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entrance fee 60e
luxury breakfast buffet
BBQ Buffet 10e
ZZZVXSHUUDOO\¦

GPS ENTRY
N 62.45.514 E 22.50.039

DISTANCE
FROM / TO SEINÄJOKI,
TÖRNÄVÄNSAARI, FINLAD
Umeå

FINLAND
Vaasa
Seinäjoki

NORWAY
SWEDEN

Åland

Stockholm

Turku Helsinki
Tallinn

ESTONIA

DENMARK Copenhagen

Rostock
Hamburg

GERMANY
Berlin

LATVIA

Oslo .................................. 1100 km
Hamburg .......1550 km via Sweden
Madrid ..........3700 km via Sweden
Warsawa .......... 1400 km via Baltic
Moscow ........................... 1350 km
St Petersburg ..................... 650 km
Copenhagen ..1200 km via Sweden
Tallinn ................................ 440 km
Riga ................................... 750 km
Vilnius .............................. 1000 km
London ..........2450 km via Sweden
Dublin ...........3000 km via Sweden
Reykjavik ......................... 3600 km
Paris ..............2430 km via Sweden
Brussels ........2100 km via Sweden
Wien ................. 2150 km via Baltic
Praha ............2000 km via Sweden
Amsterdam ...2000 km via Sweden
Roma ............3100 km via Sweden
Athens .............. 3600 km via Baltic
Budapest .......... 2150 km via Baltic
Bern ..............2440 km via Sweden
München .......2200 km via Sweden
Göteborg .......................... 1100 km

HARBOURS
DISTANCE
FROM / TO SEINÄJOKI

IN FINLAND:
Hanko ...... 400 km
Helsinki .... 350 km
Turku ........ 290 km
Vaasa ......... 90 km
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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.
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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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nye kjekke venner, med samme
interesse. Og vi får gjøre det vi
liker best, nemlig kjøre motorsykkel. Og plutselig kommer
noen forbi som trenger en
seng og litt frokost, før de
fortsetter på sin vei. Sånn får
man sjansen til å bli enda
bedre kjent med noen, som
man bare tidligere har kjent
sporadisk.
Dette har jeg fundert litt på.

Høsten er her!
Selv om jeg prøver å trøste meg
selv med at det blir alltid mange
fine dager for motorsykkelkjøring i september, må jeg nok innrømme det for meg selv når jeg
sitter her og ser ut av vinduet.
Det er grått og trist, og før jeg
vet ordet av det, kommer en ny
byge dundrende. Høsten er
ugjenkallelig kommet.
Så derfor håper jeg kjære venner
at dere har hatt en fin sesong.
Siden sist har jeg kjørt masse. Jeg
fikk også sjansen til å bli med på
Norway Run, som vi må si var
en suksess. Det kan dere lese
mer om i dette forum, men dere
Foto: Hasse Antonsson

www.h-docn.no

må nok smøre dere med tålmodighet til desembernummeret.
Jeg oppfordrer herved også alle
som var med, eller møtte oss på
veien oppover landet, til å sende
inn bilder fra denne happeningen, som vi kan dele med dere
lesere.
Ellers foregår det mer enn vi har
sjansen til å rekke over på en
sesong, men jeg håper dere har
fått med dere noen bra treff og
turer. Noen har selvfølgelig
skrudd mer enn de hadde tenkt,
noen har sikkert måtte droppe
et treff eller to som var planlagt.
Men sånn i det store og hele, har
vi bikere det flott. Aldri blir en
ferie lik.Vi treffer til stadighet

Man er på tur, og har veien
forbi noen man kjenner. De
trenger ikke å ha vært venner
siden tidenes morgen engang.
Det er i grunnen nok at man
har møttes over et glass øl på
et treff eller to, kjørt sammen
til et treff, eller hjulpet hverandre en gang. Da er det i vårt
miljø en selvfølge at man stiller
sitt gjesterom, en håndduk og
en dusj til rådighet, og byr på
frokost neste morgen. Dette
krever ingen store innkjøp
eller anstrengelser, og er en
selvfølge for alle bikere. Jeg har
faktisk fått noen av mine beste
venner på denne måten, da de
åpnet sitt hjem for bikere med
behov for en seng og litt verktøy.
Før SuperRally i Nederland
skulle en av mine gode venninner forbi mine trakter. Selv
var jeg bortreist, men det var
ikke noe problem. Huset stod
jo der uansett. Nøkkel ble lagt
ut, og veibeskrivelse ble gitt.
Min venninne og hennes turkamerater fikk etter en lang tur
over Dovre, komme i hus,
dusje og sove godt i en seng,
før de dro på båten til
Danmark. Og jeg må vel også
nevne at de på tur hjem, var
innom med en flaske med noe
godt og tollfritt, som takk for
min gjestfrihet. Den smakte
nydelig.
Så her ut på sensommeren fikk
jeg litt å tenke på. Jeg var ute
på en reportasjereise, men
med bil denne gangen. I området jeg skulle, bodde ingen
bikere jeg kunne ta inn hos
denne natta, men jeg kjente
noen der fra en annen
sammenheng. Så jeg tenkte jeg
kan jo alltids slagge der over
natten, siden klokka begynte å
bli kveld, og jeg hadde nesten
70 mil hjem. Da jeg kom dit

var det rett så trivelig, jeg fikk
både kaffe og mat. Men lang
ble jeg i maska, da jeg ymtet
frempå om en sofa, og der var
ingen respons. Jaja, tenkte jeg,
jeg får vel kjøre hjem i natt da,
og delte mine planer med
husets eier. Nå kommer vel tilbudet om å overnatte tenkte
jeg. Men nei, det var ikke i
denne personens tanker å tilby
tak over hodet. Riktignok
hadde vi ikke snakket med
hverandre, annet enn på nettet, på to år. Men hva så?
Det var da jeg skjønte at
bikere må ha et hjerte som er
større enn andre mennesker.
Aldri har jeg på min vei opplevd at man kommer til en
likesinnet sent på kveld, har 70
mil hjem, og ikke blir tilbudt en
seng, en sofa eller et sted på
gulvet til å legge sin luftmadrass og sin sovepose. Og tilbudet kommer uten at man
trenger å spørre først. Så mens
jeg brukte natta til å kjøre
hjem, priset jeg meg lykkelig
for at jeg er en del av dette
miljøet. Her hvor hjertet er
stort, døra vid og man alltid
har omtanke for sine medmennesker. Om det så er bare en
sofa og et pledd man trenger.
Mitt hus er ditt hus, mitt verksted er ditt, slik er det bare…
Siden vi nå er enige om at det
er høst, og tid for innesysler,
har jeg noen tips til dere. Sett
deg ned, se over bilder fra dine
treff og turer, og om du synes
dette er noe å dele med
andre, send bildene til bladet.
Gjerne med en tekst til, men
bare bilder er også bra! Vi
trenger også mc-relaterte bilder fra alle årstider til vår
populære kalender.
(Breddebilder) Og det haster!
Alle innsendte bilder hedres
med hederlig omtale!
Jeg ønsker dere alle en flott
høst. Om når dere har lest to
Harley-News til (foruten
dette) er det plutselig vår
igjen.
Snakkes…
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Valletreff
i h-docn regi
Ut i treffet ble også en liten misforståelse som nok gjorde at vi
tidlig i treffet mistet noen treffdeltakere, oppklart. Et av de tidligere årenes styre i H-DOCN
var av den oppfatning at om
noen i et selskap kommer til

treffet på en sykkel av annet
merke enn H-D, må disse parkere sine sykler utenfor porten.
Dette er nå ikke lenger slik.
Nåværende styre mener at også
sykler av andre merker får slippe
inn på plassen. H-DOCN skal

Gutta fra Wilde Goose og presidenten ser ikke
ut til åkjede seg.

Tekst/foto: Elin Bakk
Værgudene var også med på
laget. Ei knallhelg med sol fra blå
himmel gjorde også sitt til at
dette ble et flott arrangement.
Fra før har vi en flott treffplass
som ligger vakkert til ved elva,
en camping med alle faciliteter.
Hva mer trenger man mer da
enn flinke arrangører, god mat,
drikke, en foreldreforening til å
servere, flott musikk og en god
gjeng bikers i treffhumør?
Alle inne
I tillegg til oss norske treffdeltakere hadde vi også gjester fra
Danmark, Sverige, Østerrike,
Holland, England og Finland.Til
sammen 250 deltakere var innmeldt på treffet i løpet av helga.
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være en inkluderende organisasjon, og noen som kanskje kommer på en japs det ene året,
synes at dette er en så trivelig
gjeng, at han kommer på jern av
amerikansk merke neste år?
Hvem vet? Derfor kan alle som
En bedre middag ble servert, laget
av DK og kokk Vidar.

Noen foretrekker å
hode seg i skyggen. Fra
venstre Hanse,Terje og
Tone.

har irritert seg over denne regelen nå puste lettet ut. Men et HD treff er det jo fremdeles.
Fellestur og middag
Årsmøtet lørdag formiddag var
også godt besøkt i H-DOCN

målestokk. Ikke mange ganger i
min tid på årsmøte, har styret
måtte sette ut flere stoler. Dette
er en bra trend, og viser en gryende interesse for hvordan organisasjonen skal drives. Positivt!
(Referat fra møtet annet sted i

bladet.)
Det var også i år en fellestur,
men hvem som dro og hvor de
kjørte, fikk ikke jeg med meg. Ut
på ettermiddagen vartet DK og
kokk Vidar opp med en bedre
middag med svinefilet, grønn-

saksrataouille og fløtepoteter.
Ikke så enkelt med såpass
begrensede kjøkkenmuligheter.
Derfor var alle milde og forståelsesfulle til at den annonserte
middagen ble noe forsinket. Et
forsøk på å arrangere treffleker i

En trubadur med gitar er heller ikke noe minus for stemingen.
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varmen, ble ikke særlig vellykket.
Det virka som folk koste seg
med øl og lyging, uten å bli ytterligere aktivisert. Men en ettermiddagskonsert klokka 16.00 av
Børst ble vel tatt i mot og fikk
stemningen opp i uante høyder.

Lystig lag
Lørdagskvelden gikk sin gang
med lystig lag utover kvelden, og
de som følte for det fikk også i
gang rockefoten til musikk fra
bandet Børst, som spilte både
fredag og lørdag.
Som vanlig på et treff kommer

søndagen og oppbruddstid før
man vet ordet av det. Heldigvis
var det litt disig og en frisk vind,
noe som gjorde pakking og rydding litt mer behagelig, særlig for
de som kjente festen fra dagen
før i kroppen, og det var nok de
fleste.

En stor takk de som gjorde en
kjempeinnsats for å få dette treffet i havn i år. Bra jobba!

En øl, en cider og
en dram...skål!.

Arne fra Lyngdal koste seg på̊Valle,
og trodde han var treffets eldste
med sine 59 å̊r.

Disse glade guttene
tok ingen sjanser, og
brukte likegodt hengeren til grillunderlag.
Ikke laget de brann
iallfall.

Mia, Katryn, Gro og Mari koser seg på̊
Valle, med eget bord og rødrutete duk.

Noen bruker lørdagen til å̊ligge
på̊lading, slik at de får maksimalt ut av lørdagskvelden
også..
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Etter et år med planlegging og et år som
prospekt, ble det
endelig colors på
Hotchpotch mc.
Hotchpotch betyr
sammensurium, noe
medlemmene selv
syntes passet utmerket.
Tekst: Anne Grethe

Tre erfarne bikerjenter, noen
med erfaring fra mc-miljøet i
over tjue år, bestemte seg endelig for å starte en ren H-D-klubb
for jenter i Bergen. Klubbhuset
er lite, men akkurat passe foreløpig. Tilholdsstedet ligger midt

Supporter.

mellom Knarvik Mc og
Oldtimers Mc, og passer ypperlig
for vorspiel.
Medlemmene har samling i
klubbhuset stort sett hver tirsdag, med kaffe og sosialt samvær.
Kvlelden den 5.April inntok jentene Oldtimers Mc sine klubblokaler. Dette ble et naturlig sted å
ha vårt colorparty, siden den første planlegginga for klubben
startet over noen drammer på
høstfesten deres i 2006.
Lokalene fyltes raskt opp, og det
ankom også flere andre rene jenteklubber. Company mc fra Oslo
kom mannsterke på overraskelsesbesøk, til stor glede for "samboeren" deres Anne, i

Hotchpotch mc. Nedtelling og
stor applaus ble det når vestene
kom på, akkompagnert av
Rammstein.
Den første "Wannabe
Hotchpotch" fikk vest på før
champagnen ble sprettet. Gard
fra Company mc, holdt tale for
de stolte jentene, og Oldtimers
mc overrakte presang. Utpå kvelden ble det servert Hotchpotch
soup, så ingen skulle gå sultne
hjem, og festen fortsatte ut i de
små timer.

Suppen voktes av (fra venstre)
Trude og Linda.

Tale fra Gard og champagne for
wannabe Cilje og medlemmene
Anne,Trude og Linda.
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Gutta fra R
Fra uteserveringa
ved benzerten i
Seljord høres deilig
buldring fra riksveien. Ikke så rart,
siden det er
H-DOCN’s hovedtreff i Valle i Setesdal
denne helga, knallvær
og mange treffdeltakere på vei forbi. Og
mens kaffen nytes,
glider det tre langgafler inn på plassen.
Gutta fra Røyken er
ute på tur.
Teskst/foto: Elin Bakk
Wilde Goose heter klubben, og
har tilholdssted i Røyken like
utenfor Drammen. De er ingen
stor klubb, og teller for øyeblik-

ket seks medlemmer og en
hangaround. Men fire av medlemmene kjører langgafler, og
meget velbygde sådanne.Vi
benytter sjansen på Valletreffet
på søndag før avreise, til å ta
noen bilder av noen av syklene
og en prat med gutta.
Stemningen er noe mer rolig,
enn da vi hadde en meget lystig
stund sammen rundt bordet
kvelden før. Lattermusklene er
fremdeles ømme etter all fliringa. At disse gutta, og deres
kompiser ikke er noen hengehoder, kan undertegnede skrive
under på. Og ikke liker de å sitte
rundt et nakent bord. Hvis de
ivrige ryddedamene fra foreldreforeninga i Valle skulle slumpe til
å rydde vekk alle flasker fra bordet de satt rundt, ble det sporenstreks fylt opp med nye flasker. Her var det fest!
Ventesysler
Ut på dagen søndag, er gutta fattet og tar det med ro, mens de

venter på at kveldens utskeielser
skal forsvinne i fra blod og hode.
At de må drive og flytte rundt
på sykler for at fotografen skal få
sine beste bilder, takler de med
den største tålmodighet. Som
om det morsomste de vet, er å
buksere rundt på langgafler, med
dagenderpånerver, på ujevnt
underlag.

småturer og treff, og på noen
lengre turer. De var blant annet
på SuperRally i Danmark. Fire av
medlemmene i klubben har flere
enn en sykkel, og flere av medlemmene har amcar i tillegg. Her
finnes ingen fritidsproblemer.
Chopperbygginga har foregått i
lokalene til firmaet R.V. Hansen,
og så kalt Sjappa i skauen.

Klubben har eksistert siden
2004, og før det har medlemmene vært med i flere forskjellige klubber. De har klubblokale i
Åros.

- Roy, som eier firmaet er en
meget god venn. Faktisk en av
mine beste venner, og vi har
reist på treff og fester sammen
siden 1986, sier Gunnar.
Her har de fått låne verkstedplass og alle de finurlige løsningene og patentene på syklene
kommer fra Roy sitt hode.

- Dette fungerer mer som et
publokale for sosialt samvær.
Syklene har vi hjemme. Det er
enklest å få til å skru da, siden
de fleste av oss har familie, forteller klubbens president,
Gunnar Lundstuen, som selv er
firebarnsfar.
Ingen fritdsproblemer
Gutta i klubben drar både på

Tekniske detaljer Gunnars Monster:
Eier: Gunnar Lundstuen

Primær: RVH justerbar

Bakskjerm: RVH/Eier

Bygd av: RVH/Eier

Eksosanlegg: RVH/eier

Tank: Modifisert coffintank av

Årsmodell: 1956

Ramme: Calles

RVH/eier

Type: RVH Chopper

Gaffel: Calles 16 ” over

Lakk: Camillas mc-dekor

Motor: RVH Panhead

Dekk foran: 90 - 19

Sal: RVH/eier.Trukket av Broberg

Gearkasse: 5 trinn modifisert

Dekk bak: 230 - 15

salmakeri i Oslo
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- Han er som en Reodor Felgen,
men med choppere som spesialitet. Utrolig flink til å finne løsninger og patenter som fungerer.
Vi vil derfor benytte sjansen til å
takke for all god hjelp, avslutter
han.

Røyken…
r
e
t
s
n
mo
s
r
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n
n
Gu

Gunnars samboer
har gitt chopperen
navnet monsteret,
fordi døden og flammer er temaet på
sykkelen. Den sparer
han også for utlegget
på kiropraktortimer.
Chopperkjøring er
den beste medisin
for ryggen, i følge
eieren.
Teskst/foto: Elin Bakk
- Jeg brukte vel to vintre på å
bygge chopperen. Da hadde jeg
en annen sykkel ved siden av, og
stressa ikke så veldig med å bli
ferdig. Om sommeren vil jeg
helst kjøre, ikke sitte i garasjen.
Men så kjøpte min bror sykkelen

jeg kjørte med, og det begynte å
haste litt.
Planen klar
Det meste hadde han klart, da
han begynte å bygge sykkelen.
Men på grunn av lang byggetid,
ble en del av ideene forandret
etter hvert som bygget tok
form.
- Dette er den tredje sykkelen
jeg har bygd. Og som de andre,
er også denne bygd i R.V.
Hansens verksted (RVH). Siden
Roy som eier firmaet også selger
deler, er det utrolig praktisk.
Man slipper å bestille og vente
på ting. Her finnes også alt av
verktøy man måtte trenge. Og
er det noe han ikke har, lager
han det, forteller Gunnar.
Alle de tekniske løsningene er
RVH patent, eller laget med god
hjelp av han. Dette gjelder blant
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annet overføringa til bremsene.
En aksling er gjemt inne i røret,
som fothvilerne sitter på. Fra
denne akslingen går hydraulikken
til bremsesylinderen, som er
gjemt inne mellom rammerørene. En annen finurlig patent er
dimmebryteren.Ved å løfte
bremsepedalen, dimmer han
lyset, og også her er teknikken
skjult for det blotte øyet. Under
kanten på setet er det gjemt
diverse brytere, blant annet til
tripteller, klokke og lignende, og
en Jim Beam miniatyrflaske pryder festet til batteriet.
- Jim Beam flaska var et av mine
kjennetegn når vi dro på treff og
fester før i tida. Den lå øverst på
oppakninga, og var det første
som ble pakket av, forteller han.

Kjetting og meierirør
Motoren er bygd opp fra scratch
av RVH, og han gir 2 års garanti
på motorene han bygger. I tillegg
til å bygge sykler til folk, driver
han også med å bygge om begravelsesbiler. Så da Gunnars sykkel
tok form, føltes det ikke så fremmed for Roy, med kistetank og
dødningehoder. Et kjent tema
kan man si.
- På denne sykkelen har jeg hatt
mange av ideene selv, men det er
RVH som vet hvordan man skal
sette de ut i praksis, forteller
Gunnar.
Cisibaren er sveiset av syrefast,
rustfri kjetting. Da de skulle lage
den, måtte de lage en egen jig, så

den ikke skulle vri seg alle veier
under sveisinga. Eksosrørene er
syrefaste meierirør, som er
ombygd. Nederst på tanken sitter et dødninghode, og i skallens
åpninger gjemmer det seg oljetrykkslampe, frilampe og ladelampe. Dødningskalletemaet går
også igjen på støtstengene. Små
dødninghoder med rødmalte
øyne, plirer ut i verden. Dette
fikk han hjelp til av sin datter på
14 år. Hun hadde arbeidsuke hos
Camillas mc-dekor da sykkelen
skulle lakkeres. Dette ble hennes
første lakkeringserfaring.
Helhet
Flammene på tanken er laget
både med airbrush og pensel. At
lakken på ramma følger lakken

på resten av sykkelen, med hvitt
foran, og mørkere bakover, er
utrolig tøft, og gir sykkelen et
helhetlig preg. En annen fin detalj
er flammene som er utskåret på
fuglepinnen under tanken.
Baklampa kommer fra en tidlig
30 talls amcar. Den brune skinnveska er spesiallaget til sykkelen
av Heap Lærmakeri i Risør, og
klubblogoen er preget inn i skinnet. Sykkelen er enda ikke helt
ferdig i følge eieren.
- Noen småting gjenstår fremdeles. Men det får komme etter
hvert, sier Gunnar og smiler lurt.
For nå de er det er sommer, og
han vil bruke tida på å kjøre.

Flammedekor på̊fuglepinnen under tanken, utrolig stilig.

Spesiallaget veske med klubblogo.

Åpen belt må̊det være.

Dødninghehodeprydete støtstenger, på̊malt røde øyne av Gunnars datter.

Skummel hodeskalle med lysdioder.
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Piggete nav.
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Jim Beam flaske på̊battreifeste.

Gearspak med patronhylsepynt.

Avansert system med bremseoverføring med aksling inne i røret til fothvilerne, og dimmiebryter på̊pedalen.

Finurlig plasserte brytere under setet.

Baklampe fra en tidlig 30-talls
amcar.

Eksosrør laget av syrefaste meierirør.

Cissibar sveiset av syrefast kjetting.
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Henriks Bike
Henriks fant sin sykkel hos CBP. Han så med en gang at med en del modifikasjoner, kunne
dette bli en sykkel etter hans hode.
Tekst/foto: Elin Bakk
Henrik er også dansk, og også han kom til Norge for å jobbe som
håndverker for noen år siden. Det var CBP som i utgangspunktet
bygde denne sykkelen, og nå solgte de den for en kunde. Etter at sykkelen kom i Henriks eie, ble sykkelen levert tilbake til CBP, hvor det

skulle gjøres en del modifikasjoner etter Henriks ønsker. Det ble bygd
ny bakskjerm og skiftet styre og raisers på den. Lakken var Henrik
fornøyd med som den var, men et luftfilter med klubblogo på måtte
til.

Luftfilter med klubblogo og speilbilde av eier.

Tekniske detaljer
Henriks Bike

Et fett dekk må̊til.

Nye raisers.
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Medbrakt
støtteunderlag med reg.
nummer.

Ny bakskjerm.
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Eier: Henrik Weber
Bygd av: CBP
Årsmodell: 1951
Type: Chopper
Motor: Rev Tech 110
Gearkasse: 6 trinns Rev Tech
Primær: BDL
Eksosanlegg: Crackpipes
Ramme: ombygd original
Krone: Jernhesten
Gaffel: Jernhesten 18 ” over
Styre:Texas
Dekk foran: 90-21
Dekk bak: 250 -18
Tank: ombygd
Lakk: House of color

Baklampe.

.
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Tommy ville ha sin chopper helt enkel, og det har han fått til. Han sykkel er et rent bygg, uten
unødvendig staffasje og dill.
Tekst/foto: Elin Bakk
Tommy er opprinnelig Dansk, men kom til Norge for å jobbe som
murer. Siden er det blitt samboer og barn, og det ser ut som han blir
værende her. Og med H-D-prisene og reglene for ombygging som er i
vårt naboland i sør, forstår vi han godt. Tommys chopper ble også
bygd i R.V. Hansens verksted, og det også her Roy som har stått det
tekniske. Men Tommy har selv vært med under hele byggeprosessen,
og hatt ideer til hvordan den skulle bli. Han hadde fri hver fredag den
vinteren chopperen ble bygd, og disse dagene ble tilbrakt i verkstedet.
Denne chopperen er Tommys første, og vi kan skrive under på at han
sammen med R.V. Hansen har lykkes med det som var målet. En clean
chopper, med de riktige proposjonene.

gylt dødninghode til gearstangkule.Tommy fikk også en del ideer til
sin egen sykkel fra klubbkompisen Gunnar sitt bygge, som hadde plass
ved siden av han i verkstedet. På enkelte detaljer, som fothvilersystemet med den skjulte bremseoveføringa, og eksosrørene, er inspirasjonen tydelig. Likevel er det blitt to helt forskjellige sykler.Vi falt spesielt
for det lekre tynne skinnsetet, med de spesielle fjærene på sidene.
Dette har R.V. Hansen laget etter mål, for at det skal passe best mulig
til Tommys røv. Siden sykkelen er registrert som en 1955 modell, er
selvfølgelig dekoren på oljetanken preget av dette, og klubblogoen har
fått plass på tanken. Sykkelen har også dratt in pokal for beste chopper på treff, og det skulle vel være den beste attest for den dansknorske bikeren, og chopperbygger R.V. Hansen.

Clean med detaljer
Her finnes detaljer som diodelamper bygd ned i ramma foran setet,
toppfestet formet som en dolk, og festet med spissmuttere og gullfor-

Tekniske detaljer
Tommys chopper:

LED- lamper bygd ned i ramma.

Dødninghode på̊gearspak.

Dolk på̊toppfeste.

Eier:Tommy Hilstrøm
Bygd av: R.V. Hansen
Årsmodell: 1955
Type: RVH Chopper
Motor: RVH Panhead
Gearkasse: Modifisert 5 trinns
Primær: RVH:
Eksosanlegg: RVH:
Ramme: Calles
Krone: Calles
Gaffel: Calles 18 ” over
Dekk foran: 19 ”
Dekk bak: 15 ”
Bakskjerm: RVH
Tank: Ombygd av RVH
Lakk: Camillas mc-dekor
Sal: RVH
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Kommentar

Tony, vår guide
og Aron.

Jeg så at
Presidentmøtet i
15/11-91 i Østerrike
var omtalt i et tidligere News i artikkelen om
Føderasjonen.
(FH-DCE) Dette har
jeg lyst til å kommentere.
Jeg var, som daværende president
i H-DOCN, tilstede på dette
møtet sammen med styret i HDOCN. På møtet deltok etter
min hukommelse: Ola Østby, vice
president og John Lillegård som
referent.
Bill Davidson var også på møtet
og hadde to oppgaver: han skulle
introdusere HOG (Harley
Owners Group) i Europa, og han
skulle prøve å komme til livs
piratbruken av H¬-D logoen. Ett
ledd i dette var FH-DCE,
(Federation of Harley-Davidson
Clubs Europe.) Denne foreningen ble dannet for at alle medlemsklubbene skulle kunne bruke
H-D logoen i sine logoer og så
videre. H-DOCN hadde allerede
i startfasen søkt fabrikken og fått
velsignet bruk av logoen.

42

På møtet var det samlet klubber
fra hele Europa. Her var alt fra
to nederlandske frikere med 750
sideblåsere både for mann og
sykkel, til landsomfattende klubber som Finland, Danmark,
Sverige og Norge. Mange, særlig
av de små klubbene, var svært
kritiske til HOG, og Harley sin

salgsframgang i Europa. Da holdt
jeg et innlegg og sa at de pengeog slipsgutta som kjøpte seg sykkel ville enten ta skikken, eller
de ville selge og flere kunne få
billigere bruktsykkel.
Vi hadde flere hyggelige passiarer
med Bill, og noen øl. Da styret

Ola Østby i baren til1.st Harley and Twin Power Club Austria.
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skulle ut på tur, ble det bestilt
billetter på Kielferja, og Aron
skulle være med som kjentmann.
Det var kompisene hans i
Østerrike 1.st Harley And Twin
Power Club i Feldkirch som
arrangerte, men han som bestilte
visste ikke Arons etternavn.
Derfor fikk han selvfølgelig
Davidson til etternavn på båten.
Da vi senere på kvelden møtte
Bill på vei til toalettet, kom vi i
prat og jeg la fram billetten som
bevis på at de var i slekt. Dette
var til stor moro for alle.
På denne tiden var Bills far,
Willie G. designsjef på fabrikken,
og et par måneder senere fikk
jeg tilsendt The Big Book of
Harley-Davidson, med dedikasjon fra Willie G: ”To Kjell Arne
Vole; ride free always, Willie G.91”, Den eneste grunnen jeg har
funnet til at jeg fikk denne, måtte
være kontakten vi hadde på
dette møtet.
Den litt sure bismaken jeg hadde
i munnen etter å ha lest innlegget, stemmer overhodet ikke
med mine opplevelser der.
Hilsen
Kjell Arne Vole

Hei!

God sensommer - tidlig høst alle sammen!
Takk for sist til dem jeg har truffet på diverse turer i løpet av sesongen.
Når dette leses, skriver vi snart oktober og igjen sitter man med
følelsen av at den gode varme årstiden varte så alt for kort. Når man
ser tilbake, så har det vært en begivenhetsrik sesong, hvor arrangementene har kommet på løpende bånd og sykkelen har fått
rulla.

Jeg skriver dette etter å ha tilbrakt en kjempehelg sammen med 150 trivelige bikere på late Summer Run på
Folven i Stryn. Nok en gang ble dette treffet arrangert
på en fremragende måte. En stor takk til Eid MC, lokale
ildsjeler, DK og ikke minst Quizlady Katrine som sørget for at
vi fikk en fin helg sammen!
I 3 grader og regn over Valdresflya hjemover får man unektelig tid til å tenke litt, men bytte bort dette livet med hva
nå enn alternativet måtte være er helt uaktuelt!
Fra særdeles pålitelig hold har det blitt meg fortalt at
også Family Run ble en suksess for store og små. Et
glimrende arrangement som favner bikere i alle
aldersgrupper. Godt jobba Rannei & co! Også
Final Run i Verdal er vel i havn når dette leses,
takk også til dere som bidro her!
Norway Run ble den suksessen vi håpet
på. Ikke et skjevt ord eller et surt
blikk ble utvekslet, til tross for at
man i flere døgn var veldig
tett innpå personer man
ikke omgås til daglig.

ner det!

Det er vel neppe noen dristig
spådom at Norway Run kommer til å bli
gjentatt i en eller annen form. Hvor ofte man
skal arrangere en slik fellestur, reiserute, varighet
o.s.v, kan nok diskuteres. Men at det er sosialt og
en glitrende måte å oppleve de deler av furet værbitt man ikke kjenner, det er det ingen tvil om.
Etter endt tur ble reisefølget tatt i mot som seg
hør og bør av vertskapet på Storfjord. En stor
takk til alle som bidro, DK’er, klubber som
stilte hus til disposisjon, HD garasjen for glimrende arbeid på RTTAF og ellers alle som fortje-

På DK-siden har det vært stille en stund. Det velger jeg å
tolke som et godt tegn, folk har vel kost seg med sykkel og
sommerlige aktiviteter.
DK Stein Åge i sør ble på årsmøtet valgt inn som vara til styret i H-DOCN. Han fortsetter som DK i tillegg til dette nye
vervet, noe jeg er veldig glad for.
DK-ene får tilsendt referat fra samtlige styremøter. Er det
noen som lurer på hva som skjer i styre og stell, bare bruk
deres DK, eller eventuelt meg, så skal vi svare etter beste
evne.
Trond Nygard er ny DK i sør. Han overtar etter
Ronald Storenes som ønsket en pause. Vi takker Ronald for innsatsen og ønsker Trond velkommen på laget! Hans adresse tilsier at han
vil ha ansvaret for den østre delen av distrikt
sør. Trond presenterer seg selv et annet sted
i bladet.
Jeg ønsker dere alle en fin høst, dra på
besøk til hverandre, løs noen verdensproblemer over ei kald ei. Snart er det
vår igjen!
Mvh Kenna.

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

49

Le se r nes Bi lde r

endt av Rannei.
Familietreff. Inns

Latteren sitter løs
t på̊Late summ
er Run.
Innsendt av Stig
Jensen.

ica Pedersen.
Innsendt av Mon
ll.
fu
en
vn
fa
r
Noen ha

onica Pedersen.
, innsendt av M
SuperRally Vinstra

54

Jens Petter på̊ve
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Mostervik tar en
lur før en ny ha
rd dag på Rally
foto: Gunnar A.
Nordvest,
Moen.

ur, innsendt
Sothøne påfjellt

av Stig Jensen.

Norway Run an
kommer Jotunh
aus Mc, Elnesvåg
foto Gunnar A. M
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USA tur, 2008. Innsendt av
Hydra mc .
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