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Kunstnere i lær
Tiden var moden
for at jeg skulle ha
en ny vest. Og hva
skal man da gjøre?
Hekle en? Nei,
antagelig ikke.
Ringer en venn?
Nei, eller kanskje
akkurat det…
Tekst/foto:
Ronald Storenes

er kommet til Sørlandet
Camping, kan du ikke ta feil av
veien.
Leieboer som læremester
Lærmakerne ble startet i 1993.
En venn av Agnes og mannen
Sjur, som hadde gått læretida si i
Sveits, ville slutte med lærmaking. Han ble tilbudt et rom hos
paret, mot at han gav de opplæring i faget. Hobbyen ble nærmest en besettelse døgnet
rundt, og det hopet seg opp med
arbeid. De pleide å oppsøke

Agnes i full gang ved symmaskinen.

Flammer og vester kan være i mange forskjellige fargevarienter.
Kommer du med ønsker oppfylles de fleste..

Etter litt ringing fikk jeg tak i
Agnes Heap i Lærmakerne, som
har verkstedet sitt like utenfor
Risør.
- Jeg ville gjerne ha en håndsydd
vest med god passform, sa jeg.
- Ingen problem, svarer Agnes.
- Bare kom innom, så tar jeg mål
av deg. Adressen er Fie, svarer
hun.
Fie ligger mellom Tvedestrand og
Risør. Det er en flott vei for
MC-kjøring dit, smale veier med
mange svinger. Kommer du sydfra kan du ta ytre vei fra
Arendal, via Tvedestrand og
Lyngør. Kommer du østfra tar du
av E-18 mot Risør og følger
veien mot Tvedestrand. Når du
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Vestkanttorvet i Oslo på lørdager, for å selge det de laget. Her
ble det raskt respons på varene
og familiebedriften i
Dalsbergstien ved Bislett var et
faktum.
Både Agnes og mannen Sjur vanker i MC-miljøet og kundene
kommer i stor grad herfra.
Omdømmet til Lærmakerne
spredde seg via jungeltelegrafen
og kundene kommer i dag fra
hele landet. Etter fire år i Oslo,
flyttet de til Sørlandet, der de
holder til i dag.
Støtte for ryggen
Sjur driver i dag eget firma med
opplæring i kajakkpadling og
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Triber er også populært.

turer med havkajakk. Kanskje du
kan kombinere turen dit, med et
kurs i padling og samtidig bestille
deg ny vest?
Det er tydelig at fagfolk vet hva
som skal til for at brukeren skal
bli fornøyd. Jeg hadde nok ikke
forventet at min gamle vest
hadde så dårlig passform. Nå
skulle det lages en vest som
både er slitesterk og gir god
støtte under kjøring.
- Med denne vesten kan du
kjøre mye lengre uten å bli sliten
i ryggen, forteller Agnes.
Vestene er skreddersydd og tilpasses den enkeltes kropp og
sjel, med innlagte mønster i ekte
slangeskinn, tribaler eller flammemønster. Kunden kan selv
bestemme hvilket mønster han
vil ha. Det er bare fantasi og innhold i lommeboka som setter
begrensninger. I dag er vesten
mer et stasplagg, enn for 20 år
siden. Den gangen var ryggmerket mer viktig, enn passform og
funksjonalitet på vesten.
- Jeg har nok vært en trendsetter når det gjelder dagens utforming og utseende på vestene. Jeg
vet at flere i faget nå lager vestene slik som oss, sier hun.
Kjører Harley
Både Agnes og mannen Sjur kjører Harley. Agnes har en customisert og trimma 1200 Sportster.
Sjur har en sykkel som er splittet opp i sine enkelte ”molekyler”.
- Det er et custom prosjekt som
enda bare er på planstadiet, vi
får vente og se, forteller Sjur.
Lærmakerne lager også seter, saltasker, lommebøker og klubbelter. De syr også på ryggmerker
på vestene. Dette gjøres før vesten får innerfóret sydd på.
”Stars and stripes” antrekket til
Hank Von Helvete i Turboneger,
er laget i skinn av Agnes. Har du
planer om en ny vest, ett nytt
belte, ei ny lommebok, nytt trekk
på setet ditt eller nye saltasker,
er det bare å hive seg på telefonen. Trenger du noe av dette før
sesongen for alvor setter inn, er
det fortsatt håp. Men da må du
være rask.
Hjemmeside:
www.leathercraft.no

Detalj fra en forseggjort vest.

Saler og saltasker er noe av det de produserer.

Et utvalg av belter.

En flott flammevest, med god
støtte for ryggen.

De lager flere forskjellige typer av lommebøker.
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Familietreff med r

Skattejakta engasjerte til gangs.

Dette treffet er
nok treffet det gledes seg mest til i
løpet av ett år. De
yngste deltagerne
begynner allerede
noen dager etter
treffet, å telle
dager til neste år.
Og de litt eldre trives også ekstremt
godt. Treffet har
faktisk flere deltagere som ikke har
med seg egne barn.
Tekst/foto: Elin Bakk
Fjorårets familietreff ble velsignet
med et fantastisk flott sommervær, noe som heller ikke bremset på oppmøtet. Allerede tidlig
på fredag ettermiddag begynte
sykler, sykler med sidevogner og
fullastede biler å ankomme
setervollen på Bakksetra i Aure
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Sand og vann er gøy.
kommune, helt på grensa mellom
Møre og Romsdal og Sør
Trøndelag.
All inclusive
Treffet er blitt arrangert her i xx
år, og har vokst seg større og
større. Det er Tornados mc på
Kyrksæterøra som er teknisk
arrangør, med Rannei, også kjent
på treffet som tante Rannei, som
primus motor. For å gjøre det så
enkelt som mulig for familier å
legge ut på tur, er dette et ”all
inclusive” treff.
Innmeldingavgiften dekker all
mat hele helga, og da er både
nugatti på frokostbordet og marsmellows til bålkosen inkludert.
Fredag serveres lappert (lapskaus) eller suppe, og lørdag står
grillmat på menyen. Her får man
også grillet sin selvfiskede fisk,
for fisking er en meget poulær
aktivitet på dette treffet.
I år måtte gjengen ned til bygda
og bunkre inn mer mat, for ingen
hadde regna med et sånt oppmøte. Men alle ble mette, glade
og fornøyde.
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rekordbesøk
Bading og pinnebrød
Lørdagen kan man velge mellom
fjelltur for de sprekeste, eller
badetur til Sandvatnet for de
andre. Denne turen starter med
at alle barn, pluss Åge som overvåker det hele, får sitte på platten på pickupen inn til badeplassen. Her er jubelen høy, for sjåfør Rannei kjører alltid over de
største humpene, og bruker fløyta til gangs. I år hadde hun også
laget en stor gjærdeig, og det ble
grillet pølser og stekt pinnebrød
til den store gullmedalje på
stranda. Dette er like populært
enten man er stor eller liten.
Natursti og skattejakt
Etter at alle har badet ferdig, og
middagen var fortært, ble det
arrangert både natursti og skattejakt. Her er deltagelsen høy, og
entusiasmen stor. Og skatten er
selvfølgelig ei kiste full av godteri. Meget populært.
Bading er nok den mest populære aktiviteten på dette treffet,
men også luftgeværskyting og fisking er med på å aktivisere både
små og store. Elva ved setra blir
flittig brukt både til morgen og
kveldsbad, og til fisking når badelivet har gitt seg. I seterbua er
det kiosk, der man kan handle
inn brus og snop til lørdagskvelden. Så her mangler ingen noe,
og tv og dataspill er milevis
unna.
Vi anbefaler alle store og små
bikere til å merke av helga 24. –
26. juli. Da fylles seterstølen på
Bakksetra opp med små og
store bikere med glade ansikter
igjen.

Dette ser godt ut!
Badeglede.
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Grillmat er godt.

Marsmellowgrilling

Noen konsentrerer seg om å sikte, mens andre venter på tur.

Varmt og godt inni hjelmen.
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Min bil er lastet med glade treffdeltakere.
Trivsel rundt bålet.

Pinnebrødsteking.
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Billet pegs.
Fotpinnar
F
otpinnar tillverkade
tillverkade i fräst
fräst och
och kromad
kromad aluminium
aluminium med
med inlägg
inlägg i
gummi. Justerbar infästning. Utsökt finish. Välj mellan:
Gothic Maltese Cross, Teardrop, Skull..................../par

ISO-pegs.
Fotpinnar med vibrationsdämpande gummiinlägg.
Universal
U
niversal för
för 3/8"
3/8" skruv,
skruv, 31
31 mm
mm i diameter....
diameter..../par
Passagerarfotpinne, 32 mm i diameter....../par
Förarfotpinne, 39 mm i diameter................/par
Växelpinne ...........................................................
Stirrups. Ger ett skönt stöd åt hälen. Monteras i det
befintliga fästet till fotpinnen.
fotpinnen Passar alla fotpinnar
med genomgående bult..............................
bult.............
/par

Batterier.
Batteriet kanske inte mår så bra efter vinterns dvala. Vi har batterier till
nästan alla modeller från sidventilarna till de allra nyaste.
Standardbatterier.
Batterierna levereras torrladdade och ska fyllas med batterisyra (medföljer ej) och sedan laddas.
Prisexempel: Chopper 12 V 5,5 Ah..........
Alla H-D 36-64, 6V 22Ah...........
Högeffektsbatterier.
Gastäta batterier med extremt hög startström. Batterierna klarar att lämna startströmmar på
hela 200-300 Ampere. Efter påfyllning av medföljande batterisyra försluts batteriet permanent
och laddas. Pris från.....................................................................................................

ISO-grips.
Fräcka handtag i kromad alu
aluminium
minium
m
ed vvibrationsdämpande
ibrationsdämpande inlägg
inlägg i gummi
med
från KüryAkyn. Passar 81-upp (med
dubbla gasvajrar) .......................
Maltese ändkåpa ........................
Stilletto ändkåpa .........................
.........................

Rektangulära
fotplattor med
gummidämpning till FL
66-84.......
Ovala fotplattor till
Gummidämpade passagerarfotplatpassagerarfotplat
Big Twin 41-84 med
tor för m
montering
ontering i befintliga
befintliga fästen.
fästen.
4-växlad låda.... Storlek 8"x4".....................

0W¼XGPWRR

-QORNGVVUCVUWRR
Kromad relagesats med kopplingshandtag och handhand
bromscylinder. Levereras komplett med strömbrytarhus,
strömbrytare ingår ej. Finns
Finns både
både med
med 9/16"
9/16" (ett
(ett bromsok)
bromsok)
ooch
ch 111/16"
1/16" (dubbla ok) huvudbromscylinder........

EExtrapris
Ex
xxtttrrraaappri
riiss ppåå

SSamson!
Sa
aam
mson
ms
m
ssooonn!
n!

Porthole
P
Po
oorth
rtthhole
rt
le

-TQOCFGNQEM
Vi har ett stort utbud av olika
lock som matchar varandra.
Vår senaste serie ”Porthole”
till alla Big Twin med lång trans
har aluminiumram med glas i
centrum och beräknas finnas i lager v 18.
För en komplett förteckning besök vår webshop: www.bikeline.se

-15%

5COUQPCXICUU[UVGO
5COUQPCXICUU[UVGO
Avgassystemen från Samson håller högsta standard
både vad det gäller utförande, effekt och utseende.
Vi har extrapris på samtliga
Samson-system, så passa på nu.
Priserna gäller endast så länge
de finns i lager. På vår hemsida
finns alla systemen, skriv bara
”Samson” i sökrutan.

#NNVſPPUKX¾TYGDUJQR

YYYDKMGNKPGUG

(ÑTMCVCNQIUMKEMC PCOPCFTGUU
Slasher

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE

Skrittgatan 9 · 213 77 Malmö · 040-689 28 78 · hdparts@bikeline.se
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Sancho 6032
kr.

1990,-

kr.

kr.

2995,-

Halvarssons
Casa Classic

2595,-

kr.

Jofama
Jeans
kr.

Jofama
Snørejeans

1495,-

3295,-

kr.

1795,-

kr.

3650,-

kr.

4299,- Roof

Sancho 4987
kr.

2099,-

Halvarssons
Cessna Classic

Sancho 5049

Sancho 5122

Sancho 5049
kr.

1749,-

kr.

2249,-

Richa RIX
Neon
kr.

Boxer V8

Cardo Scala
Rider InterCom
kr. 1995,-

2995,-

1749,-

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

gampromotion.no

gampromotion.no

kr.

Halvarssons
BC Garmin

Bandit
sort matt

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 BUT
90,90,H-DOCN caps

Strikkalue, passer både
store og små!

65,H-DOCN kaffekrus.
Collegegenser

Hette-jakke
Orange og sort
XS - XXL

400,-

350,-

NYHET!
NYHET!
Treffskjorte

100,-

NYHET!
Softshelljakke
dame og
herremodell

990,-
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TIKKEN
www.h-docn.no - E-post: butikken@h-docn.no

450,100,5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006
Høyde 100 cm.
Diameter 31cm.
Rommer 59 liter!

Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

175,NYHET!
H-DOCN langermet
T-skjorte

190,Førstehjelpsutstyr.
Innholddsrik men i MC
vennlig størrelse. Et
must på turen.

65,Refleksvest med
H-DOCN Reklame

100,Drikkeflaske i
rød aluminium
med logo.

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

Hei hopp fluesopp,
våren er i galopp!

Takk for sist til alle dere som
kom innom H-DOCN sin stand
på mc-messa.
Hyggelig at så mange tok seg tid
til en kaffekopp og slo av en
prat.
I H-DOCN butikken har vi fått
inn VÅRENS NYHETER. Blant
annet en softshelljakke i både
dame og herre utførelse.
Damemodellen er litt innsvinget,
og jakken har mange praktiske
detaljer.
Vi har også etter ønske fra våre
kunder tatt inn en hetteløs collegegenser. I tillegg har vi etter
påtrykk fra vår feminine side fått
inn damesinglet.
Vi har hatt en økning i omsetningen i butikken etter jul. Dette
ser vi på som et tegn på at vi har
funnet produkter som medlemmene våre liker. Vi ønsker selvfølgelig å finne på flere ting, så
bare kom med innspill. Send meg
en mail, gjerne med skisse over
hva dere kunne tenkt dere.
Med vårlig pirring
Butikksjæfen
Morten

NYHET!
Damesinglet

100,Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL
Broderttøymerke«Federation»
Metallmerke«Federation»kr.30,Vinylstikkers«Federation»
Vinylstikkers(8cm)kr.20.Metallmerke(rundt)H-DOCN
kanbådeskruesogsyespåkr.60.Treffmerkeanhengkr.65.Refleksvest,XLkr.65,BrodertTøymerke,H-DOCNkr.50,SuperRallypinn2006kr.20,-

350,H-DOCN beltespenne

120,NYHET!
Ny T-skjorte
Alle str.

100,27
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Innkalling til H-DOCN årsmøte 2009
Årsmøte for H-DOCN avholdes i forbindelse med
International Rally på Flateland Camping
Valle i Setesdal den 13. Juni 2009 kl: 12.00
Registrering av stemmeberettigede fra kl 11.30. Dørene lukkes kl 12.00 presis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Agenda:
Møtet settes
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to medlemmer til å signere referat
Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Årsberetninger
Regnskap
Budsjett
Innkomne saker
Vedtektsendringer
Pause (maks 15 min)
Valg
Årsmøte heves og referat signeres.

Innkomne saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Vi minner om at årsmøte skal holdes uten ryggmerker (ref. §3 i våre vedtekter)
For styret
Børge Moe
President H-DOCN

Årsberetning kasserer 2008
Dette er min tredje årsberetning som kasserer i H-DOCN, og jeg er fremdeles like imponert over engasjementet blant oss Harleyeiere over det ganske land. Bekreftelsen på dette kan vi alle lese om i vårt eget blad, Harley-News. I følge redaktøren et blad for og av
medlemmer i H-DOCN. Medlemstallet har dessverre skrumpet litt inn siden 2007, men pr. 31.12.2008 kunne vi fremdeles telle 2320
medlemmer.
Fakta og kommentarer til regnskap 2008
Regnskapet for H-DOCN 2008 viser et minusresultat i forhold til budsjett på kr. 3993,-. Slett ikke noe dårlig resultat, men det betyr at
vi brukt litt mer enn det vi har fått inn. Regnskapet viser både plusser og minuser, men det er et par poster som må kommenteres.
Utgifter til internasjonale kontakter har en stor sprekk, av den enkle grunn at det ble avglemt at H-DOCN skulle være vertskap for
det Nordiske presidentmøtet, som ble holdt i Oslo i september 08. I tillegg hadde vi større utgifter til det internasjonale
Presidentmøtet, da vi i år sendte 3 representanter i stedet for 2. Når det gjelder utgifter og inntekter i forbindelse med treff og arrangementer er det også avvik i forhold til budsjett. Noe som til dels skyldes at H-DOCN måtte stå som egen teknisk arrangør på Valle,
og hadde valget mellom avlysing eller å kjøpe nødvendige tjenester. Treffet ble arrangert som forutsatt, mye takket være noen arbeidsomme frivillige som gjorde en kjempejobb.
Som redaktør og annonseansvarlig har Elin også i år levert et flott resultat og et medlemsblad mange kan misunne oss. Regnskapet
viser også at budsjettet er overholdt, og at det har blitt et ekstra bra resultat som følge av nye utsendelsesavtaler.
Vår nye butikksjef Morten har også gjort et godt stykke arbeid, og resultatet her er ikke helt rettferdig. På grunn av mange utestående
fordringer på kjøp fra butikken av personer utenfor H-DOCN, bestemte styret at all handel via nett kun skulle skje til medlemmer.
Kundemassen ble kraftig redusert, men det ble også utestående fordringer på kjøp fra butikken. Morten jobber nå med å etablere et
mer spennende utvalg, samt at han har inngått avtaler slik at vi slipper så store innkjøp. For neste år er også ambisjonsnivået redusert
litt.
Medlemskontoret, som styres av Tove, har ikke eget avsnitt i budsjettet. Uansett så utføres det her en gedigen jobb, noe jeg regner
med alle våre 2320 medlemmer kan gå god for.
På lik linje med 2007, har vi fremdeles god økonomi. Dette er en absolutt nødvendighet for å kunne gjøre innkjøp og avtaler, være treffansvarlig og kanskje en gang kunne søke om å være vertskap for føderasjonens presidentmøte eller superrally.
Hilsen Kjell Lindberg
Kasserer og styremedlem i H-DOCN
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RESULTATREGNSKAP PR 31.12.2008
Harley-Davidson Owners Club Norway
DRIFT AV H-DOCN
INNTEKTER
Medlemskontingenter
Treff / arrangement
Rente- og finansinntekter
SUM INNTEKTER

Budsjett 2008

31-12-08

Rest av budsjett

31-12-07

Budsjett 2009

960 000
180 000
25 000
1 165 000

929 130
106 807
52 605
1 088 542

30 870
73 193
-27 605
76 458

843 820
110 400
32 328
986 548

960 000
110 000
50 000
1 120 000

48
30
25
25
60
40

50
2
19
6
57
20
3
52
2
44
1

DRIFTSKOSTNADER
Kontorhold/leie
Edb-utstyr/annet utstyr
Regnskapshonorar
Kontorrekv./trykksaker/abb.
Telefon og bredbånd
Porto
Andre kostnader
Styremøtekostnader
Årsmøtekostnader
Distriktskontakter
Reklamekostnader
Representasjon/gaver
Internationale kontakter
Treff/arrangement
MC Messe
Super Rally
Forsikring
Gebyr/rentekostnader
Tap på kundefordringer
SUM KOSTNADER

000
000
000
000
000
000
0
75 000
7 000
60 000
10 000
5 000
55 000
200 000
20 000
0
2 000
7 000
20 000
689 000

300
623
681
662
181
826
808
101
400
193
041
0
125 746
149 493
11 860
1 770
903
5 435
33 000
589 022

-2 300
27 377
5 319
18 339
2 819
19 174
-3 808
22 899
4 600
15 807
8 959
5 000
-70 746
50 507
8 140
-1 770
1 097
1 565
-13 000
99 978

200
073
260
062
492
266
0
76 755
6 295
43 288
0
5 606
10 064
112 187
20 628
0
1 982
4 460
17 950
475 568

000
000
000
000
000
000
0
75 000
7 000
60 000
20 000
0
75 000
130 000
30 000
0
1 000
7 000
20 000
650 000

RESULTAT DRIFT H-DOCN

476 000

499 520

-23 520

510 980

470 000

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News
SUM INNTEKTER

150 000
150 000

160 710
160 710

-10 710
-10 710

143 930
143 930

150 000
150 000

KOSTNADER NEWS
Budsjettert total kostnad
Sats/montasje/repro/trykk/foto/film/fremk.
Kontorhold/konsulenttjenester
Rekvisita/litteratur
Utsendelseskostnader
Reise/møte
Telefon/bredbånd
SUM KOSTNADER NEWS

0
423 000
50 000
10 000
150 000
15 000
3 000
651 000

431 781
50 000
53
88 155
19 620
0
589 609

-8 781
0
9 947
61 845
-4 620
3 000
61 391

403 438
45 556
480
120 511
4 689
3 000
577 674

000
000
000
000
000
0
645 000

-501 000

-428 899

-72 101

-433 744

-495 000

0
220 000
180 000
15 000
25 000

0
98 176
158 544
14 247
-74 614

0
121 824
21 456
753
99 614

0
204 336
160 392
9 157
34 787

0
160 000
120 000
15 000
25 000

0

-3 993

3 993

112 023

0

RESULTAT NEWS
BUTIKK
Butikksalg - Super Rally
Salg butikk
Varekjøp butikk
Driftskostnader/porto butikk
RESULTAT BUTIKK
RESULTAT 2008
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41
31
24
18
40
21

50
40
25
25
60
25

450
65
10
100
20

Årsberetning for 2008
Det herrens år 2008 er ugjenkallelig historie, og tiden er inne for en oppsummering.
I 2008 ble det avholdt 5 styremøter. 3 av disse ble gjennomført, i tradisjon tro, som telefonmøter. Dette for å begrense utgifter. I tillegg har vi hatt ei DK-samling, representanter fra styret har deltatt på Føderasjonens presidentmøte i Vilnius i Litauen,
samt at H-DOCN var vertskap for Nordisk presidentmøte i Oslo.
I 2008 ble Norway Run avviklet, etter en ide av Åsmund Lindal. En fantastisk reise gjennom vårt vakre land, fra Lyngdal i Vest
Agder, til Storfjord i Troms. I forkant av turen ble mye arbeid lagt ned av så vel styrets representanter, som av distriktskontaktene. Turen ble en stor suksess, takket være alle deltagerne, DK-ene, vertsklubbene og alle som hjalp til slik at vi kom oss
samlet gjennom byer og tettbygd strøk.
DK-samlinga ble avholdt i Oslo på våren, og hadde størst fokus på Norway Run. Det ble noen små endringer på sammensetninga av distriktskontaktene i 2008. Styret takker de avtroppende DK-er for innsatsen. Ellers var flere av distriktskontaktene
sterkt involvert i å sørge for at treffene ble gjennomført, og et stort arbeid ble lagt ned av de enkelte. Mange takk til dem.
Det ble i H-DOCN sin regi gjennomført seks treff, fra februar til september. Internasjonalt treff i Valle ble denne gangen
gjennomført uten teknisk arrangørklubb. Dette medførte mye arbeid for et fåtall frivillige, både før, under og etter treffet. Et
gedigent forarbeid av disse, gjorde at treffet kunne avvikles som planlagt. Godt jobba.
Styret vil også benytte sjansen til å takke de klubbene som er tekniske arrangører på de øvrige treffene våre. Uten disse
hadde vi ikke kunnet arranger så mange treff.
Harley-News, vårt viktigste talerør, blir skjøttet av Elin Bakk på en fabelaktig måte. Styret er meget godt fornøyd med redaktøren, og Fræna Trykk sitt arbeid.
Medlemsbutikken går greit økonomisk og vår butikksjef kommer stadig opp med nye produkter. En avtale med en leverandør
i hans nærmiljø, gjør at vi får gode priser på små antall av forskjellige produkter. Dette bidrar til at vi klarer oss med et lite
lager, og kan prøve ut nye produkter uten de store kostnadene.
Medlemstallet har dessverre gått litt tilbake i 2008, men det er ingen dramatisk tilbakegang.
På presidentmøtet i Vilnius ble flere klubber tatt inn i føderasjonsvarmen, og organisasjonen vokser. Det ble også vedtatt å
øke kontingenten til medlemsklubbene i føderasjonen. Men med vår gode økonomi, som styres med stødig hånd av vår eminente kasserer, skal vi nok klare våre økonomiske forpliktelser til føderasjonen.
Styremøtene har vært avviklet i en konstruktiv ånd, uten frafall av noen av styremedlemmene. I tillegg har redaktøren, butikksjefen og medlemskontoransvarlig vært til stede på deler av styremøtene. Vi kan konkludere med at 2008 har vært et godt år
for H-DOCN og vi håper på en positiv utvikling på alle fronter også i neste periode.
President Øystein ”Moses” Aa trakk seg som president 1.november på grunn av ny jobbsituasjon. Styret takker Moses for
innsatsen i H-DOCN gjennom mange år og ønsker lykke til med nye utfordringer.
For styret
Børge Moe
President.
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Messe og DK samling
H-DOCN hadde i
år lagt sin DK-samling på samme helg
som MC-messa på
Lillestrøm. Dermed
slo vi to fluer i en
smekk.

Her er den glade gjengen foreviget i Oslo.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Børge, Stig, Elin m.fl
Mens Kjell og Tove holdt fortet
på stand på lørdag, var Kenna og
Børge ansvarlige for å peppe
DK-ene med inspirasjon og
gåpåvilje på DK-samlinga. Og det
gjennomgående temaet fra de
fleste, var liten respons fra medlemmene i sitt område.
Ikke vær redd for å ringe din
DK, sende en mail eller en sms.
Om du ikke har noe spesielt på
hjertet, så bare si fra at du er
der. At du vet hvem de er, og at
du setter pris på den jobben de
gjør. De er faktisk der for deg!
Litt tilbakemelding er den beste
medisin, og det inspirerer til å
arrangere noe. Gi tips. Har du
ønsker om hva din DK skal ta
opp i organisasjonen, eller vet du
om en fin motorsykkelvei i ditt
område, tips din DK. Ingen sak
er for liten, ingen for stor.
Folksomt på messa
Årets MC-messe var godt

besøkt. Med litt over 5 000 på
fredag, 14 500 på lørdag, og nesten 7 500 på søndag, ble sluttsummen på besøkende over
27 000 til sammen. Vår stand i
klubbavdelingen var også godt
besøkt. DK Stig Jensen hadde
med seg sin gode gamle
Shovelhead, som han plukket ned
på stand, slik at interesserte fikk
se litt god gammel skruing. Han
hadde også fått tak i en Kaeser
kompressor, som var premie i en
konkurranse, som våre besøkende kunne delta i. Dette var

Kanskje en cross bones kunne være noe...
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meget populært. Bilde av vinneren et annet sted i bladet.
Butikken hadde også et utvalg av
varer på stand, og salget gikk
meget bra. Vi fikk også kapret en
del nye medlemmer, og mange
gamle medlemmer var innom for
en kaffekopp, et sjokoladekakestykke og en prat. Hyggelig. Flere
tok også et tak, og hjelp med
verving og butikksalg. Tusen takk
til dere.
Det viser seg at det råder en til
dels stor begrepsforvirring i miljøet blant såkalte ”nybikere”.
Selv kom jeg nesten i klammeri
med en fyr, som var skråsikker å
at han var medlem hos oss. Men
til slutt fikk jeg overbevist han,
og enden på visa var at han
meldte seg inn hos oss, og vi ble
riktig så gode venner.
Begrepsforvirring
De fleste vet nok at det er
HOG, som har så mange medlemmer som ikke vet hva de er
medlem i. Og dette kommer vel
av at mange blir medlem når de
kjøper seg en ny H-D. Mange vet
heller ikke at dette medlemskapet bare varer et år, og at man
da må betale skal man være
medlem videre. Men det er ingen
problemer å være medlem i
begge. Derfor er det viktig at
dere der ute er gode ambassadører, og forklarer hva vi er, hva
vi står for og hvordan klubben

vår drives. For akkurat dette
synes jeg selv er et utmerket
salgsargument når jeg skal selge
et medlemskap. Når vi lever i en
tid der så mye er styrt av penger
og profitt, er det viktig å presisere at H-DOCN er en ideell
organisasjon, basert stort sett på
frivillig arbeid og at ingen tjener
seg rike på oss medlemmer.
Medlemsavgiften vi betaler inn,

Gard viser bilder og forteller.
kommer medlemmene til gode,
ved at man får et blad, det arrangeres treff, vi har rabattavtaler
og andre arrangementer. Og ikke
minst at vi er et fantastisk fellesskap. Det merket vi ekstra godt
på suksessarrangementet
Norway Run. Her var det ingen

som tjente noe på oss, og maken
til velvilje og positivitet skal man
lete lenge etter. De som ikke var
medlemmer i starten, meldte seg
i alle fall inn i løpet av turen.
Chopperforedrag
Men tilbake til messa. H-DOCN
hadde fått plass til to sykler i en
monter, og to av våre medlemmer var så velvillige å stille ut
sine sykler. Lazy Boyz var også
bredt tilstede, og hadde med seg
mye nytt, som folk kunne se på
og prøvesitte. Jeg vil helst prøvekjøre jeg da. Å prøvesitte er som

å ta fram godteposen, men så får
du bare se hva som er oppi, og
ikke smake på. Men mye vakkert
var det å se der, og mye folk var
innom.
Et annet arrangement som fanget mange av våre medlemmer,
var da Gard og Johnna fra
Company MC hadde et foredrag
om Choppere og chopperbygging. Bare så synd de hadde fått
så alt for kort tid. For disse guttene hadde mye på hjertet.
For H-DOCNs DK-er og messearbeidere ble kvelden avsluttet
med fellesmiddag på Asylet, og

Børge og Stig har en pause ved et vannhull på veien opp til Company.

deretter gikk veien til Company
MC sitt barheng. Det var det
stinn brakke, rock’n roll og party
til langt ut i de små timer.
Etter messa har vi økt medlemstallet med over 50 personer, og
det er et bra tall. Vet du av noen
som har en H-D eller fler, men
som ikke er medlem, tips dem
om oss. Jo flere vi er, jo sterkere
er vi. Og husk, det er bare medlemmer som får sjokoladekake
på messa…
Gards Chopper.

For deg som liker å synes, fra Lazy Boyz stand.

Motoren er på bukken, og jobben er gjort.

H-DOCN hadde fått plass i monteren til to sykler.

Mye folk var innom vår stand.
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862 mil på to hjul
Målet for turen var
Kirkenes og NordNorge. Vi skrev
begynnelsen av juli,
og det regnet i bøtter og spann. Ut
fra Sigurdsgate i
Lillestrøm rullet to
motorsykler med
full oppakning.
Denne turen var
planlagt i et år, og
nå begynte eventyret. Vi var ved godt
mot.
Tekst/foto:
Wivian Manglerud
Vi hadde bestemt oss for å ta en
etappe om gangen, og hadde funnet ut sånn omtrent hvor langt
vi måtte kjøre i løpet av en dag.
14 dager hadde vi på oss, og
etter våre beregninger skulle vi
ha et par dager i reserve, hvis
uhellet skulle være ute. ”David”
og ”Gullet” var i storform og
brummet ivrige under oss. Vi
skulle nå den svenske østkysten
på kvelden.
”David” krangler.
Første etappe gikk gjennom
Kongsvinger og til Torsby i
Sverige. Det var smått med bensinstasjoner, så vi hadde begynt
på reservetanken da vi endelig
fant en. Mora var neste, der vi
fylte tanken på nytt og tok en
liten pause. Det var oppholdsvær
akkurat da, og vi fikk strukket litt
på beina. Så bar det i vei nordover til Västbäcka, der vi dreide
av mot øst, til Ljusdal. Der inntok vi en bedre middag, før vi
trillet inn i Hudiksvall, og fant
oss et greit motell for å overnatte. I løpet av dagen hadde vi
gjort unna rundt 55 mil, på dårlige veier med regn det meste av
turen. Men vi var fornøyde med
dagens prestasjon. En varm dusj,
cola, snacks og røyk var akkurat
det vi trengte nå. Hansker, boots
og annet vått tøy fikk tørke på
oppvarmet badegulv og varmeovnen på rommet, og førte med

42

Vi er i Muoino, Finland, og teltet er oppe.

seg en viss odør. Vi fyrte nok like
mye den natta, som en svensk
familie gjør på en måned.
Etter en morgendusj, frokost og
bensinfylling, var vi i gang. Været
så ikke så verst ut, og var med
lettelse jeg satte meg på sykkelen uten å måtte ha plastposer
på beina. Det gikk med seks
poser på gårsdagens etappe. Vi
fant ut at vi skulle finne ei sjappe
der de solgte MC utstyr, siden
jeg trengte ei god ryggskinne.
Nord for Sundsvall fant vi en
MC-butikk. Vi fikk ryggskinne og
regntrekk til hanskene, men ikke
noe til støvlene. Skitt au, det regnet ikke nå, og vi hadde planer
om å rekke langt i dag. Men like
før Örnsköldsvik, begynte
”David” å fuske. Tom tank allerede? Jeg skrudde over på reserven, men fuskingen fortsatte. Inn
på en ubemannet bensinstasjon,
men det hjalp ikke mye. Ikke tok
den Visa og ikke sedler. Da jeg
prøvde å starte opp igjen, var
sykkelen helt død. Heldigvis for
oss lå det et lite bilverksted på
andre siden av veien. Vi trilla
over og spurte om hjelp. Gutta
der kjørte sykkel sjøl, så litt
kunne de da, og det var helt
klart at batteriet var flatt som ei
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pannekake. De prøvde med
starthjelp og det virket. Like
bortafor lå en bensinstasjon. Jeg
lot motoren gå mens jeg fylte
bensin. Da skjedde det. Bensinen
sprutet ut av forgasseren og
flommet rundt beina mine. Jeg
slo av motoren i en fart og fikk
trilla unna med de varme eksosrøra. Hva fa… var det som
skjedde.
Finsk hjelp.
Så var det tilbake til verkstedet.
Nå satte de batteriet på ladning,
og imens tok vi en matbit. Da vi
kom tilbake startet ”David” igjen
og vi betalte litt for hjelpen. Vi
var så vidt ute av Örnsköldsvik,
så stoppa sykkelen igjen. Nina
dro av gårde for å handle startkabler. Jeg parkerte på en sidevei,
og samtidig kom en kar på en HD. Han stopper opp og til min
store forskrekkelse prater han
finsk. Jeg prøver på engelsk og
litt norsk, og da til min lettelse,
svarer han på svensk. Det viste
seg at han hadde en kamerat
som drev et H-D verksted like
ved. Han dro av gårde, og like
etterpå var de tilbake begge to. I
mellomtiden kom også Nina tilbake. Staffan tok en titt på syk-

kelen og lurte på hvor vi kom
fra. Han trodde nesten ikke sine
egne ører da vi fortalte det.
- Med dette batteriet? Det finnes ikke syre på det, og vannet
som er igjen kan dere drikke, sa

lx2
Kari, vår finske venn sjokkert.
Deretter parkerte vi sykkelen,
og kjørte til en fyr som solgte
batterisyre. Jeg satt bakpå med
Kari. Vi fikk det vi skulle ha, og
fylte batteriet og satte det på
plass. Av Kari fikk vi låne en liten
batterilader, og på en bensinstasjon fikk vi ha sykkelen innendørs over natten, mens batteriet
ble ladet. Nina hadde funnet et
hotell hvor vi kunne overnatte.
Etter litt skytteltrafikk fikk hun
med all bagasje og meg. Vi var
slitne, men nå viste vi hva vi
skulle gjøre dagen etter.
Dagen etter dro vi til Staffans
verksted, for å kjøpe nytt batteri,
og kanskje finne feilen. Da det
var på plass, viste målinger at det
ikke fikk ladning når motoren
gikk. En eldre H-D kar kommer
trillende inn og tar en kikk. Etter
et minutt er han sikker.
- Det er strømfordeleren. Jeg
har hatt det problemet sjøl.
Dere kommer dere til Umeå på
nytt batteri. Der er det et kjempeverksted for alle typer sykler,
fortelte han.
Etter skjemaet.
Vi fikk kortet hans, og måtte
bare ringe hvis det skjedde noe,
så skulle han komme med bil og
henger.

Kirkenes, første delmål er nådd.

Del 1.
-Jammen har vi hell i uhell, sa
jeg.
Det gikk greit med turen opp til
Umeå, og vi fant fram dit vi skulle. På delebutikken, hadde de
ikke regulatoren på lager, de
ringte Stockholm og en ”panikkpakke” skulle sendes over natten. Vi fant oss en overnattingsplass, og ”David” skulle få nytt
hjerte dagen etter. Vi tok oss en
spasertur, og et par øl hver, og
fikk leet litt på kroppen, siden vi
var ganske stive og støle. Hytta
vi bodde i var ei felleshytte. Vi
måtte dele kjøkken og stue med
andre, men det var ok. Etter en
god og varm dusj, masserte vi
hverandre med lavendelolje. Det
ble en del ojing, aurop og mye
latter. Og når jeg da kommer ut i
stua, iført superundertøy, osende
av lavendelduft og med et salig
glis, så tenkte vel de vel sitt som
satt i stua.
Neste morgen tok vi oss god
tid. Det ble cola og kvikklunch til
frokost. Oppe i verkstedet hadde
pakka kommet allerede, men de
hadde det travelt, og fikk ikke
fikset sykkelen før ut på dagen.
Det var greit å vente litt. Nina
fikk skiftet en blinklyspære og
været var strålende. Så kom
”David” på bukken og vi var

Nina ordner sveisen, før avreise fra Hotellet i Hudiksvall.

spente på resultatet. Sykkelen
startet og målingen viste at nå
ladet den som aldri før. Alt i alt,
kostet det havariet oss 2800
kroner, og reisekassa vår skrumpet en smule. Likevel tok ikke
dette humøret fra oss. Nå lå vi
halvannet døgn etter skjemaet,
men vi skulle nok klare å kjøre
inn en del. Klokka to på ettermiddagen dro vi ut på veien
igjen, og nå gikk det unna.
Skellefteå, Piteå og Luleå la vi
bak oss, og ved et mindre sted,
Råneå, prøvde vi å finne et sted
å spise. Det måtte vi gi opp. Vi
traff en finne som gav oss et tips
hvor vi skulle kjøre, slik at vi
sparte oss for 7 - 8 mil. Mat ble
det ikke før vi kom til Töre. Der
fylte vi tanken og reservekanna.
Det skulle vise seg at vi fikk
bruk for den.
Camping i veikanten.
Det var 28 grader, og det kokte i
støvler og hjelmer. Vi satte kursen nordover mot norskegrensa.
Utpå kvelden kom vi til Pajala. På

verandaene satt folk og drakk øl,
mens reinsdyra fór hit og dit i
veien. Bensinstasjonene hadde
visa-allergi og automatene også.
Rett ved finskegrensa tok vi en
rast. En liten trehjulet el-bil trillet stille forbi oss.
-Jeg vet hvorfor de har sånne
biler her, sier Nina.
-Det er fordi alle bensinstasjonene stenger kl. 18.00, sier Nina, og
vi fikk total latterkrampe.
Vi måtte bare komme oss
videre. Jeg vet ikke om det
hadde vært pest der eller noe
annet, men et mer livløst samfunn skal man lete lenge etter.
Ikke en sjel å se, alt var slukket
og stengt, til og med campingplassen. Om litt måtte vi ty til
reservekanna vår. En stubb grusvei uten påkjørselsmulighet fant
vi også, og tok grøfta tilhjelp.
Der slo vi opp teltet, samtidig
som vi sloss med myggsvermen.
Vi kom oss heldigvis inn, før
myggen skjønte hvor åpningen
var. Etter å ha knertet to blodtørstige jævler, var vi aleine i tel-
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tet, på et sted der vi hadde en
følelse av at Gud hadde glemt og
Djevelen forlatt. Stedet het visst
Muonio, Finland.
Etter noen timers søvn, pakket
vi sammen på morgenkvisten. Vi
fant en åpen bensinstasjon og
fikk fylt både syklene og oss selv
med drivstoff. Nå var norskegrensa neste. Været var med oss,
men det var litt kjøligere. Vi gjorde en stopp ved Kautokeino, og
skrev kort og fikk med oss stedets klistremerke. En Harstad fyr
spurte om han fikk kjøre sammen med oss til Karasjok, siden
han skulle på et treff der. Det
var greit for oss.
- Det kan nok hende jeg kjører
fra dere etter hvert, sa han eplekjekt, men det skulle han få bite i
seg.
NAF redder liv.
Veien mellom Kautokeino og
Karasjok var ikke den beste. Vi
kunne holde bra fart, men
Harstad karen fikk mye juling på
den vesle ”japsevepsen” sin. Vi
måtte stoppe og vente på ham
flere ganger. Fremme i Karasjok,
fikk vi oss en bedre middag.
Målet var å komme oss til
Kirkenes før det ble for seint. Vi
fikk en trailer på slep en stund.
Flokker av reinsdyr og sauer var
det mer enn nok av, men de likte
visst ikke MC-lyder, så vi banet
vei for traileren, og han synes
sikkert det var topp. Langs
Tanaelva ble det virkelig surt. Ved

Tana bru, fylte vi bensin, og nå
virka Visakortene også. Det var
14 mil til Kirkenes og etter ei
natt i telt, i rå luft, og ca 60 mil
på syklene i 10 graders temperatur, fristet det ikke med ei teltnatt til. Vi bestemte oss for å
prøve å nå Kirkenes. Nå var vi så
stive og frosne at det var rett å
slett vondt å kjøre. Kneet mitt
verket som besatt. Rundt halvveis, vurderte jeg å stoppe og
strekke meg litt, men ombestemte meg. Jeg hadde antagelig ikke
kommet på sykkelen igjen, så vi
fortsatte. Plutselig dukket det
opp et kaféskilt. Jeg gjorde tegn
til Nina om å stoppe der, og hun
var enig. Til vår store overraskelse er det en stor hyttecamping av NAF sorten.
Vi fikk kroppene våre av syklene
og gikk til hoveddøra. Den var
stengt, og på plakaten sto det:
08.00. – 21.30. Jeg banna, høyt.
Da så vi en skygge bak døra som
tittet på oss. Han åpnet og slapp
oss inn. Vi lurte på om han
hadde et ledig varmt rom til oss.
Han smilte og sa at det skulle gå
i orden. Vi fikk en hytte med dusj
og toalett. Paradis.
- Det er badstue der også, tilføyde han lurt.
Oh salighet! Vi kjøpte et par øl
hver og litt brus og godterier, og
fyrte opp badstua. Mens den ble
varm, satte vi oss på trammen
og tok en øl. Da først kjente jeg
hvor kald jeg var. Jeg begynte å

David får nytt hjerte på mc-sykehuset i Umeå.
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fryse så jeg ristet, og tennene
klapra i kjeften. Inne hang vi opp
klærne våre til tørk og støvlene
fikk plass på skotørkehylla. Vi ble
i badstua i over en time og kjente telen forsvinne fra ryggmargen. Så fikk kroppene våre en
skikkelig runde med massasje,
med lavendelolje, før vi krabbet
under dynene. Livet var igjen
herlig.
Fortsetter i neste
nummer.

Wivian slapper av i sola på campingen i Umeå.
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Ta med barna på sykkel eller bil.
Masse å være med på for alle.
Kiosk, Natursti, Fjelltur, Badetur
Fisking, Bålkos, Skattejakt.
Inngangsbiletten dekker alle måltider
Info: Tante Rannei - +47 976 52 616
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Bakksetra

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.

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

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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i Norge 2009
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
Oslo Open 24. Mai 09
Midt-Norsk Speed Weekend 22. - 24. mai
Steinfjellbakken, Steinkjer. Oppvisning/testkjøring innen:
Speedway - Hillclimb - Traktorpulling - Kålrotskyting - Live music.
Arr. Heroes Mc - Giddy Mc - Mamas Boys Mc - Spiders Mc
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.

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 og 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!
Hagerock. Nr 12.14-16 August. 2009
Vestnes.Tongrock,drekking,grilling,teltplass,partytelt,hall,badestamp,H.S
. På sena b.a. Mõlde, Vangsgutane, Ball & Chain , Heavy Horses, The
Mick, Goon Shooting. Teknisk arr. Shakin Brains MC
vestnes. Info 95922062 el. 93281209 F.O.S
Rally Nordvest 21. - 23. aug. 09 Langvannet, Fræna kommune.
Midtnorges største Rally, live Rock & Roll hele helgen.
www.rallynordvest.no

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

Late Summer Run 7. - 9. august Gudvangen

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

30 års Jubileum`s Party Høyangbjørn MC S&F N
04 – 06 September 2009
Tattoo – Premiering - Mat-Drikke - Live Musikk.
For hytte bestilling/Info: 57713140
hbmc@pow.no
http://pow.no/hbmc

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
Motorsykkelens dag 6. juni i Hammerfest. Arr: Ragnarock
mc
Old Timers Mc har Vestlandstreffet den 6 juni.
Det er treff på klubbhuset med Grillmat, Live music,Dj, etc.
Villsvin Mc Villsvintreffet 5.-7. juni www.villsvin.com
Twin Eagles HD MC Eagles Party Farsund lørdag 13. juni 2009
Info: 38396500 - mail@twineagles.no
Live rock'n roll. Camp. www.twineagles.no
Trondheim Open 09
Dragrace på nyhavna. Åpent for alle registrerte sykkler. 04.07.09 kl
15.00

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
Old Timers Mc
6 nov er det Rullatorparty på klubbhuset med Live music, Dj, etc.
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!

International Rally Valle, 12. - 14. juni, med årsmøte.
Bengalos mc Bikeshow & Party 10 – 12 juli
www.bengalos.com
Run to the Arctic Fun 17. - 19. juli Storfjorden Troms
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
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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

er kjekt å ha. Skal du få med deg mer enn bare plekteret på treff – og funker
best med din egen gitar – vel, så får du ta grep og gjøre noe med det!
For de som ikke har fintenkt seg fram til en helstøpt løsning er det gjerne
plastsekken som duger, og så funker den så fint som vindskjerm.
Bilder fra Run to The Arctic Fun 2008 og SuperRally 2006.

© Åsmund Lindal

Saltaske

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.
Jeg skal prøve å skrive noen ord
mellom snøelingene, som jeg i
skrivende stund kan betrakte
utenfor vinduet mitt.
Årets mc-messe er avviklet. Som
planlagt demonterte DK Stig sin
gamle shovel og sørget med dette
for mye oppmerksomhet. Han
hadde også klart å få tak i en ny
kompressor fra ”Kaeser”, og
lagde en konkurranse med kompressoren som første og eneste
premie. Bare dette trakk mange
nysgjerrige. Vinneren til slutt ble
en Amerikaner fra Hamar.
Mange besøkende fant veien til
oss og mange nye medlemskap

ble tegnet. Butikken var også på
plass, varer ble solgt og nye produkter ble vist frem for første
gang.
På messa ble det inngått en god
rabattavtale med Best Western
Hotell. Ta kontakt med hotellkjeden, fortell at du er medlem og
de sender deg et rabattkort. Da
får du 15 % avslag på hver overnatting og hver 6. natt gratis. Ikke
så verst å ha i bakhånd når du
etter milevis i kaldt regnvær,
ønsker deg ei god seng å sove i
for natta.
DK samlinga ble lagt til samme
helg som messa denne gangen.
Der måtte de fremmøtte rede-

INFO FRA
MEDLEMSKONTORET

gjøre for planene fremover mot
sesongen. Distriktskontaktene
skal blant annet delta på vårmønstringer og motorsykkelens
dag der det blir arrangert. Det
ble også tid til litt sosial omgang,
og lørdagskvelden ble meget hyggelig. Mange av oss fant veien til
Company der det var messefest.
DK-ene kan ikke hele jobben
alene. De trenger også medlemmer å jobbe for. Ta kontakt med
din DK, tilby deg å hjelpe til, og
bli med på det som skjer i distriktet du tilhører. Promoter HDOCN sammen med DK-en og
verv nye medlemmer. Slikt det
blir samhold av.
Årets første treff, First Run, dette
unike treffet der de mest hardbalne bikere stiller opp år etter år,
er unnagjort på vanlig måte. Seks
motorsykler fant veien til Røros.
Alle fem gjenstående H-DOCN
treff er nå i rute, så det er bare å
finne frem kalenderen og starte
planlegginga av ferien eller helgeturene. Ta turen til Valle og delta
på årsmøtet. Vær med og velg de
du vil ha til å styre organisasjonen. Jeg kan ikke garantere sol
hele Vallehelga, men at det blir et
hyggelig treff, det kan jeg love.

Vi trenger dessuten flere frivillige
til å hjelpe oss med arrangementet.
Har ikke selv hatt gleden av å
delta på Family Run enda, men jeg
har bare hørt godord om treffet
fra arrangør og gjester. Ta med
ungene og møt opp. Run To The
Artic Fun, Late Summer Run og
Final Run er nok bankers de også.
I verdens største land, utlandet,
arrangeres det masse treff. Sjekk
ut hjemmesiden vår, Rallies
utland, der ligger de på rekke og
rad.
Når du først er på tur, skriv en
reportasje og ta bilder. Send det
til redaktøren og få din historie
på trykk.
Husk at motorsykler er vanskelig
å få øye på, spesielt om våren.
Kjør forsiktig!
Da ses vi kanskje på Superrally i
Finland.
Nå skal jeg gå ut å flytte snø.
Børge

ettertid ser vi at vi har fått 51 nye medlemmer, som vi ønsker
hjertelig velkommen i organisasjonen vår. I tillegg til verving av
nye medlemmer, hadde vi brukbar omsetning av medlemseffekter.
Her om dagen fikk jeg en pakke tilsendt. En av våre medlemmer
hadde vært litt uheldig med strikkeluen han hadde kjøpt. Luen
hadde blitt mer som et pannebånd og han har selvfølgelig fått en
ny av butikksjefen. Samtidig takket han for at vi frivillig driftet en
organisasjon han satte stor pris på å være medlem av. Takk for
hyggelig tilbakemelding.
Kanskje vi sees på SR i Finland. Kjør trygt og vakkert, husk at
noen er glad i deg!
Har du husket adresseforandring?
Hilsen Tove

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 alle sammen!
Når dette leses, i Harley News nr 2, har sesongen startet i store deler av
landet. Regner med at alle har sørget for at syklene er i forskriftsmessig
stand. Til de av dere som må investere i nye dekk, husk rabattavtalen vår
med Dekkmann.
MC messa på Lillestrøm den 6. – 8. mars er vel overstått og vi fikk markedsført oss til totalt 27000 besøkende. Standen vår var godt besøkt. I
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God vår alle!
Vel overstått påske! Enten den har blitt tilbrakt på fjellet, i heimen eller på
to hjul.
Siden forrige News, har vi arrangert DK-samling med meget god deltakelse. Her fikk nye DK-er hilst på andre med verv i organisasjonen, og erfaringer ble utvekslet. Dette skjedde samme helga som
MC-Messen ble arrangert. Takk for sist til alle jeg traff der!
H-DOCN standen på messa hadde godt besøk. Kaffe ble
drukket, klær ble handlet og nye medlemmer meldte seg
inn. Alt samtidig mens latteren satt løst. Alt i alt, en suksess sett fra vårt synspunkt! Tusen takk til alle som
bidro!
Arrangørene hadde tydelig ikke tatt høyde for at blant
15000 mennesker (som var på messa lørdag) vil det alltid
være noen som har behov for mat og drikke uten å
måtte stå i lange køer. Jeg synes det er litt underlig at
det tilsynelatende kommer som en overraskelse, at
blant besøkende på en MC-messe er det noen som
har lyst til å ta en pils. Saktegående kø på 30-40
meter burde være unødvendig. De kunne kanskje
tatt en tur på et par biker arrangement og sett
hvordan man kan servere tørste mennesker
det de ønsker på en effektiv måte…
H-DOCN’s hovedtreff og årsmøte
vil også i år bli avholdt i Valle i
fagre Setesdal. Tidspunktet er
12.-14. juni. Grunnet sent
Super Rally er
Valletreffet en uke
senere enn

normalt, slik at
man får sjansen til å delta på begge
uten å lage unødig konflikt med arbeidsgiver eller regjeringen på hjemmebane.
Vi skal i likhet med i fjor arrangere alt selv, uten
en egen teknisk arrangør, og vi har ambisjoner om
å arrangere et knalltreff, med håp om mange deltakere. Det hersker ingen tvil om at uten teknisk arrangør, er dette i overkant mye arbeid å arrangere.
Hva som vil bli den fremtidige måten å arrangere hovedtreffet på, og eventuellt hvor, vil bli
en av sakene styret kommer til å jobbe med
utover høsten.
Dersom noen ønsker å hjelpe til med en 4-timers økt i innsjekkingen på Valle, så gi meg et pip. Jeg har fremdeles ledige
plasser på vaktlista mi! Det er veldig trivelig å være i innsjekkingen, man treffer bare hyggelige mennesker, så de fire timene
flyr av sted.
Diverse vårmønstringer er like rundt hjørnet. Ta kontakt med
din DK og forhør deg om hva som skjer i ditt distrikt. Kanskje
kan dere samles og stille mannsterke som en slagkraftig HDOCN gjeng! Har du en god ide om et arrangement i en eller
annen form, som kan fronte organisasjonen vår, ta kontakt
med din DK eller meg, så skal vi være behjelpelig
med støtte. Vår DK gjennom mange år i
Trondheim Gunn Lønnum har sluttet, og vi
søker hennes etterfølger. Bor du i Distrikt 3
og kan tenke deg et verv i vår organisasjon,
så send oss en søknad.
Da vil jeg avslutningsvis vis ønske alle en
kjempesesong! Ta det pent til å begynne
med, vi er litt rustne tidlig på våren!
Vi ses på Super Rally i Finland, langs
veien og selvfølgelig i Valle!
Kenna

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

helg. Superrally i Finland er ikke langt
unna, blir garantert en suksess.
Motorsykkelens dag er 6. Juni i
Hammerfest, Alta helga før.
Vi gjentar suksessen fra i fjor med onsdagskaffe på Skaidi. Åpent for alle
motorsyklister, kom og lyg!
Meld fra om små og store happenings
der du bor, til Harley News eller til din
lokale DK.
Øystein.

DISTRIKT 3:

DISTRIKT 4:

ÅGE ERIKSEN
958 69 200
aage.eriksen@blubbe.net

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

Nord- og Sør-Trøndelag

Nordvestlandet

DISTRIKT 2:
Norland
GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
Greger@Larssen.biz
Turen til Kilpisjaure (ARFWA) for å
kjøre snøskuter ble dessverre avlyst på
grunn av lite påmeldinger. Noe av årsaken kan være at News kom ut litt seint,
eller i alle fall i kort tid før turen skulle
arrangeres. Jeg gir meg imidlertid ikke,
og vil forsøke igjen neste år og være
tidligere ute med annonseringen. Dette
er en flott tur og et vanvittig rimelig
alternativ spesielt for de som ønsker
seg en skikkelig villmarksopplevelse,
men som kanskje ikke har sett seg råd,
fordi alminnelig oppfatning er at alternativene er å reise til Alaska eller
Svalbard. Saken er at denne permafrostopplevelsen kan avvikles med to overnattinger og leie av skuter for 1100
kroner pluss reisen til Tromsø. Dette
om man kjører to på samme skuter.
Mat og drikke må vi jo ha uansett hvor
vi er. En annen sak er at de fleste lokale
heltene har snøskuter og kan ta påsitter. Ellers så har vi vært en delegasjon
fra Tromsø på MC-messen i Lillestrøm.
Dette i forbindelse med DK-møte i
Oslo samme helga. H-docn hadde stand
på messen og det var helt vilt med folk
og ikke minst biker av alle slag.
Fascinerende utstilling på et område
som i areal minner om Nordishavet.
Bare vindfanget var et par kilometer
langt og gode sko er et tips om du tenker deg dit neste år. RTTAF i Storfjord
er under planlegging og vil bli arrangert
for 11.gang. Vi er klare for å gjenta suksessen fra 2008, og håper alle ruller til
Storfjord denne helga. I HD-Garasjen
har vi konkrete planer om 3 turer i
sommer. Super Rally med avgang fra
Tromsø den 26.05. kl-09.00,
Harstadtreffet med avgang fra Tromsø
den 12.06 kl 17.00 og Rovanjemi med
avgang fra Tromsø den 02.07 kl 10.00
Alle som ønsker å kjøre sammen med
oss er velkommen til å møte i
Tromsdalen på vekta. Andre turer kjører vi mer eller mindre uorganisert.

JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisann.
Da er motorsykkelsessongen offisielt
startet her i den søndre delen av
Nordland. I går ettermiddag, da jeg sto
å måkte snø av mitt uhorvelig store
garasjetak, hørtes en slags buldring i
gata nedenfor meg. Og riktig nok, en
Yamaha V-tvin dundret nedover i god
styrefart. I rettferdighetens navn må
det sies at det var en rimelig god etterligning av Harley både på utseende og
han som kjørte. men noen HARLEY-lyd
var det definitivt ikke.
Vi er nok noe mer ”laidback” vi ihuga
Harley entusiaster. Det skal liksom noe
mer til en et par plussgrader og ei stripe bar asfalt for å få oss ut på veien på
denne årstiden.
Nei takke seg til. Vi er nå riktignok inne
på sjarmøretappen og om ikke så altfor
lenge er også en god del av oss å se (og
høre) på veien. Inntil da er det like greit
at vi holder oss til kataloger, messer og
hos kompiser i garasjene rundt om.
Intil sneen har forlatt oss, ”Wrench like
Hell”
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
Hei. Da er vi i gang igjen, 1. mai er for
mange sesongstart. Og de som ikke har
sykkelen klar til da blir straffet hardt,
gjerne med vaffelsteiking. Å bli kalt ”bilhore” må bare tåles etter denne dato.
Utallige mil på nye veier ligger foran
oss, og det er flere treff å velge i hver
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Hei alle sammen
Her i Nord Trøndelag er det utvilsomt
rørelse i garasjer og klubblokaler. De
fleste er ferdige med vinterpussen og
ønsker å komme i gang med kjøringen,
nå som temperaturen virkelig sier at
det er vår. Noen klubber er gått i gang
med planleggingen av turer og det de
skal arrangere i sesongen 09. Heroes
mc har fremdeles mc kaffe på tirsdager
og torsdager fra kl 1800. Stort tema for
våren er Super Rally i Finland, mange
tenker å ta turen dit. Det er viktig å
undersøke fergetider! Til HD eiere i
distriktet og ellers i landet som ikke
har opplevd Super Rally, er dette virkelig et høydepunkt som burde oppleves.
Avslutningsvis, solen står høyere for
hver dag, det er på tide at vi kommer
oss ut på vegen.
Fjorårets historier skal lenger ned i
bunken til fordel for nye, ønsker alle
HD eiere en riktig fin oppstart på ny
sesong, kjør forsiktig.
Vi snikkos

RANNEI
Tlf: 976 52 616
e-post: ranneib@hotmail.com
Heisann!
Når jeg skriver dette er det midten av
mars, snøen smelter, sola varmer, så nå
er det håp folkens! (Dette er ikke en
garanti for at det ikke kommer mer
snø.)
De mest varmblodige i klubben har
allerede kjempa seg gjennom dyp, gråbrun gjørme for å komme inn på fast
grunn i den hensikt å feie strøsand og
salt av veiene med syklene sine før jeg
er klar for vårturen. Har du ikke ditt
eget feievesen til de første tidlige
turene, så bør du enten fram med kosten selv, eller ta det litt med ro.
Resten av Team Nordvest sliter akkurat
nå med våt badebukse full av sand på ei
overfylt strand i Egypt. Vi får håpe han
er restituert innen 25. April, da det ryktes at han skal ha en stand på
Motorsykkelens Dag i Molde. Møt opp
folkens. Jeg bestiller finværet her og nå.
(Dette er forresten heller ingen garanti!)
Noe jeg kan garantere er at Family Run
er under planlegging. Ta med ungene,
hunden, bilen og resten av det du måtte
få med deg og møt opp. (Værgarantien
gjelder ikke her heller, men jeg skal virkelig gjøre mitt beste.)
Til slutt horoskopet for mai, juni og juli
for alle som er født i Harleyens tegn:
Det er tid for å se stort på livet og lyst
på fremtiden. Nå er det best å ikke ha
for mange plikter og oppgaver som må
gjøres. Sommeren står nemlig i spontanitetens, frihetens og kjøregledens tegn,
og det gjelder å gjøre alt som skjer
spontant og uventet. Sommerens
motto: Solen skinner bestandig varmt
for den som våkner i soveposen med
alle klærne på og glidelåsen på ryggen.
Snakkes!
For Team Nordvest: Rannei Amalie

DISTRIKT 5:

H-D Hilsen Stig

Hei. Jeg heter Einar Tellefsen, er 66
modell og er oppvokst i Sokndal,
Rogaland. Jeg bor nå i Stavanger. 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 AmCar miljøet har alltid vært noe jeg har følt tilhørighet til.
Her sør i landet er det jo et 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.

DISTRIKT 6:

DISTRIKT 7:

Vestlandet

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
Hei!
Vår, H-D, sol og sommer som kommer.
Hva mer kan en forlange? Minner om
kose-ettermiddag hos H-D Bergen 6.
juni.

Sørvestlandet

GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no
God vår folkens!
Det er vel bare her i Stavanger man
kan si det i dag, dato er 13/3.
Sykkelen har rullet noen mil, selv om
ikke været har vært av det beste.
Nye dekk er kjøpt hos Dekkmann, med
den rabatt som er avtalt med HDOCN.
Kjære H-DOCN medlem.Bruk denne
avtalen og spar penger, men husk å ta
med medlemskortet.
Eks: Continental 130 x 90 x 16 ca kr
1000.- med omlegg og balansering,
noen bedre?
Så løp og kjøp.
Når det gjelder Super Rally i Finland, vil
Svein Erik og jeg kjøre tirsdag før treffet.
Dette for at vi skal finne en god teltplass, og slippe dette kjørestresset.
En ting til for dere som skal ut å kjøre
for første gang i år. Det er mye strøsand ute på veiene, så pass på under
oppbremsing og i svingene.
RIDE FREE
Hilsen DK Glenn

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
e-post: einartel@gmail.com

Sørlandet

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Kjære harleyvenner!
Året er allerede i gang med treff, møter
og i tillegg er mc-messen besøkt.
For meg å møte ”legender” som
”Bensin”, ”Hoffa”, ”Berserk” m.fl. var
toppers! For en fantastisk gjeng som er
med i denne klubben. Dette året var
også Lazy Boys på plass med sine
Harleyer. Fint med litt jern innimellom
alle plastmodellene. En DK jeg gikk
sammen med på messen for å se på
syklene sa: er det ikke godt å kunne gå
rundt å se på diverse sykler, og tenke
på at det du har hjemme er en så fornøyd med, at du ikke ville bytte mot
noe av det du ser her? Jeg var helt
enig Det eneste som frister i fremtiden,
er mer stæsj til harleyen(e). Fra messa
på Lillestrøm til det blide Sørland. Jeg
har alltid hørt og selv nevnt tidligere at
det er for stille i vårt distrikt, når jeg
snakker med andre, så er det bladet
som det de fleste får ut av klubben vår.
Jeg vil forresten påstå at bladet vårt er
det beste på markedet i dag, og er i seg
selv mer verdt enn pengene vi må betale i medlemsskap. I tillegg har vi jo
rabattavtaler, som de fleste av oss ikke
har fra før, resten av hva vi vil og
ønsker å gjøre ut av klubbmedlemsskapet vårt, er faktisk opp til oss selv!
Jeg vil som sagt prøve å få til noe, om
ikke annet ett treff over en kaffikopp
en søndag, kanskje de fleste av oss er
ledig på en slik dag. For noen år tilbake,
hadde vi en kjøretur en gang i måneden. Det var et fint tiltak, kanskje dere
ønsker det samme? Vi lever i en tid da
Harleyklubber som burde være ”rene”
harleyklubber, driver med inkluderende
medlemskap av andre sykkelmerker her
på Sørlandet, greit nok for dem som

liker det. Kanskje vi kan samle kjernen
av motorsykkel entusiaster, som i dette
tilfellet er ”harley-davidson folk”, og ta
en kjøretur med syklene våre, og la
dem være midtpunktet. Om det er en
gammel ”panne”, nyere sportster, dyna,
softail, eller ultra. Det er inkluderende
nok å bruke de mangfold av nydelige
doninger som står rundt om i hjemmene her på Sørlandet. Håper å se
flere av dere på motorsykkelens dag
her i Kristiansand. Jeg vil da prøve å få
til en liten stand i regi av H-DOCN.
Kanskje jeg tar kontakt med noen av
dere, håper jo dere kunne orke å sende
e-post, så er dere garantert svar tilbake! Vi må finne på noe i fellesskap! Ha
en fin sesongstart og kjør defensivt og
pent. Ha et mål om å bli lagt merke til!
Om det skulle være i forhold til medtrafikanter på veien, eller folk i veikanten som utsetter seg selv for potensielt
nakkesleng når vi passerer dem i kanskje for høy fart. Dett ned farten litt…
Det finnes mange ”gale” bilførere som
ikke ser motorsyklister, ikke la dem
ødelegge sesongen for oss!
Våryre hilsener fra Ernst

DISTRIKT 8:
Østlandet

METTE CHRISTINE

Mob.nr. 99 36 74 98
E-post: mettecwi@hotmail.com
Hei igjen alle sammen!
I skrivende stund har vi enda igjen en
meter snø som skal smelte… Men når
dette nummeret ligger i postkassa i
slutten av april, er forhåpentligvis
Harleyen klargjort og veiene bare! SÅ
da er vi heldigvis i gang igjen. Mitt første mål vil være Tyrigrava. Håper å treffe noen av dere der, hvis dere kjenner
meg igjen, er det veldig hyggelig hvis
dere vil slå av en prat.
Har dere tenkt å gå i gang med et nytt
prosjekt, eller har lyst til at jeg skal
skrive om klubben deres? Ta kontakt og
jeg kommer på besøk. Vi trenger litt
motivasjon vi DK-er også, og etter nylig
gjennomført DK-samling fant jeg ut at
vi alle sammen ønsker å høre mer fra
medlemmene…
Så hva venter du på? Ring meg i dag! Så
ses vi plutselig…
Til alle sammen - ha en flott sommer!
Klem fra Mettemor.

VIDAR OPHEIM

Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Hallo folkens. Ja i denne stund skriver vi midten av mars, og våren skulle
vært i anmarsj. Men utenfor døra mi er
det ikke mye som minner om vår. En
meter snø og hus og garasjetak er
nymåkt… Tenkte jeg fikk gjøre det jeg
også da, når alle naboene har gjort det.
Det er godt at man har lagt noen planer, og har noe å se frem til når
sesongen kommer. Første mai er det
bestilt fint vær og frokost på Nebbenes
nord. Deretter kjører vi i flokk og
følge rundt Mjøsa, eller om man vill ta
en annen tur, står man fritt til det. Det
bare å stikke innom på en bedre frokost til spesiell H-DOCN pris. Ta med
medlemskort. Det har også vært DK
samling og mc-messe. Begge glimrende
gjennomført. På DK-samlinga diskterte
vi blant annet hva som skjer eller er
planlagt rundt omkring i landet. Det er
viktig at klubber og dere som planlegger noe, tar kontakt DK i ditt distrikt.
Kanskje kan vi hjelpe eller gjøre noe
for dere… Det er lov å spørre. HDOCN pleier ofte å engasjere seg i
vårmønstringer og motorsykkelens dag
rundt omkring. Så ta kontakt. Da godtfolk er det bare å smøre seg med tålmodig het en liten stund til, og sesongen er i gang.. Og om ikke før, så sees
mange av oss i Finnland i slutten av mai.
DK Vidar

BJØRN VIDAR DAMGÅRD
Mob: 903 655 82
e-post: abvdam@hotmail.com
Hei og takk for sist.
Når dette leses, er vel sesongen i gang
for de fleste. Her i skrivende stund (15.
mars) skinner sola, vi har i Sandefjord
10 grader og tørre veier. Flere sykler
har kjørt forbi og jeg skal snart prøve å
starte ”Merra” for første gang i år.
Gleder meg som en unge. Når sesonger er i gang for fullt håper jeg at kalenderen er spekket med hyggelige
sammenkomster. I vinter har jeg vært
lite aktiv i mc-miljøet, men håper å
kompensere for dette nå som sesongen
er i gang. Jeg vet jeg gjentar meg selv,
men har et stort ønske om å komme i
kontakt med medlemmer som bor i
mitt distrikt. Dette av praktiske årsaker.
Skrev i forrige Harley News at jeg er
aktiv på kjøring i ukedager og farter
mest i område Vestfold, Telemark,
Buskerud og Agder. Alltid hyggelig med
fellestur.
Ønsker alle sammen en riktig god
sesong og KJØR FORSIKTIG!
Mvh, Bjørn Vidar
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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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[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.

Parts for Harley-Davidson
Vi tar deler fra BIKER LINE
Kjør forbi avfarten til Strømstad på E6 ta av mot Åmål
ved Statoil i Skee, kjør 7km. mot Åmål, vi er på venstre side
Tlf.: +46 526 23005 - +46 709 99 38 33

www.johnnys-custom.com

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

promotion

Nye websider • Festplakater • Visittkort • Stickers
T-skjorter • Hettegensere • Hettejakker Etc.
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud!
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.

ST
I
AT
VE
SRÅD MAT
HIE S E N S

Ø ST R

EI
ER V
E AK

VE
I
ER
K

OSLO
RØ M
ST

.
SV

E6

ØM

SV
.
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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.
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