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Hei igjen godfolk
Når dette skrives, er vi alt i
siste halvdel av juni, og somme-
ren har virkelig latt vente på
seg. Motorsykkellivet er ikke
like behaglig når tempen ligger
på 10 – 12 grader, og regn- og
haglbygene er tettere enn fur-
utrærne i de dype skogene på
Hedmarken.

Men det er håp. I dag kom sola
og varmen endelig. Det gjør
noe med en frossen sjel, når
tempen ligger på godt over 20
grader i skyggen, og sola stei-
ker på en vinterblek kropp. Vi
får håpe at det fortsetter sånn

til langt ut i september. Det har
vi virkelig fortjent nå.
Rundt i det ganske land og
utland er treffsesongen godt i
gang. Mange startet sesongen
med SuperRally i Finland. Flott
vær og rundt 10 000 deltakere
bidrog til et treff finnene kan
være stolte av. Reportasje fra
utskremte medarbeidere kom-
mer i neste nummer. 
Her hjemme har det vært flere
vårmønstringer. I dette bladet
kan dere se hva som rørte seg
i Fredrikstad, der Planke mc
gikk av stabelen. Vi var også på
Oslo Open MC-show med
kamera og blokk. Reportasje i

dette nummer. Flere reporta-
sjer fra andre lignende arran-
gementer kommer etter
hvert.

Selv har jeg ikke fått reist så
mye enda i år, blant annet på
grunn av konfirmasjon i
meget nær familie. Men nå er
alle slike plikter overstått, og
muligheten til å få noen flotte
turer er jo enda til stede.
Valletreffet er også gått over
i historien, med årsmøte og
valg. Årsmøtereferat finner
du lenger bak i bladet, repor-
tasje kommer i News num-
mer fire. Det ble en tur dit
stort sett i regn, men resten
av helga forløp i sol, selv om
det var kjølig på nettene.

Om du ikke kom deg til Valle,
fortvil ikke. RTTAF, Family
Run, Late Summer Run (Obs:
Ny treffplass, nemlig i vakre
Gudvangen, og nye treffar-
rangører), og avslutninga av
sesongen på Final Run, går
etter planen. Vi har bestilt fint
vær på alle fire treffene.
Plakater i bladet, og mer info
på hjemmesida. Møt opp,
støtt organisasjonen og
arrangørklubbene, vær sosial
og ha det trivelig. Det er vel
noe av målet med å være
medlem? Ikke bare kjøre en
runde på søndag, og ellers se
hva som skjer i bladet. Men
delta selv. Jeg garanterer at
du får mange nye gode ven-
ner. 

I dag hadde vi besøk av noen
H-DOCN venner med fami-
lie. De kom på to sykler, vi
drakk kaffe på verandaen, og
spiste is og koste oss. Da de
hadde dratt, utbryter sønnen
min på 11 år. 
- De var koselige mamma, de
må vi treffe flere ganger. 
Jeg svarte at jeg har nesten
bare sånne mc-venner, og alle
er faktisk veldig koselige. Det
blir nesten som en stor fami-
lie. Vi treffes på arrangemen-
ter og treff, og vi kan ta en
ettermiddagstur på en kopp
kaffe, uten å være høytidelig
invitert. Det er dette som er
noe av poenget med dette

fellesskapet. Det skal være
helt naturlig å legge ut på et
lite besøk. Vi vet at vi alltid er
velkomne. Om det er bare
for en prat og litt kaffe, om
det foregår festligheter, eller
om noen trenger ei seng
eller en sofa og en dusj.

Det er med stor sorg jeg
leser i avisa at motorsyklister
stadig forulykker på veiene. Vi
er en utsatt rase, og vi vet
alle at mange bilister er alt
for lite oppmerksomme på
oss. Jeg vil ikke oppfordre til
å kjøre med vest. Det får
være opptil hver enkelt. Men
bare det å sette på langlyset,
kan ofte være den lille for-
skjellen, som gjør at akkurat
du blir sett. Ellers er det å
kjøre som om man er usyn-
lig, også et godt tips. Ikke
regn med at du er sett, vær
sikker. Vi har nemlig ingen å
miste.

Jeg vi også i dette bladet
takke våre trofaste leveran-
dører av artikler og stoff. Og
jeg ønsker velkommen med
på laget til dere som har
levert for første gang. Dette
er supert. Jo flere som bidrar
med bilder og lignende, jo
mer allsidig vil dette med-
lemsbladet bli. Tusen takk til
dere alle, fortsett sånn! Ikke
alt kommer på trykk med en
gang, men det kommer, -
garantert. Og er det noen
som har noe på gang, men
ikke helt vet om de skal
sende det inn. Gjør det, alt
mottas med takk. Jeg er
behjelpelig med utformingen,
om det skulle behøves. 

Da vil jeg ønske alle en flott
sesong videre, kjør fint og
forsiktig og kjør mye. Så tref-
fes vi kanskje på veien, eller
på et treff en fin sommer-
kveld. 

Hilsen Elin redaktør…

Foto: Hasse Antonsson
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En motorsykkeltur
midt på vinteren
har lenge vært en
drøm, og til min
store glede syntes
Mette også dette
var et godt forslag.
Så i slutten av
januar, var det et
forventningsfullt
par som sjekket inn
på Sola.

Tekst/foto Kenna
Torkildsen

Å reise med fly til Cape Town er
en lang tur, men til gjengjeld er
det ingen tidsdifferanse å snakke
om. Derfor er det kveld også
der når kroppen føler at det er
leggetid. Totalt var vi 20 perso-
ner, fordelt på 15 sykler, hvorav
seks Harleyer. De resterende ni
førerne i reisefølget hadde et

annet syn på hva som var kva-
litet, og valgte tysk motorsykkel. 

På feil eller riktig side?
Den første uplanlagte pausen
fikk vi etter 25 kilometer, da den
ene BMW-en stoppet på grunn
av tett bensinfilter. Dette lot seg
relativt raskt ordne, og vi kunne
fortsette østover, og fikk det
Indiske hav på høyre hånd.
Første etappe gikk fra Cape
Town til Swellendam, en distanse
på 230 km. Temperaturen varier-
te mellom 27 og 32 grader
under hele turen, og jakke var
unødvendig. Hjemmefra hadde vi
medbrakt solfaktor 25, noe som
viste seg å være i minste laget.
Det ble noen røde armer de
første dagene, men det gikk seg
til da vi gikk opp på faktorskala-
en.
Veiene holdt meget høy standard
og trafikkbildet var oversiktlig, til
tross for venstrekjøring. Snaue
to uker fant vi ut var for kort tid
til å lære de innfødte å kjøre på
”rett” side, så vi valgte i likhet

med resten av de trafikkerende,
å kjøre på venstre side.

Sørafrikansk øl
Dagsetappene på turen lå på i
underkant av 300 km, så det ble
rikelig med tid til fotografering
av diverse severdigheter. Vi
hadde som regel parkert syklene
før kl 17 om ettermiddagen, og
ei kald ei da, var aldri feil. Castle
ble etter hvert favoritten. I Sør
Afrika ligger de ikke tilbake i for-
hold til oss, hva angår kunsten å
lage godt øl.
Andre dag på veien møtte vi en
lokal kar på en Yamaha 900 med
røket clutchwire. Han så litt
mørkt på situasjonen, da han
hadde 100 km å kjøre hjem.
Etter litt triksing med min
Leatherman, som selvfølgelig
hang i beltet, hadde han igjen en
clutch som fungerte på et vis.
Det var en meget fornøyd kar
som satte seg på Yamaha’n og
satte kursen hjemover. 
Dette var på vei til Knysna, en
trivelig liten by hvor aftenen ble

tilbrakt på Oldes Pub &
Restaurant. Her hadde de en
stor samling av visittkort og
merker fra hele verden, og nå
har de også et H-DOCN kort
hengende i baren. 

Høye hopp
Fra Knysna fortsatte vi langs det
Indiske hav og passerte
Bloukrans River Bridge, hvor
man har verdens høyeste strikk-
hopp. Det er på 216 meter. Det
var helt uaktuelt for underteg-
nede å slippe seg ut derfra, men
to stykker i reisefølget fikk seg
et minne for livet, da de lot seg
falle mot bunnen. Det gikk fint,
og ferden fortsatte gjennom
Tsitskamma National Park og vi
tok inn på Route 62. Sør
Afrikanernes svar på den mer
kjente Route 66.
Turens beste overnattingssted
hadde vi i byen Oudtshorn, nok
en trivelig og oversiktlig liten by.
Vi ankom Protea Hotel på
turens varmeste dag, og ble inn-
losjert i bungalower. Hotellet

På leid Harley i Sør

Bloukrans River Bridge hvor verdens høyeste strikkhopp foregår. En lykkelig mann får fiksa clutchen sin.



9

    r-Afrika

Cape Town sett fra Table Mountain.

Fikk t-skjorte med ironisk tekst av Gix og Sola mc før hjemreise.

Ganske langt hjem nå ja...

Lite sex å få kjøpt i denne sjappa.

Avslapping etter en dag til på veien.
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hadde et fint bassengområde, og
vi var ikke sene om å hoppe ut i
det friske vannet for en rast
avkjøling. Betjeningen var venn-
ligheten selv, og fikk god trening
i å bære øl under vårt opphold.
Det ble en meget trivelig aften i
sentrum, og den lokale barver-
ten var riktig stolt, da kjøleska-
pet i baren ble dekorert med et
H-DOCN klistremerke.

Sex-shop besøk
På vei til Barrydale, midt i øde-
marken, dukket det opp et skilt
med teksten: Ronnies Sex Shop.
Her måtte vi jo bare stoppe. Det
var overhode ingen andre byg-
ninger i kilometers omkrets, og
navnet viste seg å overdrive en
smule hva bygningen inneholdt.
Denne Ronnie, en eldre kar med
langt grått hår, hadde en gang
startet Ronnies shop, altså en

pub/cafe midt ute i ødemarken.
Da han reiste til sjøs for å tjene
noen ekstra kroner, hadde noen
av hans gode venner tilført et
trebokstavsord på veggen, og da
var kultstedet et faktum. 
Eter å ha lesket tørre struper og
kjøpt den obligatoriske t-skjor-
ten med kartet og navnet på ste-
det, dro vi videre til Barrydale.
En øde og ganske trist liten
småby, hvor det var ny overnat-
ting. Fra Barrydale satte vi kur-
sen mot havet igjen, og etter en
fin strekning på svingete veier
langs kysten, ankom vi Cape
Town fra sør-øst.

Safari og bikerfest
Siste turen på to hjul før avleve-
ring av leiesykler, var til Kapp
Det Gode Håp. Det er to mulige
veier dit, og den veien vi valgte
viste seg å være stengt på grunn

av  gravearbeid. Da var det bare
å snu, kjøre gjennom Cape Town
sentrum nok en gang, og angripe
fra motsatt side. Ut til Kapp Det
Gode Håp skulle vi!
Etter at syklene var levert, var
det tid for en evalueringspils på
The Ferryman Pub på
Waterfonten i Cape Town sen-
trum. Dette er et område som
har noe for enhver smak, shop-
pingsenter, fine spiserestauranter,
trivelige utecafeer, scene hvor
det blir spilt livemusikk og ellers
mye rart å se på.
Vi tilbrakte to dager som rene
turister i Cape Town, hvor safari
samt et besøk på Table Mountain
er obligatorisk.
Siste kvelden ble vi invitert på
bikerparty hos en lokal mc-
klubb. Det er påfallende liten
forskjell på om man er på biker-
party i Danmark, Norge eller

Cape Town. Vi er faktisk veldig
like!

Det blir høyst sannsynlig en ny
vintertur til Sør Afrika, for å
kjøre sykkel på et eller annet
tidspunkt. Dette gav absolutt
mersmak. Det bør ikke by på
problemer å reise på egen hånd,
uten guide. Harley-forhandleren
fortalte da vi leverte syklene, at
det ikke er noen problemer for-
bundet med å leie sykkel på
egen hånd. Gjerne også med
GPS, dersom man ønsket det.
Den voldsomme kriminaliteten
som man hører om, merket vi
ikke noe til. Kanskje var vi heldi-
ge, men tar man visse forholds-
regler, (som man faktisk også må
ta her hjemme) så går det som
regel bra. 

Vakkert syn som ble lagt merke til. Trøtt liten pusekatt.

Mette og Gunnar slår av en prat meds BMW gutta må skru. Strikkhopp for tøffinger.
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Og hjemme i Norge er det vinter nå...

Når man ikke aner hvor man er, er det best å ta en stopp. H-DOCN er representert.

På vei ut mot Kapp det gode håp.

Mektig inngangsparti.

Godt med en kald øl ved dagens slutt.



med en Berserker:

UNDER
HJELMEN

Karbohydrater i
sprengt skinndress
over sukkertoppen.
Magene buler og
rompa disser over
det ganske land.
Aldri har fokus på
slanking og sunt
kosthold vært større,
og aldri har vi vært
så feite som nå.
Mange av oss som
kjører Harley-
Davidson er i alderen
40+, og i en fase av
livet der flesket lett
erobrer kroppen og
forvandler oss til dis-
sende og sprengfeite
sakkosekker.
Rokokkomøblenes
endelikt.

Tekst og foto: 
Greger Berserk Larssen

Kostholdet i den vestlige verden er
både allsidig og næringsrikt, og vi
liker å ete mye og god mat. Vi forme-
lig fråtser i delikatesser og bælmer i
oss mer øl og brennevin enn noen
gang. Til og med barna blir gjennom-
snittelig tyngre og tyngre for hvert
år.

Hittil i år har 18000 nordmenn gjort
forsøk på å gå ned i vekt med slan-
kepiller. Finnmark, Møre og Romsdal
samt Troms, er de fylkene som i for-
hold til folketallet kjøper mest av
denne lettvinte løsningen. Dette er
en betydelig økning fra samme tids-
rom 2008, som på årsbasis kan hus-
kes for at 40 000 nordmenn knasket
slankepiller. Hvilke høyder dette tal-
let kommer opp i, hvis vi tar med
alle de andre som slanker seg konti-
nuerlig ved hjelp av flere titalls kan-
skje hundretalls av andre slankekurer
vet jeg ikke. Men at vi snakker om en
folkesykdom er det ingen tvil om.
Flesket er kommet for å bli.

For et par år siden var jeg med i en
delegasjon som skulle til Lyngdal på
DK-møte i H-DOCN. Vi ble hentet i
en liten Mercedes 190 på flyplassen,
og sjåføren og eier av bilen ble litt i
villrede da delegasjonen på tre mann
viste seg å være nærmere et halvt

tonn, eller på størrelse med 5-6
mennesker. Vi hadde riktig nok myket
opp leddene litt med noen gode
drammer underveis, men bare det å
få oss inn i bilen, var litt av et kunst-
stykke. Det var så fullt i bilen at vi
måtte ha vinduene åpne, slik at vi
kunne stikke albuen ut når vi skulle
drikke Whisky. Vi var omtrent midt-
veis da sjåføren med bekymret rynke
i panna uttalte:

- Kolliderer vi no, så totalvrake 
dåkk bilen fra innsiden!

Denne turen friskt i minne og noen
kilo pluss, og masse slankepropagan-
da senere, funderer jeg på om jeg
kanskje er an av de som har behov
for å gå ned i vekt? Eller er jeg bare
påvirket av alt media -oppstyret og
reklamen om dette temaet. Jeg har
inntrykk av at det flere ganger i uka
kommer tilbud til alle i posten om
slankeprodukter og slankekurer,
typen: ”Unni (43)slanket bort 30 kg
på 4 uker.” Denne sjokkerende
påstanden dokumenteres gjerne med
bilder før og etter, i profil.

Det første man etter mitt syn må
gjøre når man skal vurdere om man
bør slanke seg et par kilo eller mer,
er å analysere behovet. Dette er ikke
noe man kaster seg ut i uten å ha
foretatt en nøye beregning av om
man egentlig er for feit, og eventuelt
for feit for hva?
Det andre er om den torturen jeg
forestiller meg en slankekur innebæ-
rer, vil oppveies av fordelen av å
være lettere. Er valget å gå rundt sul-
ten hele tiden og bare ete gress og
grønnsaker, skal ulempen med å være
feit være fan så stor.

Personlig synes jeg at selv om vekta
viser 150 kg rett etter dobesøk, så
er jeg da på ingen måte for feit til
noe som helst. Det er vanskelig å få
tak i klær, men det har ikke bare
med fedme å gjøre. Store mennesker
har vel ofte møtt på dette proble-
met. Det andre er at det er tungt å
ta på seg sko og gå i bratte bakker.
Nå finnes det tresko og motoriserte
redskaper for bratte bakker så dette
er ikke av avgjørende betydning, men
jeg er vel litt partisk når jeg skal vur-
dere min egen tilstand så jeg
bestemmer meg for å oppsøke min
faste lege.

Vel inne på kontoret hos legen min,
som også er nærmere to meter, men
adskillig mer sparsommelig utformet
fremlegger jeg mitt ærend, som kort
og god er at jeg har følt meg trett og
slapp i det siste. Jeg tilføyer i en
bisetning at jeg kanskje kan ha høy

blodtrykk, eller
trenger å gå ned et
par kilo.
Han vil først vite
hvor tung jeg er og
undersøker straks, etter at jeg har
kommet med en forsiktig antydning
om vekta inne på kontoret er egnet
for tonnarsen. Stilletiende blir jeg
etter veiingen sendt ut på det hvite
rommet med de hvite damene, og
tappet for en anselig mengde rødt
blod. Etter nærmere 45 minutter blir
jeg innhentet fra venterommet for å
få målt senkningen og presentert
dommen. 

- Du er farlig overvektig, men alle
prøvene ser uforskammet fine ut,
melder mannen i den hvite frakken.

Jævla kvakksalver tenker jeg nokså
høyt, og han tar uten å svare frem en
tabell som er like rund som månen
og dreier på en skive som snurrer
velvillig rundt navet og stanser på
rødt felt, farlig overvektig. Denne
nedslående og utidige meldingen
baserer seg på noe med høyde og
vekt og kalles BMI. Beskjeden var å
gå ned 35 kg i vekt. 

- Trettifemkilo! Skal jeg vandre rundt
blant mennesker som et jævla strå,
undrer jeg?

Vel, jeg vurderte aldri å ta livet av
noen på vei ut fra legesenteret, men
jeg var ikke i mitt beste humør. Enda
verre ble det da jeg kom hjem og
med en uforstående mine fortalte
om kvakksalverens dom, og ikke fikk
medhold i at han måtte ha tatt feil.
Tvert i mot så fikk jeg beskjed om å
legge frem et forslag og en plan til
hvordan dette skulle gå til. Hele føk-
kings familien engasjerte seg, og det
ble fan meg snakka slanking døgnet
rundt i flere dager. Hver gang jeg var
våken var det noen som skravla om
karbohydrater, proteiner, farlig alder
og hjerteinfarkt. Jeg hadde mareritt
om tomater og salater og våknet til
stadighet badet i svette. Tro meg
dette var en grusom tid, helt til en av
mine kamerater kom med en fantas-
tisk løsning:

Ketolysekuren.
Den perfekte løsningen for meg
mente han. Han kom med en bok,
noen vitaminpiller og noen ketoly-
sestiks. Sistnevnte kan brukes til å
kartlegge effekten av fettforbrenning-
en ved å dyppe dem i en urinprøve
(din egen) og sammenligne fargene
etter en skala på boksen. Dess mør-
kere farge jo mer forbrenner du. Min
gode venn og kamerat var veldig
overbevisende og følgende setning

fikk meg til å sette meg opp fra sofa-
en:

- Kjøtt, fisk, ekte majones, fløte, 
seterrømme, egg og bacon, 
skinkeomelett og frisk salat med 
ekte dressing, og du kan ete deg 
mett fire-fem ganger om dagen!

- Er dette mulig?
- Ja, les selv, denne kuren er jo 

livretten din.
- Hva er haken ved dette da, må 

jeg trimme?
- Nei, men det blir ikke verre av 

litt trim.
- Jeg jogger fan ikke!
- Slapp av det er nok å endre litt 

på kosten.
- Endre, du har jo nettopp remsa 

opp kostholdet jeg alltid har hatt?
- Ja, men du kan ikke spise potet, 

brød, rotgrønnsaker, ris og pasta.

I skrivende stund foreløp denne sam-
talen for to og ei halv uke siden, og
jeg slo til. Kunne jeg ete meg mett på
god mat fire-fem ganger i døgnet, så
driter jeg vel i både potet og pasta,
gulrot og brød. Det er jo uansett
bare vomfyll.
Tro meg. Jeg har aldri hatt så mye
god mat på tallerkenen. Jeg glefser i
meg bacon, gode fete muggoster,
brød av soyaproteinmel, røket laks,
reker og ekte majones, grillet kylling,
biff, pinnekjøtt og har middager og
tilbehør som fra de fineste restau-
rant med rødvin til. Etter to og ei
halv uke har jeg gått ned 8 kilo. Og
selv om dette ikke utgjør en vesent-
lig prosentandel av den opprinnelige
kroppsvekta, så er det jo et pent
steg i det noen kaller, riktig retning.

Jeg tror mange med meg gremmes
over tanken på å innta kuas plass i
matfatet, og for mange av oss er mat
og drikke en viktig del av hverdagen.
Maten skal smake godt, og det skal
være nok. Et glass vin er jo også en
bra erstatning i festlig lag. Boka om
denne kuren inneholder en mengde
oppskrifter på alternative måter å til-
berede kjente retter på, uten at det
er komplisert. Det er meg en sann
kulinarisk glede å kunne anbefale
denne endringen av kostholdet til
alle som er glad i god, feit og mye
mat. Kuren handler om å redusere
karbohydratinntaket. For meg hand-
ler det om å nyte livet, spise godt og
med god samvittighet. At jeg går ned
i vekt samtidig, er en bivirkning jeg
kan leve med.
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Vellykket Planke mc
For 10. år på rad
samlet mc-folket
seg i Fredrikstad,
eller i Plankebyen,
som den også blir
kalt. Her blinket
det i krom og
nypolert lakk, og
publikum møtte
fulltallig opp for å
ta herlighetene i
øyesyn. Bare så
synd pressen ikke
klarer å fokusere
på det viktige en
sånn dag, nemlig
motorsyklene.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Jarl Morten
Andersen

Mellom 500 og 700 tohjulinger
hadde funnet veien til Planke mc
i maisola, som er samarbeid
mellom klubbene Basic MC,
Chopper Freaks MC, Rustlers
MC, Triton MC, Holy Riders MC,
Kråkerøy MC, Wild Roses,
Bevrost MC og Dunkejon MC.
Fredrikstad sentrum BA, mc-
leverandørene og Fredrikstad
Blad er også med i dette samar-
beidet. 

Her var stands av forskjellige
slag, live musikk, dynobenk, drag-
bikeshow, trialoppvisning, kon-
kurranser og premier. 

Unødig politioppbud
Politiet hadde møtt fram med
både biler og helikopter, for med
så mange ”farlige” bikere samlet
måtte det jo bli en bandekrig
eller to. Eller de håpte i det min-
ste på en bitteliten skyteepisode.
Dessverre for politiet forgikk
arrangementet stille og rolig,
som sånne familiearrangementer
har en tendens til å gjøre.
Politiet, hadde også i løpet av
dagen brukt sin dyrebare tid og
våre skattepenger til å stoppe
alle som virket skumle, fotogra-
fere de og notere alle personalia
på personene de kontrollerte. 
- Vi arrangerer Planke-MC blant
annet for at vanlige folk skal få
et aldri så lite innblikk i hva MC-
miljøet er. Vi vil vise at vi ikke er
så skumle som enkelte tror. Det
er alle typer klubber som har
gått sammen om dette arrange-
mentet, både bikerklubber, japse-
klubber og en trialklubb. Vi sam-
arbeider om dette i fred og for-
dragelighet, uttaler Arild Brudeli.

Trivsel og dragrace
På blomstertorvet ruslet folk
rundt og tittet på syklene og
snakket med likesinnede, og
publikum storkoste seg. Pressen
hadde også publisert flere arti-

kler i forkant om alt som kunne
skje med så mange ”kriminelle”
samlet på en plass. De måtte
dessverre nøye seg med å skrive
om all uroa som kunne ha
hendt, i stedet for å bruke spal-
teplassen på et fantastisk flott
arrangement, med både godt
samarbeid og flotte sykler. Og
sist, men ikke minst, mye frivillig
arbeid.
Ved arrangementets slutt ble det
kjørt i kortesje fra Tollbuplassen
til Øra, der arrangement Street-
Legal gikk av stabelen. Dette
arrangeres av Chopper Freaks
mc og Holy riders. Her ble det
blant annet kjørt dragrace, og til-
legg til ble det kjørt showinnslag
med mopedrag, dieseldrag og
top fuel burnout.
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Vellykket Planke mc

Forseggjort tanklokk.
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Arrangører tar en pust i bakken.
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Willy Larsen var også på plass.

Folksomt i på blomstertorget i Fredrikstad.

Lang rekke...

Noen bruker beina til drivkraft på sin chopper.
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Vi har i princip ett komplett sortiment av bromsklossar och 
bromsbackar till alla modeller från 1936-upp. Välj mellan 
kevlar eller SBS. Pris från........................................  

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.

Extrapris på 
Samson!
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Kromade billet-framlyktor tillverkade i fräst aluminium med 
utsökt finish. Både är E-märkta.
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Rymlig packväska i naturtroget 
konstläder för sissybar med tre 
utvändiga fack och en löstagbar
väska på toppen. 
L23"xH16"xB12"........  

Packväskor för alla behov, med eller utan nitar. 
Komplettera med matchande verktygsväska. 
Hela utbudet finns i vår web shop. Prisexempel:
Packväskor från.....................................     
Verktygsväskor från...................................  

Wedge.
High-flow luftrenare med show chrome finish. 
Levereras komplett med andnings-kit och alla 
fäst detaljer. Passar Big Twin med Keihin CV 
och Delphi-insprut 01-upp................

Nu i lager! 

Packväskor tillverkade i slitstarkt, vatten-
tätt material. Prisvärda väskor som sväljer 
en hel del. Hela utbudet finns i vår web shop.
Prisexempel:
50 l, 2 st packremmar och bärhandtag......  
Mini svart, 15 l......           Midi svart, 25 l......  
Mega 60 l, med två utvändiga fack, axelrem, två vanliga 
bärhandtag. Svart och grå........................................  

Kromad oljetank till alla Softail 
Twin Cam.................  

Vi har pakethållare till de flesta modeller. 
För en komplett förteckning - gå in på vår 
hemsida www.bikeline.se. 
Pris från.........................................  

 

Passar 4-växlade Big Twin. Med 
eller utan kåpa, 13.5” (58-72) och 
12” (73-86).
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Packväskor för alla behov, med eller utan nitar. 
Komplettera med matchande verktygsväska. 
Hela utbudet finns i vår web shop. Prisexempel:
Packväskor från.....................................
Verktygsväskor från...................................
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High-flow luftrenare med show chrome finish. 
Levereras komplett med andnings-kit och alla 
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High-flow luftrenare med show chrome finish. 
Levereras komplett med andnings-kit och alla 

Nu i lager! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
    

      

  
    

 
    
 

         

 
           

 
 

 

 

Packväskor tillverkade i slitstarkt, vatten-
tätt material. Prisvärda väskor som sväljer 
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Packväskor tillverkade i slitstarkt, vatten-
tätt material. Prisvärda väskor som sväljer 
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Levereras komplett med andnings-kit och alla 
fäst detaljer. Passar Big Twin med Keihin CV 
och Delphi-insprut 01-upp................

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
    

      

  
    

 
    
 

         

 
           

 
 

 

 

Levereras komplett med andnings-kit och alla 
fäst detaljer. Passar Big Twin med Keihin CV 
och Delphi-insprut 01-upp................

Kromad oljetank till alla Softail 
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50 l, 2 st packremmar och bärhandtag......
Mini svart, 15 l......
Mega 60 l, med två utvändiga fack, axelrem, två vanliga 
bärhandtag. Svart och grå........................................

Kromad oljetank till alla Softail 
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Midi svart, 25 l......
Mega 60 l, med två utvändiga fack, axelrem, två vanliga 
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Vi har pakethållare till de flesta modeller. 
För en komplett förteckning - gå in på vår 
hemsida www.bikeline.se. 
Pris från.........................................

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
    

      

  
    

 
    
 

         

 
           

 
 

 

 

Vi har pakethållare till de flesta modeller. 
För en komplett förteckning - gå in på vår 

Passar 4-växlade Big Twin. Med 
eller utan kåpa, 13.5” (58-72) och 
12” (73-86).
Pris från......................
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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.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
    

      

  
    

 
    
 

         

 
           

 
 

 

 

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 
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www.arcticharley.no

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

NYE OG BRUKTE MOTORSYKLER
DELER  -  UTSTYR

Sancho 5149 Black

Bandit XXR 

kr. 1749,-

Sancho 5859 castano

kr. 2249,-

kr. 2790,-

kr. 3650,-
TCX Custom GoreTex

Richa Rix Neon 

Caberg 
Justissimo GT

kr. 1990,-

kr. 2990,-

Olav Trygvassons gt. 16, 7011 Trondheim - Telefon: 73 52 29 47 - Fax: 73 51 06 76 - Mail: hotrod@hotrod.no
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Strikkalue, passer både
store og små!

H-DOCN kaffekrus.

400,-

990,-

100,-

350,-

NYHET!

NYHET!

NYHET!

65,-

90,-

90,-
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Hette-jakke 
Orange og sort 
XS - XXL

Softshelljakke
dame og 
herremodell

Collegegenser

Treffskjorte

H-DOCN caps



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

Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

Refleksvest med 
H-DOCN Reklame

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

NYHET!
H-DOCN langermet
T-skjorte

H-DOCN beltespenne

5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

NYHET!
Ny T-skjorte
Alle str.

450,-

Høyde 100 cm. 

Diameter 31cm. 

Rommer 59 liter!

190,-

100,-

100,-

175,-

65,-

120,-
100,-

100,-

350,-

100,-
Drikkeflaske i
rød aluminium
med logo.

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,-

www.h-docn.no - E-post: butikken@h-docn.no
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NYHET!
Damesinglet

Heisann bikers!
Du verden så godt det er når det går! Ok,
så juksa jeg litt da, med sykkelen bak i sprin-
teren til Stockholm, på vei til Finland og
SuperRally.
Jeg trodde liksom at det skulle bli litt tryg-
gere å kjøre på de lange
kjedelige motorveiene i Sverige på den
måten, men der hogg jeg jammen i stein.
Min ellers så trofaste arbeidsbil starta aller-
ede på tur bortover med lyder verdig en
gammal traktor. Lydene ble betraktelig høy-
ere og gikk regelrett over til å høres ut som
musikk på utbanka oljefat etter hvert.
Men min gode Shovel gikk så blårøyken lå
oppover fra Helsinki til
Sejnajoki. Og jeg hadde ingen andre proble-
mer, enn at lyset gikk 3 mil etter avgang. Og
på turen hjem brukte den ikke olje engang!
Så atter en gang er det bevist, de gamle er
eldst og best!

Vi har allerede fått oppleve flere fine treff
både innenlands og
Utenlands. Siste happening Valletreffet, hvor
jeg hadde hendene fulle med
butikksalget. Det var også fantastisk moro
at vi også i år hadde flott vær og så mange
utenlandske gjester. Selvfølgelig skal alle våre
landsmenn også ha takk for oppmøtet.

Siden sist har vi igjen hatt en forandring i
staben, Børge Moe har blitt valgt til presi-
dent, Hoffa har gått ut, Vegard Glomstad har
kommet inn i styret. Kate Moe, Børges
bedre halvdel, kommer til å overta styringa
på butikken. Da jeg har fått mer enn mid-
dels utfordringer både hjemme og på jobb,
har jeg vært nødt til å ta noen valg. Det
innebærer at jeg for tiden går sykmeldt,
uten jobb. Siden jeg flyttet fra gården i vin-
ter, har jeg ikke plass i det nye huset for
varelageret til H-DOCN og må derfor gi
stafettpinnen videre. Det er jo gledelig at
den går videre til et grepa kvinnfolk godt
nord for sinsenkrysset. Alle som kjenner
Kate vet at dette er ei driftig jente med tæl
og en stor porsjon humor og godt humør.
Lykke til Kate!
Nå skal jeg på ferie med familien, for første
gang sammen! Så håper jeg at vi treffes ute i
felten i løpet av sensommeren godtfolk.

Vemodig hilsen
X-butikksjæf Morten
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- Jeg sa at jeg skulle kjøpe meg
Harley når jeg ble ”rættele vak-
sin” forteller Vidar, når vi besø-
ker han på ”byggeplassen” hans
på Sagmoen i Eidsvoll kommune.
For huset han kjøpte seg i 2006,
er under kontinuerlig ombygging.
Først skiftet han bordkledning på
to sider. Så startet han planer
om påbygging, men før han kom
så langt, fikk han en vannskade,
og måtte rive opp hele badegul-
vet, og innerveggene. Nå er han i
full gang med badegulvstøping og

oppbygging. For kokken Vidar
snekrer selv. 
- Det blir litt masing på vaktmes-
teren på jobb når jeg er usikker
på hvordan jeg skal gjøre ting,
forteller han. 

I numrene framover vil vi ta for oss alle DK-ene i H-DOCN,
og skrive litt om hver og en, slik at du som medlem skal få bli
litt bedre kjent med akkurat din DK.

Kokken Vidar
Vidar Opheim, er som navnet tilsier, en
av brødrene i den Opheimske søsken-
flokken fra Åsen, hvor Harley har vært
hovedtema gjennom årene. Selv kjøpte
Vidar seg H-D først da han var 36 år.

Tekst/foto: Elin Bakk

DK- portrettet

Navn: Vidar Opheim
Alder: 39
Stilling: Kjøkkensjef
Sivilstatus: Single
Klubb: H-DOCN

Vidar på Fatboyen.

Kokken i aksjon.
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Men Vidar er ikke redd for å
prøve. En snekker skal sette opp
takstolene på tilbygget. Resten
satser han på å gjøre selv.

Optimist
Sin kokkekarriere startet han i
Sverige, senere har han bodd
blant annet på Lillehammer, og i
2004 havnet han i Eidsvoll, der
han nå jobber som kjøkkensjef
på Nebbenes kafeteria
Nordgående. Så kjører du sulten
forbi på E6, er muligheten til
stede for å teste vår DK sine
kokkegenskaper. 
Vidar meldte seg også frivillig til
å stå for middagen på Valletreffet

i fjor. Folkene i styret var litt usi-
kre. At èn mann skulle koke til
200 stykker på en campingplass?
Var ikke det problematisk da?
Men dette så ikke kokken Vidar
svart på. Han er optimist.

1.mai frokost
Så snart han hadde fått MC-lap-
pen, og sin første H-D, meldte
han seg inn i H-DOCN, som
selvfølgelig er det riktige å gjøre
når man akkurat er blitt Harley-
eier. Og ikke lenge etterpå, fikk
han spørsmål om han var inter-
essert i å stille som DK for
området Østlandet. Og Vidar var
som vanlig ikke tung å be. Etter
han begynte som DK, har han
innført 1.mai frokost på
Nebbenes Nord i forkant av
Mjøsa rundt. Her kan medlem-
mene samles før turen starter,
for å få en god frokost i magen
til H-DOCN-spesialpris. Og
Vidar spanderer også H-DOCN
kake til dessert. 
- Det at jeg kom med i H-
DOCN og i tillegg ble DK, har
gjort at jeg har kommet godt inn
i miljøet. Og folk tar gjerne kon-
takt fordi de kjenner meg igjen,
forteller han.

Blid trønder på Fatboy
Vidar har også vært med og
arrangere Valletreffet de siste to
årene, etter at H-DOCN sin
samarbeidspartner trakk seg ut.
Og med godt samarbeid med
Hans Petter fra Jokerbutikken på
Valle, må vi si at det har gjengen
frivillige gjort med stil. Dette er
mye jobb, fordelt på svært få
personer. 
- Jeg synes det er kjempegøy. Da
får jeg kombinert både jobb og
hobby, sier Vidar. 
Så ser du en blid trønder, som
kjører rundt på en Fatboy, og
har et merke det står
Distriktskontakt på brystet, må
du gjerne ta kontakt. Dette er
en kjernekar av en biker, som
både kan snekre, og er en jævel
på å lage mat, selv om det skulle
bli 200 gjester. Og damer; han er
fremdeles single!

Kokken i aksjon.

Vidar snekrer på det som skal bli hans nye bad.
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Dagen opprant med mørke truende skyer, men etter hvert
lysnet det opp. Ut på dagen skinte solen ned på rundt 2000
motorsyklister, som tok turen til Bjerke travbane, som
denne dagen ble preget av eksos og lær, i stedet for høy og
hestelukt.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk og Jarl Morten Andersen.

Showet arrangeres som vanlig av
ildsjeler fra NMCU og Company
mc, og ble i år arrangert for 11.
gang. Oslo Open skal vise mang-
foldet innen motorsykkelkultu-
ren, med ekstra fokus på motor-
sykkelutstilling med bredde. Her
utføres det mye jobb av få men-
nesker, både på selve showet, i
forkant og i etterkant.
På området fant man stands av
alle slag, både organisasjoner og
forhandlere. H-DOCN var selv-
følgelig på plass med DK Mette
som stekte vafler, DK Vidar og

Butikksjef Morten. Vaffellukta
lokket til seg mange, og da ble
sjansen benyttet både til ver-
ving, og salg av butikkens varer.

Bra oppslutning
Det var bra oppslutning på
utstillingen, og det var mye vak-
kert og interessant og se.
Gruppa Redfalls fra Raufoss
stod for livemusikken på sho-
wet. Folk ruslet rundt og ming-
let, tittet på syklene og koste
seg. Ut på dagen var det tid for
showets høydepunkt, nemlig

premieutdeling og kåring av
Norgesmesteren i chopperbyg-
ging, som vanlig ledet med stø-
dig mikrofon av Gard Solberg
fra Company mc. Det var et
paradoks at det faktisk var en
svenske, Micke Jonsson som gikk
av med seieren i norgesmester-
skapet. Til hans forsvar kan sies
at han i alle fall jobber i Norge,
så litt tilknytning hadde han til
landet. 
Peoples choice var det Sigbjørn
Nilsen fra Rulpers Hog i Ski
som ble, med sin meget velbyg-

de panheadchopper. Han kom
også på tredjeplass i H-D
Chopperklassen.
Da premieutdelingen var over,
ble det kjørt i kortesje gjennom
byen og ut til Tyrigrava, med
politi både foran og bak. 
Company mc og NMCU har
atter en gang gjennomført et
flott arrangement for oss
motorsyklister. Vi gratulerer
med et vellykket show.

Foto: Jarl Morten Andersen.
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Fra Lillestrøm
startet vi midt i juli
i regn, på turen
som skulle gå
gjennom Sverige
opp til vårt mål,
som var Nord-
Norge og Kirkenes.
Nesten i Kirkenes,
det var både sent
og utrolig kaldt,
hadde vi funnet en
camping. Kalde og
slitne fortonet
campinghytta, med
egen badstue seg
som det rene para-
dis. Og vi fikk en
god natts søvn.

Tekst og foto: Wivian
Manglerud

Dagen etter følte vi oss friske og
uthvilte. Stedet vi hadde overnat-
tet på het Neiden og lå 4 mil fra
Kirkenes. Vi takket for oss på
campingen, og kom oss av gårde.
Nå var vi snart framme ved et av
delmålene. I Kirkenes parkerte vi
på en bensinstasjon og ruslet oss
en tur i byen. Gutten på stasjo-
nen var av alle ting fra
Nannestad. Han lovet å passe på
hjelmene og annet småtteri for
oss, mens vi var på bytur. 
På apoteket fikk vi tak i bomull-
svanter, som vi kunne ha inne i
kjørehanskene, og et par ragg-
sokker fant vi ut at det var kjekt
å ha. Kort og bymerker, fant vi
også. På en benk i gågata ble vi
sittende og titte litt på livet og
rare folk som kom og gikk. Vi så
vel litt rare ut vi også, der vi satt
og glodde i ”mc-bunad”. Så tus-
let vi over til kaia, for å høre
hvordan det var med
Hurtigrutetrafikken til
Honningsvåg. 
Vi fant aldri ut hvor vi skulle
henvende oss, men vi så
Hurtigruta lå inne ved kaia.
Planen ble så endret til å kjøre
videre oppover, for vi skulle jo
se Vadsø og Vardø også. Og siden
Hurtigruta anløper Vardø, kunne

vi ta den derifra i stedet. Vadsø
så nærmest forlatt ut, hele ste-
det virket litt trist. Det blåste
sur og kald vind på veien mellom
Vadsø og Vardø.

Hurtigruteetappe
Hurtigruta hadde akkurat kom-
met fram, og vi fylte bensin før vi
kjørte ned mot båten. Da kom
selveste kapteinen, og lurte på
om vi skulle være med? Vi svarte
at vi kunne godt tenke oss en
båttur til Honningsvåg. Dermed
anropte han sporenstreks mann-
skapet via radioen, og presiserte
at det var to damer på motorsy-
kler som ville med. Var det plass?
Han fikk positivt svar, og vi fikk
beskjed om å kjøre opp på plata,
for deretter å bli heist ned på
bildekket. Vel nede ble syklene
spent fast, stropper hadde vi
med sjøl. Båten skulle gå kl.
18.00 og vi ankom kaia 17.45, så
det holdt  akkurat.
Oppe i resepsjonen fikk ordnet
med lugar og med den fulgte full
middag. Vi kom oss på lugaren,
tok en dusj og fikk på litt annet
tøy. MC-bunaden er litt tung i
lengden når man skal bevege seg
rundt. Deretter var det strake
veien til baren, hvor vi begge

bestilte en kald pils. Mens vi
koste oss med ølet, skrev vi kort
til familie og venner. Deretter
var det middag, og en nydelig til-
laget ørret stod på menyen. Så
var det is og jordbær til dessert.
Akkurat da kunne vi ikke hatt
det bedre, ble vi enige om. Det
viste seg at dama i baren også
kjørte H-D, og vi satt en stund
og pratet med henne. Siden var
vi ute på dekk og tittet på
Båtsfjord og Berlevåg, som
Hurtigruta var innom. Og så tok
vi kvelden, og fant køyene våre.
At jeg klarte å ramle ut av køya i
løpet av natta, er en annen histo-

rie. 
- Makan til ”mark” i senga, var
Ninas kommentar. 

Nordkapp, dyrt og flott           
En tastefeil på telefonen, gjorde
at vi ble vekket 04.45 neste
morgen. Det førte til at vi fikk
ekstra god tid, og kunne span-
dere på oss en god frokost. To
timer senere rullet vi ut av
Hurtigruta og inn i Honningsvåg.
Så satte vi kursen mot
Nordkapp. Det begynte å bli
kaldt etter hvert som vi klatret
oppover. Små isroser spredde
seg på visiret. På toppen måtte vi
betale 175 kroner per person,
men hadde vi kommet så langt,
så skulle vi da se resten også.
Det var en enorm utsikt, og
selvfølgelig måtte vi ha bilde av
”kloden” som et bevis på at vi
hadde vært der. Vi var inne i fjel-
let og så en film på et kjempeler-
ret, og vi så på kirka som er byg-
get i fjellet. Nordkapps historie
kunne vi se i en rekke store
utstillingsvinduer. Litt suvenirer
kjøpte vi også, vi var jo tross alt
turister. Blant det vi kjøpte, var
en elg iført MC utstyr, som selv-
følgelig fikk hedersplassen på
toppen av bagasjen.  På vei ned
igjen, skulle vi innom
Hammerfest, som er den første
byen i Europa som fikk elektrisk
lys. Vi ble litt overasket over at
byen var mindre enn vi hadde
trodd, men den var veldig kose-
lig. Isbjørnen går igjen der, som
et bymerke. På torget krydde
det av boder med ting til salgs
og handleglade turister. Vi tok en
runde vi også, og det var mye
rart å velge i. Etter at handletu-
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På Nordkapp, Nina ved globen.

Campinghytta på Alta.
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ren var over, satte vi kursen mot
Alta. Denne kvelden kunne vi slå
leir litt tidligere, så det meste
var åpent. Vi fant en camping-
plass med hytter og leide oss ei
for natta.

Reisdyrgevir og tørka
reinskjøtt
Dagen etter var det Tromsø som
skulle få besøk. Vi skulle finne et
sted på veien og spise. Etter å ha
tanket opp, tok vi fatt på ruta vi
hadde lagt opp. Veiene var bra og
det gikk ganske greit unna. Det
var flotte fjellandskap å se, og
enkelte plasser hadde samene
satt opp lavvoer, hvor de solgte
forskjellige ting. Vi stoppet ved
en av plassene og kjøpte hvert
vårt reinsdyrgevir som vi satte
på toppen av oppakninga på
syklene. En pose med tørka rein-
skjøtt måtte vi også prøve, og
det smakte faktisk godt. Dette
var tydelig en liten proteinbom-
be. Tyskere handlet og japanerne
knipset. Jeg tror vi var motiv på
flere av bildene de tok. De så litt
rart på oss, men det hadde vi
blitt vant til etter hvert. 
På veien igjen fant vi ei lita vei-
kro, vi stakk innom for å få litt
mat i magen. Det så ikke så alt
for fristende ut, og vi hadde lyst
på varm mat. Nina spurte dama
bak disken om muligheten for å

få noe varm mat. Det skulle nok
ordne seg, hvis vi likte fiskesup-
pe. Fiskesuppe var helt greit for
oss, og etter en stund koste vi
oss med den beste fiskesuppa vi
noen gang hadde smakt. Varmt,
ferskt, hjemmelaget brød fulgte
med, så det ble et riktig herre-
måltid. 
Neste stopp het Nordmannvik,
der vi fylte bensin og fikk et tips
om å kjøre til Olderdalen og ta
ferje videre derfra. Det ville
spare oss for drøyt en mil. Vi
hadde hellet med oss, og nådde
akkurat ferja. Vi kom til
Lyngseidet, kjørte en liten bit, til
Svensby, hvor neste ferje skysset
oss over til Breivikeidet. Så var
det bare et kort stykke, og vi var
i Tromsø.

Et stille Nordens Paris 
I Tromsø bodde vi på Tromsdalen
camping, der vi fikk oss en dusj
og litt lettere klær. En taxi ble så
bestilt, og vi ba sjåføren kjøre
oss til en bra og billig restaurant
i sentrum. Det ble kinesisk mat
denne dagen. God mat og en
kald pils. Vi trasket litt rundt og
tittet. Det var ikke så mye folk å
se, og på en pub, hvor vi parker-
te en times tid, var det også vel-
dig stille. At det var seint en
mandagskveld var nok grunnen.

Å se Ishavskatedralen i et spesi-
elt lys, var utrolig vakkert.
Tilbake på campingplassen kunne
vi se at flere mc -gjester hadde
kommet. De fleste var tyskere. Vi
hadde sett noen av dem på
turen ned fra Nordkapp. Atter
var en dag forbi, og det var på
tide å køye.
Nå hadde vi vært på tur i ni dager
og vi hadde vi et stort mål igjen.
Nemlig Lofoten. Vi tok peiling på
Harstad først. Det gikk gjennom
Andselv, Bardu og en stopp i
Narvik. Vi så oss litt om der, men
på grunn av at kvelden kom
sigende, måtte vi videre for å
rekke fram til Harstad før det blei
for sent. Så kom regnet, og det
kom i store mengder. Å sette opp
telt nå, fristet ikke. Store strek-
ninger med nylagt asfalt og regn,
gjorde at vi måtte sette ned far-
ten betraktelig. Vi kom omsider
helskinnet fram og fant et spise-
sted med det klingende navnet
”Druen”, hvor vi stoppet opp og
fikk oss middag. Deretter fant vi
Harstad camping, der vi til alt hell
fikk den siste ledige hytta. Det ble
en god dusj og massasje, som seg
hør og bør, og en telefon hjem.
Det var 4. juli, så folket var i
Lillestrøm og så på fine amerikan-
ske biler og tok en øl i varmen.
De hadde 20 grader ute, mens vi
hadde 12 grader inne. Da var det

godt å ha en god og varm sove-
pose.

Gjennom Lofotens flotte
natur
I Lofoten kan man si at været er
lokalt. Vi hadde alt fra stekende
sol til sprutregn. Heldigvis for
oss var det mye oppholdsvær
også. Vi fulgte E 10 til Sortland,
der stoppet vi på en bensinsta-
sjon og vasket syklene våre. De
så helt jævlige ut, for å si det
mildt. Brunsvarte, med klumper
fra den nylagte asfalten. Så gikk
ferden videre til Stokmarknes og
Melbu. Der var det slutt på veien
og vi måtte ta ferje over til
Fiskebøl på Austvågøya. Det var
en stund å vente på båten, så vi
koste oss på kaia med en is hver.
Svolvær og Kabelvåg ble så pas-
sert og vi kjørte gjennom utrolig
flott natur. På den ene siden
hadde vi blåsvarte fjell med snø
på toppene, og på den andre
siden var fjellene irrgrønne av
frodige vekster. Det hvite vi
trodde var snø på strendene, var
hvit sand. Akkurat da var himme-
len knall blå. Det er nesten umu-
lig å beskrive med ord hvor vak-
kert det var, det må oppleves. 
På Vestvågøya og skulle vi videre
ut mot Leknes. Et var da jeg
gjorde en bommert. Jeg tok
veien til E 10 i stedet for å fort-
sette på E 10, som er hoved-
veien. Det straffet seg. Enkelte
steder hadde de gravd tvers
over veien og etterlatt seg brede
striper på tvers. Vi dempet litt på
farten på de første, og det gikk
greit, men på et sted var høyde-
forskjellen ganske så stor, og jeg
oppdaget det litt for seint.
Sykkelen forsvant under meg, og
da jeg var på vei ned, kom sykke-
len opp. Det ble real juling vil jeg
påstå. Jeg måtte stoppe og gå av,
for å rette kroppen igjen. Nina
fikk seg en god latter og jeg
kunne ikke annet enn å flire sjøl
heller. Men godt var det ikke. Vi
kom omsider fram til Leknes,
der det var et hotell som også
leide ut hytter. Vi fikk oss ei
hytte og pakket ut. Etterpå dro
vi inn til sentrum for å se oss
om, og få oss en matbit. Vi fant
ut at vi skulle ta en tur til Borge
dagen etter, til vikingmuseet.
Tilbake til hotellet fant vi ut når

862 mil på to hjul x 2   

Vikingemuseet på Borg.
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ferja til Bodø gikk, og det passet
bra for oss. Da kunne vi dra til
Borge først, og så reise til
Moskenes, der ferja gikk over til
Bodø. Vi ble sittende å prate
med hotelleieren utover kvelden,
før vi fant soveposen.

Vikingebesøk
Å få se hvordan vikingene
bodde, var ganske spennende.
Det kostet noen kroner å
komme inn, som på de fleste ste-
der, men å få gå inne i det enor-
me bygget var en opplevelse i
seg selv. Her kunne en se det
meste. Alt fra klær, verktøy,
smykker, jakt og fiskeredskaper,
stoler, bord og senger. Ja det
meste som de hadde omgitt seg
med. De kunne ikke vært så
store disse vikingene, for seng-
ene var ganske korte. Vi antok at
det de ikke hadde i lengde, tok
de igjen i bredde. Ute på områ-
det drev folk og gravde etter
små skatter. De kunne vise oss
bryner, fiskekroker, nåler og
andre småting. Etter et par timer
var det dags å sette nesa mot
Moskenes. Det var ikke rare
veiene, så det gikk smått, men
det var mye fint å se på langs
veien. Ferjeturen var lang, nesten
fire timer tok overfarten. Sola
prøvde å varme oss der vi satt
på dekk og skuet utover havet.
Heldigvis var vi godt kledd, i
motsetning til andre turister
som løp ut og inn og knipset bil-
der. Vi var nok godt herdet på
turen vår, så vi ble på dekk til
båten la til kai i Bodø. Der fylte
vi bensin, og la i vei mot Løding.
Der tok vi en middag og spurte
etter overnattingsmuligheter. Vi
fikk beskjed om å kjøre et lite
stykke tilbake og der vi svinger
inn mot Saltstraumen, ligger det
et hus hvor ei dame, kalt Huldra,
tok imot overnattingsgjester.
Som sagt så gjort. Vi fant fram og
for 150 kroner per hode, fulgte
det med både sengetøy og fro-
kost. Syklene fikk vi parkere bak
huset og vi tok med oss toalett-
vesker og noen klær inn. Det
hadde blitt mye frisk sjøluft den
dagen, og det var godt å komme
i seng.

En fantastisk frokost
Neste morgen var vi tidlig oppe,
men Huldra hadde visst ristet
småfuglene ned fra buskene. Det
var et frokostbord vi ikke hadde
sett maken til på turen. Og det
duftet nydelig av mat og kaffe. Vi
forsynte oss godt, får nå skulle vi
ut på turens nest lengste strek-

ning, i overkant av 70 mil. Vi skul-
le kjøre helt ned til Rørvik i
Nord Trønderlag, der jeg har for-
eldrene mine. Vi skrev noen lin-
jer i gjesteboka og takket pent
for oss, og så var vi i gang. Først
til Fauske og så ut på E6, mot

Saltfjellet. Det gikk bra unna på
de fine veiene og det var strå-
lende sol. Saltfjellet er jo også
flott å se, her var store vidder
med snødekte topper. Vi bare
måtte stoppe å ta noen bilder. Så
nådde vi Polarsirkelen. Der var

det satt opp en merkelig, men
flott bygning, som inneholdt kafé
og noen små butikker. Der fikk
vi både handlet litt, og spist et
lite måltid før vi skulle videre.
Nå hadde det skyet til og noen
få regndråper var i lufta. Pytt,
pytt, tenkte vi. Ferden fortsatte
og vi gjorde en stopp i Mo i
Rana, for å tanke opp og ta ei
lita pause. Deretter var Mosjøen
neste, og nå regnet det kraftig. I
tillegg var asfalten skrapt, så det
var små langsgående riller. Vi
følte at syklene vandret fra side
til side. En ganske ekkel følelse,
og fort var det umulig å kjøre på
dette underlaget. Rett før
Mosjøen ble veien fin igjen. Vi nå
følte oss som to blaute katter, og
tok en stopp i Mosjøen. En mat-
bit måtte til, og jeg ringte forel-
drene mine og fortalte at vi var
på vei. 

På slektsvisitt
Stefaren min skulle møte oss på
Kolvereid. Vi hadde et godt styk-
ke igjen enda, og det regnet og
regnet. Men nå var vi så våte at
vi brydde oss ikke om det leng-
er. Det var i hvert fall ikke kaldt.
Vi passerte Namsskogan og om
litt skulle vi svinge av E6. Ved et
skilt der det sto Høylandet og
Gartland, dreide vi vestover. Nå
gikk det oppover og det ble kjø-
ligere. Overalt var det sauer som
var vanskelige å overtale til å
flytte seg ut av veien. Endelig så
vi Kolvereid, Norges minste by.
Vi stoppet ved bensinstasjonen
og jeg ringte stefaren min. Vi fikk
forklaring om hvor vi skulle
kjøre, så skulle han møte oss på

Vivan på ferga fra Moskenes til Bodø.

Fengselet på Rørvik



45

halvveien. Nå var vi så våte og
stive, at da jeg skulle ha på meg
hjelmen, orket jeg ikke å løfte
armene, men måtte holde hjel-
men og tre hodet nedi. Heldigvis
hadde vi fremdeles det gode
humøret vi hadde hatt på hele
turen, og latteren satt løst nå
også, hvor galt det enn var. Det
surkla i støvler og hanskene
kunne vi vri opp som skurefiller.
Vi klatret på syklene igjen og dro
av sted. Etter en stund møtte vi
en bil som blinket med lysene.
Bilen snudde, og kjørte forbi oss,
og vi fulgte vi etter. Fremme var
det himmelsk å komme inn og få
av seg mc-bunaden, som var
dobbelt så tung som ellers. Tørre
klær, varm mat og ei god varm
seng var bare helt nydelig.
Dagen etter tok foreldrene mine
oss med på en rundtur på
Viknaøyene. Vi var der som små
på ferie og fisket. Det er snart
20 år siden nå, og mye var foran-
dret siden den gang. Selve Rørvik
by hadde vokst enormt, med
bygninger i stål og betong. Men
de har også tatt vare på mye av
det gamle, både hus og småste-
der. Rørvik fengsel er litt av et
skue. Er det fire fanger der, er
det fullt. På Mellomvikna var
oppsettingen av de kjempestore
vindmøllene i gang. Det skulle
bygges en hel park med disse
kolossene. På Abelværkanten
står den største. Og giganten er
visst Nordeuropas største. Man
må se den med egne øyne for å

skjønne hvor enorm den faktisk
er. Etter rundturen tok vi en
blund, mens moren min laget
middag. Vi skulle ha ferja over til
Namsos klokka 19.00. Vi fikk i
oss et realt måltid og tiden var
kommet for å pakke sakene våre
igjen. Klærne hadde heldigvis
tørket, og vi fikk på oss utstyret
og var klare til siste og også
lengste etappe. 89 mil skulle vi
kjøre, før vi var hjemme.

Finanskrise
På Kolvereid skulle vi fylle bensin
til siste etappe. Etter å ha betalt
bensinen hun hadde fylt, oppda-
get Nina at det ikke var mer
penger på kontoen. Kontoen min

var like skrapa. Men jeg, optimist
som alltid, hadde en plan.
- Vi drar, jeg skal alltids få en ide
om hva vi skal gjøre underveis. 
Da vi kom til Steinkjer ende-
vendte vi alt av lommer, lomme-
bøker og sykkelvesker. Det ble
faktisk nok til fulle tanker på
syklene av det vi klarte å skrape
sammen av småpenger og en
svensk hundrelapp. Siden reser-
vekannene våre var også fulle,
skulle vi nok komme et stykke
til. Nå hadde jeg fått enda en ide,
men kunne jeg skaffe pengene
akkurat når vi trengte det? Vi
kom til Trondheim og tok en
pause, før vi trillet videre. Vi fikk
en liten overraskelse da vi, vante
som vi var blitt til de lyse net-
tene, nå kjørte inn i bekkmørket.
Samtidig begynte det å regne og
asfalten ble svart og stjal alt kjø-
relys.
Klokka hadde passert midnatt.
På en øde strekning stoppet vi
ved en ubemannet bensinstasjon.
Nå skulle jeg prøve ut min ide.
Jeg ringte til ”gubben” og lurte
på om han kunne overføre peng-
er fra hans konto til min, over
pc’n. Jeg fortalte hvordan det var
fatt med oss og hvor vi var. Han
skulle gjøre et forsøk og ringe
tilbake når alt var klart. Fem
minutter etter fikk vi beskjed
om at det var gjort, men han vis-
ste ikke når vi kom til å få dem.
Jeg ringte kontofonen, og der!
Pengene var på min konto, og vi
kunne fylle bensin helt til
Sørlandet, om vi det ville. Takket
være at han og jeg hadde samme
bank.

Siste etappe
Vi ventet litt til dagslyset kom
før vi reiste videre. Nå var vi så

lettet og glade at milene forsvant
unna som en lek. Vi tok av mot
Tynset på riksvei 3, og kjørte
Østerdalen nedover. Halvveis til
Elverum stoppet vi og spiste nis-
tepakka vi fikk av mora mi. Nina
begynte å bli trøtt og ikke langt
fra Elverum måtte vi stoppe ved
en rasteplass. Jeg så i speilene at
Nina begynte å bruke hele veien.
Hun krabbet av sykkelen og la
seg rett ned på asfalten med
hjelmen på, med arma i kryss
over brystet, og slokna. Jeg hørte
bare at det dura inni hjelmen.
Sjøl turte jeg ikke sove noe, for
da veit jeg av erfaring at jeg ikke
er menneske igjen etterpå. Etter
20 minutter var hun ganske pigg
igjen, og vi kunne fortsette
videre. Ved Elverum stoppet vi
og tok en matbit og litt kaffe på
Elgstua. Det hjalp betraktelig, og
deretter kjørte vi ut til E 6, og
tok strake veien ned. Nå ble det
ingen stopp før Skedsmokorset.
Vi skulle ta en pause der for å
takke for turen, og ønske hver-
andre vel hjem. Jeg skal innrøm-
me det at vi begge synes det var
litt vemodig at turen var slutt. Vi
kjørte i følge ned til Lillestrøm,
hvor våre veier skiltes for denne
gang. Da var klokken 10.30. på
formiddagen, og vi hadde vært
på farten i 14 dager sammen. 
Jeg fikk litt problemer i dagene
etterpå. Når jeg våknet på mor-
genen, var jeg klar for MC tur.
Jeg var utrolig rastløs og holdt
på å gå på veggene. Kuren mot
dette ble at jeg ble nødt til å ta
noen kortere turer, for å kurerer
reisesuget. Men etter noen dager
kom jeg da ned på jorda igjen,
heldigvis…
Fortsettele kommer.

Slik sover en ekte mc-fører.



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

Twin Riders Mc
Fredags kaffi m/mer i
Sykkylven. Hver fredag
møtes vi til hyggeli treff.
Alle intreserte e 
velkommen.
Jan Ståle tlf.92 49 18 41
e-mail: t-runhil@online.no

Hver onsdag er det 
sosialt treff i klubbhuset 

i Vingrom med 
servering! 

Alle er velkommen!

SLEIPNER MC

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! 

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

Bjørn, Mobil 91102464

Kaffekveld hos 
Verdal MC
hver tirsdag.
H-DOCN medlemmer

og andre motorsyklister
alltid velkomne!
Ny adresse: Vi har ny postadresse:
Verdal mc Kassefabrikkveien 6
7650 Verdal
Besøksadresse er som før.

Kaffekvelder
Ellers er det verd å nevne
at det er varm kaffe og hyg-
gelig 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

H-DOCN 
inviterer til
grilling på H-D
Tromsø fredag
11. september.
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Kaffetreff 
Torsdager på
Bangsund til Heroes
mc, klokken 1800 og
utover. DK Aage.

H-DOCN fest hos
Boogers Mc i
Sandefjord 
29. august i 
forbindese med 
styremøte.
Velkommen!
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Referat fra 
årsmøte i H-DOCN 2009.
Valle kl. 12:00, 13.06.2009.

Styret i 2008 har bestått av: Øystein Aa, president
Jan Nerland, visepresident
Kjell Lindberg, kasserer
Trond Hofsøy, styremedlem
Børge Moe, styremedlem
Kenna Torkildsen, styremedlem

01.11.2008 sa Øystein Aa takk for seg og inn kom Stein Åge Buck.
Børge ble konstituert som president og Stein Åge ble styremedlem.

Møtet. 
25 stemmeberettige møtte opp.

- Åpning av presidenten.
- Møteleder: Jan Nerland.
- Referent: Stein Åge Buck
- 2 medlemmer for å signere referatet: Gry Kleven og Tom Eilertsen.
- Godkjenning av innkalling. Ingen merknader.
- Årsberetning av Børge.
- Økonomi v/Kjell - plusser og minuser

- ingen spørsmål / kommentarer
- Budsjett v/Kjell - Åsmund Lindal kommenterer: 

Skryt av H-DOCN`s  gode økonomi og 
spesielt bladet.

- Innkomne saker: Ingen
- Vedtektsendringer: Ingen- Ingen pause
- Valg: Kenna leste opp på vegne av valgkomiteen. 
(Vedlegges protokollboka)

Følgende er på valg:
President: Børge Moe
Styremedlem: Jan Nerland
Styremedlem: Trond Hofsøy – har varslet om at han ikke ønsker
gjenvalg

Valgkommiteen foreslår: 
Ny President: Børge Moe
Nytt styremedlem : Vegard Glomstad i plassen for Trond Hofsøy, 
Nytt Styremedlem : Jan Nerland 

Som Vararepresentanter forslår valgkomiteen:
Øystein ”Doktoren” Ness
Rannei Bakk
Åsmund Lindal

Styret la til Bjørn E. T. Larsen som vara

Alle ble valgt.

Neste valgkomite består av Sigurd Langeid, Trond Hofsøy og
Sandra Viken.

Møtet hevet kl.12:30.

Signert av: Tom A Eilertsen og Gry Kleven
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i Norge 2009
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 

Inant MC Catfich, Kjerknesvågen 17/19- Juli 
Kontaktperson: Remy - Telefon: 92066228 
Info: Levende musikk, steinbitsafari i båt å masse party i maritimt miljø. 
Å gover! 

Familietreff Tornados 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

Dozerparty Killinga 24. - 26. Juli.
Se annonse denne side.

Hercules MC, Jessheim. inviterer til 11th Days of Thunder. 
31/7-2/8 2009. Live musikk, BBQ. Bozze&Beer.Camp. Transport til EM runde i
Dragrace,Gardermoen. www.herculesmc.com

Sprengstart MC Klæbu Treff 31.07 - 02.08 2009 
Telefon: 72832060 - Email: sprengstart@hotmail.com 
Info: Sjekk www.sprengstart.com 

Arctic Rally 31-02 Aug. Ballangen Nordland. Åpen H-D butikk, Arctic
Games, Arctic bar&grill, Bike show, Demo rides, Felleskjøring i natgurskjønne
omgivelser, Tattoo, Live music mm. HOG Arctic Chapter 91690655

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

Late Summer Run 7. - 9. august Gudvangen

Lucifers Mc Høsttreff i farmen, 28. - 30. aug. www.lucifers-mc.com

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 

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. 

End of Season Party, Lyngdal, 07 Nov.Harley Riders Lyngdal. Kontakt gun-
nar@twinthunder.no 91360130 Levende musikk, Brukbare sanitære forhold,
Huligheter for hytteleie.

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
Bengalos mc Bikeshow & Party 10 – 12 juli www.bengalos.com

For informasjon om treff i U.S.A. 
sjekk ut; www.motorcycleevents.com på nettet!



RIVERSIDEcustom
Custombutikken ved Sarpsborg
• Har du behov for deler, ombygging av din sykkel, eller kanskje 

ønsker du at vi skal skaffe deg drømmesykkelen?
• Service, reparasjoner, overhaling og ombygging.
• Vi har bygd sykler i mange år og kan bygge om din sykkel fra 

mild til wild!

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

RIVERSIDE CUSTOM

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 for-
mater på bildefilenet: jpg, tiff, o.l.

Bilder sendes som separate filer.
Pass på at du sender bildene som fil, og ikke som foto. Da
slipper du at mailprogrammet i pc-en din forminsker bildene.

*Et bilde må minst ha 500 kb størrelse, oppløsningen skal
være 300 dpi i montert størrelse. Er du usikker på om bildet
kan brukes, send et prøvebilde, eller ring eller mail og spør.

Hilsen Redaktøren
Mail: news@h-docn.no 
Tlf: +46 52460010 
Mob.: +47 913 84 050 - Mob: +46 736511138

SELGES

Damekjørt -97 modell Sportster 1200. Kun 1

eier. 37000 km. Masse utstyr: Orig. sidevesker,

flytende skiver, bærer, sissybar, vindskjerm, 3

saler, servicehefte. Motor har topper, stempel,

kammer og tenning fra Buell og ny S&S forgas-

ser. Meget strøken og sprek sykkel med rå lyd.

Pris: 85000,-.

Epost: h-d.moe@ique.no  

Mobil:952 84 340.



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

B for Basic (eller Bobber)
Var det ikke dette det skulle handle om? Enklest mulig og helt ekte?
Hvorfor kjøre toppventilert når Flathead Power tar deg dit du skal?
Friheten – det er deg selv, sykkelen, teltet og soveposen.At du kom
i skade for å ta med varmt og kaldt vann hjemmefra – det får vi
bare bøye oss for! Foto fra SuperRally 2006.
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Gallerier.2009:Gallerier.2007  08-04-09  17:57  Side 3
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Av Børge.

Hei alle sammen!
Nå er det sommer, og mc-aktivitetene står i kø. Her i Oslo har NMCU
og Company MC nok en gang samlet mc-miljøet på Østlandet til et vel-
lykket Oslo Open på Bjerkebanen. Vi hadde overkant av 2000 besøkende i
finværet. Høydepunktet var selvfølgelig NM i sykkelbygging og her var
både konkurransen og forventningen stor. Utdeling av premier med påføl-
gende hederlig omtale, ble som alltid, utført av Gard fra Company MC.
Gratulerer til dere alle. 

H-DOCN stilte med egen stand som ble ivaretatt av DK-ene
Mette og Vidar, samt butikksjef Morten. Tiltaket med kaffe og
nystekte vafler sørget for godt besøk. 

SuperRally i Finland er også historie. Her ble det gjort skikkelig
grunnarbeid med blant annet avtale med værgudene. De sørget
for vær som nesten kunne måle seg med fjoråret i Danmark.
Arrangementet samlet ca 10 000 deltakere fra hele Europa. Fra
Norge stilte vi med et stort kompani, både fra nord og sør.
Foruten noen små feilskjær, gjennomførte finnene et flott
SuperRally. Vi har allerede begynt å glede oss til neste år i
Hellas.

Viktig info til alle dere medlemmer. Jeg har store problemer
etter hver utsendelse av News. Det kommer i retur mellom 20
og 30 blader på grunn av manglende adresseendring. Jeg forsø-
ker hver gang å finne den nye adressen, og det er ikke alltid like
lett. Posten gjør det heller ikke lett for oss. En person kan ha
flyttet bare noen hus i samme gate, men posten sender bladet i
retur selv om de kanskje vet hvor vedkommende bor. Dette
gjør de fordi adressen ikke stemmer. 

Til dere som hører om noen som ikke lenger får bladet, be de
om å ta kontakt med medlemskontoret, så skal vi ordne det.

Ønsker alle en riktig fin sommer om det blir her hjemme eller i
utlandet.
Kjør forsiktig, husk at noen er glad i deg.

Tove
medlemskontoret

Presidentens hjørne.

Hei, og god sommer alle sam-
men! 
Da har det vært årsmøte, og valg
på vårt Internasjonale Rally på
Valle. Trond Hofsøy var den
eneste i styret som ikke ønsket
gjenvalg. Valgkomiteens forslag
var at Vegard Glomstad skulle
overta etter Trond, og ingen av
de 26 oppmøtte hadde noe imot
det. Vi takker Trond for innsat-
sen. I tillegg til Bjørn ET og
Åsmund, har vi fått inn 2 nye
vararepresentanter; Rannei Bakk
og Øystein Ness. Jeg ønsker de

nye i styret velkommen, og tak-
ker samtidig for tilliten når dere
valgte å benytte meg som presi-
dent i neste periode. Referat
finner du et annet sted i bladet.
Et flott vær i Setesdalen var ikke
nok til å lokke mer enn 180 per-
soner til Valletreffet. Det er vel
litt i underkant av hva vi hadde
håpet på. Men mange hyggelige
treffdeltagere, så ut til å trives
godt i hverandres selskap. At det
var litt kjølig på kveldene, fikk
fart på varesalget i medlemsbu-
tikken og omsetninga ble meget
god. Ingen teknisk arrangørklubb,
gjorde at det ble masse arbeid

på noen få styremedlemmer.
Dette er ingen god løsning for
oss, og vi vurderer å flytte
hovedtreffet fra Valle.

Superrally 2009 i Seinajokki er
også over, og de rundt 10000
som fant veien dit fikk et flott
opphold i nydelig vær, med mas-
sevis av god rock’rollmusikk, god
mat og mer enn nok å drikke. Et
noe langstrakt campingområde
førte til at vi som fikk plass
lengst unna musikk, butikk og
–barområdet, kom hjem topp-
trent etter all gåinga. Ordninga
med pant på plastglassene sørget
for minimalt med søppel. Vår fin-
ske broderklubb fikk skryt av
bystyret for det reneste arrange-
mentet i Seinajokki. Vi takker H-
DCF for et godt Superrally.
Neste år er det Hellas som er
vertskap for SuperRally.
Hvis du ikke fikk med deg SR
eller Valle, er det flere muligheter
i vente. Sjekk treffkalenderen.
Det er en flott følelse når biken
er ferdig pålesset og turen til
neste treff er i gang. Rå motor-

kraft, sol og vind, lukta av
nygjødsla jorder, en liten regnby-
ge……. Og kjører man flere i lag
føles det enda bedre. Så kom
igjen, ikke se an været, men nyt
turen.
Neste styremøte blir siste helga i
august. Har du noe du ønsker vi
skal ta opp på møtet? Gi oss
beskjed, alle innspill mottas med
takk.
Fortsatt god sommer. Kjør for-
siktig, det er masse stressa ferie-
folk med alt for store biler og
campingvogner på veiene.

Vi ses
Børge Moe

INFO FRA
MEDLEMSKONTORET

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

Presidentens 
Hj¿rne
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KENNA

Mob:  90 54 49 48 

E-mail: skto@statoil.com

God sommer alle!
Når dette leses er det juli og arrangementene står i kø rundt omkring i
furet værbitt. Det være seg treff, konserter, jubileer og annet sosialt. Man
får aldri med seg alt som frister, noe må rett og slett prioriteres bort.
For egen del har det blitt bra med kilometer på to hjul så langt i
sesongen. Super Rally i Finland var et must, AC/DC konserten på
Valle Hovin det samme. Men noe har man selvfølgelig også gått
glipp av. Sånn vil det alltid være, poenget er bare at man føler
at man har fått med seg noe, og ikke går glipp av alt som er
moro. Gjør man det, har man etter min mening litt feil
fokus.

Vårt hovedtreff og årsmøte er når dette leses arrangert.
Styret har fått ny sammensetning og konstituering vil finne
sted på neste styremøte som er berammet til 29. August.

Det faktum at det på denne årstiden er stille i vår organi-
sasjon, tar jeg som et klart signal på at tingenes tilstand
er ok, og at folket er opptatt med turer og sosiale
arrangementer.
Det er fremdeles mye moro som skal skje før løvet
blir gult. Run To The Artic Fun i Storfjorden er like
rundt hjørnet, dette arrangeres 16-19. Juli. Her er
det garantert høy partyfaktor og Gregers
suppe er viden kjent i store deler av den sivi-
liserte verden.

Rannei og gjengen i Tornados arran-
gerer det som for mange store

og litt mindre
bikere er årets høydepunkt på treff-

fronten, nemlig Family Run 24-26 juli.
Dette er et prisverdig tiltak som bare blir mer

og mer populært.

Late Summer Run er i år flyttet og går av stabelen 7-
9. August i Gudvangen. DK Stig har sammen med gode

hjelpere full kontroll på dette tradisjonsrike
treffet.

Årets siste treff i H-DOCN regi er Final Run i
Verdal 18-20 september. Også her er alt i rute. 

Som du skjønner, det er ingen grunn til å sitte hjemme. Kom
deg ut og møt hyggelige mennesker i en god atmosfære.

I distrikt 8, Østlandet, har Mette valgt å trekke seg som DK.
Jeg vil på vegne av styret takke for innsatsen og ønske lykke til
videre.

Vi ses plutselig!

Mvh
Kenna. 
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DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

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

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

DISTRIKT 2:
Norland

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

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

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

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

DISTRIKT 3:
Nord- og S¿r-Tr¿ndelag

Det har vært sommer en stund og
mange her oppe har allerede lagt bak
seg halve sesongen med super rally og
masse moro. Mens jeg forfatter innleg-
get er det enda noen dager til midt
sommer(9) og jeg har ikke inntrykk av
at folk flest har pillet av seg langarmet
og ullundertøy enda. Jeg var ute en
ettermiddag for å polere noe krom på
biken og ble ikke akkurat sittende i
sola. Det gikk greit til å begynne med,
men etter å ha gnikka den ene potta
begynte det sånn smått å blåse litt fra
nord. Omgivelsene er jo grønne og jeg
merket ikke grunnfrosten før det
begynte å gå tregt med praten og kaf-
feskvetten i koppen ble sørpete.
Beinhard som jeg er tok jeg med ung-
ene og gikk rett inn i varmen, og rakk
akkurat å komme unna en råkald eling
med sludd. En svenske jeg traff i går på
en Dyna med apeheng uttrykte sin for-
tvilelse over temperaturet. ( Les Skåne
dialekt)
- Sattan,  jag har ju inte klâder for det
her klimatet, den jevvla dårebuksan her
går inte at bruka. Vart  fan fins det kle-
der tils det her vederet? Jag kan ju inte
åka så her, det kjens ju faen som jag er
naken!
Vel, jeg anbefalte mannen ull, ull og
atter ull samt ekstra genser. Skinn eller
Goretex utenpå.
-Goretex hva faan er det, man kan vel
for helvete inte kjøra Harley i nåt som
kallas Goretex!
Jeg tror ikke jeg klarte å overbevise
svensken om noe som helst, men det
kan vel være mitt tips til alle som skal
legge turen til nordlige deler av landet.
Ha med ekstra varme klær, det skifter
fort her.
God sommer!

Halloys. 
Når jeg sitter å skriver dette, er det sol
fra blå himmel. Mange i nærområdet
har gjort unna mange mil på sykkelen
allerede, vi har hatt en knallperiode
med godvær. Optimisten går for en
sommer med godvær og mange lange
turer og andre gjøremål er booket. 

Super Rally er også like om hjørnet, så i
kommende periode er det mye som
hender. Så viss man berger kortet, unn-
går brudd i føtter og i håndledd, blir
det en super tid fremmover. ”Obs!”
Også om man har batteri, itj saint Per
Ole? 
Minner også om at kaffekveldene er
tirsdager og torsdager fra klokken 1800
og utover hos Heroes mc på Bangsund,
oppfordre alle til å ta turen for en mc
prat. Håper jeg selv får tid til å kjøre litt
rundt og rundt for å avlegge besøk til
klubber i distriktet. Så frem til neste
gang, tvi tvi, kjør forsiktig.   

Hilsen Aage.

Goddag og takk for sist alle sammen.
Nå er sesongen for min del godt i gang,
og jeg må si de var godt å få opp india-
nerteltet, som små barn kaller lavvoen.
Jeg har ikke så mye på hjertet denne
gang, men vi vil selvfølgelig minne om
Familetreffet på Bakksetra den 24-26
juli. I fjor var dette treffet en suksess,
med knallvær og rekordbesøk.
Jeg minner også om Rally Nordvest 21-
23 aug, ved Langvannet i Fræna kom-
mune.
Kjør forsiktig.

Hilsen Team Nordvest, denne gangen
ved Geir.

Hei Folkens
I skrivende stund har vi nesten brukt
opp hele mai måned. Sesongen har
startet brått, med masse godvær og
flotte temperaturer.
Litt har jo skjedd på kort tid i landet
rundt territoriet her hjemme.
Det var vært arrangert Open House
hos H-D Nord-Norge. Det skjedde 25.
april, med visning av 2009 modellene.
Dette foregikk i øsende regn. Her var
det et yrende liv av vårkåte bikere som
hadde trosset værgudene og møtt opp. 
På klubben hadde vi bestemt oss for å
prøve med et “vårslepp” på 1. mai, med
kaffe og vafler fra kl 11, og en rundtur
på ca 4,5 mil i kommunen. Etterpå var
det grilling og lystig lag utover kvelden.
Vi summerte 54 oppmøtte MC og
desto flere folk, noe som var langt over
forventningen. Vi hadde 2 stands,
NMCU avdeling Nordre Nordland og
H-DOCN.
Dette ga mersmak og vi kommer til å
gjenta dette neste år, muligens med en
utvidelse.
Jeg avslutter nå, til fordel for en god del
i hardpakking til Super-rally i Finland.  
Jeg ønsker herved alle en Riktig God
Sommer. 

Ride free…  Knut Are.

Heisann  alle sammen
Når dette skriver er både 1. mai turene
og 17. mai gjennomført. For noen i
strålende vær og andre i mer ”normal
modus,” altså gråvær og regn. Men for-
tvil ikke, sommeren er forhåpentligvis
snart over oss og med den kan du
regne med i alle fall noe solskinn inn-
imellom. 
For oss i sørdelen av Nordland har
syklene vært ute og brummet allerede
ei god stund nå. Noen hissige plastrak-
kett piloter har allerde rukket å bli
bøtelagt, så sommeren er utvilsom like
rundt hjørnet. Hva skjer ellers her på
Helgeland? Tja spør du meg er det ikke
mye i organisert H-DOCN regi.
Men jeg planlegger å få til et kaffetreff
om ikke annet, en gang i måneden her i
Sandnessjøen.
Kommer til å kontakte de av dere som
står oppført i egnen på SMS med opp-
lysninger om når og hvor. Så til da, kjør
sikkert og kos dere.

Jostein

Hei.
Vi hadde en snøfri 17. mai, og det tyder
på tidlig vår. Scootersesongen er for
lengst over her oppe i Nord, og jakten
på mil leder oss ut på nye veier, på to
hjul.

Ha en fin sommer folkens, vi sees på
veien.
Øystein

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

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
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DISTRIKT 5:
Vestlandet

STIG  JENSSEN   
Tlf 918 57 115  
shovelpower@broadpark.no

DISTRIKT 6:
S¿rvestlandet

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

DISTRIKT 7:
S¿rlandet

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

DISTRIKT 8:
flstlandet

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

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

SOMMER OG SOL!
Da er sommeren, sola, ferien, alle de
gode treffene og fellesskapet i full gang. 
Det er godt å høre at så mange
Harleyentusiaster gleder seg over å
kunne kjøre sammen. Her i Vestfold og
Telemark har vi vært en gjeng som har
kjørt dagsturer til Tyrigrava, Vestfold
rundt, indre og ytre veier med noen
stopp underveis, hos en klubb eller på
ei kro langs veien. Sesongen har vært i
gang lenge og jeg fått med meg mange
“lange” fine turer med kjente og ukjen-
te.
Notodden blues er et mål for mange i
sommer. Da er min sterkeste anbefaling
Heavy Horses som det naturlige sam-
lingspunkt med unik service, greie gut-
ter og høyt under taket. 
Ellers foregår det flere ting hver helg
hele sommeren. 28.-30. august er det
Rjukan Trubadurfestival (hvor jeg deltar
selv). Samme helg det Trollrally for de
som vil ha med seg begge deler og ei
fin helg i Telemark.

http://www.rjukan-trubadurfestival.com/

http://www.heavyhorsesmc.no

Vi ses i sommer!

Hilsen Bjørn Vidar.

Hei godtfolk.
I skrivende stund er vi i siste halvdel av
mai, og sesongen er for lengst i gang.
Vi hadde en meget hyggelig 1. mai tur
med frokost på Nebbenes før vi kjørte
Mjøsa rundt. Dagen opprant med per-
fekt vær og masse sykler, og det ble
grilling som en fin avslutning på dagen. 
Jeg har ikke kjørt så mye i år på grunn
av en vannlekkasje hjemme som har gitt
meg mer en nok å gjøre. Håper å få til
en Finlands tur i alle fall.

Nå må jeg bare avslutte for jeg skal
bryte opp gulvet. Hurra så morsomt…

Håper dere får en triveligere sesong..

VIDAR

Hei hei!
Nå ser det ut som det ordner seg for
MC Garasjen Stavanger, nye lokaler er
snart i eie, eller rettere sagt,”leie” Men
masse arbeid gjenstår før vi kan flytte
inn. Vi vil komme tilbake med mer info
senere, når vi har kommet i gang.
Nå må jeg få skryte litt av Stavanger
komune, som har gitt oss MC folk alle
de finne parkeringsplassene i byen.Vi
ville jo gjerne ha plassen foran Burger
King, men nytorget tilater ikke dette.
Einar og jeg skal prøve å få i stand noe
til høsten, men nå i sommer blir det
ikke noe.
Sommeren er en travel tid for mange,
så vi velger høsten når det roer seg.
RIDE FREE
Hilsen DK Glenn

Hei igjen alle sammen!
Når dette bladet kommer ut, er vi for-
håpentligvis midt i en deilig ferie! Håper
dere som var på Superrally hadde en
flott tur, jeg måtte dessverre være
hjemme i år også. Jeg skal ikke skrive så
mye denne gangen, for jeg har bestemt
meg for å slutte som DK. Tiden strek-
ker dessverre ikke til, og da føler man
seg utilstrekkelig på grunn av det. Men
sånn er det når man starter egen
bedrift, da jobber man nesten døgnet
rundt. Så lenge man synes det er gøy,
spiller det jo ingen rolle. Da gjenstår
det bare å takke for meg, det var utro-
lig koselig å bli kjent med de mennes-
kene jeg har fått kontakt med, og ikke
minst å bli kjent med de andre DK-ene
rundt omkring i det flotte landet vårt!
Ha et flott liv, og glem ikke refleksves-
ten, gjerne orange og med H-DOCN
på ryggen!

Stor klem fra Mettemor.

Hei alle harleyvenner!
Tida flyr, og derfor må vi bare forsøke å
tviholde på den fine tiden vi nå går inn
i. Jeg driver litt med rekruttering til
klubben vår for tida, men sliter med at
folk tror vi er det samme som HOG.
Mange er også redde for at det blir
klubbarbeid, hvis de melder seg som
medlemmer i denne eksklusive klubben,
som H-DOCN er.  Vi har alle en jobb å
gjøre med informasjon. Det beste tilbu-
det til oss harleyfrelste er jo en klubb
for oss og syklene våre. Og ikke en
internasjonal klubb der vi skal være til
for en Harley dealer, slik HOG er.  
Det skal sies at klubbene rundt om har
et fantastisk miljø, men det finnes som
sagt et alternativ, eller i det minste et
”klubbtillegg”, nemlig oss!
Til dere som ikke tør ta kontakt med
meg via e-mail eller sms, dere blir aldri
pålagt arbeid innenfor klubben vår!
Bare så det er sagt.
Når folk der ute får lese medlemsbla-
dene vår, er førsteinntrykket veldig bra.
Men sp sier de ”dette er jo ikke noe
for oss, det er jo bare bikere i dette
bladet”
Ja, hva så? 
Hva er en biker? 
Den enkleste definisjonen på en biker
er jo en motorsykkelinteressert mann
eller kvinne. Om vi er glattbarbert over
skjortesnippen, har langt hår, skjegg,
barter, tatoveringer, gulltann, blåtann
eller ikke. Eller om vi er en helt ”streit”
kar eller en fotomodell av en kvinne, vil
jeg påstå at vi aller er bikere. 
Media har hjulpet til med å vise såkalte
negative ”bikere” på tv og i aviser, og
dette blir ofte fremstilt feil. Oppskriften
er å vise kriminelle, og deretter zoo-
mer inn på tankmerket til Harley-
Davidson. Da jeg kjøpte Harley, fikk jeg
høre ryktene om at; ”jøss, har du hørt
at nå har Ernst kjøpt seg Harley og blitt
en av disse harleyfolkene?”
Huff, hva folk kan vri dette til, på nega-
tivt vis. Uansett, så er vi et folk av en
egen rase, der vi liker våre sykler, å til-
bringe tid med likesinnede og vi liker å
høre lyden av motoren vår. I tillegg til

God sommer godtfolk.
Håper alle allerede har fått seg noen
fine turer på to hjul. Mange treff er
allerede gått inn i historieboken, men
fortvil ikke, flere kommer. Vi er en god
gjeng som skal gjøre vårt beste for at
Late Summer Run i Gudvangen blir et
topp treff. Hyttene begynner å bli bort-
bestilt, men teltplass er det nok av.
Hotellet i Gudvangen er kun 900 meter
rett gange fra treffplassen for de som
ønsker litt mer luksus.
Følg med i Gjestboken for mer infor-
masjon etter hvert. 
Mulig det blir en Danmarkstur til høs-
ten, ryktene sier at snapsen i Danmark
aldri har vært bedre.
Vi talast langs vegen eller på ett treff
plutselig.

H-D Hilsen

Stig.

BJØRN VIDAR DAMGÅRD
Mob: 903 655 82
e-post: abvdam@hotmail.com

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no

alle andre positive ting ved en Harley,
og miljøet rundt.

God tur videre i sommer, tenk på dere
selv og tenk for andre trafikanter. Vi
ønsker ikke flere bikere til ”harleyhim-
melen” eller andre himler for den saks
skyld. ”Love life and drive carefully”

Ernst
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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 vareleve-
ranse. For å oppnå ovennevnte rabatt må gyldig med-
lemsbevis fremlegges.

HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/øltelt.
Beliggenhet i Larvik. Vi ønsker å tilby klubbens med-
lemmer 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

BESTEMORS MC: Sigrids vei 11 o 
7725 Steinkjer, tlf: 913 66 890. 
Harley-Davidson/utleie/ salg av MC utstyr. 
10 % rabatt. Avtale inngått av Ove Derås

TERJE WOLD A/S IMPORTøR: Rabatt avtale
på Avondekk. Ring Erik på 
telefon 72 88 93 77

FLOBERGSHAGEN
ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf 62951539.
15% rabatt på alle Cycle Electric Inc. laderegula-
torer HD 1970-2005. Avtale inngått av Thomas
Lindal

TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer, 
tlf: 74134620. Tommeverktøy - tommeskruer - div
mekanisk utstyr. Ulike prosent satser 
Avtale inngått av Harald Breivikås.

SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæter øra, 
tlf: 72 45 14 62. 10% rabatt.  
Avtale inngått av  Aron
JOKER´N PIZZABAR, HEGGELIA: Tilbud til
H-DOCN-medlemmer. 
Tlf: 77 83 43 44 

HøY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655. Dunlop MC-
dekk - 25% rabatt. Avon MC-dekk - 23% rabatt.

Omlegging/avbalansering  kr. 125,- netto eks.mva.
Miljøavgift MC kr. 15,- netto eks. mva. Vi lagerfører
endel MC-batteri. Har omleggings- og avbalanserings-
maskiner for MC-hjul. Avtale inngått av Øystein
Lorentsen

TRB CYCLES A/S:
7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. Oppgradering av forgas-
sere. Spesialavtale 
H-DOCN. Avtale inngått av Ove Derås

VERSTO TURISTHEIM: 
Spesialpris på over natting. 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

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

BAKK INDUSTRIER:
Myrhaugen, 7200 Kyrksæterøra. Tlf: 72 45 22 50.  20%
rabatt på glassblåsing og montering av Helicoil. 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 inn-
gått av  Geir "Benzin

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

ABRA A/S, KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim 

Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av størrelse på han-
delen.
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 vis-
ning 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 drag-speci-
alities 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.

SMYRIL LINE: Oppgi ditt medlemsnummer når du
bestiller og få 10 % rabatt. 
Tlf: 55 59 65 20 www.smyril-line.no 
Avtale inngått av Oskar Sigurdsson.

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

PIZZA`N 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 medlemsnum-
mer. 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.

Oslo Bluesklubb. 
Ved fremvisning av H-DOCN medlemskort, får alle
medlemmer inngang til medlemspris, cirka 20% avslag.
Gjelder hos Oslo Bluesklubb og arrangement hos
Buckleus Pub, inngang Arbeidergata, mellom Lille
Grensen og "Bohemen".  Avtale inngått av Bjørn E. T.
Larsen

Rabatterte priser for motorsyklister
Mer enn 110 hoteller i Norge, Sverige, Finland, Polen
og de Baltiske landene (Litauen, Latvia og Estonia) til-
byr nå motorsykkelkjørere rabatterte priser i som-
mer *.  Tilbudet gjelder fra 1. april til 30. september* i
en natt i et enkeltrom eller dobbeltrom inkludert fro-
kost. Hvordan bestille et hotellrom?
reservere Du et hotellrom hos Best Western på føl-
gende måter: 
- via vårt gratis reservasjonsnummer 800 11 624
- direkte til hotellet
- på www.bestwestern.com. Når du bestiller via
www.bestwestern.com, velger man sted og dato på
forsiden, deretter hotellet du ønsker. Nederst på
hotellsiden skriver du "bikerpass" i feltet som heter
Promotion Field Code. Man forhåndsbestiller et Biker
Pass før man legger ut på tur. Passet kan bestilles via
hovedkontoret: Tlf: 22 94 40 60,
info@bestwestern.com eller hos hotellet

Stormy Hill Harley-Davidson 
tilbyr  20 % rabatt på amerikansk utsalgspris på orgi-
naldeler. Skaffer også deler fra andre produsenter, men
her varierer rabattene noe, for korrekt pris kontakt
Stormy Hill på e-post: quote@stormyhillharley.com
Vanlig leveringstid er 14-21 dager. Delene blir sendt
med US Postal Services eller FedEX. Fraktprisene
varierer alt etter størrelse og vekt. For utførlig infor-
masjon, se deres hjemmesider
www.stormyhillharley.com
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H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre medlem-
mer. 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.

• 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.

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

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

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

w
w

w
.g

am
pr

om
ot

io
n.

no



57

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 eng-
elsk tekst, og omhandler H-D-miljøet både i
Europa og USA. 
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusi-
ast, og har lagt ned 
mye arbeid i forfatterskapet. 
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv
undertegnede som har 
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og annen aha-
opplevelse underveis.

2. Allan Girdler 
Harley-Davidson  - The  American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 for skjellige modeller som for fatteren mener er et tverrsnitt av Harley-
Davidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og in formativ, med mange farge bilder av høy
kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe som lynkurs for debu-
tanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme seg bort over de flotte
bildene.

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

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

5. Jerry Hatfield: 
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien  om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er detal-
jert 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 fabrik-
ken sikkert har kontrollert alle opp lysninger. Et stort pluss for kapitlet som inn holder 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 flot-
te bilder i farger.

8. Tom Isitt: 
En verden med Harley-Davidson
Ei bok på dansk som tar for seg Harley-his-
torien i nyere tid. Lettlest med mange farge-
bilder av både folk og sykler. Boka egner seg
godt for den som ikke er så stø i engelsk og
vil ha seg et lynkurs om H-D og kulturen
rundt.

Nyhet!
Biblioteket vårt har fått en ny bok. Den har
tittelen : Kunsten å kjøre motorsyk-
kel og er skrevet av Finn
Valgermo,
som forøvrig er
et av våre med-
lemmer. Kontakt
Tove på med-
lemskontoret
om du vil låne
denne boka.

B¿ker:

Utlån
[ m e d l e m s b i b l i o t e k ]

promotion

Nye websider • Festplakater • Visittkort 
• Stickers • T-skjorter • Hettegensere 

• Hettejakker Etc.
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud!

Tlf.: 415 00 631 - www.gampromotion.no

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

Opplev en ny kjøreglede med

skreddersydde dempere for 

din H-D og deg!
Tlf.: 915 52 903 - post@maartensimport.no

w
w

w
.m

a
a

rt
e

n
s

im
p

o
rt

.n
o

w
w

w
.g

am
pr

om
ot

io
n.

no



58
Nr. 3 - 2009

Damen med sin skatt i Daytona, av

Ernst Arvid seland.

“Magedans”

Foto: Jotunhaus Mc

100 anniversary bike i

Tampa FL. av Ernst

Arvid Seland.

Maria venter på ferge på tur hjem til Bergen fra familietreff. Foto: Stig Jensen.
Sett på SuperRally i Finland. Foto: Knut Are.

Foto Ernst Arvid Seland.
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Foto Ernst Arvid Seland.

På kaien i Bergen på

tur til SuperRally 2008.

Foto Stig Jensen.

Berit på Herr Flick.

Foto Doktor

Catfish 08. Foto Doctor

Sånn kan det

gå når det tar

fyr...
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POSTORDRESERVICE

Ordretelefon 
35 58 41 41

@

mange gode tilbud på vår webshop – www.cbp.no

RYDDESALG 50%
STORT RYDDESALG I VÅR NETTBUTIKKSTORT RYDDESALG I VÅR NETTBUTIKK

WWW.CBP.NO
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