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entrance fee 60e
luxury breakfast buffet
BBQ Buffet 10e

GPS ENTRY
N 62.45.514 E 22.50.039

DISTANCE
FROM / TO SEINÄJOKI,
TÖRNÄVÄNSAARI, FINLAD
Umeå

FINLAND
Vaasa
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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.
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
Morten tlf. 402 38 469
e-post: butikken@h-docn.no
Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Tlf.: +46 524 600 10
Mob.: +47 913 84 050
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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Moe, stillt opp som konstituert
president fram til Årsmøtet i
2009. Da gjelder det å møte
opp, for å være med å bestemme hvilke krefter som skal stå
ved roret i vår organisasjon
framover. Vi trenger et hardtarbeidende og handlekraftig
styre som arbeider for medlemmenes beste, for å få denne
organisasjonen til å fungere.
I begynnelsen av mars arrangeres det MC-messe på
Lillestrøm. Her vil representanter fra organisasjonen stille på
klubbens stand. Vi satser på å
rekruttere nye medlemmer, og
vil også bruke denne anledningen til å profilere oss ellers,
og å pleie kontakten med de
medlemmene vi har. H-DOCN
sin eminente butikk vil være på
plass, representert ved Morten
butikksjæf. Så er det noe du
mangler av klær eller andre
ting, har du nå muligheten til å
kjøpe dette direkte på messa.
Vil du komme innom bare for
en prat eller en kopp kaffe er
du også hjertelig velkommen.

Hei dere!

Når dette skrives, er vi i siste
halvdel av november. De fleste av
oss har vel plassert jernet inne, i
påvente av en ny sesong. Noen
få av dere bruker sykkelen året
rundt, og av dette står det
respekt. Jeg vil gjerne ha kontakt
med noen av dere som kjører
hele året, for å lage en reportasje. Kanskje dere kan inspirere
andre til å følge deres eksempel,
eller det verst tenkelige kan bli
at det også fører til at noen som
har planer om å begynne med
vinterkjøring, blir skremt og slår
fra seg alle slike ideer. Vi tar sjansen. Vi har vel alle lest reportasjer fra First Run, årets første og
kaldeste H-DOCN treff. Det
foregår på Røros i februar, samtiFoto: Hasse Antonsson

www.h-docn.no

dig som Rørosmartnan. Jeg anbefaler medlemmer som har lyst til
å prøve et annerledes treff, om å
ta en tur hit. Man blir ikke disket
om man velger å ta bil eller tog,
forteller de som har deltatt. Det
viktigste ved et treff ligger i navnet, nemlig at vi treffes. Og stemninga på Røros når det er martna er visst helt spesiell.
Ellers står vi foran inngangen til
et nytt og spennende år. I HDOCN sitt styre, har vi hatt en
del forandringer siden sist. Stein
Åge Buch er kommet inn i styret
som nytt styremedlem. Vår alle
kjære Moses har takket for seg,
da han har byttet jobb, og denne
jobben gjorde det umulig for han
å fortsette i sitt verv. I stedet
har tidligere sekretær Børge

Klubbens treffplaner for 2009
er lagt, og det ser ut som vi
greier å opprettholde de treffene vi har hatt. En gjeng ildsjeler fra Bergen har sagt seg villig til å overta stafettpinnen
etter Arne Hjelle og co i Stryn.
Sted og tid for treffet, vil vi
komme tilbake til, planleggingen av dette treffet pågår for
fullt. Følg med i bladet og på
websidene våre. Valletreffet vil
også i år bli arrangert, og tid
for dette er bestemt til andre
helga i juni. Her blir også årsmøtet avholdt. Jeg vil allerede
nå oppfordre dere til å komme
på dette treffet. Dette er et
topp treff, på et flott sted,
rimelig midt i Norge. Sett av
helga folkens!
Jeg minner også om våre andre
treff. First Run har jeg alt
nevnt, Run to the Arctic Fun i
Storfjord juli, familietreffet på
Bakksetra i Aure i juli/august,
og Final Run, som avholdes i
Verdal i midten av september.
Reportasjer fra avviklingen av
disse treffene i 2008 vil kommer i senere nummer av
News.
I dette nummer av bladet kan
du lese om hvordan vi hadde
det på H-DOCN sitt nye store
prosjekt i 2008, Norway Run.
Jeg håper det blir et kjærkomment gjensyn for dere som var
med, og at dere som ikke var
med, skal få et lite inntrykk av
hvordan vi hadde det. Og kanskje gjør det at enda flere får
lyst til å delta neste gang vi

arrangerer noe lignende. Vi har
bare fått positive tilbakemeldinger fra deltagere og fra
klubbene langs veien, som tok
så godt i mot oss. Vi fikk også
mye positiv respons fra presse
og de fastboende på vår tur
langs kysten. En annen fordel
er at ved å delta på en sånn
tur, er at ikke bare får du nye
venner, men det gjør også at
man har mange flere plasser å
ta inn neste gang man er på de
kanter. Enten man trenger et
verksted, en seng, eller bare en
kopp kaffe.
Vi har også planer om å legge
ut et eget Norway Run album
på hjemmesida vår, der også
gjesteboka vi skrev i på turen
blir tilgjengelig. For å få til det
må jeg for det første ha mange
flere bilder. Har bare fått fra
noen få deltagere, og jeg vet at
dette er bare en brøkdel av
bildene som ble tatt på turen.
Brenn de gjerne på en CD, og
send de enten til meg, eller til
medlemskontoret. Adressene
står foran i bladet. Er det noen
av dere som deltok på turen,
som ikke fikk skrevet i gjesteboka, er det bare å sende meg
en mail, så får dere tilsendt et
formular som dere kan fylle ut.
Da får dere etter hvert også
en liste over de andre som
deltok, slik at man kan holde
kontakten med sine nye venner. Mailadresse finner dere
foran i bladet.
Når dette bladet, pluss vår
kalender, er dere medlemmer i
hende, er det bare noen få
uker til jul. Er dere raske, kan
det enda hende dere kan for
gjort unna julegavelista ved å
kontakte butikken vår. Vår nye
butikksjef har fått inn nye produkter, som nok blir liggende
under mange juletre i år.
Husk ellers å tipse meg om
sykler, mennesker eller andre
H-D relaterte hendelser dere
kan tenke dere å lese om. Send
inn bilder, og saker til bladet.
Jeg får en god del stoff, men vil
ha enda mer.
Da gjenstår bare å takke for i
år, og ønske alle lesere, annonsører og bidragsytere en riktig
god jul og et fantastisk 2009.
Vi sees plutselig, og om ikke
før, så er jeg her igjen i News
nummer 1 i slutten av februar.
Happy newyear miss Sopie….
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Årets siste tur...
Refleksjon over sesongavslutningen.

Bro over Kilefjorden.

Det var lørdag morgen og min sønn og
jeg ruslet ut rundt
titiden for å rydde i
boden. Det må gjøres
plass til Street
Boben. Guttungen
ble med ut på den
betingelsen at jeg
stilte alt verktøy til
disposisjon, slik at
han kunne teste ut
fastnøkler, tenger,
skrutrekkere og
annet moro på sin
tohjuling.
Tekst/foto: Bjørn Grønnvold
Med støttehjul blir jo sykkelen
en firehjuling, men da tenker jeg
ATV og det er noe helt annet.
Jeg prøvde å forklare fireåringen
min poenget, men han var for
opptatt med å slippe ut all luften
av dekkene.
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Årets pessimist
Denne tiden på året er vemodig,
men samtidig føles det riktig.
Det er mye som skal gjøres frem
til neste sesong. Noe på sykkelen
og noe på hus og slike ting. Mens
lillegutt setter innestengt luft fri,
krummer jeg nakken og går til
verks. Boden skal klargjøres for
å gi plass til sykkelen. Der står
det blant annet en rød snøfres
av ukjent kinesisk fabrikat. Den
virket nesten i fjor. Hadde jeg
husket å stenge bensinkranen
ville den fungert, men jeg glemte
det. Derfor rant all bensinen
gjennom forgasseren, over stemplene og ned i oljepumpen.
Snøfresen fungerte noen minutter som røykgenerator, før den
sprayet ut et oljehost på den
lyse buksen min, og deretter
døde hen. Bensin i motoroljen
anyone?
Etter å ha erstattet bensin/oljeblandingen med ren olje, parkerer jeg snøfresen bak sykkelen.
Pluss femten grader, sol og snøfres. Det burde holde til en sterk
topplassering blant årets pessimister.

Nr. 5 - 2008

To sjelefrender møtes i Høllen.
Get down on the highway
Med snøfresen parkert foran
huset og en sykkel pen og ren
etter klargjøringsvasken, ombestemte jeg meg. Jeg måtte ut på
en siste tur. Gutten ble sendt inn
til sin mor og jeg iførte meg
klær for anledningen.
Jeg hadde bestemt meg for at jeg
skulle starte årets siste tur slik
jeg avsluttet årets første. Fra
Justvik gikk turen via Vågsbygd
mot Søgne. Etter å ha ripet opp
hjelmen i et forsøk på å benytte
den som fotostativ for kamera
med selvutløser, buldret jeg
videre mot Søgne for å avlegge
polet en aller så liten visitt.
En Chianti og en ukjent Spanjol
senere, kjørte jeg ned til Høllen
brygge for en obligatorisk kaffe
og pølse uten brød. Man prøver
jo å holde fasongen. I henhold til
Dr. Atkins, er karbohydratenes
mor pølsebrød. Ren stivelse.
Fyttehelvete, slik kan en halvsvett, skjeggete, uflidd biker ikke
finne seg i.
Idet jeg gikk inn, hørte jeg en
umiskjennelig lyd av en 883 –
custom med screaming eagle
potter komme inn på parkeringsplassen. Flere trosfeller var ute
denne flotte høstdagen. En røslig
fyr og en langhåret blondine
kom inn i butikken. Jeg hilste på
karen og sendte et raskt blikk på

hun som kom inn bak. Tankene
begynte å vandre i retningen en
ekstra salplass. Til kona, selvfølgelig.
Vakkert bråk
Ute igjen forsvant pølsen uten
brød overraskende fort og jeg
hentet kamera og blits fra en av
sideveskene. På returen kom 883
mannen og passasjeren gående
mot meg.
– Kan jeg ta et bilde av sykkelen
din, spurte hun.
– Visst, så lenge jeg kan ta bilde
av sykkelen deres, svarte jeg og
kikket ned på kamerainnstillingene.
– Nei, vi er bare kollegaer skjønner du, lo hun og gikk bort til
sykkelen min.
Og jeg er gift, tenkte jeg.
En sørlandsk familie på fem stoppet på vei forbi syklene og jeg
hørte mannen i huset si:
– Jeg må jo se på syklene.
Jeg så blikket hans styre mot
eksosrørene og følte at jeg
måtte si noe. I et anfall av selvpålagt sørlandservervet ydmykhet
kremter jeg frem:
– Eh, det bråker jo litt, men det
må til. Det er jo en Harley.
Vitenskapelig korrekt. Det står
til og med på tanken med store
metallbokstaver.
– Nei, jeg syntes lyden var fin.
Det er jo slik en Harley skal
lyde, klang det tilbake på beste
Søgnedialekt. Fyren var nesten
like gammel som meg med tre
barn, kone og sikkert et ok
hjem. Og så hadde han ikke
kjøpt seg H-D? Merkelig fyr.
H-D trussel
Like etter at familien var gått
kom en annen litt uryddig fyr
gående. Denim bukse og jakke
med lyseblå skjorte og Ecco sko.
Og en innrøykt sur stump av en
selvrullet røyk hengende i munnviken. Vet ikke helt hvilken look
vedkommende gikk for, men han
hadde bommet uansett.
-Jeg har alltid likt sånne som
dere, sier han.
- Du mener skjeggete, halvfete
karer kledd i skinn?
Jeg er nordlending for faen. Jeg
har lov til å svare sånn.
- Kanskje litt bekymringsverdig,
føyde jeg til og lo litt.
- Nei, lo han tilbake.
- Jeg synes bare Harley er fete,
fortsatte han og ble stående og
kikke på syklene.
Sportsterfyren og hans kollega,
begynte å le.
–Jeg har en kompis som har alt

for mye penger. Han har truet
med å kjøpe meg en H-D. Men
ærlig talt, hvis han skulle truet
burde han gått og kjøpt meg en
japse, gliste han, og supet luft
gjennom en for lenge side død
sneip.
Vi ble stående slik å snakke frem
og tilbake om alt og ingenting
inntil jeg følte behov for å røre
meg litt. Nærmere bestemt å
røre sykkelen. Uten noen større
avskjedsseremoni, tok jeg på meg
kjørebriller, hansker og hjelm.
Deretter rullet jeg opp mot
Søgne og E39 mot Kristiansand.
På tide å komme seg hjem.
Lydtanker
Like før Kristiansand by stoppet
jeg på Statoilstasjonen på
Vesterveien for å ta bilde av en
båt som lå ute i fjorden. På vei
tilbake bestemte jeg meg for å
fylle opp sykkelen, før jeg fortsatte hjemover.
Forbi Homstean tenkte jeg at jeg
kanskje burde sende noen ord til
Vance and Hines og si noe om
hvordan jeg opplevde deres Big
Radius Black.
– Jeg ønsker å takke dere for å
gi meg den beste lydopplevelsen,
tenkte jeg, men så ble jeg avbrutt
av en annen tanke. Var ikke lyden

av min førstefødtes gråt enda
bedre? Enn den gangen jeg var
med ut i gammelonkels kutter
med semidiesel. Var ikke det
bedre? Takk for fin lyd, men
sammenholdt med diverse andre
lyder havner dere på en femtendeplass over godlyder…
Nei. Ikke noen mail til V&H fra
undertegnede. Men akkurat nå
produserte anlegget og fuelpaken den beste lyden jeg kunne
tenke meg.
Siste mil hjem
Iført kjørebriller med gule glass,
kjørte jeg de siste milene hjem
etter å ha vært på Evje og jeg
nøt hvert et stempelslag, hver
meter og hvert sekund.
Nå står sykkelen utenfor og venter på å bli satt inn for sesongen.
Det er litt vemodig, men samtidig litt greit. Det er mye annet
som skal gjøres før neste sesong
kjøres i gang igjen. Jeg har et BIstudie som skal avsluttes. Et prosjekt å dra i havn på jobben. To
rom å pusse opp. Og en del ting
som skal endre på sykkelen.
Til dere som fortsetter å kjøre
ønsker jeg lykke til. Til dere som
har parkert; trøst dere med at
det er forbigående.

Mitt skip er lastet med...en OLJERIGG.
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Det begynner å bli noen år nå siden gutta i Sprengstart mc, tok sitt navn. Et navn som var et
symbol på hvordan de fikk start på syklene sine. Men både kjøretøyene og klubbhuset har fått
betraktelig bedre standard med årene. Klubbhuset har flott bar og festlokale, velutstyrt kjøkken med tilhørende avdeling for privat bruk, toaletter, bad og egen soveavdeling. Og
Sprengstart mc er en klubb som er viden kjent for sine flotte chopperbygg.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Sprengstart mc, Elin Bakk

Klubben feiret forøvrig sitt tjuefemårsjubileum med et heidundrende treff på sensommeren i
år, og over 500 bikere fra fjern
og nær hadde møtt opp for å
feire sine gode venner, og muli-

gens utveksle noen gode historier over et glass eller to. Treffet
til Sprengstart mc som i år ble
arrangert for 11 gang, er kjent
for å være et bra treff med god
stemning og morsomme treffle-

ker. I følge gutta selv er musikken på treffet, som skaffes til
veie av medlemmene Store og
Nisse, uten unntak musikk som
flerrer skinnet av vassgrauten og
vel så det. Og traktfotballturne-

ringen er det sportslige høydepunktet på treffet. Her spilles
det fotball etter beste evne, med
tunellsyn og hørselsvern (ved
rått spill). Regler og bestemmelser i dette spillet vedtas,
endres, og tilpasses etter hvert
av dommeren, som for øvrig er
en av få som kan påberope seg
fotballfaglig analfabetisme.

Biljardrom.

Flott kjøkken.
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Fra venstre; Roy, Arve, Jarle, Roger M, Store, Frode, Nisse, Kleppe, Jan Arve, Steinar L, Egil L, Frank,
Stein Kåre, Egil H, Steinar V, Torstein, Erlend, Roger R.
Kjøkkenbord med klubbnavn.
Aktiv gjeng
I 2008 disponerer klubben 330
kvadratmeter verksted, 270 kvadratmeter med klubbhus og et
stabbur på 90 kvadratmeter.
Verkstedet har alle maskiner og
alt utstyr som må til for å bygge
motorsykler, og klubbens medlemmer har også stor kompetanse på dette feltet, som tydelig
syns på deres bygg. Her finnes
en glødende interesse for bygging, ombygging og vedlikehold
av motorsyklene. Og de er ofte
å se på veien, både på treff og
turer i inn og utland. Med sine
18 medlemmer er de blant de
største klubbene i Midtnorge.
De er også representert både i

Hillclimbkonkurranser og på dragracestevner rundt omkring.
Klubbens medlemmer arrangerer også sitt årlige Charity Run.
Denne tradisjonen har de hatt i
fem år. Det går ut på at alle deltagere betaler en kontingent, og
cruiser i flokk og følge langs en
forhåndsbestemt rute ned mot
Trondheim sentrum, for så å
ende opp på torget. De har også
sponsorer som skjenker gaver,
og disse kan man vinne på deltagerbilletten. Trekningen av vinnerne til disse foregår på torget,
og her er også en høytidelig
overrekkelse av overskudd til en
på forhånd bestemt veldedig
organisasjon.
Nyttårsplaner
Ideen om å starte en mc-klubb i
Klæbu ble født en fuktig nyttårsaften, like før inngangen til 1983,
og letingen etter et eget tilholdssted ble straks satt i gang. Til
slutt fant de et objekt ved
Hyttfossen. Det var et skikkelig
spøkelseshus, og krevde en god
del oppussing. Medlemmene
betegner selv huset som shabby
med funksjonelt, og var stadig på
leting etter noe bedre. Da at et
av medlemmene i den tyngre
vektklassen gikk gjennom gulvet
fra andre til første etasje, ble de
enige om at det var på tide å
iverksette for alvor.
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Fra treffet 2008.
I 1990 kom de over ei tomt på
Nideng, tre – fire kilometer
utenfor Klæbu sentrum. Stedet
var rimelig uforstyrret plassert,
med skog på alle kanter. 15
moelvenbrakker ble innkjøpt, og
innredet til verksted. Ved hjelp av
kommunal velvilje fikk de også
etter hvert leie trønderlåna som
stod på tomta. Denne hadde
også meget dårlig standard, og
klubbens medlemmer måtte
fram med hammer, sag og spiker
igjen.
Fra leie til eie
Men da Sprengstartgutta ytret til
kommunen at de gjerne ville
kjøpe stedet, ble det brått slutt
på all velvilje. En kommunal
ansatt gjorde det til sin personlige kamp å få fjernet klubben.
Men en trønder knekkes ikke så
lett, og en trønderbiker er en
enda hardere nøtt. Derfor ble
advokathjelp innhentet, og enden
på visa ble at Sprengstart mc ble
huseiere i 2007, og den kommunalt ansatte forsvant ut bakdøra
i kommunen, sannsynligvis på
leting etter andre å kjempe mot.
Huset, som har vært under kon-
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tinuerlig restaurering, er blitt et
sosialt samlingspunkt for klubbens medlemmer og familier
både til daglig, og i festlig lag. De
har også restaurert et stabbur
som stod på tomta, og dette
brukes til vinterlagring for
motorsykler i første etasje og
gjesterom i andre etasje.
Så er du på tur i Trøndelag, hold
godt til høyre like før
Trondheim. Sprengstart mc er
absolutt verdt et besøk, enten
du bare er kaffetørst, eller er
interessert i å se hva som er på
gang i verkstedet deres. Det er
garantert noe spennende…

Noen av gutta samlet i baren. Fra v. Roy, Store,Steinar V, Egil L, Erlend, og
bak baren finner vi Torstein.
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Innvendig i klubbhuset.

Kaffekos utenfor verkstedet.

NYHETEN
HARLEY-DAVIDSON

”MUSCLE”

Kan sees hos din lokale dealer
Harley-Davidson Trondheim
Sluppenveien 11, 7037 Trondheim
Tlf. 73 96 22 33
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i Norge 2009
Harley Riders Mc 10. Januar 2009: Etterjulebord. Live music.
Henvendelse Kenna 90544948 / skto@statoilhydro.com
Conan Swap-meet 24. Jan 09
First Run Røros 20. - 22. Feb 09
Natterangel, Villsvin MC 28. Feb 09 Elverum. Overnatting mulig.
Kontatk Stig Sønsthagen 40841339 villsvin@gmail.com
www.villsvin.com
Swap Meet klett 7.3.09 www.lucifers-mc.com

Run to the Arctic Fun 17. - 19. juli Storfjorden Troms
Oss Inant Mc Catfish Kjerknesvågen. 17. - 19. juli www.inant.no
Rally Nordvest 21. - 23. aug. 09 Langvannet, Fræna kommune.
Midtnorges største Rally, live Rock & Roll hele helgen.
www.rallynordvest.eu/
Late Summer Run
Lucifers Mc Høsttreff i farmen, 28. - 30. aug. www.lucifers-mc.com
Verdal Mc Final Run 11. - 13. sept.
Lucifers Mc Swap meet 3.10.09 www.lucifers-mc.com

Tornados Mc Swapmeet/påskefest Skjærtorsdag 9. april
www.tornados-mc.com

Jotunhaus Mc Hause-fest 20. - 22. nov. 09
Live Musikk fredag og lørdag. www.jotunhaus.no
Info/overnatting kontakt Gunnar 415 00 631

MC VÅRMØNSTRINGEN I BERGEN Søndag
26. april KL.12:00. FESTPLASSEN. arr. Rolling Thunder MC. www.rollingthundermc.no

Utlandet 2009

PLANKE MC FREDRIKSTAD, 2. mai
STIFTELSEN PLANKE MC
THOMAS HANSEN 97 56 56 94 thomh2@online.no

Super Rally Finland 28.5 - 1.6 - 09
For informasjon om treff i U.S.A.
sjekk ut; www.motorcycleevents.com på nettet!

Oslo Open 24. Mai 09
Jotunhaus Mc Hause-fest 29. - 31. mai 09
Live Musikk fredag og lørdag. www.jotunhaus.no
Info/overnatting kontakt Gunnar 415 00 631

SOMET
SOMETH
THINGS

Tornados Mc Rivermeet 5.-7. juni www.tornados-mc.com
Villsvin Mc Villsvintreffet 5.-7. juni www.villsvin.com
International Rally Valle, 12. - 14. juni, med årsmøte

CAN’T
T BE SAID
WITH WORDS..

Kjære leser

Det er takket være dine bidrag vi
kan lage dette bladet. Slik vil vi ha
ditt bidrag:
*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.
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.: +47 913 84 050 - Mob: +46 736511138

Leter du etter en helt spesiell julegave?
Vi har et stort utvalg av gaver, klær og utstyr
– og selvfølgelig sykler.

Harley-Davidson Ålesund
AMS Motorsykkelsenteret
Brusdalsvn. 238, Fremmerholen
Tlf. 70 15 36 36
www.hd-aalesund.no
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UNDER
HJELMEN
med en Berserker:

Tekst: Berserk

benken, for å kjøre de to hundre

stå ut fra den

touringmaskiner. Bruken av hjelm

meterne ned på kiosken og

inspirasjonen man kan hente i

er heller ikke særlig utbredt, og

kjøpe en pose med inspirasjon,

rusens ubegrensede rom. Det jeg

bare om lag halvparten benytter

merket husholdning. Man kunne

ikke forstår, er hvordan de klarer

seg av slike. Supersportssykler

På latin heter det inspirare og

være raus når man allerede var

å regulere inntaket til et produk-

utgjør bare 10 % av bestanden,

betyr blåse, pust, ånde inn eller

på handletur og slenge på disken

tivt og passende litterært nivå

men står sjokkerende nok for

åndedrag. Ordet brukes ofte i

et par poser inspirasjon til fruen,

med folkelig vokabular.

25% av ulykkestatestikken som

forbindelse med kunstnerisk

merket nymfoman, H-D polering

Tendensen i de forsøkene jeg

ender med død.

eller annen åndelig virksomhet.

eller et eller annet nyttig. Her er

har eksperimentert med, har

Begrepet er positivt ladet og er

det penger å tjene for den som

uten unntak endt opp med bare

Når det gjelder kjøring i alkohol-

nok både en gave, et fenomen og

blir inspirert av ideen og finner

rot og elendighet, i den grad jeg

påvirket tilstand, har den samme

en sinnstilstand når det blir kas-

opp et fludium uten de helt

dagen etter kan huske at jeg har

undersøkelsen kommet frem til

tet over oss. Årsaken til at jeg

store bivirkningene.

gjort et forsøk. Kunsten å holde

det ikke like sjokkerende resulta-

filosoferer over dette er selvføl-

Alternativene på markedet er

inntaket av alkohold på et stabilt

tet, at touringbikere som er

gelig at inspirasjon til tider er en

etter det jeg kjenner til ikke

litterært nivå, synes for meg å

involvert i ulykker er overrepre-

mangelvare mellom ørene til

bare ulovlige, de er også helse-

være større enn selve kunsten å

sentert med nesten dobbelt så

mange av oss.

skadelige og har uheldige små

skrive.

mange tilfeller. Aldersgruppen

bivirkninger som at de er sterkt

Harley News er en inspirasjons-

30-49 år har mesteparten av

vanedannende.

kilde for noen, på samme måte

æren for disse mørketallene.

som brosjyrene på øverste

Hvordan kan en slik statistikk

Inspirasjon!

Når for eksempel en artikkel i
News eller andre gjøremål er
ferdige, kan det ofte gi inntrykk

Hva er det som inspirerer?

magasinhylle hos Narvesen kan

eller undersøkelse bre om seg

av at man har blitt rammet av

Personlig blir jeg i likhet med

være det for andre. Har man

med inspirasjon? Jo, hvis du kjø-

inspirasjon. Dette er ikke langt

mange jeg kjenner både sterk og

tanker om å skaffe seg en god

rer RoadKing, uten hjelm og er

fra sannheten, men det kan ofte

pen, av å drikke alkoholholdige

kvinne og livsledsager, er det vik-

full, går det greit om du er under

ligge mange timer og dager med

drikker. For ikke å snakke om

tig å orientere seg på markedet.

30 eller over 49 år, statistisk

tafatte forsøk bak et brukbart

den utviklingen man har innen

Brosjyrene er mangfoldige og

sett!

resultat. Ikke for å snakke om

språkforståelse etter en halv flas-

finnes overalt i kiosker og på

dem ”under hjelmen” som blir

ke cognac. Etter en flaske snak-

bensinstasjoner, godt illustrert

Så la oss inspirere og bli inspi-

refusert fordi inspirasjon har

ker jeg blant annet russisk fly-

med bilder og detaljer om for-

rert.

kommet over meg i et slikt

tende, og etter cirka en og en

skjellige anvendelsesområder.

omfang at det har blitt rent for

halv flaske kan jeg sågar kommu-

Inspirasjonskildene er overalt,

Ha en inspirert jul og et godt

meget.

nisere med fugler og dyr. På sta-

hvis man bare gidder å se.

nytt år!

diet mellom 0,3 og 0,7 liter blir
Inspirasjon som salgsvare må da

jeg imidlertid mektig inspirert,

En amerikansk undersøkelse

kunne være en god forretnings-

får ideer, godt ordforråd og gjør

foretatt av: Isurance Institute For

idè. Tenk å kunne slepe seg ut av

avtaler jeg ikke skjønner poenget

Highway Safety og Highway Loss

sofaen med mørke ringer under

med dagen etter. Det er en kjent

Data Institute, omfatter riktig

øynene, krysse gulvet forsiktig

sak at mange forfattere skriver

nok bare amerikanske motorsy-

med fare for å snuble i alt rotet.

mens de ruser seg, og produse-

kelister. Men de er kommet frem

Overse oppvasken og matres-

rer litterære kunstverk som blir

til at det ikke overraskende er

tene som lever i sin egen makro-

stående i litteraturhistorien som

fire ganger flere dødsulykker på

biologiske tilstand på kjøkken-

mesterverk. Dette kan man for-

supersportssykler, i forhold til
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Tirsdagskaffen
Hver onsdag er det
sosialt treff i klubbhuset
i Vingrom med
servering!
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.

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

Twin Riders Mc
Fredags kaffi m/mer i
Sykkylven. Hver fredag
møtes vi til hyggeli treff.
Alle intreserte e
velkommen.
Daggy tlf 92083571

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

Kaffekveld hos
Verdal MC
hver tirsdag.
H-DOCN medlemmer
og andre motorsyklister
alltid velkomne!
Ny adresse: Vi har ny postadresse:
Verdal mc Kassefabrikkveien 6
7650 Verdal
Besøksadresse er som før.

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! 932 59 184

www.jotunhaus.no
43

first run
INFO: +47 97 53 99 43
INFO:

I tradisjonens tro ønsker H-DOCN alle velkommen til
årets første og kaldeste treff!
Bergstaden First-Run på Røros. Trøndersodd og
sterkøl sørger som vanlig for innvendig varme og
velvære!
Vel møtt!
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FIRST RUN RØROS

rne@g-design.no
arne@g-design.no
61 a
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38 3
913 38
7 913
47
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Stå på,
Pink
Panter!

© Åsmund Lindal

Noen må tross alt passe
på blålys og faenskap
bakfra – og bakstikk bør
helst være frivillige.
At vår rosa venn er litt
dratt i trynet er ikke så
rart, han har hengt
bakpå sykkelen til Hoffa
i femten år! Vi bringer
også et portrett av
Hoffa denne gangen,
fotografert blant kjente
i Geiranger.

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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it’s all about

Nye 2009
Harley-Davidson®
Muscle™ VRSCF er her!
Inspirasjon til utseendet og teknologien er
hentet fra teamet som vant NHRA Pro Stock
Drag Racing Championship tre år på rad.
VRSC™-familien leverer rå stryke. Racinginspirert clutch med slipper-action, ABSbremser og væskekjølt motor.
Det er bare en måte å oppleve en så
turtallsvillig og kraftfull gatesykkel på. Besøk
nærmeste forhandler og bestill sykkelen din
i dag.

www.harley-davidson.no

© H-D 2008. Harley, Harley-Davidson and the Bar and Shield logo are among the trademarks of H-D Michigan, Inc.

RIVERSIDE
custom
Custombutikken ved Sarpsborg
•
•
•
•

Har du behov for deler, ombygging av din sykkel, eller kanskje
ønsker du at vi skal skaffe deg drømmesykkelen?
Forbered vinteren! Service, reparasjoner, overhaling og
ombygging.
Vi har bygd sykler i mange år og kan bygge om din sykkel fra
mild til wild!
Vinterlagring inkl. vårsjekk: 1.500,- kroner.

RIVERSIDE CUSTOM
Greåkerveien 166, 1718 Greåker - Telefon: 934 83 852 - www.riversidecustom.no

LØRDAG 24. JANUAR 2009 1100 - 1700
STED: JERNKROKEN, ØSTRE AKER VEI 237.
FØLG SKILTING
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Av Øystein ”moses” Aa

Det er solsnu og vi har lagt en
begivenhetsrik høst bak oss. Vi
har gjennomført to styremøter,
der vi har jobbet grundig med
alle funksjoner og aktuelle styresaker En stor takk til vår
Distrikts Kontakt Stig og Rolling
Thunder i Bergen som oppvartet
oss på aller beste måte da vi
avholdt vårt møte i deres lokaler.
Videre har vi arrangert ett
givende Nordisk presidentmøte
og deltatt på europeisk presidentmøte i Litauen. Selv deltok
jeg ikke på dette, men våre
representanter vil nok komme

med detaljer fra dette i neste
nummer av Harley-News.
Kabalen er lagt for kommende
treffsesong, så vi har mye å glede
oss til.
Det er forresten mer enn sola
som snur denne gang.. Mye av
styresammensetningen snus
også. Jeg meldte min avgang som
president ved et møte tidligere i
høst. Dermed har styret utnevnt
ny etterfølger. Hvem dette blir
kan jo være årets julenøtt… Følg
med, følg med!
Det jeg kan røpe er at vedkommende naturligvis var inneværende styremedlem og at vara-

INFO FRA MEDLEMSKONTORET

medlem Stein Åge Buck fra
Farsund nå er trukket inn som
styremedlem.
En av svingene blir den siste,
synger Prepple & co - og selv
om det heldigvis ikke er på liv og
død for meg denne gang, er
dette i alle fall mitt siste presidentens hjørne. Noen puster sikkert lettet ut for det er nok på
høy tid med litt rotasjon og fornying i rekkene. Siden jeg har
fått ny jobb, med mye intensiv
kursing og etter hvert mye og
uforutsigbar reisevirksomhet
gjør at jeg har valgt å hive inn
håndkleet.
Jeg håper fornyelsene vil bidra til
revitalisering av styret. At styret
med litt ny sammensetting vil
føre vår kjære organisasjon
videre på en utmerket måte, er
jeg helt sikker på. Jeg vil gjerne
ønske styre, redaktør, butikkansvarlig, medlemskontor og distriktskontakter lykke til videre!

meg nært. Jeg ville aldri ha vært
foruten alt hva dette har innebåret for meg og andre jeg har hatt
gleden av å samarbeide med.
PS: Jeg vet at styret har behov
for nytt varamedlem. Går du
med en kandidat i magen, oppfordres du til å melde deg for
vår valgkomitè. Kanskje akkurat
du kan bidra?
Ta vare på deg selv og hverandre, og støtt H-DOCN’s videre
arbeid og aktiviteter !
Ett godt tips helt til slutt:
Ta turen til Røros og bli med på
martna og First Run 20. – 22.
februar 2009. Se egen plakat ett
annet sted i bladet
Til så lenge: ha ei riktig god jul!
Mvh.
moses

Dermed takker jeg for meg nok
en gang, H-DOCN vil alltid stå

2008, men som fortsatt vil være medlemmer i H-DOCN, må
dere ta kontakt med medlemskontoret og jeg skal melde dere
inn igjen. Dere vil beholde det gamle medlemsnummeret.
Og så litt mas. Husk adresseendring! Vi får ca 30 blader i retur
ved hver utsendelse. Dette gjelder medlemmer som har betalt
kontingent, men som dessverre ikke får Harley-News. Noen
finner jeg ny adresse på, men ikke alle. Er det noen av dere som
hører om medlemmer som ikke får bladet, kan dette skyldes at
hun/han har flyttet og glemt å gi medlemskontoret beskjed om
dette. Be disse om å kontakte meg på mail eller mobil og jeg vil
rette adressen og ettersende bladene.
Personlig gleder jeg meg allerede til ny sesong. Nå i oktober
byttet jeg min Superglide Sport med en ny ombygd Rocker hos
Lazy Boyz. Økonomikrise fikk bare være økonomikrise. Første
langtur for oss, blir til Super Rally i Finland. Det er også under
planlegging en tur til Frankrike og Spania i ferien 2009. Men
frem til mars/april blir det dessverre bare å sitte og drømme.

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
HEI PÅ DERE!
Når dette leses er nok en mc-sesong slutt, og julen nærmer seg. Noen
begynner kanskje å tenke på vinterkjøring med tohjuling eller med sidevogn, for allerede i slutten av februar har vi jo årets første treff. First Run
på Røros gjennomføres som alltid siste helga i Martnan. Det kommer mer
om dette i både News og på vår hjemmeside.
I 2008 har vi kun sendt ut en purring på kontingenten. Dette er i tråd
med vedtektene våre. Derfor har de som ikke har betalt kontingenten ved
ordinær utsendelse, eller etter en purring, blitt meldt ut. Er det noen som
leser dette som har vært medlem og ikke har betalt kontingenten for
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Jeg vil takke alle nye og gamle venner for en fin sesong 2008 og
ønsker dere alle:
en riktig god jul og ett godt nytt år!

Tove
Medlemskontoret
tlf.: 91 84 03 26
mail: medlemskontret@h-docn.no
Åpningstider tlf.: mandag-fredag kl. 18.00-20.00

Hei!
Da var det tid for siste DK-Nytt i 2008. Sola skinner i sør, og årets siste
tur før vinterparkering av HD skal gjennomføres når denne artikkelen er
sendt vår kjære redaktør, som var så snill og gi meg litt utvidet deadline.
Snøen, eller det hvite gull, som min bilopprettende kamerat kaller det, kom også i år like overraskende som julenissen på
kjerringa. Sola snur heldigvis snart, og før vi vet ordet av
det, er det atter vår og tørre veier.
Vi kan se tilbake på et år med mange begivenheter i
form av treff, sosiale lag og ikke minst Norway Run som
ble en knallsuksess.
I tillegg har vi fått endringer på det organisatoriske plan, da
vår kjære president valgte å tre ut av styret. Dette medfører selvfølgelig utfordringer, men i god H-DOCN ånd ser
vi fremover og drar lasset sammen.
I skrivende stund har vi nettopp avviklet et styremøte hvor datoer for diverse arrangementer for 2009
ble fastsatt. H-DOCN’s hovedtreff på Valle går av
stabelen 12-14 juni. Tradisjonen tro vil årsmøte
også finne sted på dette treffet. Mer info kommer i senere utgaver av News, og på våre
websider.
6-8. Mars vil det bli arrangert en DKsamling i Oslo. Samlingen vil finne
sted samtidig som det arrangeres
MC-messe på Lillestrøm. På
denne messen har vi i HDOCN stand, så det

vil bli en kombinasjon av DKsamling med faglig innhold, samt profilering av H-DOCN på messen. Er det noe du
ønsker vi skal ta opp på samlingen, ta kontakt
med din DK, eventuellt meg, så skal vi sørge for at
det blir belyst. For alle medlemmer, har du muligheten, så stikk gjerne innom messen for en kaffekopp og
en prat!
Som jeg tidligere har nevnt, har vi midler å
bidra med dersom dere har en god plan om
arrangementer dere ønsker å sette ut i livet. Det
være seg førstehjelpkurs, profilering av organisasjonen, infokveld om klargjøring av sykkelen før sesongen, eller annet relevant. Ta kontakt og forklar litt om planene, så skal vi prøve å
bidra slik at det kan bli en realitet.
DK-ene får referat fra samtlige styremøter. Ta kontakt med
din DK, dersom du ønsker mer info om hvilke saker vi i styret
arbeider med.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle om å dra på besøk til
hverandre, finn på noe moro i de mørke vinterkveldene. Det
har ingen hensikt å mure seg inne og deppe fordi om det er
mørkt, vått og kaldt. Snart er det vår…
Takk for i år, ha en fredfull jul og et knakende
godt nytt biker år alle sammen!
Mvh
Kenna.

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

For selv om verden går bananas, så
kommer det en ny mc-sesong om noen
måneder. Meld fra til News om treff,
kaffemøter, turer og annet som kan
være av interesse for andre medlemmer. Takk til alle for en kanonbra mcsommer, vi sees på veien neste år.
Øystein

DISTRIKT 3: DISTRIKT 4:
Nord- og Sør-Trøndelag

Nordvestlandet

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

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

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

Hei igjen. Alle jeg kjenner har parkert
bikene for vinteren, og nå i slutten av
oktober er det lite som tyder på at det
er mer isfri asfalt og hente her på disse
breddegrader.
Mens jeg sto i dusjen for om lag femten
minutter siden, kom jeg til å tenke på
noe trivelig vi kunne arrangere sammen
for å korte ned vinteren. Kanskje litt
tidlig å lansere en slik ide, men når
News kommer ut nærmere jul er det
gode snøscooterforhold her i vinterland. Det er uansett greit å planlegge i
god tid.
Ideen går ut på å arrangere Run To The
Artic Winther Adventure, i
februar/mars 09. En skikkelig villmarkstur for bikere på snøscooter i grenseland Norge/Finland (Kilpisjaure) med
lovlige løyper i alle retninger. Her kan
barske bikere boltre seg i et inferno av
snø og is, om natta kryper gradestokken ned mot 30 minus, mens vi sitter
rundt peisen eller i saunaen og juger
om det meste. Man trenger aldeles ikke
å reise til Svalbard eller Alaska, for å
oppleve endeløs villmark. Og det fine
er at dette koster lite, og er lett å
administrere. Kjøreutstyr har alle som
kjører Harley -Davidson, snøscooter får
vi leie for en billig penge, og åtte manns
hytter med alle fasiliteter er det nok av.
Ei helg med rim i skjegget og en skvett
årebrus i kaffen, kan ikke ende med
annet enn en polar villmarksopplevelse
vi sent kommer til å glemme.
Prosjektet er non profitt og morsomt
også i den forstand at det ikke bare
inkluderer h-docn folk i nærområdet.
En flybillett fra Oslo eller Bergen koster ikke mer enn en kveld på byen, så
dette kan mange ta seg råd til. Detaljer
skal utarbeides og vil bli tilsendt ved
henvendelse på mail.
Dette blir en frisk opplevelse, meld din
interesse nå!
Berserk

Når jeg skriver dette, er det på samme
dag som sykkelen skal parkeres på vinterlagring. Datoen er 16. Oktober, men
trønderværet har ikke vært noe å skryte av i det siste. Det er vel bare å vente
på snøen. ”Final Run” ble glimrende
gjennomført av Verdal MC også i år,
reportasje kommer. Nå er det vel bare
å krype i hi og vente på ”First Run”.
Sett av 3.helga i februar allerede nå, og
bli med på treff og Rørosmartna. Kom
med MC, bil, tog eller helikopter, valget
er ditt eget. Har du eller klubben din
planer om festlige anledninger i løpet av
vinteren, legg dem inn på treffkalenderen på våre hjemmesider. Jeg vil også
benytte anledningen til å gratulere lillesøster med sin første vel overståtte
sesong på egen H-D, velkommen etter!
Forslag til aktiviteter mottas også med
stor takk! Hva med en oppfriskning av
førstehjelpskunnskapene? Skal se hva
jeg kan klare å få organisert i løpet av
vinteren.
DK Gunn

DISTRIKT 2:
Norland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisann! Ja da var høsten ubønnhørlig
kommet hos meg også. Vind og regn,
løv og annet søppel virvles rundt huset
og i og rundt garasjen. Deprimerende
sier du kanskje? Tja, høsten kan jo være
så mangt den. Tid til å irritere seg over
overnevnte vær? Eller kanskje tid til å
kose seg inne i garasje eller klubbverksted, med overhaling eller ombygging,
nå som reglene for dette har begynt å
komme skikkelig på plass. På sure høstkvelder kan en jo også sitte ved ovn
eller peis, bla i Delekataloger, eller kanskje lese enda en gang i gamle NEWS,
med en ”lille” ved sin side…
Uansett, dere får ha en god og fin høst
og vinter. Og skulle det være noe, er
det bare å ringe, og en mail går også
bra.
Jostein

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

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 hjul folkens,
Ikke mange motorsykler å se på de
nordnorske veier i disse førhjuls-tider.
Men det er bare å sette seg ned med
julegløggen, mimre litt om sommerens
turer, ta fram kartet og drømme om en
ny vår.

Når dette skrives i begynnelsen av
november har de første frostnettene
satt sine spor her i regionen, og de fleste sykler er kommet i hus. Det er vel
på pur trass at noen få Jern står ute
her og venter på å slippe inn på klubben… Atter en flott sesong er over, og
neste års runder diskuteres allerede
over kaffebordet hos kompiser og på
klubbkvelder.. Det er jo meget viktig å
holde humøret oppe og ha nå å se frem
til når vinteren snart dukker opp like
brått som alltid. Superrally i Finland har
allerede surret i bakhodet en stund, så
det kommer vi nok tilbake til. Årets
Høstfest har vært avholdt her på huset
og jeg viil takke de fremmøtte for et
langt og lystig lag. Håper å se en del
kjente fjes på ulike tilstelninger i vinter.
God jul folkens!
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RANNEI
Tlf: 976 52 616
e-post: ranneib@hotmail.com
Først vil jeg takke alle sammen for en
kjempefin mc-sesong. Det har vært en
kjempesommer, spesielt med tanke på
været her i team Nordvest sitt område.
Jeg var også så heldig å få være med på
en del av Norway Run. Dette var en
kjempetur, og om denne blir arrangert
igjen, anbefaler jeg dere som har mulighet til å delta.
Ellers så har vi også denne sommeren
vært på kryss og tvers i landet vårt, og
blitt kjent med nye Harley venner. Min
klubb var også med å arrangere Rally
Nordvest i Elnesvågen, der åtte harleyklubber hadde slått seg sammen som
arrangør. Det ble en suksess, med over
200 innmeldte. Det blir nok en reprise
neste år, og da forhåpentligvis et enda
bedre treff.
Det arbeides med planer for et førstehjelpskurs i vårt distrikt i februar, nærmere sted og dato kommer i den lokale pressa, og på våre nettsider. Da er
vel tiden kommet for å si
Merry Christmas til alle.
Hilsen Geir.
Team Nordvest
PS. Suppa til Greger er HOT!!!

DISTRIKT 5:
Vestlandet

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
Halloen
I skrivende stund har første høststorm
med navn Ulrik har allerede laget en
del krøll i Bergensdistriktet.
Jeg regner med at de aller fleste har
parkert Harleyen for sesongen, så nå er
det bare å bruke resten av høsten og
vinteren til å ta det vedlikeholdet som
bør tas, og kanskje noen har mer
omfattende ombygging på gang.
Delekataloglesing og delebestilling er jo
også et must vinterstid. Utrolig hvor
mange ganger det går an å bla i en
katalog, og finne noe ”nytt” hver gang.
Husk å sende ønskeliste til nissen!
Og ikke glem de trivelige fester som er
hos klubber i det ganske land som også
korter ned ventetiden til våren.
Plutselig så er vi på veien igjen.
I mars er det igjen MC messe i
Lillestrøm, kanskje vi kan ta en fellestur
dit?
Ellers, har du noen tips & ideer, ta kontakt.
H-D Hilsen
Stig.

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

DOCN medlemmer” men langt fra alle.
Det er ingen fare å gi ut mailadresse.
Det blir ikke sendt noe annet en HDOCN info fra meg! Jeg hører at en
del medlemmer savner mandags kaffe
hos MC Garasjen. Vi jobber med saken.
Men å finne et lokale som ligger like
sentralt som det gamle, er vanskelig i
Stavanger. Men med litt hjelp fra dere
der ute, hadde det vært lettere. Så ta
kontakt om dere vet om noe. Det er
kommet en del mc-parkering i
Stavanger sentrum det siste året, det er
jo bra, men disse blir mye benyttet av
mopeder. En del biler benytter også
mc- parkeringen, uten at StavangerParkering gjør noe. De få plassene vi
har fått tildelt, ønsker vi å ha for oss
selv. Jeg kommer til å ta kontakt med
Stavanger-Parkering for å få satt litt
fokus på dette.
RIDE FREE
Hilsen DK- Glenn

DISTRIKT 7:
Sørlandet

STEIN ÅGE
Tlf: 952 38 077
e-post: stein@twineagles.no
Hei alle!
Når dette skrives nærmer november
måned seg med stormskritt, og det blir
mindre og mindre kjøring. For min egen
del er vinterlagringen rett rundt hjørnet. I vårt distrikt har Twin Thunder i
Lyngdal en god løsning for vinterlagring,
om en ikke har plass selv hjemme.
Men selv om sykkelen parkeres, er det
fremdeles mye sosialt som foregår
rundt i det store land. Jeg har ikke planlagt noe spesielt denne vinteren for
medlemmene i distriktet, men dersom
det er interesse ønsker jeg å høre fra
dere.
Stein Åge

GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no
Hei folkens!
Det er JUL snart! Har du tenkt på julegaver til din bedre halvdel, eller resten
av familien? Det du ikke kjøper i HDOCN-butikken, kan du jo kjøpe i den
lokale Harley-Davidson butikken. Siden
MC sesongen snart er over, er det
mulig å rusle rundt i butikken i fred og
ro. Her har de både til liten og stor.
Bare et forslag fra meg. Siden siste innlegg har jeg ikke hørt så mye fra dere,
så jeg regner med at alle er fornøyd
slik tingene er. Jeg skulle gjerne ha en
komplett e-mail liste over medlemmene
i mitt distrikt. Dette for at jeg lettere
skal få tak i dere, hvis det skulle bli en
kjøretur, et kurs eller en fest. Jeg ser jo
når SuperRally nærmer seg, er det en
masse telefoner hit og dit for å finne ut
når folk skal kjøre, og hvor fra. Jeg har
en del medlem-adresser i mappen “H-

TROND NYGÅRD
Tlf: 920 66 413
e-post: hdfatboy67@gmail.com

DISTRIKT 8:
Østlandet

VIDAR OPHEIM

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

Mob.nr. 99 36 74 98
E-post: mettecwi@hotmail.com
Hei igjen alle sammen...
Nå nærmer det seg jul med stormskritt, og når dette bladet kommer i
postkassa er jeg i
Praha for å kjøpe julegaver. Harleyen
ble dessverre parkert tidlig på grunn av
en betennelse i armen, men sånn er det
bare noen ganger. Kroppen min skjønner ikke at jeg vil være 25 år gammel.
Hvorfor kan den ikke bare akseptere
det? Vel, vel, jeg må vel bare være glad
for hver dag jeg får. Tiden går, men den
kommer jo også!
Til alle (!) dere som venter på mekkekurs. Jeg begynner å gi opp håpet om å
få det til. Min frivillige fra forrige nummer trakk seg, så jeg sliter litt med det.
Noen som kan hjelpe meg? Vær så snill?
Som vanlig er det ikke noe særlig å
høre fra dere medlemmer her på
Østlandet, vi er nok utrolig selvstendige
her nede. Men hvis dere har lyst til å
glede meg litt, kan dere jo gi litt lyd fra
dere?
Nå skal jeg ikke mase mer med det. Jeg
ønsker dere alle en riktig god jul, håper
dere er fornøyd med årets sesong, og
at dere gleder dere like mye som meg
til neste! Vi snakkes?
Juleklem fra Mette.

Hei godtfolk.
Da var det på tide med noen ord igjen.
Nå i skrivende stund er det oktober og
høsten er i full gang. Sykkelen er trygt
pakket inn, og vinteren er i anmarsj.
Det er stille rundt i miljøet og ikke så
mye som skjer. Noen aktiviteter er det
da, men for de fleste er det vel mer
eller mindre slutt på kjøringen for i år...
Som jeg nevnte i forrige blad, angående
Trøndelagstur med buss til Swap Meet
på klett i mars, trenger jeg at folk melder sin interesse om det skal bli noe av,
så ta kontakt.
Da er det bare og ønske folket en god
vinter og en god jul.
Vi høres i 2009.
DK Vidar

BJØRN VIDAR DAMGÅRD
Mob: 903 655 82
e-post: abvdam@hotmail.com
Hei igjen. Til de (15 første) som
leser dette, gled dere!
Da er jeg tilbake igjen etter å ha vært
borte en stund som DK. Det er vel hos
meg som mange andre. Ting går ikke alltid som planlagt, og nye ting står for
tur. Nytt telefonnummer og mailadresse
har jeg fått, det er bare å notere ned.
Jeg ønsker å få mail av alle medlemmene, så jeg kan nå dere raskt og effektivt når det skjer noe. Ikke nøl. Here
we go!Bilder og skriv mottas med takk.
I skrivende stund (12/11) tenker jeg tilbake på en fantastisk sesong med mye
moro og hyggelige folk. Har ikke brukt
”Merra” siden midten av Oktober, og
tror vi begge er fornøyd med det etter
mange mil, samt flotte dager fra tidlig
april. Høydepunktet i år var turen fra
Alta til Søgne med kjæresten. Vi tok fly
opp, sykkelen ble sendt på lastebil en
uke i forveien. Enveis kjøretur 350 mil
på 10 dager via: Tromsø, Senja,
Vesterålen, Lofoten (tur/Retur), Fauske,
Bodø, Mo i Rana, Trondheim,
Kristiansund, Geiranger, Sogndal, Odda
og Kristiansand. Kontakter kan formidles, om noen skulle ønske å gjøre noe
liknende. GRATIS: 3 retters middag
til de 15 første som gir tilbakemelding.
Jeg ønsker å ha en sammenkomst i
Søgne (Høllen Brygge ca 2 mil utenfor
Kristiansand) i januar/februar for medlemmer som måtte ønske å delta.
(Dato er ikke bestemt så ta kontakt via
mail/tlf). Ellers ønsker jeg dere alle ei
riktig god jul og godt nyttår
Mvh Bjørn Vidar Damgård
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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
BÅRRES GRILL OG PIZZABAR V/
SHELLSTASJONEN: 7200 Kyrksæterøra, tlf:
72 45 22. 15% rabatt på matservering. 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 MCdekk - 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

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

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

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

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

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

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

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

SOULED OUT: Topp ungt soulband gir gunstig
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 hvilken vare
det er. Avtale inngått av Geir "Benzin

Tlf: 55 59 65 20 www.smyril-line.no
Avtale inngått av Oskar Sigurdsson.

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

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

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-medlemmer
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 dragspecialities deler. Tlf: 51 82 74 74 Avtale inngått av
Glenn.
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.

PIZZA`N PÅ 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 HDOCN 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-parts Sveden
5 % rabatt på hele sortimentet. Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin.
www.mc-parts.se
Sandmoen Kro
Sandmoveien 3, 7072 Trondheim.
25 % på all mat, drikke kommer utenom.
Medlemskort må forevises.
www.sandmoenkro.no
Avtale inngått av Øyvind Lien.

SMYRIL LINE: Oppgi ditt medlemsnummer når
du bestiller og få 10 % rabatt.

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

• Vinterlagring
• 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:
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 ahaopplevelse underveis.
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
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.

V-Twin
• Reparasjoner
• Service • Overhaling

J. Jacobsens mc-rep.
2634 Fåvang - Norway - Mobil: 918 30 307

Overrask din kjære med
en flott julegave fra
H-DOCN web shop

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 Harley-Davidson
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.
Nyhet!
Biblioteket vårt har fått en ny bok. Den har
tittelen : Kunsten å kjøre motorsykkel
og er skrevet av Finn Valgermo,
som forøvrig er
et av våre medlemmer. Kontakt
Tove på medlemskontoret
om du vil låne
denne boka.

I år vil vi Harley-folket ha
skikkelige gaver fra web shopen,
og ikke noe plast og dill-dall!

www.h-docn.no
53

Lesernes Bilder

Foto Jan Nerland.

Kong Onar. Foto Hydra mc.
Noen høyere?. Sendt inn av Jotunhaus
Mc.

Innsendt av Katrine Berg.
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Nr. 5 - 2008

Berlin 2008. Sent inn av Hydra mc.

Foto Stein Otto Jacobsen.

Tidlig krøkes, foto Åsmund Lindal.

Glade gutter ute på livet....

Tre artigkarer på SuperRally 2008. Send
t inn av Jotunhaus Mc.
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