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avhengig av denne skiftinga, slik
at vi skal ha tid til å reflektere, å
lengte og å glede oss til atter en
ny sommer.
For ikke å snakke om alle som
bruker vinteren til vedlikehold,
ombygging og forandringer. Når
skulle de fått tid til det, om ikke
de hadde hatt vinteren? De som
nyter de kalde mørke vinterkveldene, mens de sitter varmt og
godt foran peisen, og blar i delekataloger. Eller de som reiser
rundt på swapmeet, og surfer på
E-Bay, for å finne akkurat den
spesielle delen som gjør deres
bygg unikt. Noen nøyer seg med
å bruke vinteren til å pusse og
polere, og sørge for at jernet er
klart til våren kommer.
Vi må huske på at vinteren også
er den tiden vi tar vare på slekt
og venner som ikke er en del av
motorsykkelmiljøet. For på sommeren går mange helger, og gjerne også ferien med til vår tohjulte venn, og likesinnede.
Da er vinteren god å ha til å
bygge opp alle skakkjørte vennskap, og pleie omgang med slekta, som ikke har fått næring
gjennom hele mc-sesongen.
Mange bruker også vinteren til å
dra på klubbfester eller kaffekvelder. For man skal jo også
ljuge og mimre litt om sesongen
som var, og diskutere hvilke
arrangementer man kan tenke
seg å dra på i sesongen som
kommer.

Hei kjære lesere…
Det er ikke mye som minner om
vår om dagen. Og siden jeg har
flyttet til Hedmark siden sist jeg
skrev her, har jeg virkelig fått
smake vinteren. Her i Elverum er
det en meter snø, tempen ligger
mellom minus 10 og minus 25.
Dette er for så vidt greit. Bor man
i et vinterland, kan det alltids være
litt vinter.
Litt vinter ja…
Men jeg må si jeg er skeptisk. For
når kommer våren her oppe? Bilen
min har gått i dvale, og nekter
plent å starte. Nå kan man jo trøste seg med at det er sol om
dagene, at tempen går ned til
minus ti på dagtid og at det blir
lysere dag for dag.
Men både på Facebook og i andre
forum ser jeg at det begynner å
krible hos mc-folket. Vi venter på
at snøen skal forsvinne, fin temperatur og veier frie for salt og grus.

Foto: Hasse Antonsson
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Men tenk dere at vi snur litt på
det. Hva om vi hadde hatt sol året
rundt, og om sykkelsesongen
hadde 12 deilige varme måneder?
Hva skulle vi gledet oss til da?
For min egen del, kan jeg leve med
vinteren. Februar føles uendelig
lang, enda den er den korteste
måneden i året. Noen ganger føles
det som om sommeren er lysår
unna. Men likevel er det noe spesielt med den første turen. Den kriblende gleden når man tar på kjøreutstyret for første gang etter
måneder med lengting og planlegging. Følelsen når du kjører inn på
det første treffet, og løfter hånda
til kjente du ikke har sett siden vi
satt der rundt et bål en mørk
høstkveld og grudde oss til vinteren. Duftene av bjørk og hegg og
vår, når man er ute og kjører. Den
hyggelige praten om alt og ingenting når man stopper for å fylle
bensin og ta en kaffe. Jeg tror vi er

Når dere sitter med dette nummeret av News i hendene, er vi
alt på slutten av februar eller i
begynnelsen av mars. I bladet er
både artikler om arrangementer
i året som gikk, og også en treffkalender hvor mange av neste
sesongs arrangementer er plottet inn. Når du da har kost deg
med bilder og artikler, og har
lest bladet ut og inn, kan det
godt være at du ser et lite tegn
til våren. Er den ikke kommet
riktig enda, kan du jo slå i hjel
helga 7. – 9. mars på Lillestrøm
og MC-messa. Vi i H-DOCN skal
ha stand her, og her blir det
mulighet til å handle fra butikken, drikke en kopp kaffe, slå av
en prat og kanskje snakke med
en DK fra ditt distrikt. Vi arrangerer nemlig DK-samling samtidig.
SuperRally arrangeres i år i
Finland. Annonse med avstandsinfo og webadresse finner dere
forrest i bladet. Finnene er kjent
for å arrangere bra treff, og
avstanden er overkommelig.
Derfor tror jeg mange av våre
medlemmer blir å se der oppe.
Det som imidlertid er problemet
på et så stort treff, er at vi fordeler oss litt her og litt der.
Mange har vært på samme treff
som naboen, og likevel ikke møtt
hverandre. Så jeg oppfordrer
dere, ta med norske flagg, bruk
tursida på hjemmesida vår, for
det er som regel triveligere jo
flere av oss som er samlet sam-

men. Ta gjerne kontakt om noen
der ute føler seg kallet til å være
organisator for en stor HDOCN-leir på treffet. Ved å ta
kontakt med din DK eller DKansvarlig regner jeg med at det
kan ordne seg å få låne et HDOCN flagg. Da blir det lettere
for andre medlemmer å finne
likesinnede. Og sammen er vi
som kjent dynamitt!
Ellers har vi omsider alle våre
treff i boks. Det var en stund litt
usikkert, i henhold til at enkelte
arrangører har etter mange års
lang og tro tjeneste takket for
seg. Når dette leses har hardhausene, som liker å kjøre
motorsykkel i snø og minusgrader, akkurat gjennomført First
Run på Røros. Valletreffet arrangeres på samme sted som før,
men ei helg senere enn vanlig,
for at folk skal få tid til å komme
seg hjem fra Finland. Noter deg
datoen 12. – 14. juni. Her blir
det som vanlig årsmøte. RTTAF
blir helga 17. – 19. juli i Storfjord
i Troms, same prosedure…
Det som er helt nytt av året er
treffplassen Late summer Run
arrangeres på. Stedet er
Gudvangen, og en gjeng ildsjeler
fra Bergenskanten har allerede
jobbet i måneder for å få alt på
plass. Dette er et flott sted, og
siden dette blir premieren, er
det absolutt noe du bør få med
deg. Se artikkel lenger bak i bladet. Dato 7. – 9. august.
Final Run blir som vanlig i Verdal
11.- 13. september. Et utrolig trivelig treff, som det passer godt å
avrunde sesongen med.
I dette bladet kan dere også lese
et minneord om en av våre
medlemmer som forlot oss så
alt for tidlig. Når sykdom slår til
både brått og uventet, kommer
vi alle til kort. Familie og venner
står lammet tilbake. Svenn
Harald Myhre ble bare 39 år, og
våre tanker går til hans nærmeste.
Når sånt skjer får vi alle en tankevekker. Tenk på det når det er
noe du vil utsette til en annen
gang. Gi den klemmen, de
rosende ordene eller gjør din
venn den tjenesten du har lovet
så lenge. Vi er alle alt for flinke til
å utsette det vi skal gjøre til
senere. Gjør det nå i stedet!
Jeg vil også denne gangen takke
alle som bidrar til at vi kan lage
dette bladet. Det gjelder dere
som sender inn bilder, artikler
og tips, våre annonsører, og sist
men ikke minst vår eminente sjef
for layout, Gunnar Anders Moen
i Gam Promotion. Ikke bare
leser han mine tanker om hvordan bladet skal se ut. Han lager
også utrolig lekker layout!
Til vi treffes igjen i dette forum,
eller ute på veien, ta det vakkert!
Husk, noen er glad i deg!
Hilsen Elin Redaktør.
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Selv om mange av
deltakerne på
Hagerock i Vestnes
er tilhengere av
særs tung rockemusikk, kan du
godt trives der om
du bare er sånn
passe glad i tungrock. For dette er
et utrolig trivelig
treff.

Barheng.

Tekst/foto: Elin Bakk
Det første Hagerocktreffet ble
arrangert i 1998. Og fra å ha et
deltakerantall på mellom 40 og
50 personer, har treffet gjennom
årene vokst, og hadde i år over
170 innmeldte. På treffet serveres blant annet klubbens selvlagede koinnøl (Kornøl), som man
for øvrig kan lære seg å lage selv
på Koinnølkonferansen de arrangerer på februar.
En bragd
Siden arrangørklubben Shakin
Braines har bare fire medlem-
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Glade badegutter.
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Malvin nyter et glass koinnøl.

mer, må det å gjennomføre et
såpass stort treff, på en sånn
flott måte, sies å være litt av en
bragd. Når treffet skal arrangeres, settes både slekt og venner i
sving, til å grille koteletter og
hamburgere, og til å stå i innslipp.
Her vartes det opp med egg og
bacon til frokost, og utrolig god
grillmat ble ellers servert. Det er

Fornøyd publikum når Vangsgutane spillte.

også mulighet for å dusje i
klubbhuset, og det er vannklosett inne, og utedo ute. Logisk i
grunnen.
Navnet Hagerock sier seg nesten selv. For det første er musikken viktig på dette treffet. I år
hadde de hele sju band på scenen. Og majoriteten av bandene
spiller ganske tung musikk. Og

fordi treffet arrangeres i og
rundt klubbhuset, som for øvrig
ligger plassert i hagen til et av
medlemmene, måtte jo bare navnet bli hagerock.
Dette er absolutt treffet for deg
som liker å headbange!
Bading og sol
Det er ikke alle forunt å ha en
hage på en slik størrelse, at den

kan romme over hundre motorsykler, og en masse telt og lavvoer. Likevel måtte undertegnede
med venner, på grunn av plassmangel, sette opp sin lavvo rundt
en av hagens prydbusker. Den
rosa busken midt inne i lavvoen
var bare med på å øke trivselen
gjennom helga, og hadde ikke
fått noen synlige men, da helga
var slutt.
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Janne.

Det snöade så inn i helvete i Oslo, glad att jeg
betalede piggdeckoblate. Det kostar Nkr 30 per
dygn att åka med dubbdeck i Oslo.

Krantz gjorde vad han kunde för
att bettra på handelsbalansen. Men
köpte antagligen mer än han sålde.
Mäkta stolt över sina hjärtfotpinnar.

Johan från Örebro spanar in en -84
Evo-motor till salu för 8 000 Nkr.
Såldes

Fra Janne Lindstrøm,
Strängnäs har vi mottatt
et knippe bilder fra Conan
Swapmeet. Noen ganger
kan det være interessant
å lese hvordan svenskene
opplever å komme til
Norge. Siden vi selv reiser
til Sverige innimellom.
Det være seg på swap,
ferietur, på et treff eller
rett og slett på en Harrytur.
Janne er 42 år, og han forteller
selv han ikke har vært uten mc
en dag siden han var 14 år. Har
har kjørt svenskt, japanskt, italienskt, engelskt och amerikanskt.
H-D har han hatt siden 1989, og
da med en ny EvoSportster.
Siden byttet han til en 69-modell
Electra, som siden ble byttet til
en 1941 flathead med vänsterhängd sidovagn. Denne ligger i nå
i tusen biter, og har gjort det en
stund. For tiden kjører Janne en
Triumph Speedmaster, men flatheaden skal på veien igjen i følge
han selv. Janne har blant annet
vunnet MCMs Rat Bike-tävling,
og han har gitt ut en fotobok om
S.N.U.T MCs Altzheimer Festival
2007.
Fotografeing har han drevet med
siden i barndommen. Joober nå
som frilansar for MCM och
Gasoline, han har også vært
publicert i BikerJournalen og i
flere andre mc-magasiner. Han
medvirker også på www.churchofchoppers.com.
Han har jobbet som
sveiser/verkstedsmekaniker i
mange år, men jobber nå som
maskintekniker i legemiddelsindustrien.
Han oppgir at han har vært i
Norge tre ganger, men at det
garantert blir fler!
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Norge på langs med
H-DOCN
Del 2

Norway Run forlater Kyrkæterøra etter traktering
med burgere, pølser, vafler og fyrverkeri av
Tornados MC. Foto Steinar Væge

De 20 syklene som startet fra Lyngdal
hadde nå økt til 25, da vi etter å ha
vært skikkelige turister, en hel dag,
satte kursen mot overnatting nummer
tre hos Jotunhaus mc i Elnesvågen.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk m.fl.
Rett på restaurant
Fra Trollveggen gikk veien ned
mot Åndalsnes og vi kjørte
omtrent rett om bord på ferga
på Åfarnes. Himmelen ble gråere
og gråere, og da vi kjørte i land
på Sølsnes begynte det å regne
på alvor. Men er man på tur i
Norge finnes det ikke dårlig vær.
Alle var kledd for å tåle litt regn,
og siden Elnesvågen nå ikke var
så langt unna, var det ingen som
så mørkt på situasjonen. Da vi
ankom Jotunhaus mc, ble vi mottatt av de andre som hadde
ankommet noen timer tidligere,
og alle gutta i klubben. Geir
hadde bestilt restaurantbord og
bussen stod klar. Vi fikk en halvti-
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me til å slenge sakene inn der vi
skulle sove, og få av oss kjøreklærne, før avgang. Middagen var
bestilt på Restaurant Slipen i fiskeværet Bud helt ute i havgapet,
og bussen stod klar, med Geir
som sjåfør.
Restauranten var egentlig stengt
på mandager, og de hadde åpent
kun for oss. Vi fikk velge mellom
biff og baccalao, og undertegnede, som spiste baccalao, var
meget godt fornøyd. Det hørtes
heller ingen klager fra de som
spiste biff. Tilbake i klubbhuset
ble det tid for noen flere øl, før
det var sengetid for alle som
skulle ut å kjøre.
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Den andre Trollstigen

gampromotion.no

HD Mega
Conductor
West Coast
Choppers Winged
Dragonfly PG 2244
Mad Hatter

Zippo Made
in USA

kr.

299,-

Nevr Dull
Chrome Polish
Dragonfly PG 674
US Freedom
kr.

98,-

kr.

699,-

West Coast
Choppers Cross

699,Pilotjakke sort

kr.

599,-

kr.

699,-

kr.

299,-

Olav Trygvassons gt. 16, 7011 Trondheim - Telefon: 73 52 29 47 - Fax: 73 51 06 76 - Mail: hotrod@hotrod.no

gampromotion.no

kr.

kr. 1698,-

NYE OG BRUKTE MOTORSYKLER
DELER - UTSTYR

Ballangen tlf. 76 92 74 00
Tromsø tlf. 77 68 35 10

www.arcticharley.no
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H-DOCN
butikken

www.h-docn.no - E-post: butikken@h-docn.no

Halloisen! Nyttår og kalde vinterdager skremmer vel ikke en ekte
Harley entusiast? Jeg kan notere i kalenderen en noe kjølig men
allikevel fin sykkeltur i Horten, med tørr og fin vei med sola i trynet midt i januar! Ikke en lang tur, men allikevel moro.Nå kribler
det i kroppen etter mer og jeg regner med at det ikke bare er jeg
som sitter med den følelsen nå? Jeg må også nevne at det er både
sosialt og økonomisk å ta turen innom et eller fler av de flotte
swap-meet som finner sted rundt om i landet, H-DOCN er representert på flere av disse. Sjekk kalenderen! I H-DOCN butikken
dukker det stadig opp utfordringer, en av dem er å få lagt ut nye
bilder av nye varer, dette er beklagelig, men vi jobber med å få et
bedre system på dette. En annen utfordring er selvfølgelig å få

betjent alle bestillinger som kommer inn, dette har til tider gått
tregt. Men også her jobber vi med en ny løsning som vil komme
dere til gode. Noen slengere av sene betalere finnes det også, de
av dere som vet at dere har noe uoppgjort, bør få fortgang i dette.
De fakturaene som er blitt purret og ikke betalt, sendes nå til
inkasso! I år skal vi ha en flott stand på mc-messa i mars, så her
bør dere komme innom. De av dere som bare har tenkt på SR i
Finland, slutt å tenk, og bestill båttur så snart som mulig! Det fylles fort opp. Vi er flere fra Horten som skal reise, så skulle det
være flere som vil henge seg på, så gi beskjed!

65,Refleksvest med
H-DOCN Reklame

Vinterlig hilsen, Butikksjefen morten@hammervik.no

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

Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

90,400,-

H-DOCN caps

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

150,NYHET!
H-DOCN lanermet
T-skjorte

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
Brodert tøymerke «Federation»
Metallmerke «Federation» kr. 30,Vinylstikkers «Federation»
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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120,NYHET!
Ny T-skjorte
Alle str.

350,H-DOCN beltespenne
Drikkeflaske i
rød aluminium
med logo.

60,-

H-DOCN
kaffekrus.

120,-

60 år med H-D
For en hobbymekaniker, kan det å
besøke et Harleyverksted nesten
være som å komme
til mekanikerhimmelen. For egen del
blir jeg nesten satt
ut, når jeg kommer
inn et sted hvor
veggene er fylt
med all slags spesialverktøy, og dreiebenker, fresemaskiner og ellers alt
tenkelig utstyr en
mekaniker trenger,
står på rekke og
rad.
Tekst/foto: Stig Jensen
På min tur i statene sommeren
2007, kom jeg over en skikkelig
workshop kun for Harley. Inne i
selve verkstedet, fikk jeg følelsen
av at tiden hadde stått stille
siden Panheadens glansdager. Og
eieren selv var i fullt arbeid, selv
om han startet sin karriere i HD bransjen i 1948!
I staten Wisconsin, helt opp mot
grensen til Minnesota, startet
Phil Runser firmaet ”Superior
Motorcycle Services” i 1971.
Tidligere bodde og arbeidet han
i California.
Kyndig mekaniker
Helt fra starten skjønte Phil at
Harley-bransjen hadde behov for
et skikkelig verksted for motoroverhaling. Han startet med å
tilby erstatningsventiler til forhandlere i sitt nærområde, i tillegg til sylinderarbeid og maskinering etter mål. Da XR 750 ble
lansert tidlig på 70 tallet, utførte
han noen av de første veivreparasjonene på disse, da det var et
problem at lagrene ble ristet løs
grunnet masse krefter og hard
kjøring på bane. Utbedringene
som Phil gjorde ble snart standard for alle som ville være sikker på å ha en XR som virkelig
tålte juling. Shovel-eksosflenser

på Panhead var en av hans andre
suksesser. Han har også stor
ekspertise på veivreparasjoner
og forsterkning av opplagring av
disse. Han har også laget en
masse ”one of a kind things”.
Dette dreier seg om innsug, og
forbedringer av alle slag på
motorer. Phil og hans medarbeidere har også drevet en del med
oppbygging av motorer fra grunnen av.
Nostalgi, og up to date
På midten av 80 tallet var det så
mye maskineringsarbeid, at han
skilte ut verkstedbiten, og
Advansed Cycle Machining,
(ACM) ble startet. I dag gjør
ACM arbeid for hundrevis av
forhandlere over hele USA,
Canada og Europa.
Etter å ha vært i den lille butikken, og fått en full omvisning på
verkstedet og kjelleren med alt
av nytt og gammelt, blir man
bare helt imponert. Jeg fikk en
følelse av å gå tilbake i tid.
Samtidig arbeidet de på helt nye
Twin Cam motorer som skulle
”guffes” opp, eller bare rett og
slett forbedres. Her var det ikke
snakk om å bare holde på med
gammelt.
Phil snakker varmt og lenge om
at her er det bare å holde koken
oppe, og å tilby det kundene vil
ha. Slagordet til ACM er: ”Vi
liker utfordringer”, og at ”alt kan
repareres og leveres tilbake med
full garanti.” Om bunnen på en
Big Twin er revnet og sprukket i
mange biter, kan de fikse det.
Sveising av alt fra magnesium,
aluminium og vanlig stål utføres
selvfølgelig.
Lif time guaranty
Jeg fikk også se en del bilder av
motorer før og etter Phil og
hans gode medarbeidere hadde
tatt jobben. Det var utrolig hva
de kunne få reparert. Ventilseter
lager de selv, og de leveres med
”livstidsgaranti”. At HarleyDavidson Company, Delcron,
S&S, Jims, Trock og flere henviser
til ACM, er nok bevis for at her
er det snakk om karer som vet
hva de driver på med.
Under mitt USA opphold sommeren 1997, var jeg mer enn en
gang innom ADM, og den ene
kofferten jeg hadde med meg

Phil utenfor sitt
livsverk.

hjem, var fylt til randen med
deler kjøpt i butikken til Phil.
En Knucke-Shovel som Indian
Larry hadde i et av sine bygg, var
det faktisk Phil som hadde bygget.
Skulle du reise forbi, I Wisconsin,
helt opp mot Minnesota
(Duluth) er ACM vel verdt et
besøk. Mer informasjon finner
du også på: www.advancedcyclemachining.com

Nydelig Knuckle
klar for henting

Phil og Shawn i full sving.

Phil i sitt
ess, med en
Harley del.

Dan, Phil sin
trofaste mekaniker. Alltid et
smil og en latter på lur.

23

Hver gang jeg har lest eller ser om
noen som har bygd en stivramme,
kommer det samme spørsmålet opp.
Hvordan er de egentlig å kjøre?
Nå skulle jeg endelig få svaret…
Tekst/foto: Bjørn Grønnvold

Selv kjører jeg en Dyna
Streetbob med myke bakdempere, og en tykt sete mellom
rammen og meg. Under en fest
for en tid siden, kom jeg i snakk
med en trønder ved navn Arild
Falkfjell. Han fortalte om et bygg
han hadde på gang. Et prosjekt
han hadde kjøpt usett, og som
skulle bli en stivrammesykkel. I
løpet av samtalen avslørte jeg
min nysgjerrighet på dette, og
som jeg en gang håpte på å

kunne besvare. Han så meg i
øynene og sa:
- Veit du! Du ska få lov te å prøv
min når den e færdi. Du ska få
kjør ein heil dag, ska du!
Når jeg senere tenkte på samtalen, avskrev jeg det halvveis som
fylleprat.
Trøndere holder ord
Det hadde begynt å samle seg
en del truende skyer over oss
idet Daniel og jeg kjørte ut fra

Reckless MC for å møte Arild.
Minutter senere klappet Daniel
meg på skulderen, og pekte på
skrått fremover.
- Der er han, hørte jeg ham si.
Foran oss hadde vi rundkjøringen ved Borgen på Romerike, og
på et stoppested på den andre
siden så jeg Arild. Jeg begynte å
se etter sykkelen og holdt på å
glemme rundkjøringen.
Etter en litt unødvendig hard
nedbremsing, og litt keitete for-

Tykke rør løp ut i bakkant av
tanken og samlet seg rundt
bakhjulsnavet, ikke antydning
til fjæring. Stivramme.
The Bastard
Den var lavere enn jeg hadde
forstilt meg. Sadelen avslørte
at designeren hadde til hensikt å senke deg ned og inn i
sykkelen. Etter nærmere
betraktning, fikk jeg mistanke
om at sitteplassen hadde en
tilleggsfunksjon. Nemlig å
holde føreren på plass under
akselerasjon.
Det var lite avstand mellom
rumpa og veien.
Fremflyttersettet skapte ved
første øyekast en illusjon om
at jeg ville bli sittende med
føttene strukket godt fremover. Det var ikke tilfelle.
Lårene flukter nesten paral-
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sering, svingte vi inn og stoppet
noen få meter unna Arild og sykkelen hans, The Bastard. Jeg tror
jeg hilste på Arild, men er ikke
helt sikker. Jeg hadde fått øye på
sykkelen. Et tunnelsyn av dimensjoner gjorde det umulig å se
noe annet enn den grå, lave muskelbunten av en sykkel som stod
foran meg. Arild og Daniel snakket sammen, men jeg hørte ikke
et eneste ord. Der stod sykkelen
som jeg snart skulle på prøve.

lelt med veibanen, og knærne
endrer vinkelen på leggene
med nesten 90 grader. Jeg
kjente at jeg satt veldig
avslappet. Videre var sittestillingen lett foroverbøyd med
armene strukket godt fremover mot det smale styret.
On the road
Idet jeg svingte ut av rundkjøringen og begynte å
stramme wiren, begynte jeg å
le. Dette resulterte at jeg
slukte noen små insekter,
men jeg klarte ikke å slutte å
le. Sykkelen har koblet seg til
latternerven. Den var alt jeg
ikke trodde den skulle være.
Den var enkel, kraftig, lettkjørt, stabil, lav og noe jeg
ikke hadde trodd; veldempet.
Jeg trodde at det ville minne
om å kjøre en traktor. I ste-

Bastarden i kornåkeren.

det satt jeg her og tenkte på en
R-sykkel jeg engang prøvde, helt
til jeg kom til første sving. Den
må overtales for å svinge. To
meter akselavstand, rake på 35
grader og lavt tyngdepunkt,
resulterer i en sykkel som kan
lure deg til å tro at den egentlig
vil rett frem. Et bestemt dytt på
styret som må holdes gjennom
svingen, er nok til å overtale den
til å ta kurvene med stil, for deretter å be om mer. Jeg hadde
forventet at det brede bakdekket ville bidra til å gjøre krappe
svinger ubehagelige, men det
fungerte helt utmerket.
I Vormsund stanset vi på en
Shellstasjon, og sykkelen fikk en
omgang såpe og vann. Arild
hadde kjørt mesteparten av
turen fra Hamar til Kløfta i solid

regnvær, og en del av veien
hadde festet seg til sykkelen.
Etter å ha tatt et par bilder sank
jeg ned på sadelen igjen, og ikke
lenge etter var vi på vei mot
Rånåsfoss.
Total lykke
Wet Dreamz Pipes på en 1203
cc Evo skaper et lydbilde som
matcher sykkelen perfekt. På lavt
turtall sendes det ut lange og
mange lydbølger, et vedvarende
torden. Over fire tusen omdreininger forandrer lyden seg markant. Fra 4.000 til ca 4.500 rpm
lyder et snerr. Lyden minte meg
om når en bikkje trekker pusten
før den begynner å knurre.
Deretter ble den forvandlet til
et massivt brøl, og sykkelen bykser fremover. Det føles drama-

tisk, og fartsvinden sniker seg inn
forbi kjørebrillene og presser
frem tårene. Eller er det vinden?
Etter hvert som farten øker blir
The Bastard mer og mer stabil.
Det samme kan ikke sies om
vibrasjonene. Plutselig opplever
jeg litt av hvordan jeg trodde en
stivramme ville oppføre seg. På
grunn av hastigheten, roterer
bakdekket raskere og slynger
gummien utover, slik at dempingen blir vesentlig dårligere etter
hvert som farten øker. Speilet
viser en plass mellom 1 og 200
lys bak meg. Totalt ubrukelig. Så
jeg konsentrerer meg igjen om
veien foran meg. Den lille biten
jeg ser. Etter noen sekunder
slakker jeg gasswiren og reiser
meg opp i vinden. Jeg føler meg
levende. Jeg ser på verden rundt

meg som i en drøm, der den
flimrer forbi med uskarpe nyanser. Jeg er lykkelig som et lite
barn.
Lakkskade
Etter at vi har stoppet for en
fotorunde på Rånåsfoss, oppdager Arild en svart flekk på tanken. En av knappene på vesten
min har ligget mot tanken og
etterlatt et svart merke. Etter
litt gnikking med spytt og papir,
ser det ut som om den siste lille
flekken kan poleres vekk. Flere
tonn faller fra mine skuldrer. Her
får jeg låne en ”One Of A Kind
sykkel”, og hva er takken? Jeg
beklager på det sterkeste, og tar
av meg klubbvesten, som tilbringer resten av turen i ryggsekken.
Fra Rånasfoss følger vi veien sør-
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vest, inntil vi ved Sørumsand
svinger til venstre mot Fetsund.
Regnvåte veier, lav sol og flere
svinger med grus i kjørebanen,
medvirket til at turen inn til
Lillestrøm gikk i et rolig tempo.
Jeg er noe lavere enn Arild. Han
sitter med bakdelen av salen
mot korsryggen, jeg fikk den mot
halebeinet som hadde begynt å
protestere. For å avlaste et ømt
halebein reiste jeg meg litt opp
for å bytte sittestilling.
Et skikkelig ballespark
Jeg hadde fått et par centimeter
mellom meg og sykkelen idet jeg
kjørte over den første skikkelige
humpen. Sykkelen gjorde en rask
og kontakt bevegelse rett opp,
og klinket til det område av meg,
som kom godt med da min sønn
fikk sin start. Det pussige med et
solid ballespark er at man rekker
å kjenne smellet i god tid, før
det begynner å gjøre vondt. Jeg
sank sammen på salen og prøvde
å svelge unna kvalmen, som veltet opp fra skrittet gjennom
magen og opp i halsen. Tårene
rant og det gikk en lang stund
før jeg klarte å puste igjen. Arild
og Daniel hadde kjørt gjennom
samme ujevnhet på en mykt fjærende Dyna.
- Den kommer han til å kjenne,
tenkte nok Arild, før han så meg
og sykkelen utføre et synkron-
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byks over samme stykke vei.
Etter en kort pause i Lillestrøm,
fortsatte vi innover til Oslo og
Nydalen. Slitne og fornøyde
stoppet vi foran SAS Radisson.
Jeg gikk inn i lobbyen, forbi
resepsjonen og en hotellansatt.
som fulgte meg med et skeptisk
blikk der jeg labbet bredbent,
øm og sliten mot heisen. Det var
tid for en dusj, noen øl og ettertanke.
Knuste myter
Så hva kan jeg si til dere som
lurer på hvordan det er å kjøre
en stivramme. Jeg trodde det
ville fortone seg mer som å
kjøre en traktor. Etter noen få
sekunder i sadelen var den tanken glemt. Siden Showagaffelen
lar seg komprimere hele 12,3 cm
og bakdekket rundt 1 centimeter, blir en hel del av veienes
ujevnheter absorbert før den
forplanter seg opp i ryggsøylen.
Den fremoverlente sittestillingen
bidrar også til at resultatene fra
år med manglende vedlikehold
av det norske veinettet, ikke forplanter seg rett i ryggsøylen.
Responsen fra gasspådrag til
bakhjul er kontant. Her er det
ikke mye energi som forsvinner i
baksvingen og dempere.
Gjennom svingene endte jeg
flere ganger opp med å kjøre
meg tett opp bak Daniels Dyna
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uten å anstrenge meg. En annen
sak som var imponerende, var
forbremsen som hadde blitt med
fra donorsykkelen.
Sykkelen er bygd med en hensikt, og et formål: Kjøreglede. Jeg
elsket hvert sekund jeg tilbrakte
på sykkelen, og jeg sliter ennå
med abstinensene. Den gav meg
en kjøreopplevelse jeg aldri
kommer til å glemme. Dette er
en GoCart på to hjul.
Men før jeg tar helt av, er det
ikke noe negativt å melde? Jo det
er det. Men bare to ting. Det
ene er at salen kunne ha vært
litt mykere. Det andre er at jeg
kunne ha vært ti centimeter
lengre.
Oppstandelsen
Firmaet Twin-Trader med Roger

Røstad og Daniel Hovde
(www.twin-trader.no) står bak
The Bastard. Det begynte for
noen år tilbake, da Roger surfet
på nettet og snublet over et
firma som heter MC Workz. Han
fattet interesse for stilen til MC
Workz, og ringte opp firmaet i
Kansas. Etter noen setninger i
ustødig engelsk, oppdaget Roger
at han satt og snakket med en
fyr ved navn Frank Pedersen fra
Fredrikstad. To patenterte rammer spesialtilpasset
Sportster/Buell ble bestilt, og
grunnlaget for The Bastard var
på vei til Norge.
- Funksjon, sier Roger.
- Det finnes nok av utstillingssykler i Norge. De syklene jeg selger skal være funksjonelle og
gode å kjøre. Den optimale løsningen ble å bruke Buell som

donorsykkel, nærmere bestemt
en Buell Lightning. Det er nesten
den samme motoren som står
på 1200 Sportsteren. Men Buell
har tatt HD motoren og gjort
den kvassere, ved hjelp av porting og høyere kompresjon.
Roger forteller videre at derfor
har du har i overkant av 100 hk,
uten å tune noe som helst.
Ledningsnettet, bremsene, styret,
instrumentene og opp-ned gaffe-

len fra Showa ble også hentet
over fra Buellen.
- Vi er ikke et customverksted
på linje med de som bygger
syklene fra scratch. Alt er bolton, unntatt rammen og tanken
som er lagd av MC Workz, sier
Roger.
Jeg noterer at jeg for første gang
i mitt liv har snakket med en
ydmyk trønder.
- Den største utfordringen lå i

valg av lakk, men vi er fornøyd
med resultatet, avslutter han.
Epilog
Har du 259.000,- og et brennende ønske om en Streetfighter
stivramme, kan jeg på det sterkeste anbefale å gå til anskaffelse
av en slik. Tre nye er under bygging.
Til tross for at jeg er en helfrelst
Bobberfan, må jeg innrømme at

jeg gjerne kunne tenke meg å eie
noe slikt i tillegg til en bobber.
Det er det artigste jeg noensinne har kjørt.
Oppmerksomheten som følger
med når du parkerer, eller kjører
i byens gater, er også noe jeg lett
kunne bli vant til.

bastard.

Tekniske data:
Ramme – MC Workz
Felg foran – 3.5 x 18 Hot Rod MC Workz
Felg bak – 8.5 x 18 Hot Rod MC Workz
Bensintank – MC Workz
Motor – Buell 1203 cc
Effekt (original) – 103 hk
Eksos – Wet Dreamz
Frontgaffel – Showa opp/ned
Bremser - Buell
240 bakdekk
Pris: Fra kr 259.000
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UNDER
HJELMEN
med en Berserker:

Kaos er et gresk
ord av usikker opprinnelse. I
mytologien brukes
ordet om det mørket og uorden, som
oppstod når gudene
opprettet verdensordenen Kosmos. I
dag bruker vi ordet
kaos om rot, men
også om hendelser
der vi har mistet,
eller føler å ha mistet kontrollen mer
eller mindre
permanent.
Tekst: Berserk
Den økonomiske krisen vi er
blitt del av, enten vi ønsker det
eller ikke, kan for mange virke
noe kaotisk. Mest kanskje fordi
vanlige folk ikke har muligheten å
oppdrive et eneste forståelig dokument, eller program som gir et
entydig svar på hva som gikk galt.
Hvordan kan vi reparere feilen?
Jeg tok kontakt med min saksbehandler i Dnb, og fikk en forklaring som på ingen måte kan
sammenfattes med en aha opplevelse. Kanskje nettopp fordi det
er så suspekt, lite håndgripelig og
konkret? Jeg sitter igjen med en
følelse av at pengemarkedet er
noe svevende, som man ikke kan
se, ta på eller kontrollere. Pengemarkedet er som en slags
demon, som har all makt til å gi
deg et godt liv, eller i andre enden, et miserabelt liv. Det blir
med pengemarkedet som med
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vår herre. Alle har hørt om han,
men ingen har beviselig sett ham,
eller vet hva han pusler med til
daglig.
Jeg er altså kommet så langt i
etterforskningen i og omkring
den pågående økonomiske krisen, at jeg har funnet ut at det
nettopp er ”han pengemarkedet”
som er årsaken til problemene.
Denne svevende demonen som
ingen vet hvor er, eller hva den
kommer til å finne på, skaper
bølger i verdensøkonomien, som
vi ikke helt ser resultatet av.Våre
ledere smeller forsiktig til med
en krisepakke på 20 milliarder, og
rentene er satt ned flere ganger.
Dette for å få opp forbruket hos
vanlige folk, gjøre industrien konkurransedyktig igjen og øke sysselsettingen gjennom offentlig
utbygging. Altså omentrent slik vi
hadde det for knapt et år siden.
Man trenger ikke å være professor i noe som helst for å stille
spørsmålet: Hvorfor satte Norges Bank og regjeringen opp rentene i året som gikk? Det var
nettopp fjorårets renteøkning
som fikk folk til å bruke mindre
penger, industrien tapte terreng,
og all eiendom og byggeaktivitet
til å stoppe opp. For ikke å snakke om at arbeidsledigheten som i
kjølevannet av fjordårets rentehopp, enda ikke har nådd toppen.
Nå, noen måneder etter, slakter
vi altså sparegrisen for å få fart
på forbruket og veksten igjen.
Forstå det den som kan! Jeg kan
ikke unngå å undres over hva
konsekvensene har kostet oss.
Krisepakken er foreløpig i størrelsesorden et brutto OL i Tromsø. Det blir spennende å se den
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endelige prislappen på krisehandteringen, og
hvilken betydning kaoset vil berøre den enkelte av oss de nærmeste årene. Ufattelig kaotisk.
Kaos er i alminnelig forstand så
mangt, og noen ganger kommer
det også noe godt ut av denne
tilstanden, selv om ordet kanskje
er negativt ladet. Det er for eksempel ikke sikkert at våre venner over dammen hadde valgt en
farget president, eller om Island
hadde valgt en homofil til å styre
landet, om det ikke var for den
rævkjørte økonomien.Veien til
menneskeverd har uansett vært
hard og lang på tvers av nasjoner,
farger og legninger. Mens vi forsker på el-biler og alternativ
energi, er kaoset fullkomment i
på Gaza-stripen. I Afghanistan
kaster menn syre på kvinner som
er dristige nok til å forsøke seg
på utdanning.
I disse dager er det kulinariske
kaoset mølje, førstevalget på
mange middagsbord her i landsdelen. En kaotisk blanding av
torsk, lever, rogn og poteter. En
mat -tradisjon jeg har stor tillit
til, også av medisinske årsaker.
Man blir så jævlig trøtt og likegyldig av den maten, at det er en
fryd. Nå har vi i tillegg problemer
med å få eksportavsetning på
denne herligheten, som en følge
av den økonomiske krisen. Min
mening er at vi burde sende hele
møljeberget til Gaza, Israel og Afghanistan. Pøse på med tonnevis
av denne vidunderlige
bedøvelsen, slik at freden og leverstanken bredte seg. Mats Gilbert kunne lett ha erobret Israel
med et møljeslag* og skapt en
sinnsstemning som ikke har vært

å spore i Midtøsten de siste femti årene. Jeg er med all respekt
sikker på at selv Snåsamannen
hadde bifalt denne løsningen,
som en alternativ behandling av
evig forargelse. Det meste har
vel vært prøvd, så vi har lite å tape. Ble dem avhengige av mølja,
kunne vi kanskje tjene en slant,
nærmest som et nordnorsk
opium. Tenk deg at det blir langet
mølja på gata i Kabul for rundt
åtte hundre kroner grammet, utspedd. Et godt tilskudd til nasjonaløkonomien og fiskeriene kunne igjen erobre plassen som den
største inntektskilden i landet
vårt. Her snakker vi eksport av
nervestimulerende ferskvarer
med langvarig transmak. En god
og miljøvennlig investering på alle
måter.
Jeg er fast i troen på at mølja kan
redde oss ut av finanskrisen, og
skape fred i midtøsten. Mølje er
uansett mer jordnært og begripelig enn signalene fra Norges
Bank. Placeboeffekten skal i alle
fall ikke undervurderes. Et par
runder med mølje, og du får en
umiddelbar effekt som resulterer
i et døgn med lav puls i senga.
Her finner du roen, freden og
med et fornøyd smil om tranglinsende lepper, gir du kaos og konflikter en god fan. Det kan kanskje ikke bevises som skolemedisinsk fakta, men jeg tror Bjarne
Håkon Hansen ville bli hellig
overbevist!
*Møljeslag: (utslått)(nesten dødlignende som av slag)(døsig/likegyldig) Nordnorsk ord for menneskets tilstand etter å ha tilført
kroppen varm mølje.

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

SLEIPNER MC

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

1. MAI FROKOST OG
MJØSA RUNDT
Tradisjon tro vil det også i år bli frokost
og luftetur rundt Mjøsa 1. mai. Vi samles
på Nebbenes Nordgående ca kl: 09.30
til en hyggelig frokost. Cirka klokka
11.00 kjører vi opp til Minnesund, og
henger oss på derfra til Gjøvik. Der
pleier vi å ha en kaffe og pølsepause
ved Cc Mart’n Deretter kjører vi
videre i flokk og følge mot Hamar, og
tilbake til Minnesund. Møt opp og bli
med på en hyggelig 1. mai.
DK Vidar

Twin Riders Mc
Fredags kaffi m/mer i
Sykkylven. Hver fredag
møtes vi til hyggeli treff.
Alle intreserte e
velkommen.
Jan Ståle tlf.92 49 18 41

Kaffekveld hos
Verdal MC

e-mail: t-runhil@online.no

hver tirsdag.
H-DOCN medlemmer
og andre motorsyklister
alltid velkomne!

H-D MC Kaffe

Kaffetreff

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

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

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

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

19. MC
Vårmønstringen
i Bergen 26. april
KL 12:00
Sted. Festplassen.
Arr.
www.rollingthundermc.no

Kaffekveld hos

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

www.jotunhaus.no
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Julebord på etterskudd
1
Lørdag 10. Januar
klinger som musikk
i ørene på en biker
her sørpå. Det er
da det starter;
Feststemning med
nydelig mat,
musikk og gjensyn
med bikere, spredt
fra hele Sørlandet.
Her kommer de
også fra nordlige
deler av øst og
vestfra og så langt
nord som nordsjøen rekker.

disse festene med Harley Riders.
Da var det på tide mente jeg.
Stinn brakke
Harley Riders har sine fire fester
i løpet av et år. Selv har jeg vært
på de fleste de siste årene, og
vender alltid tilbake. Denne
gangen tok gjengen på seks, inn
på Rosfjord camping, og leide
oss en av ferieleilighetene.
Utsikten var perfekt, der leiligheten ligger med panorama utsikt
over Rosfjorden.
Nå skal jeg ikke nevne så mye
om maten, men litt må jeg si.
Det høres kanskje ut som klisjé,

men den smakte himmelsk. Etter
maten kunne festen begynne, og
flere folk kom. Og enda flere
etter det. Etter hvert var lokalet
fylt til randen bikere med klubblogo fra fjern og nær. Noen nye
ansikter, og mange kjente. Det er
alltid koselig med gjensyn med
folk du har hatt kontakt med i
mange år. Det ble etter hvert
godt over 200 mennesker i lokalet, og flere måtte gjøre vendereis fordi lokalet allerede var fylt
opp.
Rock’n roll
Musikken var allerede i gang,
først med et lokalt band som

fylte ”dødtiden” før hovedbandet kom på scenen. Og musikken
var veldig bra. Folk danset og det
var et bra driv på dansegulvet.
Klubbens egne dj’er, fylte opp
med musikk under maten og
innimellom, slik at vi alltid hadde
noe i bakgrunnen å høre på, og
danse til.
Hovedbandet denne kvelden var
Keith Austin med band, og de
leverte varene som vanlig, akkurat slik vi ville ha det!
Når en har det koselig, så forsvinner timene så altfor fort,
kvelden ble brått til natt, og natt
til gryende morgen. Vi gamle ga
oss i to – tre tiden, mens ungdommene (i alle aldre) fortsatte
mot den lyse morgen.
Vi konkluderte etterpå at vi
kommer garantert tilbake. Men
hva med de nye ansiktene vi
hadde med oss? Jo, de lurte
allerede på når neste fest skulle
være.
Dagen derpå ble utsikten litt
tåkete. Ja jeg snakker om været.
Det var både regn og vind. Men
det var jo festen vi var kommet
for – så da så.
Takk til Gunnar, Bias og alle de
andre i klubben. Vi koste oss.
1. Fornøyde festdeltakere.
2. Fra v. Ivar, Wenche,
Karolina, Heffi, Ernst og Grete.
3. Livlig rundt baren.

Tekst/foto: Ernst Arvid
Seland
Jeg snakker om Harley Riders
etterjulebord, hva ellers? Et av
Sørlandets største happeninger
for bikere vinterstid er i gang.
Gjengen min denne gangen var
fire gode venner fra nabofylket
mitt Aust Agder; Ivar, Wenche,
Karolina, ”Heffi”, meg og Grete
Vi møttes hjemme hos meg og
Grete, for så å kjøre sammen
mot vest.
De andre kunne også veien, men
de hadde aldri vært på noen av
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i Norge 2009

Benglos mc Bikeshow & Party 10 – 12 juli www.bengalos.com
Run to the Arctic Fun 17. - 19. juli Storfjorden Troms

Swap Meet klett 7.3.09 www.lucifers-mc.com
Tornados MC, Kyrksæterøra. arrangerer sitt årlige Swapmeet/Påskefest på
Skjærtorsdag. Begynner kl. 16.00, fest med live musikk på kvelden. Overnatting
i klubben (97652616) eller camping (72451462) www.tornados-mc.com
MC VÅRMØNSTRINGEN I BERGEN Søndag
26. april KL.12:00. FESTPLASSEN. arr. Rolling Thunder MC. www.rollingthundermc.no
Harley-Riders Mc Rootsfest 2. MAI.
Grunnen til endringen av datoen er at vi har gjort et scoop med en
Amerikansk kjent artist som har spillejobb på Sørlandet fredag og som kommer til klubben vår lørdag.
PLANKE MC FREDRIKSTAD, 2. mai
STIFTELSEN PLANKE MC
THOMAS HANSEN 97 56 56 94 thomh2@online.no

Top of the world run 2009 Bunkers mc Alta 10-12 juli 2009
Kontaktperson: oddbjørn +47 78 43 36 90 post@bunkers-mc.no
30 years anniversary
Oss Inant Mc Catfish Kjerknesvågen. 17. - 19. juli www.inant.no
Tornados MC arrangerer H-DOCN's Familietreff 24.-26. juli 09.
Ta med barna på sykkel eller bil. Masse å være med på for alle.
Bakksetra, midt mellom Aure og Kyrksæterøra.
Reportasje fra tidligere treff: www.tornados-mc.com
Land Riders Treffet Hov i Land 6-9 August
Info: DeO 97017538 - www.landriders.no
Live Fredag-Lørdag musikk underholdning, vi har set 19 treffet i år, så mange
mener vi har ett av de bedre treffene i Norge. Kom å prøv!
Rally Nordvest 21. - 23. aug. 09 Langvannet, Fræna kommune.
Midtnorges største Rally, live Rock & Roll hele helgen.
www.rallynordvest.no

Oslo Open 24. Mai 09
Hadelandsmønstringa 30 MAI 2009.
Den tradisjonelle MC-mønstring arrangeres i år i Gran sentrum. Stands, aktiviteter, utstilling, live-music. Pengepremier. Fellestur ”Hadelandsrunden” På
klubben: Rock’n roll, BBQ & show
Info: www.soppen.com Arr: Soppen MC Hadeland.

Late Summer Run 7. - 9. august Gudvangen

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

Lucifers Mc Swap meet 3.10.09 www.lucifers-mc.com

KUK i Odal´n 2009 29-31. mai
Rock´n roll, god mat og fullt trøkk i god stil på klubbhuset.
Nord-Odal MCK Info. 62976336/95981185. www.nomck.no
Tornados MC, Kyrksæterøra. arrangerer det 23. årlige River Meet
5.-7. juni 09. Masse mat og drikke, premiering, og live band begge
kvelder. Skiltet fra sentrum. www.tornados-mc.com

Lucifers Mc Høsttreff i farmen, 28. - 30. aug. www.lucifers-mc.com
Verdal Mc Final Run 11. - 13. sept.

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

Utlandet 2009
Super Rally Finland 28.5 - 1.6 - 09
For informasjon om treff i U.S.A.
sjekk ut; www.motorcycleevents.com på nettet!

Villsvin Mc Villsvintreffet 5.-7. juni www.villsvin.com
International Rally Valle, 12. - 14. juni, med årsmøte.
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CAN’T
T BE SAID
WITH WORDS..

gampromotion.no

SOMET
SOMETH
THINGS

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.

• Opplev
årets
hos oss
Leter
du etter
ennyheter
helt spesiell
julegave?
• Vi presenterer nytt stort
Vi har et stort utvalg av gaver, klær og utstyr
verksted med moderne Dynobenk

– ogVelkommen
selvfølgelig sykler.
innom

Harley-Davidson Ålesund
AMS Motorsykkelsenteret
Brusdalsvn. 238, Fremmerholen
Tlf. 70 15 36 36
www.hd-aalesund.no

*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

RIVERSIDE
custom
Custombutikken ved Sarpsborg
•
•
•
•

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

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

© Åsmund Lindal

Polartørsten
kan etter min mening bare slukkes med øl brygget nord for polarsirkelen.
Et av de bedre steder å slukke tørsten på er Run to the Arctic Fun, som i år
hadde 10-års jubileum. Der foregikk det også en stor sammenblanding av
ulike kulturer og drikkevaner! Polartørste oppstår for øvrig helt naturlig
etter et par hundre mil i sadelen med nesa vendt mot Det Høye Nord ...
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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Presidentens
Hjørne
Av Børge.
Hei.
Så var det min tur. Når jeg takket ja til et styremedlemsverv i
H-DOCN, hadde jeg ikke tenkt å
komme med et bidrag til ”presidentens hjørne”. Det var jo heller ikke noen valgkamp om overtagelsen av presidentvervet på
styremøtet i november. Men nå
er jeg her, og jeg tror det skal gå
fint å lede styret frem til neste
årsmøte.
For alle de som ikke kjenner
meg; Jeg heter Børge Moe, kommer fra Tromsø og har ei flott
kone som heter Kate. Vi har to
kjekke tenåringer i huset, Martin

(17) og Marianne (15). Martin
har to sesonger på lett MC, Kate
kjører H-D og har vært på veien
siden 1992, og jeg har hatt
motorisert tohjuling siden 12-13
års alderen. De 21 siste sesongene har vært på H-D. Marianne
må foreløpig sitte bakpå.
Når dette skrives er det full vinter, men sola har snudd og det
går mot lysere tider. Jeg har ikke
tenkt å snu på noe, men jeg vil
gjerne prøve å forenkle styrets
oppgaver, ved å lage en gjøremålskalender over de faste oppgavene våre. Da vil vi kanskje bli
litt på forskudd. Og går det som

INFO FRA
MEDLEMSKONTORET

jeg håper, vil styret kunne bruke
mer tid på å være kreative og
klekke ut nye tiltak for å øke
medlemsmassen, og finne på nye
fellesturer. Norway Run var jo en
kjempesuksess.
Jan, Kjell og jeg, representerte de
norske fargene på presidentmøtet i Vilnius, i Litauen, i midten av
november. Kort resymé fra
møtet finner du en annen plass i
dette nummer.
Førstkommende styremøte er
14. februar. Da skal vi blant annet
finpusse planene for vår stand på
MC messa, som skal være i
Lillestrøm 6. – 8. mars.
Distriktskontaktene våre må
også ta ei arbeidsøkt på messa,
da vi skal ha DK samling samme
helg. På vår stand vil det blant
annet bli overhaling av shovelmotor, film og bilder fra Norway
Run. Og butikken vil selvfølgelig
også være til stede. H-DOCN
medlemmer og alle andre er velkommen for å slå av en prat, og
ta en kopp kaffe på vår stand,
som skal bli den beste noensinne.

Treffene våre er i rute, med unntak av Final run. Det jobbes med
saken, og vi har stor tro på at
også dette treffet kommer på
plass i god tid før sesongstart.
Årsmøtet blir avholdt 13. juni i
Valle. Dette er ei uke senere enn
vanlig på grunn av Superrally i
Seinäjoki, Finnland. Vi har sterke
signaler på at det kommer
mange norske, og styret håper
på stort innrykk av H-DOCNere på begge disse treffene, og
på de øvrige treffene våre.
Hvis du ikke har kommet i gang
enda, bruk denne siste delen av
vinteren til å gjøre klar jernet for
sesongen, dra på bikerfester og
besøk kjente. Planlegg
Harleyturer i god tid. Har du
ingen å kjøre med eller du vil ha
flere med, kontakt din DK eller
skriv i ”turer” på hjemmesiden
vår.
Ha det bra og kos deg med
dette nummeret av News.
Børge

Arrangementene står i kø framover og vi anbefaler å
støtte opp om flest mulig. Det arrangeres swapmeet
rundt om i hele landet, hvor en, om ikke annet treffer
likesinnede. MC messa på Lillestrøm 6.-8.mars kombineres med DK-samling og messe-stand. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en prat. Kanskje vi får kapret noen
nye medlemmer også.
International Rally i Valle er flyttet til andre helga i juni for
at flest mulig skal komme seg hjem fra Finland og Super
Rally. Derfor regner vi med stort oppmøte i Valle.
Etterspørselen av hytter er formidabel, pr. skrivende
stund er det kun to igjen.
Det mye å glede seg til, og vi kan, mens snøen laver ned,
sitte og planlegge sommerens turer og treff.

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

Jeg har et stort ønske for 2009. Vær så snill, alle medlemmer, GI MEG BESKJED NÅR DU FLYTTER! Da vil du
fortsatt få vårt fine blad.

HEI PÅ DERE!
Jeg ønsker alle gamle og nye medlemmer
Ett Riktig Godt Nyttår!
Nå er julen er overstått, og vi er godt inn i ett nytt år. Vi ser alle
frem til at snø og kulde skal forsvinne til fordel for sol, varme og
ny MC sesong. Men i dag har snøen lavet ned. Det ser ut til at det
vil bli ennå en stund til at vi kan kjøre på to hjul.
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Tove
Medlemskontoret

Heisann!
Det hadde vært fristende å innlede med et hei og god vår, men det ser ut
til at den innledningen får vente en liten stund til. Kong vinter er en seig
rakker, også her i sør. Han og undertegnede har til tider et anstrengt
forhold, noe som er en medvirkende årsak til at jeg i skrivende stund
er klar for å dra til Sør-Afrika på motorsykkelferie. Jeg kommer sikkert til å gi et referat fra turen ved en senere anledning.
Vi holder på med planlegging av DK-samling for tiden.
Denne samlingen vil kombineres med MC-messen som
går av stabelen på Lillestrøm 6.-8. Mars. H-DOCN har
som jeg nevnte i forrige nummer stand på messen, og
alle er hjertelig velkommen til å ta en tur. Vi vil være på
plass fra og med fredag morgen når messen åpner. Det er planer om at en shovelmotor vil bli fraktet over fjellet fra
Bergen, for å bli overhalt under messen. La oss håpe det
ikke blir liggende igjen for mange deler når vi drar hjem
på søndag….
Uansett er det garantert varm kaffe, gode historier og
hyggelige mennesker på H-DOCN’s stand, bare kom
og slå av en prat!
Har du tips og råd, eller er det noe du savner
eller er misfornøyd med, ta kontakt med din
DK så kan vi få det belyst under DK samlingen. Det er ofte enklere å løse utfordringer
når man er flere samlet.
Referat og bilder fra samlingen/messen vil komme i senere utgave av
News.

Det har skjedd noen endringer i DK-apparatet siden forrige nummer
av News. I Trøndelag ønsker Per Ole avløsning etter flere år som DK. Vi takker Per Ole for
innsatsen. Hans etterfølger er Aage Eriksen fra
Overhalla.
Stein Åge Buch har som kjent gått inn i styret. Ernst
Arvid Seland fra Vennesla overtar for Stein Åge
som DK i sør.
I Sørvest kommer Einar Tellefsen inn. Han vil
dele DK-vervet i dette distriktet med Glenn
Edqvist.
Alle våre tre nye DK-er presenterer seg selv, vi ønsker dem
velkommen på laget og lykke til!
Det var det hele for denne gang.
Kos dere, det er snart vår…
Mvh
Kenna.

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

Skulle vi være så uheldig å få en reprise
på møkka-sommeren fra i fjor, blir sykkelen tatt ombord i hurtigruta og kjørt
av lengre sør. Oppfordrer "søringan" til
å stille med "sommerlagringsplass", så
kan vi fly sørover og nyte sol og varm
asfalt.
Men først er det mc-messa på
Lillestrøm 6-8 mars.

Håper å se gamle medlemmer og ikke
minst nye når vi etter hvert kommer ut
av dvalen..

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

Knut Are

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

Øystein

DISTRIKT 2:
Norland
GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
Greger@Larssen.biz
Godt nytt år!
Fra vinterland kan vi melde om isende
kulde og flere uker med snøstorm. Bare
glimtvis har vi skimtet konturene av
husene i nabolaget. Den mørkeste tida
er imidlertid heldigvis over og vi merker at dagslyset fra dag til dag griper
om seg, nærmest i takt med finanskrisen. Her i Tromsø er vi skuffet over
OL–avgjørelsen, og uforstående til
hvorfor Norges Bank satte opp renta i
2008. Den er allikevel på vei ned mot
status Q. Foreløpig ser det ut til at
effekten av økningen har rammet
omentrent like godt som når man sparker seg sjøl i ræva. Nå renner styresmakten og banknæringen rundt og
oppfordrer folk til å bruke mer penger.
Kan dem fan ikke bestemme seg? For
bare noen måneder var det moderasjon som var slagordet. Det koster
noen oljemilliarder (noen OL) og rydde
opp i denne kaotiske situasjonen som
etter manges syn langt på vei er selvforskyldt. Etter en runde på telefon
finner jeg ikke overraskende at omsetningen av Harley-Davidson og andre
morsomme ting som snøskutere ikke
er annet enn labert. Det samme er
arbeidsmarkedet og mange sliter og er
spente på utviklingen i det nye året.
Sosialt er det en jevn tilgang til fester
og sosiale tilstelninger, som jeg bare
delvis deltar på i min konstante stilling
som småbarnsfar. Vårt eget arrangement 13.- 15. mars, med H-docn-tur til
Treriksrøysa for å oppleve vinterfjellet
med skikkelig frost, snøskutertur og
god mat, ser jeg virkelig frem til. Se for
øvrig egen artikkel. Håper så mange
som mulig kan delta på denne non profit vinter/vårfesten med belter.
Påmelding til min mailadresse.

GEIR STAVIK
Mob: 932 86 693
e-post: gkstavik@hotmail.com
GUNN LØNNUM
Tlf: 92 29 33 36
e-post: gunnxl1200c@hotmail.com
JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisann!
Jula er definitivt over, og det nye året er
så vidt begynt.
For min del begynte det med storm og
høy sjø her jeg (mens dette skrives) er
på jobb på Statfjord feltet.
Vind med over 74 knop i kastene er
mer regelen enn unntaket.
Da er det godt å ha med seg ut en god
bunke med motorsykkelblader fra inn
og utland, som bringer tankene inn på
noe annet enn bølgehøyder, vind og
innstilte helikoptre.
Våren begynner jo å nærme seg med
små skritt og MC messer i inn og
utland frister jo en frossen nordlending.
Hvor har man anledning å dra tro?
Hvem blir med, og andre spørsmål.
Likeledes er det snakk om sosiale lag
hos andre likeledes tenkende. Tror nok
det blir en tur til Nærøy med det første for å hilse på mine brødre på
”Myran”. Du får vel besøke noen du
også mens det ennå er hvitt belegg på
marka og kulda ennå rår.
for når våren kommer, ja da altså…
I fred og fordragelighet
Jostein

Berserk

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
ØYSTEIN NESS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Det er mørketid, børskrise, uvær, snø
og slaps. Dagene begynner heldigvis å
bli lengre, og om et par måneder er vi
på veien igjen.
Ryktene sier at Superrally i Finland vil
bli et bra treff. Litt tidlig på året for oss
i nord, men med litt planlegging, lar det
seg gjøre.
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Når dette skrives har sola snudd, jul og
nyttår er vel overstått og dagslyset blir
lengre for hver dag. Vi er på rett vei
mot en ny sesong med raske skritt.
Det lyser i diverse mekke-lokaler, enten
det er i garasjer, kjellere eller klubbhus.
Våren er jo bare noen måneder unna,
så man ser jo til at kjøretøyet får sitt av
puss og stell.
I skrivende stund står årets tur ned til
Conans swapmeet for døren, for å lete
etter diverse deler, brukt som nytt, i
disse «finanskrisetider»
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RANNEI
Tlf: 976 52 616
e-post: ranneib@hotmail.com
ÅGE ERIKSEN
958 69 200
aage.eriksen@blubbe.net
Hei.
Jeg har fått den gleden å ta over stafettpinnen etter DK Nordtrøndelag Per
Ole Tranås. Dette gleder jeg meg til, og
det virker spennende.. Litt om meg
selv, Aage Eriksen er jo navnet, jeg er
bosatt i Overhalla, ca 3 mil nord for
Namsos. Jeg er 42 år, gift med Reidun
og har 3 barn som nærmer seg voksen
alder. Til daglig jobber jeg som fabrikksjef på Nortura BA, Namsos, der vi driver med slakting av storfe. Jeg hadde en
liten sykkelkarriere i mine yngre dager,
helt til andre plikter meldte seg, nemlig
kone og barn. Jeg og kona tok opp
interessen for mc i året 2005, og siden
er det gått bare en vei. Innkjøpet av en
Road King måtte jo bare komme, og
det ble en sort 1998 modell, en skikkelig lekkerbisk. Jeg kom fort i kontakt
med Per Ole Tranås, han var en representant for H-DOCN fikk vi høre, og
gullet måtte jo vises frem. Måten han
imøtekom oss på var helt utrolig, og vi
følte oss med en gang en del av det
miljøet han representerte. Vi dro blant
annet sammen med han og noen andre
til Super Rally i Danmark. Turen dit var
opplevelsesrik og ga mange inntrykk og
sår i baken. Etter hvert rullet kilometerne på, og trippteller ga en samlet
sum på nesten 21 000 km ved sesongslutt i 2008. Det er en del som kjører
H-D i Namdalen og flere ser det ut til
å bli. Vi har besøkt flere klubber i nærområdet og er blitt tatt vel imot og har
bare positive opphevelser. Vi har også
startet en ny klubb i Namdalen som vi
døpte Dreimoment mc Namdal.
Bygging av garasje til sykkelen er også
utført, med varme selvsagt. Kona synes
kanskje at jeg bruker litt for mye tid
ute sammen med sykkelen, men nå er
vedlikeholdet gjort, og våren kan bare
komme. Vi gleder oss til en ny sesong,
og skal selvsagt til Finland på Super
Rally. Vi kommer også til å bruke store
deler av sommeren til å stifte betjentskaper med andre mc klubber rundt
om kring i landet. Hilser hei til alle sammen og gleder meg til å bidra i ett
positivt miljø.
Ta kontakt.

Heisann.
Team-Nordvest har fra sikre kilder
hørt at våren er i anmarsj! Sola har
snudd og dagene blir lysere og lengre
sånn cirka etter hvert. Siden alle vi har
alt klart, kan vi bare rusle rundt, sparke
råtten snø og glede oss til skikkelig vår
og sommersesong.
Jeg vil ikke drømme om at noen i
denne eminente organisasjon henger
etter med ombygging og vedlikehold!
Det kan ikke falle meg inn at noen har
Harleyen stående møkkete og småsjuk
under ei våt bjørk, med oppakninga fra
i fjor fortsatt godt festa på sykkelen. Jeg
føler stor glede og lykke siden hele HDOCN`s medlemsmasse er ufeilbarlige
perfeksjonister, som har alt klart til de
første barflekkene. De får som alltid en
smertefri oppstart på første forsøk og
en feilfri prøvetur uten en eneste tulling-bilist i sikte. Med det samme jeg
driver her og fantaserer og juger,
ønsker jeg meg også et parogtjue millioner inn på konto, vår i morra og fred i
verden!
Rannei

DISTRIKT 5:

DISTRIKT 7:

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no

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

DISTRIKT 6:

Hei alle!
Dette blir min siste spalte som DK i
sør, da jeg nå er valgt inn i styret i HDOCN. Min etterfølger Ernst Arvid
Seland presenterer seg i dette nummer,
og jeg er sikker på at han vil gjøre en
glimrende jobb! Jeg vil selvfølgelig fortsette å samarbeide med ham her i sør,
og hjelpe til når det trengs.
Første helga i mars er det MC messen
2009, og jeg håper å treffe flere av dere
sørfra på standen vår. I år vil også
Gatebil arrangere messe samme sted
samtidig, og dermed trekke en annen
yngre målgruppe i tillegg. Kanskje dette
kan skape etterlengtet ny rekruttering
til MC miljøet?
Dere får uansett kose dere med eventuelle vinterprosjekter dere har. Et godt
alternativ er en kald øl eller en god
whisky og gode tanker om sesongen
som var, og den som snart kommer. På
tide å planlegge sommerens reiseruter
snart, om ikke det allerede er i boks!
See you soon!
Stein Åge

Vestlandet

Sørvestlandet

GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no
Ny DK!!!
Hei.
Jeg heter Einar Tellefsen, er 66 modell
og er oppvokst i Sokndal, Rogaland. Jeg
bor nå i Stavanger. (Med HOG
Director'en.) Jeg har jobb i oljebransjen
som de fleste her borte. Ble medlem av
H-DOCN i 1991, og kjøpte første H-D
samme år, en Softail Custom, 87
modell. Den har jeg fremdeles, men den
er ombygget i flere varianter, og er nå
under ny facelift. Her en dag fikk jeg er
spørsmål fra min datter Tina: "Pappa,
hvor gammel er jeg når du endelig er
ferdig med Harleyen?”
Hm... Harley- og Am-Car miljøet har
alltid vært noe jeg har følt tilhørighet
til. Her sør i landet er det jo ett mekka
for dette. Jeg bodde noen år i Ski, og
den siste tiden der borte var jeg ofte
på Tyrigrava. Håper at vi kan få til noe
liknende i Stavanger regionen. Noe som
burde være mulig, da der er sykler nok
her i distriktet. Gjerne et arrangement i
H-DOCN regi... Jeg kjører ellers en
Nightrod Special 08 modell. Vi jobber
nå med å få til en ny "MC Garasje" i
Stavanger sammen med en gjeng kompiser, deriblant DK Glenn.
Ta gjerne kontakt, med ideer eller
spørsmål, jeg svarer etter beste evne.
Mobil 41350869
Mail: einartel@gmail.com

Sørlandet

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Hei alle Harleyvenner!
Ernst Arvid Seland er mitt navn og jeg
er født tidlig på 60 tallet, da Cuba krisen var i emning. Jeg bor nederst i
Vennesla kommune, 10 km nord for
Kristiansand, langs ved elva Otra. Jeg er
gift, vi har en datter på 17 og en sønn
på 14 år. Min hobby er som dere andre
harleyfolk, Harley-Davidson!
Etter å ha fått min første modell-Harley
av mine foreldre etter en bytur i 1970,
ble målet satt. Ønsket i fremtiden
måtte bare bli en Electra glide! Gutten
ble eldre, og i 2000 ble min kone forelsket i en laserrød 99 modell sportster
som stod for salg i Kristiansand. Hun
likte fargen, jeg likte sykkelen, og banken var positiv. Så da ble det handel.
Denne sykkelen har jeg opp gjennom
årene likt utrolig godt, og gjør det fortsatt, selv om ”storebror” ble født i
2007, en Ultra, i fargene rød og sort.
Ventinga på denne sykkelen ble på 13
måneder, lang ventetid for en som ble
forelsket. Omsider kom sykkelen til
Vennesla, og lykken er blitt fordelt på
begge disse to syklene, de siste to
årene. Siden jeg har slitt, og sliter mye
med helsa, og det er stort sett dagsformen avgjør hvor lange kjøreturene blir.
Men jeg er heldig som er oppegående

og har hodet sånn noenlunde på plass.
Jeg har derfor ikke vært rundt på de
mange fine treffene i Norge og utlandet. Men en av mine beste kamerater
tok meg med til Florida og
Biketoberfest i 2007. Dette var nok det
største ”utenomekteskapelige” opplevelsen jeg noen gang har hatt!
Ambisjoner for H-DOCN har jeg, men
vet ikke helt om hva. Stein Åge har
vært veldig oppegående og veldig aktiv
DK, så dette blir en stor utfordring i å
prøve å følge hans fotspor. Ellers er jeg
utadvendt, setter utrolig stor pris på
kontakt fra dere medlemmer, hvis dere
skulle ha tips, forslag eller andre ting jeg
kunne få bruk for. Eller om dere rett og
slett vil ta kontakt for å ta en prat. Sett
kroppen foran pc-en og skriv noen ord
til meg via e-post, eller sms, en dag
tiden skulle strekke til. Ha det fint, og la
vinteren være tida for å bruke pussekluten, foreta ombygginger og til andre
H-D relaterte ting. Da går jo som kjent
tiden fortere.
Masse hilsener, Ernst Arvid Seland

DISTRIKT 8:
Østlandet

Godt nytt år til dere alle.
Når dette leses er det vel alt februar,
og en god stund siden solen snudde. Nå
går det sakte men sikkert mot vår. Som
alltid på denne tiden, blir det nok
mange nedturer når det gjelder været.
Men da er det godt at sesongens treffkalendere har kommet, og at man kan
planlegge litt for sommeren.
Noen driver sikkert og skrur også, og
synes kanskje ikke tiden går fullt så
seint, som de som er start klare og
bare venter. Jeg er selv av de som venter... Jeg har i disse dager bestilt fergebilletter til Superrally, så da er det i
boks. Ellers er ikke resten av planene
for sommeren klare. Men en ting er
klart. Det blir International Run i Valle
som vanlig i år også, med H-docn som
arrangør. Er det noen som aldri har
vært i Valle, er det nå absolutt på tide.
Vi har en kjempefin treffplass. Her er
bare hyggelige folk, mest nordmenn
men også masse dansker og andre
skandinaver. Om noen har lyst til og
stille opp og gjøre en innsats for klubben er det flott, det er bare å ta kontakt. Er det noe ellers en DK kan gjøre
for dere, eller hjelpe dere med, er det
bare og ta kontakt på mobil eller mail.
Gjør ikke noe jeg ville gjort.
Vidar

METTE CHRISTINE

Mob.nr. 99 36 74 98
E-post: mettecwi@hotmail.com
Godt nyttår til alle!
Håper dere hadde en hyggelig
juleferie(for de som var så heldige å ha
det), og at dere, som jeg, allerede har
brutt noen av nyttårsforsettene! Da er
alt som det skal være. Et av forsettene
jeg håper jeg klarer å holde, er at jeg
skal ta bedre vare på motorsykkelen
min. Potta er temmelig rusten, og det
ser jo ikke pent ut! Nei, må nok bli flinkere til å gnikke og gnu.
Til dere som våger dere ut på snøføre
og First Run, kjør pent og husk varme
klær. Jeg er ikke så tøff, så jeg venter på
våren, jeg. Og vips, så er våren her heldigvis, og jeg kan nesten ikke vente!
Livet er herlig, spesielt om våren, og jeg
er takknemlig for at jeg kan gå inn i
mitt 40-ende år i år!
Det er veldig hyggelig å høre fra de få
jeg hører noe fra, blir spennende å se
hva som kommer ut av det! Nye venner tas imot med takk.
Da har jeg ikke så mye mer fornuftig å
si, jeg, unntatt at jeg håper vi ses en
gang eller flere i løpet av 2009!
Klem.. Mette.

BJØRN VIDAR DAMGÅRD
Mob: 903 655 82
e-post: abvdam@hotmail.com
Hei igjen folkens!
Her i skrivende stund er det snø i lufta
og noen kuldegrader på Østlandet.
Sikkert mange som bruker tida godt for
å få HD-en på veien. Det er godt å vite
at sola har snudd. Jeg ble litt overrasket
over lav respons (eksakt 0 henvendelser pr. 16. Jan) på annonseringen (i
disse finanskrisetider) om Gratis 3-retters middag til 15 pers på Høllen
Brygge restaurant i forrige nr. Det skal
nevnes at det gjenstår ennå 2 uker til :) Her blir det uansett moro med plan
B. Hyggelig fest med innbedte mc-folk
for å knytte nye bekjentskap til en ny
sesong. Jeg har brukt vinteren til å planlegge noen småturer/treff, dags og helgeturer. Det er noe jeg har gjort mye
alene og ønsker å dele med andre. Vet
om forskjelllige klubber som inviterer
til kaffe og skryting fra man – ons. hver
uke. Jeg er interessert i å komme i kontakt med personer/klubber i mitt distrikt for å stifte bekjentskap med
«nye/aktive bikere» og få informasjon
om klubbers beliggenhet og besøkstid.
Det er større glede å gjøre dette sammen med andre.
Ta kontakt! Ønsker dere alle en fin forberedelsestid til ny sesong.
Mvh Bjørn Vidar

VIDAR OPHEIM

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

www.gampromotion.no

R a b a T T- aV T a l e R

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.

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]

B¿ker:
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.

V-Twin
• Reparasjoner
• Service • Overhaling

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

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

Nye websider • Festplakater • Visittkort • Stickers
T-skjorter • Hettegensere • Hettejakker Etc.
Ta kontakt for pristilbud, det kan lønne seg!
Tlf.: 415 00 631 - www.gampromotion.no

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 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.
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NY 2009 Harley-Davidson® Street Glide™ FLHX

BROBEK

Begynn din egen Harley-reise hos oss:
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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.

Lazy Boyz Speed & Custom Works AS
Strømsveien 266, Alnabru
0614 Oslo

www.lazyboyz.no
Phone: 22 90 78 00

Du treffer
treffeross
osspå
påMC-messe
MC-messeLillestrøm,
Lillestrøm,6-8.
6-8.mars.
mars.Stand
Stand
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D D02-10
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Lesernes Bilder

Foto Sprengstart mc.

Gunnar og Bias har sin velfortjente 5-minutt i arbeidstida.
Foto Ernst Arvid Seland

Fra nederland med hund i hengeren. Foto Sprengstart Mc.

H-D tur til USA april 2007 Foto Petter Stanghov.

Fra Superrally på Vinstra Foto Dag Almar Hansen.
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Huset er litt for kort. Foto Hoffa.

På tur i Skottland. Foto Anton.

MC messa i Hammerfest Siri og Kristian fra Ragnarok mc, og dk'en
da.innsendt av Doctor

Slapper av på familietreffet 2008. Foto Gunnar A.

Mette poserer på Suleskar. Foto Kenna
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