfor er å sammenligne den turen som foregikk i
”plastdress” med denne i skinn.
Ingen stor vitenskap med andre
ord, men en ren subjektiv
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sende, er utstyret også vann- og
vindtett takket være en såkalt
Drywaymembran.
Vedlikehold
- Alt skinn trekker vann. Dette
gjelder også Halvarsson sine
plagg. De er impregnert når de
er nye, men etter hvert forsvinner impregneringen og plagget tar opp stadig mer vann.
Dette vil en kunne unngå ved å
smøre klærne inn med lærfett.
Smøring er også viktig for å opprettholde elastisiteten på fibrene
i skinnet. Noe som er viktig for
både komfort og sikkerhet.
Dette fordi tørre fibre gjør plaggene stivere og vesentlig svakere, forteller Cato Moen i
Jofama.

Klar for hjemreise fra SuperRally i Danmark i strålende
solskinn og 20 varmegrader.

å ha på meg…
Halvarsson lover mye og selv
har jeg blitt manipulert flere
ganger av ”Texer” og ”Gorer” i
forbindelse med valg av jaktklær.
Når det gjelder mc-bekledning,
har skinnjakka fra åttifire, ei gammel selebukse fra Jofama, ei
enkel skinnbukse fra
Handelsboden, ei kunststoffjakke
fra samme sted med tilhørende
bukse fra Well Done og en regndress fra Lidl, utgjort utvalget.
Alle innkjøp styrt av at det har
vært billig. Kjøp billig, kjøp dyrt,
som kona bruker å si.
Kvalitet koster
Klesutvalget fra Halvarsson har
en pris på kroner 3895 for
jakka og kroner 3295 for buksa.
Likevel er dette noe rimeligere
enn merkevarer fra HarleyDavidson, Arlen Ness, Orange
County og lignende merker.
Dessuten er Halvarsson sine
produkter utviklet under de forhold hvor vi stort sett skal
bruke dem, nemlig i Norden.
Siden jeg begynner å bli voksen
og tilbringer rundt ti tusen kilometer i året på mc, er det kanskje på tide å tenke komfort. Og

for ikke å snakke om sikkerhet.
Tilpassing av bukselengde ble
gjort på verkstedet til Jofama i
Kongsvinger, mens selve innkjøringa (minst 10 timer i følge
Moen) ble gjort i forbindelse
med Finnskogtur, kaffetur til
Vormsund og Mjøsa rundt (8
timer i regn). Turen til Danmark
starter klokka åtte, 8. mai fra
Tavernaen på Kongsvinger. Fire
Harleyer ”hitting the road” med
Superrally 2008 i Fredericia, 82
mil lenger ned “down the Road”
som mål. En tur preget av mye
sol og varme, med temperaturer
opp i 30 pluss. Etter fire flotte
dager der var det tid for hjemreise og 90 nye mil i fantastisk
kjørevær.

Like tørr under
Testen så langt har med andre
ord foregått i forbindelse med
korte og lange turer, i regn,
kulde og strålende solskinn over
en strekning på til sammen 192
mil og er mer å betrakte som et
førsteinntrykk. Jeg mener jeg har
fått prøvd ut de fleste egenskapene ved plaggene, men har gudskjelov sluppet å teste det viktig-

ste, sikkerheten ved velt eller
kollisjon. Et fortrinn Halvarsson
etter min mening har god dokumentasjon på.
Åtte timer i regn og like tørr
under, er nesten for godt til å
være sant, men det er faktisk tilfelle for disse klærne. Den
samme membranen er sikkert
også med i bildet når det gjelder
å holde på varmen i kaldt vær.
Når det gjelder solskinn, som
det har vært mest av i testperioden, oppleves utstyret som velfungerende, særlig befriende er
det med lange langsgående luftelommer på hver side av ryggen i
kombinasjon med cool systemet
(påvirker ikke huet).
Fuktig følelse
Det eneste jeg så langt har å
utsette på utstyret er tendensen
til en følelse av å være litt fuktig
eller rå. Noe som kanskje har
noe med membranens evne til å
transportere fuktighet ut og hva
man eventuelt har under. Dette
har imidlertid blitt bedre og
bedre etter hvert dom jeg har
brukt klærne. Min konklusjon så
langt, er at dette er utstyr som

egner seg for våre forhold og
som jeg kan anbefale, med et lite
forbehold for de som har en
tendens til å svette mye (ikke
bare dagen derpå).
Av seks mulige tennplugger får
jakka Bc Fire, fem plugger
og buksa Bc Chief, får også fem.
Jofama AS som forhandler
Jofama, Halvarssons og
Lindstrands har eget verksted på
Kongsvinger for den som ønsker
å gi gammelt skinn nytt liv..
Les mer på www.jofama.no
Her skal svette komme ut, og
frisk luft inn.

Testkarakter:
Staselig påkledd for testtur i
nytt skinn fra Jofama.
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Ny butikksjef

Vår nye kremmer
Morten Hammervik
har allerede fungert i
jobben i noen måneder. Her forteller han
litt om hvem han er
og hvorfor.
Vel jeg er altså en kar fra
Brandval i Solør født i 1972. Med
far som "reodor" og mor som
hjelpepleier, ble det til at oppveksten besto i å følge mine to
eldre brødre inn i verkstedets
forunderlige verden, for så og
komme inn til mor med oppskrapte fingre og olje i håret.
Motorinteressen har ligget i
familien i mange generasjoner,
ingen spesielle retninger, men
rett og slett bare alt som durer.
Jeg satte sammen min første
traktor som trettenåring, og fulgte deretter på med full restaurering av en Triumph Tiger cub
som femten. Siden ble det biler
av ymse slag, har vel hatt ca
femti stykker, når det gjelder
mopeder og motorsykler er jeg
ikke sikker på antallet lenger.
H-D har alltid vært spesielt for
meg. Som sekstenåring fikk jeg
sitte på med min bestevenns -58

duoglide. For en opplevelse!
Denne kameraten startet senere
Four Horsemen mc Brandval
sammen med min bror.
Min første H-D ble en 63 modell
Early Shovel. Denne var totalt
nedkjørt og måtte derfor helrestaureres. Den hadde tydeligvis
ikke hatt godt av å stå parkert i
så mange år uten stell. Om sykkelen trengte en kjærlig hånd før,
da trengtes det en trollmann nå.
Sykkelen ble plukket ned i molekyler, nye deler ble kjøpt, men
akk og akk. Det ække bare bare.
Tida gikk og gikk, helt til en stakkar kom med et akseptabelt bud
på hele ruklet! Sykkelen eller
rettere sagt delene ble byttet ut
med gangbare papirlapper. Turen
gikk nå "over dammen" til Hydra
MC Nesodden og Sveinung som
hadde en fin Shovel for salg, om
enn med kulehull! Etter litt grubling kom jeg med et "skambud,"
som etter en grundig vurdering
ble godtatt. Denne sykkelen er
nå omlakkert og ute på veien. I
vinter snublet jeg over ennå en
shovel, og jeg syntes den kunne
passe veldig bra i garasjen sammen med den andre. Det er jo
godt med litt selskap, når
man drar på åra! Også denne er
nå nylakkert og klar for veien.
Jeg gleder meg til å besøke
Sveinung med gamlesykkelen i
nær fremtid.
Jeg bor på Nykirke, et lite tettsted like ved Horten, på ellevte
året. Jeg er gift, og har to barn på
åtte og ti år. Til daglig er jeg eier
og daglig leder av Skog & Hage
Horten AS, og her har vi også et
lite utsalg av H-DOCN sine produkter! Mye av tiden min havner
her, enten i butikk eller på verkstedet. Planen er at på torsdager
vil vi ha åpent for bikere etter
18.00 som av en eller annen
grunn skulle ha lyst på en kopp
kaffe, ha behov for vår kompetanse, eller vi planlegger en tur
på syklene.

Jeg har også et verksted hjemme
på gården, som står tilgjengelig
for bikere som måtte få behov
for litt assistanse gjennom
Vestfold. Her har vi også muligheter for overnatting om det
skulle være behov for større inngrep. Jeg ser frem til å møte
gamle og nye mc venner, og
håper på mange mc-treff i
sesongen som kommer.
Jeg håper dere medlemmer vil ha
litt tålmodighet med meg i
denne nye rollen som butikksjef,
til jeg blir litt varmere i trøya. Til
gjengjeld lover jeg å være lydhør
for forslag til butikken og levere
kvalitetsvarer til rett tid.

H-D på en
annen måte
I sin pressemelding
som kom før lanseringen melder Harley
Davidson at mange
vil oppleve den nye
XR 1200 på en annen
måte enn andre
Harleys.

Sykkelen er inspirert av XR 750
som ble lansert i 1970, og ble
dominerende i amerikansk flat
track racing. XR 750 hadde en
90 hesters v-twin motor, og vant
28 av de 36 siste løpene arrangert av AMA (American
Motorcycle Association).
Sykkelen H-D nå har lansert, er
bygget rundt mye av det som har
gjort XR 750 til en vinner, men
denne sykkelen er også tilpasset
landeveiskjøring.
Navnet er XR 1200. Med denne
sykkelen håper Harely-Davidson
å frelse nye mc-kjørere inn i sine
rekker. I tillegg til den mektige
W-tvin motoren med bensininnsprøytning, har den Showa
sportsfjæring og kraftige
Nissinbremser med fire stempler.
- Vi gleder oss virkelig til denne
lanseringen, sier Matthew Knott
fra Harley-Davidson Europa.
- Den utrolig positive reaksjonen
vi har fått helt siden vi viste frem
prototypen til XR 1200 for et
par år siden, viser at det er stor
interesse for en sykkel som er
utviklet med basis i HarleyDavidsons racing-tradisjoner.
Les mer på: www.harley-davidson.com

Tekst: Elin Bakk
Foto: Harley-Davidson
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Roys Rocking
chopper
Roy- Andre Skarstad er ung og entusiastisk
og hadde en drøm om å bygge noe selv.
Musikkinteressert som han er, kom det ikke
som en overraskelse at sykkelen han endte
opp med, er en hyllest til et amerikansk
Trash-metal band som ligger hans hjerte nær.
Tekst/foto: Elin Bakk

Kobrainspirert
tank.
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- Utgangspunktet til designet
på sykkelen kommer fra
musikken. Jeg ville bygge noe
som var meg selv, og ikke
høre for mye på andre. Men
jeg er også blitt litt inspirert
av sykkelbyggere som Fred
Kodin og Jesse James.
Kjennetegnet på disse syklene
er en ekstrem framoverlent
sittestilling på en høyreist
langgaffel, så du såvidt kan se
over styret. Men dette er
bare inspirasjon og uten å
sammenligne med disse forøvrig, presiserer han.
Sykkelen ble planlagt og påbegynt i august 07, og utgangs-

punktet for bygget var en
Softail -97 modell. Her ble
motor, primær og girkasse
brukt. Ellers har Roy importert alle deler fra USA. Siden
han er blant den yngre generasjonen av sykkelbyggere, og
har litt andre pc-vaner enn
mange eldre kolleger, var det
helt naturlig for Roy å bruke
nettet og pc’en i prosessen.

ber til daglig hos Kongsberg
Seatex, med pc systemer for
GPS posisjonering, har han
nok litt peiling på hva han driver med. Pc’en er et daglig
arbeidsredskap for Roy.
- Jeg begynte med å finne en
leverandør som kunne levere
håndplukkede deler til et rullende chassis. Da jeg hadde
funnet en leverandør i
Florida, og fått bestilt delene,
fikk jeg nærmest bakoversveis
da fraktbeløpet kom seg på
omtrent det samme som
delene kostet. Dette på grunn
av vekt og mål ved flyfrakt,
forteller han.
Så da måtte han finne en
annen måte å få delene hjem

på. Løsningen ble å kontakte
firmaet Twin Trader på Fosen
som importerer sykler fra
USA. De var behjelpelige med
å frakte Roys deler i en container til en overkommelig
pris. Det tok litt lengre tid,
men den ble brukt til å bestille andre deler han trengte til
bygget.
- Jeg brukte blant annet Ebay
flittig, og kontoen ble regelmessig tømt, innrømmer han.
Da resten av delene omsider
kom i begynnelsen av januar,
følte han at målet om å bli
ferdig til mai var innen rekkevidde. For å rekke det måtte
det jobbes jevnt og trutt.
Både kvelder og netter i flere

Kjøpte på nettet
- Jeg brukte et tegneprogram
på pc’en som heter autocad
da jeg tegnet sykkelen.
Og siden Roy er utdannet
produksjonsingeniør, og job-
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måneder ble viet til chopperbygging og ingenting annet.
De fleste delene måtte tilpasses, kappes, sveises og skrues
på. Roy hadde heller aldri tatt
i et sveiseapparat da han
begynte på sykkelen, og han
har gjort all sveisinga selv.
Noen sveiser måtte gjøres
om etter sleggetesten i
begynnelsen, men han fikk
dreisen på det etter hvert.
Deretter var det mye jobb
med pussing og sliping.
Feil på ramme
Etter hvert støtte han også på
noen problemer. Det var
blant annet en del småfeil på
ramma, sånn som feil dimensjon i styrehodet i forhold til
lagerskålene.
- Her måtte ekspertisen kontaktes, og det viste seg at det
rett og slett ikke fantes lagerskåler med en dimensjon som
passet. Derfor ble lagerskålene limt med spesial-lim.
Ulempen med dette er når
det en gang skal skiftes. Men
den tid den sorg.
Dette er nok ulempen med å
kjøpe deler på nettet. Roy
prøvde å konfrontere leverandøren med feilene, men kom
ingen vei. Fordelen er at
delene kostet bare en tredjedel av hva han hadde måttet
gi for dem i Norge.
- Fordi jeg gjorde det på
denne måten har jeg fått en
bra chopper til en grei pris,
sier Roy.

han ikke behøvde å skru på
motoren, gikk alt etter planen. Alle delene var klare til
lakkering til påske, og Roy
kunne ta en velfortjent ferie
på fjellet og drømme om
lange turer på nysykkelen på
humpete norske veier.
Hvordan lakken skulle være,
var avtalt og designet i samarbeid med lakkerer. Men en
viss kunstnerisk frihet til å
utfolde seg skulle han få.
Det første som kom tilbake
fra lakkerer var ramme og
baksving. Deretter var det
mye behagelig arbeid framover. Da tank og skjermer var
ferdige, var det en lykkelig
Roy som dro rett til verkstedet for å prøvemontere. Og
resultatet var akkurat som
han hadde sett det for seg
under planleggingen.
-Det siste som da gjenstod
var å legge opp det elektriske
anlegget, forteller han.
Det var mange meter med
kabler, og litt knoting, men
også det ble bra til slutt. Da
den første turen skulle taes,
var det med skrekkblandet
fryd.
- Det var nesten som å skulle
lære å kjøre sykkel på ny. Jeg
var uvant med sittestillinga, og
ikke hadde jeg balansen inne.
Men etter noen turer med
overkill chopperen ble den og
Roy riktig så gode venner. Og
i disse dager da dette skrives,
er Rockeren Roy og hans
Overkill Chopper på veien, på
tur til Berlin.

Det meste på skinner
Med resten av bygget, gikk det
meste på skinner. I og med at
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Svart, tungt,
tøft!

© Åsmund Lindal

Den gamle T-skjorta

fra SuperRally på Hunderfossen i 1991 var stadig å se i bruk på Vinstra i 2007. Ikke verst
å se ei T-skjorte i live og brukt med stolthet 16 år etter! Sammen med illustratør David
Keeping laget jeg motivet til T-skjorta i 1991, og jeg kjører fortsatt den samme sykkelen
– som altså var aktuell og moderne modell den gangen. Sammen laget vi også logo og
T-skjortemotiv for SuperRally på Vinstra i fjor. Får vi se den i bruk om 16 år?

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
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Av Øystein ”moses” Aa
GODT VALG !
Så er jeg vel hjemme etter en
fantastisk tur/retur vårt hovedtreff i Valle. Setesdalen viste seg
fra sin aller beste side og treffdeltakerne strålte om kapp med
sola. Et kvart hundre deltakere
møtte opp og jeg håper alle har
den samme gode følelsen nå i
etterkant. Først den befriende
turen, bort fra forpliktelser og
mas (ja - nå tenker jeg på alle så
nær som arrangørene da) så den
sitrende spenningen om hvem vi
møter denne gang.
Så setter treffet seg og en kan
bare rusle rundt å se på flotte
Harleys og prate med gamle og
nye bekjentskaper, før hjemturen

plutselig trenger seg på å gir tid
for oppsummering og ettertanke...
Årsmøte gikk fint, med ok oppmøte. Valgkomiteen presenterte
sin innstilling, og ingen intrudere
kom inn fra sidelinja. Siden alle
som var på valg i år, gjerne ville
ta en periode til, ble det heller
dårlig med fornyelse denne gang.
Personlig er jeg godt fornøyd
med det, da alle i styre fungerer
godt sammen og utfyller hverandre på en utmerket måte.
Jeg takker de oppmøtte for tilliten og ser fram til ett nytt år i
H-DOCN`s og din tjeneste!
Samtidig retter jeg en stor takk
til de som gjorde en kjempeinn-

sats før, under og etter treffet,
slik at vi ble i stand til å
gjennomføre treffet selv om vår
samarbeidspartner gjennom
mange år valgte å ta ett fri-år
denne gang. Nå venter en evaluering for å legge premissene for
neste års hovedtreff.

brikat er viktig å ta vare på.
Mangfold øker inntrykkene.

Om logistikken står oss bi, er
det mulig at du kan lese dette i
uke 29 som er selveste NorwayRun uka! Sleng deg med på tur
og få Run To The Arctic Fun som
ren bonus!
Oppdatert info om N-R og
RTTAF finner dere på www.hdocn.nowww.h-docn.no
For min del har sesongen allerede vært innholdsrik med Super
Rally i Danmark som en pangstart. All honnør til danskene,
som satte deltakerrekord med
18000 blide, solhungrige og
øltørste Harley-Fans.
BikeFest på Lerkendal og Oslo
Open på Bjerke travbane ble
også meget vellykkede arrangementer, som beviser at samhold
også på tvers av motorsykkelfa-

Nå skal sommeren nytes med
sykkelkjøring og gode venner!
Det er fortsatt mange treff å
velge i. Kos deg på din jernhest i
inn og utland, men kjør med sikkerhetsmargin - ikke ta for gitt
at dine medtrafikanter gjør det.
Alt for mange motorsyklister har
allerede forulykket denne sommeren på grunn av egne eller
andres feilberegninger.
Vis hensyn og ta vare på hverandre. Jeg ser fram til å møte dere
igjen!

Neste styremøte holdes i
September. Om du har forslag til
saker vi bør ta tak i så gi oss
beskjed - vi er takknemmelige
for innspill av alle slag!

God sommer - med kubikk og
sjarm
Øystein "moses" Aa
President H-DOCN

INFO FRA MEDLEMSKONTORET
blir det en helt fantastisk stemning. GRATULERER Danmark, både
med besøksrekord, gjennomføring, innhold og ikke minst med været.

H-DOCN vil svært gjerne ha hele vår medlemsmasse som aktive
medlemmer, men gratispassasjerer er det ikke det ikke plass til. De
som ikke har betalt medlemskapet etter siste purring er beklageligvis
nå utmeldt av H-DOCN. Medlemskapet vil selvfølgelig bli satt aktivt
igjen når kontingenten er betalt, men ta da kontakt med medlemskontoret for ettersending av manglende blader.

Selv om vi gjerne vil ha flere medlemmer, så er vi allikevel så mange, at

Tove Lindberg, tlf: 91 84 03 26

det alltid er noen som flytter på seg. Vi får mange returblader etter

E-post: medlemskontoret@h-docn.no
Medlemskontoret H-DOCN, Postboks 895 Sentrum, 0104 Oslo

hver utsendelse, vi sporer opp noen, men enkelte gjemmer seg for

Åpningstider tlf.: mandag-fredag kl. 18.00-20.00

godt på sin nye adresse.

Hei alle sammen!

Husk å melde adresseforandring!!!!!

Tidenes største Superrally, i Danmark, nærmere bestemt i
Fredericia er vel overstått. Antall innregistrerte besøk passerte

Ha en fantastisk mc-sommer.

18.000 på lørdagen. Det endelige resultatet vet jeg ikke. Uansett,

Hilsen medlemskontoret ved Tove.

når så mange samles på et sted, med samme interesse og hensikt,
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Heisann!

Det er høysommer og aktivitetene står i kø. Når dette leses har vi avviklet Valletreff og årsmøtet. Referat derfra kommer som egen sak.
I skrivende stund er det lønnsforhandlinger, konflikt og stengte flyplasser. Jeg er på farten til Bergen på jobbmøte, og leverer denne utgaven
av DK-Nytt til vår kjære redaktør tre dager før deadline. Det er
ikke alle tidsfrister som holdes med slik margin.
Jeg er glad sykkelen ikke er i konflikt, den får meg sikkert
fram langs kysten selv om det tar litt lengre tid enn med
fly. I tillegg er sikkerhetskontrollen enklere og opplevelsen kan ikke sammenlignes.
Siden jeg skrev forrige DK-nytt har vi arrangert en DKsamling i Oslo. Vi hadde en fin blanding av faglig og sosialt innhold. Norway-Run og Valletreff var hovedtemaene. I tillegg
delte DK Stig ut et DK-Kit til samtlige DK-er. Her er det
info, merker, innmeldingsblanketter o.s.v. Referat fra samlingen er sendt samtlige DK-er. Ta kontakt med din DK
for mer informasjon.
Norway Run er omsider like rundt hjørnet, hvis
det ikke allerede er i gang innen du har dette bladet i postkassen. Nå er det slutt på prating og
planlegging, det er tid for å kjøre! Selv har jeg
ansvar for første etappe fra Lyngdal til
Bergen samt innkvartering/bespisning i
Lyngdal før avreise. Det er med glede
jeg kan opplyse om at det er
mange som vil være med fra
første meter. Dette blir en
kjempetur! Sjekk vår

info på hjemmesiden så ser du
hvor vi er til enhver tid. Det er ikke for
sent å henge seg på.
Super Rally i Fredericia ble en suksess. Full sommer, 20000 mennesker og bare smil å se. Jeg kunne
ikke registrere at noen manglet noe som helst. Mat og
drikke var aldri langt unna og køene var overkommelige. De kan sin logistikk danskene, det
skal de ha! En egen stand med utdeling av
Biker-Bibler var det også. Innholdet blir straks
mer interessant når hovedpersonen ikledd skinnbukser drar opp Golgata på bakhjulet.
Alt i alt et knall arrangement! Vi venter i spenning på hva våre
venner i Finland kommer opp med til neste år.
Da er tid for å finne hjelmen, vi ses både på Norway Run og
Late Summer Run på Stryn 8. -10. august.
Ha en fortsatt knakende fin sommer!!
Mvh
Kenna.

KENNA
Mob: 90 54 49 48
E-mail: skto@statoil.com
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DISTRIKT 1: DISTRIKT 2: DISTRIKT 3: DISTRIKT 4:
Finnmark og Troms

Norland

Nord- og Sør-Trøndelag

Nordvestlandet

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

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

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

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

Endelig er det tegn på sommer her i
midten av mai. Snøkov og glatte veier
er i ferd med å forsvinne inn i glemselen, og skjegget har tint. Nye plugger,
full tank og sadelen under ræva er det
jeg har ventet på i åtte lange måneder.
Verden rundt oss er fortsatt hvit og
knoppene på bjørka er forstsatt usikre
på fremtiden. Noen av oss har imidlertid allerede ved hjelp av hurtigruta og
andre fremkomstmiddel tatt med seg
biken og forlatt landsdelen. En god del
har hatt SuperRally i Danmark som
sesongens første mål, og turnerer enda
i solens og sommeren rike. Som frie
trekkfugler trekker de nordover igjen
etter hvert som temperaturen bedrer
seg her oppe.
I morgen skal det grilles for første gang
i år i regi av H-D Garasjen, og jeg tror
det blir første grillaften utendørs for de
fleste så langt i år. Det gjelder å passe
på når anledningene er der. Jeg synes
tiden går fort, og helgene er få og
korte. Jeg gleder meg til Norway Run
(to the artic fun) og lover å koke kraftfull kjøttsuppe til alle. Jeg håper så
mange som mulig får anledning til å
være med på denne turen. Med så
mange trivelige folk samlet er det ikke
tvil i min sjel om at dette blir sommerens høydepunkt. Vel møtt, vi sees i
Storfjord.

Ja, så var det snart sommer igjen da.
Alle har vel nå fått sykkelen ut og allerede fått logget en del mil på speedometret. Rusten i ben og armer begynner
vel nå å slippe taket slik at en kan slappe mer av mens man kjører på våre
fantastiske veier. Apropos veier: For å
si som en kjørekompis av meg sa ” får
vi ett hull til nå er veien pinadø helt
rett!” Som motorsyklister er vi jo vant
med å takle det meste og det kan jo se
ut som om våre venner i Mesta har fått
akkurat det med seg. De overkjører
elegant et hvert forsøk på å varsle oss
med skilting om foreksempel løs grus
på asfalten, langsgående asfaltkanter
eller noe man mer sjelden opplever:
glatt NYLAGT asfalt! Ellers så går det
på det sedvanlige her i søndre del av
Nordlandene, Jeg har enda ikke fått
melding om det er noe på gang, bortsett fra H-DOCN turen da. Kanskje vi
i H-DOCN kan møtes å drikke kaffe å
prate ”sjit” en dag i uka?
Har du noe du på gang eller ønsker å
formidle noe til resten av den gemene
hop, ta kontakt.
Ride hard but safe!

Jostein

Greger Berserk Larssen

Hei. Sommer og sol og sykkel. Ord
som hører til hverandre. Treff og tur og
trivsel klinger og godt sammen.
Sesongen er altså godt i gang, og det
har her i Trondheimsregionen allerede
vært noen ulykker med mc, dessverre.
Disse ulykkene har vært omtalt i media,
gjerne med bilde av motorsykkelen . I
et av tilfellene var motorsyklisten filmet
mens han lå på ambulansebåra. Bildet av
bilisten som har kjørt han ned manglet.
Ja, jeg sier bilde av bilisten! Som vi alle
vet setter de fleste av oss vårt eget
særpreg på vår sykkel. Når det står
bilde av den på trykk, så er den lett
gjennkjennelig for mange av oss i miljøet. Poenget mitt er at personvernet
som vi alle har, nok blir brutt i pressens
jakt på nyhetsoppslag. Hvor kommer
Vær-varsom-plakaten inn her, lurer jeg
på? Jeg tenker å forfølge dette i min
lokalavis, og oppfordrer alle DK-er og
andre til å gjøre det samme. Jeg ønsker
å ha rett til å være anonym dersom jeg
kommer ut for en ulykke.
Ellers så er jeg svært spent på ”Norway
Run”. Tror at det kommer til å bli en
kjempetur som kommer til å bli behørlig dokumentert i Harley-News etter
hvert. Til dere andre i distriktet. Er dere
ute på tur, så knips bilder og send dem
til bladet. Skriv og gjerne noen velvalgte
ord, så kan det jo hende at ditt skrytebilde kommer på trykk!
Hilsen Gunn.

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

Hei folkens!
Nå går det mot varmere tider, og alle
har vel forhåpentligvis fått varme
i både den fremre og den bakre sylinder. Som de fleste nok har fått med
seg, var Super Rally i Danmark en stor
og flott fest for oss som deltok der. Å
arrangere treff er noe våre danske brødre kan. Mange takk for en fin helg i
fantastisk vær, i Fredericia.
Ellers her hjemme på bjerget, går det
slag i slag med turer, treff og samlinger.
Husk kaffetreff på Ellingsgården på
Hemnkjølen på E 39 mellom Orkdal og
Hemne onsdager i oddetallsuker kl
19.00. Ellers er det også på tide å planlegge årets happening for de små bikerne. Nemlig Familyrun på Bakksetra i
Aure, Møre og Romsdag 25. – 27. juli.
Velkommen store og små.
Vi snakkes! Ha en fin Harley sesong.

Hilsen Geir og Rannei

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

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

God sommer folkens.
Da er det snart Norgestreff, Norway
Run, onsdagskaffe og mandagsmøte.
Det skjer noe over alt, hele tiden. Det
er jo det vi lengter etter på kalde vinterdager. Men scooterturen på
Finnmarksvidda 1. mai satte spor, det er
nesten så en gleder seg til vinteren
allerede. Lenge siden Harley-Davidson
lagde snøskutere, ta en titt på
www.snow-cycle.com
Men først skal det kjøres mange mil,
drikkes, lyges, flires og man skal treffe
nye og gamle venner.
Kjør pent og fort, jabbes.
Øystein.

Heisann. Når dette skrives har
sesongen her distriktet så vidt kommet
i gang, med både vær og uvær som rusker i den gryende sykkelsesongen. Det
er liksom litt hulter til bulter med vær
og føre. Selv dro jeg en tur til
Reidar/H-D Nord Norge lørdag 3. mai
på Open House. Veldig mange mc-entusiaster hadde møtt opp for demo/prøvekjøring av årets modeller i strålende
vær, samt hyggelig prat med kjente og
ukjente. HOG Arctic Chapter hadde
salg av kaffe,vafler og pølser, og det så
virkelig ut til å glede de fremmøtte.
Ellers har det vel som vanlig vært
stormskruing på noen, når man oppdaget at våren kom sigende nesten over
natten, - dette året også…
Vil minne om at vi er fantastisk flinke til
å holde høy standard på kjøretøyene,
men glemmer kanskje å "pusse rusten"
av kropp å kjøreteknikk tidlig på våren.
Så kjør med måte.
Vi høres.
Hilsen Knut Are.
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PER OLE TRANAS
913 85 007
po-trans@online.no

Heia. Nå er sommeren her, og det er
blitt noen mil. Blant annet til SuperRally,
der vi klarte å få med ganske mange fra
Namdalen. Det var skikkelig bra.
Så da er det NORWAY RUN, der er
det en internettadresse som kan brukes for alternative ruter langs Trøndelag
og Helgeland. Adressen er: rv17.no En
veldig bra side, anbefales på det sterkeste. Ellers så er det Catfich på
Kjerknesvågen 18. – 20. juli. Vi håper
det kommer noen dit å. Vi lover godt
vær, båttur og steinbitgrilling.
Kjør pent og kom fram, for der er det
som oftest en fest. Da råkes vi.
Ha en fin H-D sommer

Hilsen Per Ole.

DISTRIKT 5:
Vestlandet

kjøring) hos HOG Rogaland, i lokalene
over H-D Stavanger på tirsdager.
Onsdag har Joker MC (Stavanger) og
Moonshine (Sandnes) kaffe til sine venner og kjente.
Kan også nevne det at det er en del
nye MC parkeringer i byen, bla utenfor
”Ovenpå”.

DISTRIKT 8:
Østlandet

Hilsen DK Glenn
RIDE FREE

DISTRIKT 7:

VIDAR OPHEIM

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

Sørlandet
STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no

Hallois folkens.
Golyder høres over det hele. Og husk:
har du en nabo som ikke er like begeistret for den flotte ”musikken” en
Harley lager, så kan du være sikker på
at det er samme nabo som starter den
bensindrevne gresstrimmeren eller
hagekvernen eller noe annet støyfremkallende hageredskap i beste kirketid på
en søndag. Ja ja, godt vi er forskjellige!
Treff og annet gøy med våre tohjulinger
ligger foran oss, så her er det bare å
velge hva en vil være med på.
Norway Run og Late Summer Run er
iallfall spikret for min del.
Er DU nytt medlem, så ikke nøl med å
ta kontakt, så kan vi kjøre flere sammen.
Ut på tur aldri sur!

Sommer H-D Helsing fra Stig.

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

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

Hallo folkens.
Nå har jeg vært på det beste Super
Rally noensinne, i hvert fall etter min
mening. At danskene kan takke værgudene for det, er jeg ikke i tvil om. Med
sol og 25 - 26 grader må det bare bli
bra. Sanitærforholdene var også meget
bra, og badelandet inne på området var
det også en del folk benyttet seg av i
varmen.
Skal jeg nevne musikken så må jeg bare
si at danskene kan spille coverlåter. Jeg
nevner Pink Floyd, Led Zeppelin og div.
Danske D.A.D spillte sine egne låter
inne på et stort idrettstadion, som var
stappfull av entusiastisk publikum.Det
var også mye god mat og drikke, til
moderate priser.
Mange venner var det også der nede,
helt fra Tromsø kom han Børge Moe og
Benzin Geir, men de måtte jukset litt
med Hurtigruta. Dette på grunn av
store snø mengder i Troms.

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

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

Hei folkens.
Superrally i Fredericia er nå vel i havn,
og jeg må si det var veldig bra
gjennomført av danskene slik jeg opplevde det. Når i tillegg været var fantastisk, koste vi oss dagen lang der nede.
Om det blir reise til Finland får tiden
vise.

Tirsdag 29. april ble det i Farsund holdt
førstehjelpskurs for H-DOCN medlemmer og andre MC førere, både for
Harleys og ymse merker. I tillegg til at
lokale ambulansefolk holdt selve førstehjelpskurset, var også en representant
fra Nullvisjonen (samarbeid mellom
flere kommuner i distriktet her) og
holdt et foredrag/lysbildeshow om
Nullvisjonens arbeid. Det ble også vist
statistikker over MC ulykker tilbake
flere tiår, og vi ser at ulykker har gått
ned drastisk, i forhold til tiår tilbake.
Førstehjelpskurset ble omtalt i
Farsunds Avis både før selve kvelden,
og også artikkel over to hele sider fra
selve kurset. Kvelden ble avsluttet med
at representanten fra Nullvisjonen
”fyrte av” en airbag, kraftige saker!!

Jeg forsøkte å sende SMS til forholdsvis
lokale medlemmer fra Flekkefjord –
Mandal om arrangementet, men vet
ikke om alle fikk denne. Dersom dere
er interessert i å motta info om lokalnytt for H-DOCN hadde det vært greit
om dere sendte meg en e-post, slik at
jeg kan nå dere på den måten også.

METTE CHRISTINE

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

Hei igjen!
Ja, da er Superrally overstått for dere
som ikke måtte sitte og lese til eksamen i hele pinsen… Håper dere hadde
en knallfin tur, været kunne dere i alle
fall ikke vært mer heldig med! SÅ er
det dette mekkekurset da… Mangler
fremdeles en snill, frivillig mekkeentusiast, så jeg får satse på et høstkurs i stedet for. Dessuten har jeg bare fått tre
påmeldinger foreløpig, trenger noen
flere før jeg setter i gang med kurs, så
kom igjen, send en sms dere som
trenger litt grunnleggende opplæring i
deres egen HD. Det er helt gratis! Jeg
har ENDA ikke fått vært på Tyrigrava i
år, det er et eller annet som skjer hver
onsdag når man har fire barn, tydeligvis.
Men til dere som er der og koser dere,
vi ses snart! Kjør veldig pent fram til
det, og helst med H-DOCNs oransje
sikkerhetsvest! Og til vi som ikke ses,
ha en fortryllende sommer…
Sommerklem fra Mettemor.

Hilsen Stein Åge

MC Garasjen er blitt husløse og ser
etter nye lokaler, slik at vi kan komme i
gang med mandags kaffen. For dere
som ikke vet det, så er det kaffe (eller
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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 medlemmer. 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.
VIANOR: Fra 25% -36% rabatt på dekk, felger 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-/leveringsbetingelser: Kontant betaling ved vareleveranse. For
å oppnå ovennevnte rabatt må gyldig medlemsbevis fremlegges.
HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/øltelt.
Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å tilby klubbens 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: Rabattavtale 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 19702005. Avtale inngått av Thomas Lindal
TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer,
tlf: 74134620. Tommeverktøy - tommeskruer div mekanisk utstyr. Ulike prosentsatser
Avtale inngått av Harald Breivikås.

SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra,
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 overnatting. 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

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 hvilken vare det er. Avtale inngått av Geir "Benzin
ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget kort,
Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret. 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.

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

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

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

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

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

MUDDY WATERS: Medlemmer av HDOCN 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 medlemmer av HDOCN. Avtale inngått av Barney.
BergArt Gullsmedverkstad, Eidsgata 42,
6770 Nordfjoreid. 20 % på alle handlaga smykke til H-DOCN medlemar. Tlf: 57 86 06 45
Kathrine Berg - www.bergart.net
Hot Rod
10% klubbrabatt ved fremvisning av medlemskort.
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)

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

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

• 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.

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

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

[medlemsbibliotek]

Bøker:

Kjære leser

Det er takket være dine bidrag vi
kan lage dette bladet. Slik vil vi ha
ditt bidrag:

1. Wolfgang Wiesner:
Harley-Davidson
Photographic History
Denne boka er skrevet av en tysk forfatter, uten at
den bærer spesielt preg av det. Den har engelsk
tekst, og omhandler H-D-miljøet både i Europa og
USA.
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusiast,
og har lagt ned
mye arbeid i forfatterskapet.
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv
undertegnede som har
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og
annen aha-opplevelse underveis.

*Tekst: sendes som en separat wordfil.
*Bilder: husk å bruke den høyeste oppløsningen på kamera
når du tar bilder som skal trykkes i bladet. Bruk kjente formater på bildefilenet: jpg, tiff, o.l.

2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av HarleyDavidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange fargebilder av høy
kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe som lynkurs for debutanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme seg bort over de flotte
bildene.

3. Shaun Barrington:
Harley-Davidson - An Illustrated History
En slik H-D-bok som det finnes et utall av.En rask gjennomgang av H-D-historien med mange
svart/hvitt og fargebilder. Syklene som er avbildet er dessverre av en noe varierende kvalitet.

4. Harry V. Sucher:
Harley Davidson – The Milwaukee Marvel

Bilder sendes som separate filer.
Pass på at du sender bildene som fil, og ikke som foto. Da
slipper du at mailprogrammet i pc-en din forminsker bildene.
*Et bilde må minst ha 500 kb størrelse, oppløsningen skal
være 300 dpi i montert størrelse. Er du usikker på om bildet
kan brukes, send et prøvebilde, eller ring eller mail og spør.
Hilsen Redaktøren
Mail: news@h-docn.no
Tlf: +46 52460010
Mob: +46 736511138

5. Jerry Hatfield:
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er detaljert beskrevet år for år, delvis også med hvilke vurderinger og avgjørelser som lå til grunn for
dem. Alt sammen er spekket med autentiske foto fra den gang da, av både sykler, tekniske
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.
6. David K. Wright:
H-D Motor Co. Official History
Fabrikkens offisielle historiebok. Delt opp i egne kapitler om konstruksjoner, militærsykler,
racing, etc. Boka er noe tunglest, men kan nok brukes som fasit, da representanter for fabrikken sikkert har kontrollert alle opplysninger. Et stort pluss for kapitlet som innholder alle
modeller som er laget år for år, og hvor mange som er produsert.Svart/hvitt bilder.

7. Allan Girdler & Ron Hussey:
Harley-Davidson Sportster
Boka tar ganske grundig for seg de viktigste Sportster-modellene. Man får også forklart de
viktigste endringene og hvilken tankegang som lå bak de forskjellige avgjørelsene. Den er
dessuten skrevet på en ganske humoristisk måte, det er tydelig at i alle fall en av forfatterne
er en ekte Sportster-patriot. Egner seg godt til moralsk påfyll for alle likesinnede. Mange flotte bilder i farger.
8. Tom Isitt:
En verden med HarleyDavidson
Ei bok på dansk som tar for seg
Harley-historien i nyere tid.
Lettlest med mange fargebilder av
både folk og sykler. Boka egner seg
godt for den som ikke er så stø i
engelsk og vil ha seg et lynkurs om
H-D og kulturen rundt.
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To av syklene i den fryktede sportster geriljaen i Tornados mc
Foto Rannei Bakk.

Påfest hos Shuffle MC. Foto: Geir Stavik.

Midnattsol over Tromsø. Foto Berserk.

Nattmat på “Hausefesten til Jotunhaus Mc. Foto: Kjetil Mathisen JMCE.
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Suleskard. Foto Kenna.
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Butikksjefen får avskjedsgave hos El presidente. Foto Gunn Lønnum.

Tirsdagskaffen
Hver onsdag er det
sosialt treff i klubbhuset
i Vingrom med
servering!

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

Mandags kaffe hos
MC Garasjen
Stavanger
Adresse Rosenberg gt. 84
(ved konserthuset)
Tlf 90532544
H-DOCN medlemmer
og andre MC frelste alltid
velkomne!

Twin Riders Mc
Alle er velkommen!

SLEIPNER MC

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.

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

Kaffetreff

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

Vi møtes på kaffe første onsdag i hver
måned, på internettkafeen i Namsos. Når det
blir sesong blir d hver
onsdag.
Dk Per Ole

Oppstart 20. februar 2007.
Bjørn, Mobil 91102464

Twin Eagles MC

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

Farsund:

Kaffekveld hos

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

Jotunhaus MC
Elnesvågen hver tirsdag og
torsdag kl 20. Alle MC
interesserte er
velkommen! 415 00 631

www.jotunhaus.no
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