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Mannen bak
Woodchopper

I artikkelen om
Woodchopper i forrige
nummer av News, hadde
bildet av mannen bak de
flotte kunstverkene falt
ut ved en feil.
Tekst/foto: Elin Bakk
Derfor tok vi likegodt oss et
nytt besøk hos Ole Kristian
Løvmo utenfor Hamar. Siden sist
har han laget flere nye choppere,
noen skikkelige langgafler og en

som var mye større enn de
andre modellene. Denne modellen er halvparten så stor som en
vanlig sykkel, og nå pryder den
garasjeveggen nedenfor huset
hans.
Vi ble også med inn i garasjen
for å se på Ole Kristians framtidsprosjekt, en 50-talls BSA.
Siden sist vi var på besøk har en
nymotens Honda kommet til
gårds også, slik at han kan få
kjørt litt motorsykkel.

Framtidig prosjekt. Enn så lenge er en nymotens Honda fremkomstmiddelet
på to hjul.

HOLD STILEN
- OGSÅ NÅR DU IKKE KJØRER!
Vi er den største Harley-Davidson forhandleren
i Norge.
Hos oss finner du et fantastisk utvalg av kjøreklær,
street wear og kult originalutstyr.
Og selvfølgelig det største utvalget av nye og
brukte H-D sykler.

Look
as

Egne tegninger og drømmer - verkstedet står
klart til å realisere dem!

good

off
the bike.
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ket temperaturer og nedbørsmengder. Og dette tar folk helt
seriøst. Jeg skal ikke si at jeg
ikke har gjort det selv. Men jeg
fikk meg en liten tankevekker
her på sensommeren, da jeg
hadde tenkt meg på
Gudvangen på Late Summer
Run. Først spådde de regn hele
helga. ”Nei, da gidder jeg ikke”,
tenkte jeg. Men etter noen
dager til, spådde de at det
skulle bli litt bedre på fredag.
”Ok”, tenkte jeg. Da blir det
regn bare på hjemturen. Og
siden jeg hadde fått lovnad på
soveplass innomhus, pakka jeg
ned regnklær, regnponcho og
tjukke klær, og planla avreise til
Vestlandet neste morgen.
Fredagen opprant med strålende sol, og jeg hadde en fantastisk flott tur over Hol –
Aurland. Jeg ankom late
Summer Run på Gudvangen ut
på ettermiddagen, uten å ha
sett en regndråpe. (Et velarrangert og hyggelig treff, artikkel kommer i News nummer
fem.) Resten av treffet gikk sin
gang, uten betydelig nedbør, og
det var behagelig t-skjortetemperatur nesten hele helga. Vi
som kjørte fellestur på lørdag
til Stalheimskleiva, fikk riktignok ei skur. Men på treffplassen var det like tørt. Og selv
om ikke sola skinte på søndagen heller, var tempen fin, og
regnet møtte jeg ikke før jeg
kom til Oslo. Så kjære venner.
Ikke la yr.no styre våre bikerliv.
Dette er bare spådommer, og
de kan glatt ta feil, faktisk til
vår fordel.
Og min erfaring er, at selv om
det både er grått og trist å
kjøre når det regner, når man
har fått opp teltet, fått en øl i
hånda og funnet et godt lygarlag, er ikke været det viktigste i
verden lenger.
Høsten er definitivt kommet. På kalenderbladet
jeg snudde for noen dager
siden, stod det september. Og når dere leser
dette, er vi vel alt i oktober.
Da jeg våknet i dag og åpnet
persiennene, skinte sola fra en
blå og klar høsthimmel. Dette
var absolutt ikke dagen for å
sitte foran pc’en å skrive. Så jeg
valgte å ta på skinnklær og hjelm
for å legge ut på veien. Det blir
nok ikke så mange flere sånne
flotte dager framover.
Selvfølgelig klarte jeg å treffe på
ei regnskur. Det er ikke mange
turene denne sommeren, at jeg
har vært ute med sykkelen og
det ikke har kommet ei skur.
Likevel var jeg heldig med min
Foto: Hasse Antonsson

www.h-docn.no

ferietur, og fikk nesten ei uke på
den svenske vestkysten med flotte sommertemperaturer og
svært lite regn. Mange av mine
venner har nesten ikke sett sola
i ferien, og for oss som bor
Østafjells, var nok dette den
sommeren som regnet bort.
Men det er gledelig å høre at
både i Trøndelag og nord i landet
vårt er de rimelig fornøyd med
sommeren. Uansett, det er fint
lite vi får gjort med været. Men
mange treffarrangører har nok
fått smake dårlig oppmøte, på
grunn av dårlig vær eller dårlige
værmeldinger.
Dette har jeg tenkt litt på. Nå
for tida er det nesten ingen av
mine kjente som drar på tur
uten å sjekke yr.no. Hver time
før planlagt avreise blir det sjek-

En annen ting jeg har fundert
litt på, når jeg har vært ute på
veien i sommer, er hilsing. Da
jeg kjørte opp på tung motorsykkel i 1991, var det vanlig at
alle motorsyklister hilste på
hverandre på veien. Og denne
skikken holder jeg fremdeles
på. Men det er det ikke alle
som gjør. Mange synes at med
alle motorsyklene som er på
veien nå, blir det et pes å hilse
på hverandre. Noen som kjører H-D hilser bare på andre
H-D’er, andre igjen hilser ikke
på noen.
En venn av meg fortalte at de
hadde stått langs veien flere
ganger på en tur, fordi de
hadde problemer med en sykkel, men ingen stoppet for å
spørre om de behøvde hjelp.
Etter dette hadde han helt
sluttet å hilse. Han mente at
hva var vitsen med å hilse pent

på alle, når ingen giddet å stoppe og spørre om de faktisk
trengte hjelp. Mange stopper
kanskje ikke, fordi de mener
de ikke har noe å bidra med.
De kan kanskje ikke skru, eller
de har ikke med verktøy.
Grunnene kan være så mange.
Men likevel, ikke gå ut fra at
alle har med mobiltelefon med
strøm. Kanskje trengs hjelp til
å kjøre et sted, eller til å hente
noe. Selv om de som står i
grøftekanten er flere, så kan
det være at din hjelp behøves. I
det minste har du ved å stoppe, vist at du bryr seg. For hele
vitsen med hilsninga er jo at vi
skal føle oss som en stor familie. Familien på to hjul. Og de
fleste hjelper jo familien sin,
om de trenger hjelp.
Som sagt, det går ubønnhørlig
mot, høst og vinter, og et nytt
år. Og med et nytt år, må vi
også ha en ny H-DOCN-kalender. Derfor må alle kaste seg
rundt i denne stund, og lete
med lys og lykter i sine digitale
gjemmer etter blinkskudd til
kalenderen. Det bør være høyoppløselige breddebilder, fra
alle årstider. Høyoppløselig vil
si at du skal ikke forminske de
på noen måte når du sender
de, og de bør være motorsykkelrelatert.
Jeg vil også denne gangen si
det, som jeg sier hver gang;
tusen takk til alle som sender
inn bilder og artikler. Uten
dere hadde det ikke blitt noe
blad. Jeg har stoff på lager, som
vil komme etter hvert. Men for
all del, send inn mer, godt
bikerstoff har ingen utløpsdato.
Men noen artikler ligger på
vent, i påvente av den riktige
årstiden for å publisere de.
Ellers går mine tanker til de
som har mistet en av sine
kjære på veien i sommer.
Kjenner du noen, ikke vær
redd for å ta kontakt. Om du
ikke vet hva du skal si, vis at du
bryr deg. For de som sitter
igjen, betyr en klem eller litt
omtanke i hverdagen utrolig
mye.
Så til vi ses igjen i julenummeret, stell fint med jernet, besøk
andre bikere og vær sosial.
Kjøp julegavene i vår nettbutikk, og før vi vet ordet av det,
er jula overstått og vi kan
begynne på et nytt år, en ny
vår og en ny motorsykkelsesong.
Hyggelig Harley hilsen fra
Redaktøren
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Lange gafler f

Over et år etter at Glenn Nilsen fikk flere premier for sin chopper, var vi endelig på
plass i klubbhuset til Chopper Freaks mc i Fredrikstad for å lage reportasje.
Og siden Rune Ekeberg også hadde sin nybygde chopper parkert utenfor klubbhuset
da vi ankom, endte vi like godt opp med en dobbeltreportasje.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Jarl Morten Andersen
Klubben Chopper Freaks i Fredrikstad er viden kjent for sine flotte
choppere, og det sa seg jo selv at det ikke ble bare med en sykkelreportasje når vi først tok veien innom. De har et fantastisk klubbhus,
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og gutta er gjestfrie og hyggelige. Latteren satt løst når vi først skulle
ha fotoshoot, og etterpå satte oss for å høre litt hvordan bygginga av
syklene gikk for seg.

fra Fredrikstad
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Glenns chopper

Det er nå over tre år
siden Glenns chopperprosjekt ble påbegynt. Den
var ferdig første gang til
Planke mc i 2008 og ga
han en førstepremie, og
på Oslo Open like etter,
fikk han andreplass i H-D
Chopper klassen.
Da vi omsider tok kontakt for å
lage reportasje var sykkelen
plukket ned i molekyler, på
grunn av et motorhavari, og vi
måtte bare legge prosjektet på
is. Men nå står den utenfor
klubbhuset og er en fryd for
øyet
- Jeg byttet motor, men ette
noen problemer, er det nå shovelmotoren som sykkelen opprinnelig ble bygget med, som står
i, forteller Glenn.
Men en ny 1600 S&S Shovelhead
skal på plass til vinteren forsikrer han.
Ren sykkel
Når Glenn skulle bygge sykkelen,
var poenget at den skulle bli så
ren som mulig. Ingen unødvendige brytere, slanger og ledninger
skulle synes.
For å finne ut hvordan ramma
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skulle bli, brukte Glenn sveisetråd, som han bøyde til i den
formen han hadde tenkt seg.
Siden fikk han hjelp av Scooter i
klubben, som jobber med stål og
rørbøying til daglig, til å bukke
noen av rammerørene, og noen
bukket han selv, og siden sveiset
han ramma sammen. Tanken ble
kjøpt på e-bay, og senere forandret litt på. Oljetanken på sykkelen har han laget selv. Den er
spesiell, siden den er bygd inn i
bakskjermen under setet. Uvanlig
og utrolig lekkert.
Du finner heller ingen bremsehendel på Glenns sykkel. Både
for og bakbremsen virker når
han tråkker på bremsepedalen.
Effekten av bremsene er fordelt
til 60 % bak og 40 % foran av en
en reduksjonsventil som regulerer bremseeffekten. Siden gaffelen er så lang, blir sykkelen
såpass mye tyngre bak, og på
denne måten får han best mulig
bremseeffekt. Sykkelen har også
suicideclutch.
Hagletrussel
Girstanga er ei ekte hagle, som
han har kappa selv og deretter
plombert, og i endene på styreholkene ligger patronene.
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Da Glenn ankom SuperRally i
Fredericia i 2008, kom fire politimenn styrtende og knekte den
opp og titta inn i løpet. Skuffet
kunne de konstatere at den ikke
dugde til våpen lengre, og Glenn
fikk kjøre inn på treffet, erklært
ufarlig.
Senkehullene i de fremre rørene
på ramma er laget ved at det ble

borra hull i rørene, og et tynnere rør ble sveiset inni det ytre
rammerøret. Med mørkere lakk i
hullene ble dette utrolig stilig, og
det gjør også ramma sterkere.
Nederst på ramma foran har han
en såkalt catkiller. Den tar seg
bra ut, og lager en naturlig
avslutning på ramma foran.
Glenn kjører med henger når

han skal på lengre turer, for sykkelen har ikke all verdens pakkemuligheter.
Til vinteren skal luftfilteret skiftes ut, motoren skal byttes, og
han skal forandre på bakskjermen, slik at han får passasjermuligheter. Han har også planer om
motivlakkering. Tiden vil vise…

Tekniske detaljer
Sykkelreportasje Glenn:
Eier: Glenn Nilsen
Bygd av: Eier
Årsmodell: 1946
Type: 621 Chopper
Motor: 1340 Shovelhead
(Ny 1600 S&S Shovelhead 2010)
Gearkasse: HD 4 Gear
Primær: 3” åpen BDL
Forgasser: S&S Super E
Tenning: Stifter
Eksosanlegg: Av eier
Eksosventiler: Originale
Ventilløftere: Originale
Clutch: BDL
Ramme: Av eier
Krone: 0 grader Redneck Enginering
Gaffel: Redneck Enginering springer
forlenget 23”
Styre: Av eier
Dekk foran:100/90-19
Dekk bak: 210/50-17
Felger: Hot Rod fra MCWORX USA
Forskjerm: Nei
Bakskjerm: Av eier
Lykt foran: Kjøpt på Ebay USA
Lykt bak: Diamond universal med feste
bygd av eier
Bremser foran: Kjøpt på Ebay USA
Bremser bak: Kjøpt på Ebay USA
Tank: Jesse James
Lakk: Råde Lakkering
Sal: Skinnmakeren Fredrikstad
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Runes chopper

Høsten 2007 begynte
Rune Ekeberg på det som
skulle bli hans nye chopper. I hodet hadde han en
ide om hvordan sykkelen
skulle bli, men mange av
detaljene har kommet
etter hvert som bygget
ble til.
- Da jeg fikk en ide om hvordan
noe skulle være, måtte jeg teste
det ut på sykkelen. Ble jeg ikke
fornøyd, var det bare å begynne
på nytt, forteller han.
Rune hadde ikke mye deler før
han begynte. Gaffelen tok han fra
sin gamle chopper, ramma ble
kjøpt etter mål, og deretter
måtte fester tilpasses og sveises.
De fleste delene på sykkelen har
han laget selv, bare motor, girkasse, bremsepumper og bakhjulet
er bolt on. Den massive diskfelgen i bakhjulet og hjulnavet har
Rune laget selv. Felgbanen rundt
ble kjøpt. Deretter dreiet han ei
12 millimeter plate, slik at den
passet i felgbanen, og sveiset det
hele sammen.
- Det ble mye polering, og det
var vanskelig å få det fint. For å
si det sånn, det er nok ikke noe
jeg gjør en gang til, sier han.
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Nå har Rune 50 kilo med bakhjul på sykkelen!
Flotte detaljer
Rune kjøpte også sin tank på Ebay. Dette ble mye billigere enn å
kjøpe den i Norge.
- En slik tank kommer fort på
4000 – 4500 her, jeg betalte 100
dollar pluss frakt, forteller han.
Tanken ble så modifisert for å
passe på sykkelen. I stedet for
vanlig girpedal, har Rune også
valgt en girstang. Det spesielle
med den, er at her er også
clutch-hendelen plassert. For å få
en fin avslutning på girstanga ble
det en pigg på toppen. Da var i
grunnen standarden satt, og det
tok litt av med spisser og pigger
rundt på sykkelen. Tøft synes vi!
Også at de røde detaljene går
igjen i hullene i den svarte girstanga, og at de samme detaljene, men i svart på aluminium,
går igjen i styreholker og eksosanlegg gjør seg utrolig godt, og
skaper en fin helhet.
Da sykkelen i begynnelsen av
mai var ferdig, var det ikke så
enkelt. Rune hadde stått på som
en gal, for å få ferdig sykkelen til
Planke mc. Det første som
skjedde var at hele tenningsan-
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legget brant opp. Rune brukte
hele den helga det var Planke mc
til å skru på chopperen.
Uflaks
- Sa satser jeg vel på Oslo Open
i stedet, tenkte Rune.
Dagen Oslo Open ble arrangert
opprant, og Rune reiste av gårde
for å fylle bensin. Da begynte det

likedan.
- Jeg har jo lagt opp samme type
anlegg på mange andre sykler
før, og alt har funket. Men når jeg
gjorde det på min egen sykkel
skulle det ikke fungere. Det er
vel bra typisk, sier han og smiler.
Neste prosjekt ble å bytte ut alt
som hadde brent, og å rive ut
den elektroniske tenninga og

sette på god gammeldags stifttenning. Nå så det så ut som det
endelig skulle fungere.
Neste tur gikk til Gøteborg. Men
på E6 på tur hjem fra Gøteborg,
røk jammen alle boltene på belthjulet. Rune klarte å kjøre på
friksjonen til nærmeste bensinstasjon. Han tok en telefon for å
bli hentet med henger, og så bar

det rett hjem i verkstedet og i
gang med å skru igjen.
Nå fungerer omsider sykkelen
fint, og Rune satser på en fin
høst, da alt trøbbel han har hatt,
har gjort at han ikke har fått
kjørt så mye.
Alle problemer til tross, en flott
sykkel er det i alle fall blitt.

Tekniske detaljer
Sykkelreportasje Rune:
Eier: Rune Ekerberg
Bygd av: Eier
Årsmodell: Div
Type: Chopper
Motor:1340 Evo
Gearkasse: 6-trinns
Primær: Bdl.
Forgasser: Cv.
Tenning: Stifttenning
Eksosanlegg: Av eier
Eksosventiler: Original
Ventilløftere: Original
Clutch: Bdl
Ramme: Calle

Krone: Custom speed
Gaffel: Tolle
Styre: Av eier
Dekk foran: 3,25 x 19
Dekk bak: 240/40-18
Forskjerm: Nei
Bakskjerm: Hammarstrøm
Lykt foran: Curtom Ribbed
Lykt bak: Diamond
Bremser foran: Isr
Bremser bak: Isr
Tank: Jesse James
Lakk: Børje på gressvik bruk
Sal: Jon Arild, prospect .Rustlers
mc (Obs. den er ikke betalt!)
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H-DOCN blomstrer
i Det Høye Nord. Sammen med
HD-garasjen i Tromsø arrangeres knalltreffet
som mange kjører langt for å oppleve:
Storflir og Storsvir i Storfjord nord for Moralsirkelen!
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S

ola ga oss ikke fred i Sør-Norge på
forsommeren. Hetebølge og jobbinnspurt før ferien gjorde suget
etter nedkjøling helt akutt. Tanken
om tur nordover hadde selvsagt
vært der helt siden fjorårets klimaks da over
50 Harleys avsluttet Norway Run ved å
dundre inn på treffplassen i Storfjord til 10årsjubileum for RTTAF. Så da siste jobb var
gjort før ferien, tok autopiloten over. Jeg
mååååå bare ut på tur! 170 ærlige landeveismil nordover på egenhånd og like mange
hjem – det gir deg en egen frihet. Ingen faste
planer om annet enn at du skal fram, så tar
du ting underveis som de kommer. Kjør!
En dag med sjekk av sykkelen måtte til.
Nye bremseklosser, smøring og justering,
vask og oljing av luftfilter, sjekk av oljene. Alt
i orden og ut porten, fyll opp tanken og nullstill triptelleren. Var det noe man hadde
glemt? Nei, hva kunne det være idet du ruller
de første kilometerne på en fredelig landevei
mens sola skinner? Noe merkelig med hun
dama på buss-stoppet som plutselig får det
travelt med noe når du kommer rullende?
Jada! Der stod messingen oppstilt med

Hiort Puben ved Bergstaden Hotel på Røros
er vel verdt et biker-besøk!

Statens Kassa-apparat. Så ble det et nytt
«bidrag til fellesskapet», det koster altså kr
2.900,– å kjøre i 73 km/t i 60-sone i Gnore ...
Dårlig start på fin tur – men kanskje Statens
Veivesen får tettet alle hullene i veiene rundt
Drøbak nå som vi har vært med på spleisen?
Nordover mot Røros
Jeg kjørte gjennom Trysil for å slippe unna E6
mot Trondheim. Etter å ha opplevd en reinsflokk på minst 150 dyr, smakte det lekkert
med røye, reinsbiff og Selbu Blå ostedessert
på Vertshuset i Røros. Deretter en tur på
Hiort Puben nederst i gata, som drives av Tor
Erik Stokke som kjører HD og nå burde ha

Knucklehead og Flathead er ikke dagligdagse brukssykler,
men disse to var å se på Run to The Arctic Fun.
Og selvsagt med matchende hjemmestrikka kjøreplagg!
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meldt seg inn som medlem i H-DOCN ... En
brun pub med den rette biker-atmosfæren.
Fra Røros gikk turen neste dag gjennom
Tydalen mot Selbu. En flott vei å kjøre, men
nå slo Trønder-regnet til. Likevel rakk jeg
fram til Mo i Rana før behovet for mat, øl og
seng tok overhånd. På Meyergården Hotel
har de en historisk avdeling med gamle rom
fra tidlig 1900-tall, med bad på gangen og
rimelige priser. Grei buffet og bra nostalgi!
Saltfjellet og Skjomen
Den store kjøreopplevelsen melder seg når
du buldrer over Saltfjellet, og deretter når
Ballangen ligger akterut og Skjomen åpenbarer seg med sitt mektige bruspenn. Da har
du forlengst inntatt nordnorsk modus, og
trangen til storfliring gjennom lyse netter
presser på inni halvhjelmen. Storslagne utsyn,
snøkledte fjell og mange gode kjørestrekninger gir den rette forhåndsrusen før du
endelig ruller inn på treffplassen i Storfjord.

Treffplass med tradisjoner
Årets treff var det 11. i rekka i Storfjord.
Treffplassen er kjempefin og byr på en egen
atmosfære. God plass til telting og tull, bra
bål og passelig med tak over hodet hvis det
regner. Og det gjorde det såvisst da jeg slo
opp teltet fredags kvelden!
Mange finner kommer hit hvert år, og
legger bak seg oppimot 150 mil for å delta.
Det sier seg selv at treffet har helt spesielle
kvaliteter når du ser igjen de samme folka år
etter år. Selv har jeg vært her tre ganger, så
jeg er jo bare nybegynner. Likevel har RTTAF
slått an en egen tone. Sammen med Valle og
Gudvangen er Storfjord med på å skape den
gode H-DOCN-følelsen for meg, den som
gjør vår organisasjon til et eldorado for
kjøreglede, fest og kameratskap.

Et nydelig alternativ til hog-chops, men
kanskje treffet har en utfordring i å gjøre
den spesielle matserveringa litt tydeligere og
kanskje finne på noe bedre enn potetsalat
fra spann? Ellers er det flott med verdens
eneste øl brygget nord for polarsirkelen,
Mack er og blir et must når du endelig har
tatt turen til Troms! For øvrig var det fullt
trøkk med live music, og Bensin-Geir

administrerte konkurransen med hiving
av saueskolt med tilbakelent eleganse.
Lengst-kjørt-prisen gikk til en tysker på
japsejern, jamen er vi tolerante!
Bildene får fortelle resten
I Storfjord kan du treffe venner, tenke over
livet – og få ut trøkket mens du rangler
littegrann. Jeg lar bildene tale for seg selv ...
Turen hjemover gikk flott også denne
gangen i all slags vær, og min 1987 Heritage
gjør akkurat det som en ekte HD skal:
Den vibber og går og trøbler aldri –
and chrome took me home.
Takk for meg, jeg kommer gjerne igjen!
Hilsen Åsmund Lindal,
medlem 665

Selbiff eller dau gris?
Matserveringa er ok, selv om vi kanskje
merket at Greger ikke hadde kokt stormsuppa i år. Ellers det vanlige over grillen, men
med muligheter til å smake selbiff og hval.
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jeg brukte ordet ”trip”. Av en
eller annen merkelig grunn oppfattet han mitt ”trip” som ordet
strip. Dette resulterte i at mannen kom med en jævlig lang forklaring om hvorfor SuperRally
hadde stripping. Jeg følte meg
ikke avkledd, men direkte
påkledd noen svært lange ukjente røde strømper, litt i varmeste
laget. Jeg kjente at den økende
selvtilliten sank drastisk og forkjølelsen mine barn smittet meg
med før jeg dro hjemmefra, gjorde virkelig inntog i koppen min.
Jeg ga opp, jeg gikk rett og slett å
la meg. Ord har jammen makt!

Noen designer sitt eget SuperRallyantrekk for å matche omgivelsene.
ganske språkmektig. Mannen
hadde ansvaret for musikken og
strippinga under Super Rally, noe
han syntes å være svært så fornøyd med. Under vår samtale

prøvde jeg å spørre om han
hadde planlagt noen motorsykkeltur i løpet av sommeren. Jeg
kan ikke ordrett gjengi min engelske formulering, men jeg vet

Hjemtur uten kø eller snø
Vi forlot SuperRally søndag morgen i et strålende vær. Nesten så
bra at vi nordboere kunne finne
på å klage på varmen. Men vi
gjorde det ikke. For hvorfor
skulle vi klage? Når temperaturen stiger til over 20 grader, var
vi bare storfornøyde med at
teltleiren vår var plassert i et
skyggefylt område. Nedriggingen
ble avviklet uten at kroppstemperaturen slo nye rekorder. Så
kjørte vi ut av området uten
noen form for kødannelse.
Fantastisk.
Etter tre alkotest-stopp var vi til
og med storfornøyd med oss
selv over vår egen evne til fornuftig avslutning av dagen forut.
Nå var det bare å knipe igjen

tanngliset, gni nesa inn med solkrem og legge kursen mot nord
i det svært så delige motorsykkelværet. Litt av og på med klær
underveis på grunn av temperatursvingningene var som forventet, og vi var fortsatt like fornøyd når vi campet i ei hytte i
Mounio. Dagen etter var det
godt å tenke på at vi bare hadde
380 km hjem, ettersom værmeldinga ikke lovet det beste. Det
var mye rein i Lappland, men
hvilken naturopplevelse å få se
reinbabyer i levende live for første gang. Temperaturen sank ned
i 2 grader på slutten, men vi var
fornøyd med at det ikke regnet.
Så møtte vi regnet, men fremdeles var vi glade, for det snødde
jo ikke. Vi sneiet så vidt ytterkanten av en hagelbyge, og det må
en jo si seg fornøyd med. I
Tromsø hadde det regnet hele
dagen, men vi ankom uten regn
og delvis opptørkede veier.
Snakk om en vellykket tur.
Og naboen? Han ønsker seg HD selvfølgelig.

Salgsområde.
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Noen benyttet det fine været til å ta et bad eller to.

Fakta om SuperRally i Finland
Tekst/foto: Kenna Torkildsen

hadde arrangørene av denne
og SR inngått et samarbeid
om scener, partytelt, mat telt
o.s.v.
• De musikalske høydepunktene
sto Fabulous Thunderbirds og
Molly Hatchet for, men som
vanlig hørt man knallmusikk
fra band man aldri hadde hørt
navnet på.
• Maten på treffet var god. Ikke
de samme valgmulighetene vi
så i Danmark, men noe for
enhver smak. Et eget telt hvor
man betalte seg inn, og kunne
spise hva man ønsket fra en
rikholdig buffet var meget bra.
I tillegg var det burgere og

Ann Monica og Aage fra Gausdal.
• SuperRally ble arrangert i
Seinajoki, som ligger på
Finlands vestkyst ikke langt fra
Tampere, drøye 300 km nor
for Helsinki.
• Finland har arrangert SR en
gang tidligere, i 2000, og finnene gjorde et lite poeng av at
årets SR i Seinajoki var det
nordligste SR som var arrangert
• Lite køer ved både inn og
utsjekking, grei skilting etter
hvordan du ville betale.
• Treffområdet var seg som et
langstrakt område, liggende
parallelt med en liten elv.
Dette medførte at det ble
mye gåing, med dertil hilsing

og skåling underveis. Dette var
ikke et treff for dem som
hadde problemer med å gå.
• Den greske Harley-klubben er
vertskap for neste års SR, og
de hadde møtt tallrikt opp for
å promotere sitt arrangement.
• I tillegg til store friidrettarrangementer er Seinajoki kjent
for å være vertskap for to
store årlige festivaler.
Tangomarkkinat er en tangofestival som trekker mer enn
hundre tusen besøkende,
mens Provinssirock (passende
navn når det er stykke hjemmefra) er landets største rockefestival. Rockefestivalen ble
arrangert like etter SR, og her

pizzastykker å få kjøpt stort
sett hele tiden.
• Arrangørene fortjener skryt
for de sanitære forholdene. I
likhet med SR i Danmark var
det også her trailere med WC
og vasker som var strategisk
plassert. Disse ble holdt kontinuerlig rene.
• SR 2009 hadde 8255 besøkende fra 27 land. Legger man
til de drøyt 600 frivillige som
også var treffdeltakere når de
ikke var på vakt, kommer man
opp i 9000 totalt.
• Finnene arrangerte et glimrende SuperRally i flott vær, vi
gratulerer med vel overstått.

Ex Pres spanderte ost med meget spesiell smak. Nyydelig i følge han selv.
Passet ikke en sørlandsgane, den er klar!
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DK- portrettet
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.

Blid bikerblondine
Mange har nok sett Rannei sitt blide smil og hørt hennes latter på treff og fester rundt omkring. Hører du noen som roper
”kaaakeeeee”, er det også en stor sjanse for at det er henne.
Rannei, med etternavnet Bakk, begynte sin karriere i bikermiljøet som bilbiker og råner. Men så gikk det med henne som
med de fleste andre. Hun måtte bare ha mc lappen, og skaffet
seg også en svart sportster som fikk navnet treer’n.
Tekst: Elin Bakk
Foto. Johnny Henden/Elin Bakk

Rannei på Widegliden.
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Dette noe spesielle navnet på en
motorsykkel har en lang historie.
Men for å ta det i stikkordsform,
handlet det om en stykk nyanskaffet svart katt som forsvant.
Så kom den svarte katten til

rette, trodde hun. Men når den
riktige katten dukket opp noen
dager senere, viste det seg at
den første var prikk lik, men
likevel feil katt. Og dyrevenn som
Rannei er, kastet hun ikke ut en
liten hjemløs kattunge. Så da fikk
den første svarte navnet einer’n,
den andre svarte navnet toer’n
og da det tredje svarte familiemedlemmet ankom, altså sportsteren, ble dette selvfølgelig treer’n.
Lapp og Sportster
I 1999 hadde Rannei fått nok av
å kjøre følgebil, mc-lapp ble

anskaffet, og sportster innkjøpt.
En 91 modell, importert fra USA
var plutselig i hennes eie. Og
bare noen dager etter at hun
fikk lappen, la hun ut på sin første langtur, -alene – til Storfjord
og RTTAF. I 2002 ble Harley
nummer to innkjøpt, en 1980
modell Wideglide. Og Rannei
synes det er praktisk med to
sykler. Skulle den ene ha en dårlig dag, har hun alltids en til å ta
av. Dessuten forplikter det litt å
hete Bakk.

Rannei er sjefsfrisør og eier av Hellins Frisørtam på Kyrksæterøra.

Familietrefftante
Til daglig jobber Rannei som frisør og har egen frisørsalong på
Kyrksæterøra i Sør Trøndelag.
Her får selvfølgelig alle HDOCN medlemmer rabatt når
de klipper seg.
Hun er også leder i Tornados
mc, som akkurat har handlet seg
nytt klubbhus, med alt det fører
med seg. Det er også Rannei
som er primus motor bak det
berømte H-DOCN Familyrun,
som arrangeres på Bakksetra
mellom Aure og Kyrksæterøra.
På treffet er hun best kjent av
deltakerne som ”Tante Rannei.”
I tillegg er hun DK og varamedlem i styret i H-DOCN. Så fritidsproblemer har denne frøkna
ikke. Hun har sitt eget røde hus i
en del av Kyrksæterøra som
heter Afrikakysten. Dette navnet
har oppstått mest på grunn av
solforholdene på stedet. Her er
hun foreløpig bare samboer men
einer’n, omtalt lenger oppe
artikkelen. Andre tilbud på den
fronten vil bli vurdert fortløpende…
Til informasjon har toer’n fått
seg et nytt hjem, lenger ute på
landet, siden den etter ei flytting,
hadde den uvanen at den gikk
tilbake til sitt gamle hjem.

H-DOCN-rabatt er en selvfølge, og
her er det Stig Hangård, H-DOCN
medlem fra Løten som får en finpuss.
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Tirsdagskaffen
Hver onsdag er det
sosialt treff i klubbhuset
i Vingrom med
servering!
Alle er velkommen!

SLEIPNER MC

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

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

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

Twin Eagles MC

Kaffekvelder
Ellers er det verd å nevne
at det er varm kaffe og hyggelig miljø hver mandag fra
kl. 19.00 hos Savage Mc
Porsgrunn, og onsdager fra
kl. 19.00 hos Boogers Mc
Sandefjord. DK Bjørn Vidar

Kaffekveld hos

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

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.

H-D MC Kaffe

Bjørn, Mobil 91102464

Kaffekveld hos
Verdal MC

Jotunhaus MC

Kaffetreff
Torsdager på
Bangsund til Heroes
mc, klokken 1800 og
utover. DK Aage.

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

www.jotunhaus.no
43

Route 46

I en garasje i Sæby i Danmark satt tre karer og pratet en kveld, og temaet var
motorsykler og route 66. Ut på kvelden kom ideen, hvorfor gå over bekken, eller
rettere sagt dammen etter vann? Dermed var planen klar…
Hyggelig pubbesøk.
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Kartet over Danmark ble funnet
fram, og vei 46 ble lokalisert. De
tre karene var alle 46 år, og at
alle hadde hver sin 1946 modell
Knuclehead. Dermed ble den
planlagte turen straks døpt til
Route 46.
På småveier
En mandag ettermiddag var
syklene pakket og klare, og de
tre kompisene John, Tom og
Bjarne la av sted mot Route 46,
som går fra Randers til
Silkeborg. Noe som passet de
tre herrer godt, da de alle bodde
”nordenfjords” som det heter på
dansk. De startet i Skagen, og
turen gikk på småveier langs
Danmarks vestkyst mot
Fjeritslev, hvor de skulle overnat-

te i en jakthytte.
Klokka seks på ettermiddagen
hadde de pakket av syklene, og
satt med hver sin kalde
Carlsberg, mens de ventet på at
grillen skulle bli varm, så de
kunne legge på den innkjøpte
mørbradbiffen. Det ble en nydelig middag, og en hyggelig kveld,
hvor de også fikk med seg den
flotteste solnedgang.
Høytdelig
Neste dag fortsatte turen, fremdeles på småveier mot Hobro,
og videre til Randers, hvor vei 46
har sitt utspring. Ved skiltet som
opplyste hvilken vei de nå skulle
inn på, ble det stoppet og fotografert. Nå var alle meget høytidelige, og det ble kjørt etter alle

kunstens regler, og med full konsentrasjon.
På Granballe café stoppet de tre
vennene for å innta aftensmaten.
På menyen stod en pariserbøf,
som ble skyllet med en Hancock
øl. De kjørte så videre til Viborg,
hvor de skulle overnatte hos en
kamerat. Kvelden gikk med i
hans verksted, med litt skruing
og justering, og til å fortelle
røverhistorier, eller lyging, som vi
kaller det her på berget. Med
andre ord, en riktig hyggelig
aften.
Regnfull avslutning
Den tredje dagen gikk turen til
Djursland, fremdeles på små og
kronglete veier, som egnet seg
godt på mc. Denne dagen måtte

de iføre seg regnklær, for regnet
silte ned fra morgen til kveld.
Bortsett fra regnet, hadde de en
flott dag. Denne natta overnattet
de på mc-campen, og da de
ankom ut på ettermiddagen, kom
de fort i snakk med andre bikere
som hadde funnet veien dit.
Siste dag på turen opprant også
med regn, og regntøyet måtte
på. Dette la imidlertid ikke noen
demper på humøret til de tre
herrene. Turen ble avsluttet i
Sæby, hvor de dro hver til sitt, en
hyggelig opplevelse rikere.
Hvem vet, om 20 år, når knucleheadene er pensjonert, blir det
kanskje en tur med hver sin 66modell for å kjøre east to west
på route 66?
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En liten rast.
Knuckles på tur.
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På vei inn på den forjettede vei.

Mat må man ha.

Litt justering må til.
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Dag Kjeverud (28.09.1973 – 19.07.2009)
motorsykkel. Dag eide faktisk ikke noen egen bil. Sommerstid var
det den gamle ”bobbede” earlyshovelen som ble brukt, og vinterstid kjørte han Dnepr med sidevogn. Hvis firmabilen ikke var
disponibel for ham – uansett årstid, ble Dnepr’n eller HD’n sparket i gang ved fem - halv seks tida om morgenen, og turen fra
Nord Odal til jobben i Skedsmo var et faktum. Vinterstid - når vi
spurte om ikke dette var litt kaldt i 12 - 13 kuldegrader så svarte
han gjerne: ”Du vakner, og kaffæn smakær så innmari godt når du
kjæm fram”. Så ble de ikke skrytt mer av de turene. Turen til First
Run på Røros i februar var heller ikke noe problem for Dag.
Dag etterlater seg kone, en datter og en stesønn han var sterkt
knyttet til, samt mor, far og bror. Savnet og smerten vi føler etter
den tragiske hendelsen er enorm og kan ikke beskrives. Tankene
går til hans familie, som føler savnet, sorgen og smerten enda
sterkere.
Du var ikke høyrøstet og brautende Dag – men det står et skrikende tomrom etter deg.

Nord Odal MC Klubbs medlem Dag Kjeverud kjørte onsdag den
15. juli sin kones Electraglide til den ukentlige kaffekvelden på
klubbkåken ”Skytterhuset”. Til tross for at det var ferietid - og
mange av klubbens medlemmer var ute på tur, var det allikevel
ganske mange som var innom huset denne kvelden. Mot slutten
av kvelden reiste de fleste hjem til sitt, og klokken hadde så vidt
passert 23 på kvelden når også Dag kjørte grusveien ut fra
Skytterhuset og svingte ut på riksveien for å kjøre de 8 - 900
meterne hjem. Idet han kjører opp en liten bakke på riksveien
rett utenfor Skytterhuset løper en elg, en fjorårskalv ut i veien.
Dag traff denne elgen i kveldsmørket. Trafikken på en landsens
riksvei i denne delen av landet er ikke altfor stor på denne tiden
av døgnet, og han ble liggende noen minutter før ulykken ble
oppdaget. Den døende elgen ble oppdaget først av tilfeldig forbipasserende, og det ble et øyeblikk konkludert med at noen
hadde stukket av fra en elgpåkjørsel. En nabo som kom til stedet
fikk se et lite rødt svakt lys inne i krattet ved siden av vegen.
Dette var oljelampa på sykkelen, og han begynte å skjønne at ting
ikke var sånn man først hadde forestilt seg. Sporene etter sykkelen ble fulgt bakover, og Dag ble funnet hardt skadet ved siden av
veien. Livredning ble satt i gang umiddelbart, og etter hvert ble
han fløyet til Ullevål sykehus. Skadene var meget omfattende –
livet stod ikke til å redde, og han døde på sykehuset søndag formiddag den 19. juli 2009.
Dag og familien flyttet til Nord Odal for noen få år siden. Han
kom opprinnelig fra Ådalsbruk i Løten. Han var en person med
en utrolig lun og god humor, der det aldri var langt mellom de
gode kommentarene som bestandig traff så godt. Han hadde et
utrolig pågangsmot og optimisme. Etter han kom hjem fra dagens
arbeid, var han fort i gang med noe å gjøre på hus og eiendom,
eller pusle med noen av husstandens motorsykler eller andre
motoriserte redskaper. Barna var ikke gamle før de ble introdusert for motorsykkelens virkemåte og oppbygning, samt gleden
ved å kjøre de. Dag jobbet som anleggsgartener, og med det
pågangsmotet og arbeidsmoralen som han hadde, må han ha vært
en solid ressurs for sin arbeidsgiver. Arbeidet medførte imidlertid
mange lange dager og mye kjøring i tung lastet varebil, ofte med
minst like tungt lastet henger. Derfor var han så inderlig lei av å
kjøre bil når det var fri og ferie, så han kjørte nesten bestandig
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Dag Kjeverud ble begravet ved Mo kirke i Nord Odal den 30. juli
2009. Kirken var fullsatt med, familie, slekt, kolleger og venner.
Gudstjenesten ble innledet med sangen ”Highwayman” fremført
av lokale musikere. Et stort antall bikere fra 11 – 12 MC klubber
på Østlandet, Trøndelag og Sverige, kom for å følge Dag til hans
siste hvilested.

”Jeg er ikke der.
Stå ikke ved min grav og gråt.
Jeg er ikke der, jeg sover ikke.
Jeg har vinden i håret, på min evige ferd.
Veien hjem var kort,
men jeg rakk alikevel ikke frem.
jeg drar videre på min Harley,
til vi møtes igjen min kjære
Frem til det har jeg minnene om dere i mitt hjerte.
Stå ikke ved min grav og gråt
Jeg er ikke der – jeg døde ikke.»
Ride in peace. Love & Respect
Diktet er skrevet av Dag’s kone Ann Christin,
og stod også i dødsannonsen i lokalavisen.

Dag ute på tur med sin Dnepr.

i Norge 2009
Lucifers Mc Swap meet 3.10.09 www.lucifers-mc.com
Garbage mc
feirer 10 år i ”Nykåken” 16. – 18. oktober.
Bacalao Party Lørdag 31 Oktober er det nok en gang Bacalao
Party hos Gange Rolv HD MC, Ålesund. Live musikk, mat og drikke
og sist men ikke minst massse trivelige folk !
Info: Tlf 91681310 • 90722320 • www.gangerolvmc.no

Stumpemarkedstur til
Herning 31. oktober 2009
Avg. Bergen Fjordline fredag 30. okt. KL 11:00
Avg. Stavanger fredag 30. okt. KL 19:00
Ankomst Stavanger mandag 2. nov. KL 00:15
Ankomst Bergen mandag 2. nov. KL 08:00
1 overnatting i Danmark. Ring/send mail til DK Stig
for mer informasjon.

Sunnmøres eneste Swap-Meet
Lørdag 31 Oktober fra Kl. 10.00 Er det tid for Swap-Meet hos
Gange Rolv MC. Fri entre for alle.
Ta med deg overskuddsdelene og finn noe nytt !
Info: Tlf 91681310 • 90722320 • www.gangerolvmc.no
Høstfest i Odal´n. 31. oktober.
Endelig spiller LOFT igjen på Skytterhuset. En del overnattingsplasser.
Nord-Odal MC www.nomck.no
Tlf 62976336 / 95981185.
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 gunnar@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
For informasjon om treff i U.S.A.
sjekk ut; www.motorcycleevents.com på nettet!
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Kjære leser
Det er takket være dine bidrag vi
kan lage dette bladet. Slik vil vi ha
ditt bidrag:
*Tekst: sendes som en separat wordfil.
*Bilder: husk å bruke den høyeste oppløsningen på kamera
når du tar bilder som skal trykkes i bladet. Bruk kjente formater på bildefilenet: jpg, tiff, o.l.

SELGES
XLH 1000 Sporster
selges etter 23 trofaste år !
Orginale deler følger med.

Kr.42000,E.post :sitroee@online.no

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

Medlem 261

RIVERSIDE
custom
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!
Vinterlagring

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

Østavind
er ikke det vi mest
forbinder med våre
kjære Harleys. Men etter
at Muren blåste ned og
folk flest fikk lov til å
puste friere i Østblokka,
ja – så kom også sjokkkapitalismen. På godt og
vondt får vi si, for vårt
børsnoterte HD-merke
har gjort kraftig inntrykk
på polakker og russere
så vidt vi kan se.
Men det er jo litt moro
når noen fortsatt vil
representere den røde
fare på en Harley, og
enda mere moro når
de blir fyr og flamme –
over hele kroppen!

© Åsmund Lindal

Fra SuperRally 2006.

HD-GALLERI er en fotografisk
«mimrebok» med skråblikk
på alle oss som kjører HD.
Galleriet viser bilder tatt
gjennom flere år
på tur og treff.
Husk bare at alt
i denne spalten
presenteres i
beste mening!
Åsmund Lindal – Fotograf og
HDOCN-medlem nr 665
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Presidentens
Hjørne
Av Børge.
Hei.
Sommerferien går alt for fort.
Det blir noen mil på sykkelen, så
er det tilbake til den grå hverdag.
Men for egen del har det da blitt
noen treff. Deriblant Late
Summer Run som for første
gang ble holdt i Gudvangen. Et
meget godt og velorganisert
arrangement av DK Stig og
mange frivillige fra blant annet
Rolling Thunder. Her var det ikke
spart på noe. Det var hytter, husrom, teltplasser, båttur, konkurranser, god musikk og gourmetmat for den mest kresne gane.
Her kan nevnes blant annet smalahove og ovnsbakt laks. Helga

inneholdt også mange hyggelige
samtaler og nye bekjentskaper.
Treffet ble for meg årets høydare. Vi satser på samme sted
neste år!
Bare kjøreturen til Gudvangen er
jo en opplevelse som alle burde
unne seg. Knallfin norsk natur
uansett hvor du kommer fra. Jeg
fikk til og med tid til å bestige
nordeuropas høyeste fjell på
turen dit. Det er jo rett i nabolaget.
Vi rakk dessverre ikke å komme
på Family Run i år, men regner
med at det kommer en reportasje derfra etter hvert.

Når dette leses, har første styremøte i denne perioden vært
avholdt i Sandefjord. Grunnen til
at det ble akkurat i Sandefjord er
det DK Bjørn Vidar som har
æren for. Styret ønsket å spre
styremøtene mer for å komme
ut til medlemmene og vår DK
hadde den beste planen. Vi trenger flere steder for de neste styremøtene, så kom med forslag.
Ny butikksjef, Kate Moe, som fra
før bærer tittelen ”presidentfrue”, er på plass etter at
Morten Hammervik takket for
seg. Vi takker Morten for innsatsen og ønsker samtidig vår nye
butikksjef lykke til med sine nye
oppgaver.

Benytt alle anledninger til sosialt
samvær med likesinnede. Sjekk
oppslagstavla og dra på kaffekvelder. Er det ingen faste i ditt nærområde; finn en plass og inviter
noen dit. Få det inn på oppslagstavla, så kommer det kanskje
enda flere.
Har du noen meninger om hva
H-DOCN kan gjøre for medlemmene, skriv det ned og bring det
over til styret. Alle forslag blir
gjennomgått.
Ha en varm og god høst.
Børge.

I oktober skal Sverige være vertskap for Nordisk Presidentmøte.
Der utveksler de skandinaviske
føderasjonsklubbene erfaringer
og planer for fremtiden. Vi diskuterer også saker som skal fremmes på det europeiske presidentmøtet som i år holdes i
Holland i november.
Når dette skrives, er det fortsatt
fin sommertemperatur og mange
kilometer kan enda kjøres.

INFO FRA
MEDLEMSKONTORET

var nok økonomikrisa som var årsak til at vi mistet en del medlemmer ved årsskiftet. Lyspunktet er at vi har fått mange nye
medlemmer i løpet av året. Bare i august har vi fått 25 nye. Det
er også noen som har vært borte noen år, som nå har kjøpt seg
sykkel igjen, kommet tilbake og har fått sitt gamle medlemsnummer. Ønsker alle hjertelig velkommen.
Jeg nå bare beklage at det nå i august har tatt litt tid før jeg har
fått sendt bladene til alle nye medlemmer som har betalt i denne
perioden. Dette skyldes ferie på medlemskontoret. Håper bladene har kommet vel frem og at dere koser dere med lesestoffet.
Svineinfluensaen som ble nevnt, vil nok ramme mange av oss i
løpet av høsten og vinteren. Jeg ber dere alle ta vare på dere selv
og deres nærmeste i denne tiden.

Tove Lindberg, tlf: 91 84 03 26
E-post: medlemskontoret@h-docn.no
Medlemskontoret H-DOCN, Postboks 895 Sentrum, 0104 Oslo

Åpningstider tlf.: mandag-fredag kl. 18.00-20.00
HEI PÅ DERE!
Her på Østlandet er det grått og trist når dette skrives, og vi er ikke ferdig med siste sommermåned engang. Lyspunktet er at dagsrevyen melder
at lenger nord i landet skinner sola. Slik har det vært mange ganger i sommer, men kjøre sykkel må vi jo allikevel. I løpet av sommeren har det
påløpt 10500 km på sykkelen min, som sagt i meget varierende vær.
De store sakene i media i år har vært økonomikrisa og svineinfluensa. Det
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Det er fortsatt mange som glemmer å sende adresseendring til
H-DOCN når de flytter. News vil gjerne nå dere også. Så til alle
dere som får News og hører om noen som ikke får bladet og har
flyttet, vil jeg be om at dere gir beskjed om at jeg ønsker deres
nye adresse. Kontingenten er jo betalt. Til alle dere som husker
adresseendring, tusen takk.
Det er cnart vinter, men enn så lenge, kjør pent!
Tove
Medlemskontoret

Hallais!
For en knallsesong vi har hatt! Våre finske venner arrangerte et flott
Super Rally i nydelig vær. Vi sørlendinger har hatt et gråvær som har vært
som bestilt for motorsykkelkjøring. I stedet for å bli fristet til å sitte i
solsteiken på terrassen med grillmat og øl, har man hatt rikelig med
muligheter for å utforske nye fine veier på to hjul.
Våre venner i nord har hatt varmeste sommer siden 1966, selv
om undertegnede ikke akkurat fikk den følelsen under RTTAF
i Storfjord. Akkurat den helga var ull stikkordet. Men trivelig
var det, ingen tvil om det! HD garasjen sørget for at
ingen manglet verken mat eller drikke. Så lenge det var
lyst var det servering, og i Troms i juli er det ganske
lenge lyst…
Apropos trivelig; Vårt tradisjonelle Late Summer Run ble i år
flyttet litt sørover til Gudvangen i Aurland kommune. Her
sørget Rolling Thunder med DK Stig i spissen, Skjoldmøy
MC samt andre gode hjelpere for at vi hadde ei knallhelg
i august. Den rikholdige menyen bestod av alt fra deilig
laks til saueskaller. Selv valgte jeg helt frivillig å ta ei
økt i innsjekken da den lokale delikatessen fra Voss
ble servert. Lyden som man i innsjekken kunne
høre helt fra mat teltet tydet på at det hele falt i
stor smak. Folk koste seg!
Etter hva jeg har blitt fortalt gjaldt dette
også Rannei & co sitt populære familietreff. Familietreffdeltkere mister ikke
motet av ei regnskur eller to.

Tusen takk til
alle som bidrar med hjelp til HDOCN’s arrangementer! Det ville vært
helt umulig å arrangere slik moro uten deres
hjelp!
I skrivende stund gjenstår et arrangement, Final Run i
Verdal 11-13 september. Også her tyder alt på at det
blir en trivelig helg i lystig lag.
På DK fronten har det ikke skjedd endringer
siden forrige nummer. De respektive DK’er
styrer med sitt ute i vårt landstrakte land. Det er
lite tilbakemeldinger å høre, noe jeg velger å tolke som et godt
tegn.
Jeg har fått en del henvendelser med spørsmål om vi har planer om et nytt Norway Run. Det som er sikkert, er at alle vi
som deltok er enige om at denne suksessen skal vi prøve å
gjenta i en eller annen form. Jeg vil i den sammenheng oppfordre dere alle til å komme med forslag på tur dersom dere sitter inne med kreative ideer. Det faktum at fjorårets tur var en
suksess, hindrer oss ikke i å prøve på noe lignende igjen. Hvor
og når har jeg faktisk ingen tanker om, her er vi helt åpen for
forslag.
Ha en fortsatt fin sesong!
Nyt livet!
Mvh
Kenna.

KENNA
Mob: 90 54 49 48
E-mail: skto@statoil.com
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GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
Greger@Larssen.biz

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

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

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

Etter en svinaktig kald vår og forsommer, har vi opplevd en sjeldent varm og
tørr ettersommer. I går natt (18.08)
kom snøen i fjellene rundt Tromsø, og
mange tegn tyder på at vi er i ferd med
å se siste rest av bikersesongen. Men
her skifter det fort og alt kan skje.
Kanskje får vi en lang og tørr høst likevel. For mitt vedkommende har denne
HD-sesongen vært en av de spakeste
på mange år. Med små unger og en
finanskrise som nærmest fikk motsatt
effekt, har det vært usedvanlig travelt
på jobben min i byggebransjen. Dårlig
planlegging førte også til at jeg ikke
kom med på årets begivenhet i
Storfjord, nemlig RTTAF. Dette er
beklagelig og jeg var bekymret for suppen og mer til. Det viser seg imidlertid
at man ikke er uerstattelig, og verdens
nordligste H-DOCN treff gikk av stabelen på en utmerket måte. Dette til
tross for regn og lave temperaturer.
Det er ellers diverse planer om aktiviteter her i Tromsø denne høsten og
vinteren. Vi planlegger en stor høsttakkefest i HD–garasjen, vinterblot med
snøskutersafari og andre opplevelser.
Denne gangen skal jeg annonsere turen
i god tid, slik at mange får anledning til
en iskald villmarksopplevelse og peisvarm sosial happening.
Jeg ønsker alle en trivelig og lang høst.

Ja da var høsten kommet ifølge primstaven. Her hos meg følger vårherre
tydeligvis ikke den gamle kalenderen,
for det er fremdeles sommer her i dag
hos meg med 21 varme grader og
undertegnede kunne observeres i
shorts. ”Jau, dæ e bærre lækkert”. Har
fått en sykkel på veien, så da er det vel
dobbelt ”lækkert”da? Har truffet en
god del harleyfolk etter veien, og samtlige er storfornøyd med sommeren her
nord. Men det er dessverre ikke bare
positive ting å rapportere herfra. En del
av bilistene som også ferdes etter
veien, har tydeligvis betalt veiavgifta for
de neste ti åra, og da det visstnok de
og ingen andre som har den absolutte
forkjørsrett og egne bestemmelser om
hvor de skal befinne seg i trafikkbildet.
Her er det bare for oss andre å resignere og ta våre forhåndsregler. Vi får
vise ansvar og gjøre vårt, slik at ikke
flere av oss tohjulte blir en del av ulykkesstatistikken. Håper dere alle får en
kjempefin og tørr høst, for denne årstiden er også fin for oss tohjulte, enten
du er på tur til treff eller bare ute på
en ”kaffetur”. Selv drar undertegnede
til II Mc på Kolvereid første helga i
September, blir du med?

Hei.
Det er utrolig hvor fort sommeren går,
ikke lenge siden mann hadde første kjøretur på våren. Jobb og familie har
krevd større deler av denne sesongen
min i år. Men noen turer er da unnagjort likevel. Var i Finland på SuperRally,
hvor det virkelig ble en suksess med
oppmøte med mange Harelyer. Var også
på treffet Survival i Østersund. Det ble
også tid til en tur ned til Bergen for å
oppleve vestlandsnatur. Og natur hadde
de så det holdt.

Finnmark og Troms

Norland

Jostein

Nord- og Sør-Trøndelag

Her i Namdalen er alt stort sett ved
det gamle og Heroes MC bjuder fortsatt på kaffe. Håper på en fin høst og
mange turer enda. Skulle det være noe
jeg kan bidra med eller om du er i nærheten, så ta kontakt for en liten trefning.
Ha en fin høst!
Hilsen Aage.

Nordvestlandet

RANNEI
Tlf: 976 52 616
e-post: ranneib@hotmail.com
En kort høsthilsen fra Team Nordvest
denne gangen. Mange er vel inne i siste
innspurt på kjøresesongen for i år. Se
opp for kryssende middagsmat på kveldene. Viltsteika er svært lite fristende
når du får den midt i fleisen med skallet
på i bra marsjfart.. Sleip salat i svingene
er heller ikke å foretrekke.. Mat er
jaggu livsfarlig!
En stor takk til store og små som bidro
til et trivelig Familyrun på Bakksetra.
Reportasje følger i et senere nummer
av denne publikasjon.
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Kjør pent!
Greger Berserk

Vestlandet

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
ØYSTEIN NESS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
En kanonsommer er over, noen mil har
det vel blitt på de fleste.
Gratulerer til Bunkers i Alta for kjempe
bra jubileumstreff, og skryt til
Ragnarock i Hammerfest for bra
gjennomføring av motorsykkelens dag.
Og til slutt en stor dose kjeft til de
som er ansvarlig for den elendige veistandarden i dette landet. Tragisk at en
må ligge timevis i kø, for å komme fram
på E6.
Ha en fin høst og vinter, ikke vent for
lenge med det du skal gjøre med sykkelen. Våren kommer fortere enn vi tør
håpe på.
Øystein
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Hei. En sommer av Nordnorsk toppkvalitet er på hell og enden på atter en
utrolig sykkelsesong nærmer seg. Selv
har jeg vært mindre på veien enn tidligere år, på grunn av ny jobb, men har
rukket å få med meg noen fantastiske
tilstelninger likevel. Blant annet 30-årsjubileumet hos Bunkers MC i Alta og
15-årsjubileumet hos Anvil Mc i Mo i
Rana. Dette var fantastiske partyer med
høy trivselsfaktor. 4th annual Arctic
Rally v/ Hog Arctic chapter var også et
bra arrangement med Reidar Larsen
som hovedartist på scenen. Det fantastiske i vårt miljø er jo alle nye bekjentskaper man har fått, og noen gamle har
blitt fornyet etter hvor man legger
turen på to hjul. Jeg vil minne om at vi
her på klubben feirer 10 år i “ny-kåken”
16.-18. oktober. Kjenner høstfestnervene og partyabstinensen på denne
tida er det bare å ta kontakt.
Ride on ride on, dizzy feeling…
Knut Are
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STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
Halloen Godtfolk!
Jepp, så er det blitt høst når dette leses,
og alle sommerminner er lagret og kan
funderes på, når høst og vintermørket
igjen tar overhånd. Her i
Bergenstraktene kom sommeren brått i
mai, og glimret med sitt fravær i fellesferien, men likevel ble det noen fine
dager innimellom. En ting er sikkert.
Yr.no og storm.no burde legges ned
med øyeblikkelig virkning. Jeg vet at
folk, inklusive meg selv, surfer inn på
disse grusomme sider og blir overbevist (for det står jo på trykk!) om hvordan været er time for time akkurat dit
du har tenkt deg. Hvis det da skulle
dukke opp en liten regnbyge eller to,
akkurat der hvor vi hadde tenkt oss, ja
da er vel kanskje sofaen hjemme bedre,

eller? Ja, ja uansett så gammelt utrykket
er så er det høyst oppegående: det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, og
etter regn kommer sol. Som leder for
teknisk arrangørgjengen på Late
Summer Run i år, vil jeg takke alle som
møtte opp og gjorde treffet til en suksess. Vi håper vi kan følge suksessen til
neste år også, og selvfølgelig med det
samme fine været.
Ellers er det meget mulig at det blir en
Stumpemarkedstur til Danmark
(Herning) i månedskiftet
oktober/november. Se et annet sted i
bladet eller på webben angående denne
turen. Ha en fin høst!
H-D Hilsen Stig.
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Østlandet

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

DISTRIKT 7:
Sørlandet

Sørvestlandet

GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no
Hei. Så er sommeren snart over, men
for en sommer. I Nordnorge har været
vært meget bra i en periode. Her sørpå
begynte det bra, før slusene åpnet
seg.Hva kan man gjøre med det? Ingen
ting annet en å dra dit solen er.
Jeg tok turen til Super Rally i Finland
via Lyngdal, der jeg slo følge med Kenna
og noen lokale venner. Etter et meget
bra SuperRally, dro jeg til Harstad og
fikk med meg Run To The Arctic Fun i
Storfjord. Litt kaldt på fredag, men det
er jo bare å kle på seg. Jeg sier det en
gang til, har du planer for nord-Norge
en sommer, er dette treffet å anbefale.
Her i Stavanger har vi hatt møte om
MC Garasjens framtid. For dere som
ikke vet hvor vi holder til, så er stedet
under Strømsbrua. Her har vi 5 store
rom (Haller) som vi disponerer.
Her er det masse arbeid å gjøre.
Vi må blant annet sikre dører og vinduer mot ubudne gjester. Deretter starter
vi med oppholdsrommet, som skal ha
et lite kjøkken og en bar.
Som noen av dere vet har MC Garasjen
Stavanger eksistert i mange år.
Det begynte med lokalene i
Rosenberggate 64 med 8 medlemmer.
Og medlemstallet har holdt seg på et
nivået. DK Einar og jeg kommer til å
bruke dette lokalet til H-DOCN møter
og lignende. Er det noen der ute som
har en skinnsalong og en stor TV å gi
bort, mail oss er dere snill. Mail: mcgarasjen@yahoo.no Mandags kaffen starter vi med så snart vi får det litt komfortabelt.
Ønsker dere alle velkommen innom
når som helst.
Hilsen DK Glenn
RIDE FREE

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Kjære Harleyvenner! Sesongen er
snart over for mange av oss. Følelsen vi
sørlendinger sitter igjen med, er at det
er blitt litt mindre kjøring i sommer,
enn det de fleste av oss er vant til.
Regnet har gjort sitt til at vi ofte har
latt syklene stå på stallen. Unntak finnes, heldigvis! Det er lott å se en
Harley på regnvåte veier også.
For oss som har Harley som hobby, er
kjøring bare en side av å ha denne type
sykkel. Det er faktisk også det som
skjer i tillegg til kjøringa om sommeren,
og det som foregår gjennom høsten og
vinteren som også er en del av livet
med å eie en Harley. For de av oss som
er heldige å ha en plass til sykkelen
hjemme, byr kveldene på pusseklut, service og gode minner ved bare av å se
på sykkelen. Vi får bare kose oss som
best vi kan, tenke tilbake på treffene,
konsertene og alle de lange og små
turene vi har hatt, inklusiv de mange
nye bekjentskapene vi har fått, med
mennesker av samme interesse. Dette
livet er herlig! For de av oss som vil ha
en forlengelse av sommersesongen på
sykkel, vil det kanskje være en ide, hvis
tid og økonomi tilsier det, å ta turen til
Florida og oppleve Biketoberfest i
Daytona, 15 -18. oktober. Dette anbefales på det sterkeste! Luften dirrer av
lyden av tusenvis av Harleyer og andre
sykler som durer rundt i denne byen.
Brummingen av syklene høres nesten
hele døgnet. I tillegg til alt det andre av
opplevelser dette flotte treffet gir.
Florida har også veldig mange
Harleybutikker. Alt fra ”biggest little
dealership in Florida”, ”Fletchers HD i
Tampa”, til ”Worlds biggest dealer”
Bruce Rossmeyer i Daytona. Her passer uttrykket ”som barn i godtebutikk”
utrolig godt på de fleste bikere. Dette
må oppleves en gang eller flere i livet.
En vitamininnsprøytning for både kropp
og sykkel. Det er faktisk ikke så langt
unna som en tror…
Enn så lenge, ha en fin høst alle sammen! Take care!

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

Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Hallo!
Da skriver vi midten av august og mye
av sesongen er unnagjort, i mildt sagt
veldig skiftende vær. Spesielt her på
Østlandet har juli vært stabilt regnvåt.
Men nå skal vi ikke deppe over været.
Vi har hatt mange fine turer også.
Finlandsturen var veldig vellykket. Været
var bra og stemning og reisefølge upåklagelig. International Rally i Valle var
også toppers. Bedre oppmøte av våre
medlemmer er selvfølgelig ønskelig,
men vi som var der hadde i alle fall ei
super helg sammen.
Utover det er det blitt noen kortere
turer hit og dit, og en Trøndelags tur er
det også blitt tid til. Ellers har sommeren gått unna med snekring på huset.
Det går ikke så fort, men det går fremover. Derfor ble det ikke noen tur på
meg til Gudvangen i år, men får satse på
å komme sterkt tilbake…
Da vil jeg ønske alle en fin sensommer
på veien og kjør forsiktig.
Vi sees.
Vidar

Ernst
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HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/øltelt.
Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å tilby klubbens medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt og utstyr. For
mer info: www.partytelt.net eller ring meg på
tlf 930 67387, Roar Homble

VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.- pr.pers. inkl.
frokost. Dagens middag: Kun kr. 69.- inkl. dessert +
kaffe TLF: 35 05 41 11. MORGEDAL I TELEMARK.
Avtale inngått av Sigurd Langeid

BÅRRES GRILL OG PIzzABAR V/
SHELLSTASJONEN: 7200 Kyrksæterøra,
tlf: 72 45 22. 15% rabatt på matservering.
Avtale inngått av Aron

HELLINS FRISøRTEAM: Øragata 11,
7200 Kyrksæterøra. Tlf: 72 45 24 70. 20% rabatt på
hårklipp. 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: Rabattavtale
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. laderegulatorer HD 1970-2005. Avtale inngått av Thomas
Lindal
TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer,
tlf: 74134620. Tommeverktøy - tommeskruer - div
mekanisk utstyr. Ulike prosentsatser
Avtale inngått av Harald Breivikås.
SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra, tlf: 72 45 14 62. 10% rabatt.
Avtale inngått av Aron
JOKER´N PIzzABAR, HEGGELIA: Tilbud til
H-DOCN-medlemmer.
Tlf: 77 83 43 44

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:
20-50% gjelder nå alle butikkene i Norge ved fremvisning av gyldig medlemsskap i H-DOCN.
Avtale inngått av Geir "Benzin
ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget kort,
Søknadsskjema fåes ved henvendelse medlemskontoret. 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 handelen.
Avtale inngått av Jan Kåre Krokdal

HøY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655. Dunlop MCdekk - 25% rabatt. Avon MC-dekk - 23% rabatt.
Omlegging/avbalansering kr. 125,- netto eks.mva.
Miljøavgift MC kr. 15,- netto eks. mva.Vi lagerfører
endel MC-batteri. Har omleggings- og avbalanseringsmaskiner for MC-hjul. Avtale inngått av Øystein
Lorentsen

BUDGET HELLAS 30 % rabatt på leie av HarleyDavidson. Info: www.budget.gr
Kontaktperson: Michael Thanos.
Tlf: 0030 1 34 98 700 e-mail: moto@budget.gr

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

FLISESPESIALISTEN AS: Myreneveien 30, 4800
Arendal, 20% til alle H-DOCN-medlemmer ved visning av medlemskort. Kontakt Henrik på telefon 370
28 700 eller
fax 370 28 600. Avtale inngått av Odd Jorkjen

STEINKJER VULK A/S: 7700 Steinkjer, tlf:
74161300. Dekk og slanger.
Ulike prosentsatser.

MC-SHOP STAVANGER: 20% på alle drag-specialities deler. Tlf: 51 82 74 74 Avtale inngått av Glenn.
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:
Følgende rabatter på MC dekk på medlemmer av
HDOCN • Continental: 30% • Dunlop: 30%
Bridgestone: 30% • Avon: 27% • Pirelli: 27%
Metzeler: 25%
PIzzA`N PÅ AUSTMARKA:
2224 Austmarka tlf. 62 82 84 04 Plassen befinner seg
midt på "Villmarksveien" mellom Halden og Elverum.
10 % på alt til medlemmer av HDOCN. Avtale inngått
av Barney.
BergArt Gullsmedverkstad, Eidsgata 42, 6770
Nordfjoreid. 20 % på alle handlaga smykke til HDOCN medlemar. Tlf: 57 86 06 45 Kathrine Berg www.bergart.net
Hot Rod
10% klubbrabatt ved fremvisning av medlemskort.
Welcome Inn Hotel Lyngskroa AS
9046 Oteren Telefon: 77 71 50 00
10 % rabatt for H-DOCN medlemmer og
Norwayrun deltagere, på overnatting og bespisning.
Beliggenhet: innerst i Lyngenfjorden ved krysset
mellom E6 og E8.
(Hotellet ligger like rundt svingen for RTTAF)

Best Western Hotells
Rabatterte priser for motorsyklister
Mer enn 110 hoteller i Norge, Sverige, Finland, Polen
og de Baltiske landene (Litauen, Latvia og Estonia) tilbyr nå motorsykkelkjørere rabatterte priser i sommer *. Tilbudet gjelder fra 1. april til 30. september* i
en natt i et enkeltrom eller dobbeltrom inkludert frokost. Hvordan bestille et hotellrom?
reservere Du et hotellrom hos Best Western på følgende 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 orginaldeler. 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 informasjon, se deres hjemmesider
www.stormyhillharley.com

MC-parts Sveden
5 % rabatt på hele sortimentet. Oppgi medlemsnummer. Avtale inngått av Elin. www.mc-parts.se

Gudvangen Camping i Gudvangen, Sogn &
Fjordane. (på grensen til Hordaland 50 km. øst fra
Voss) Rabatt 10 % på teltplass/bobil og 5 % på
hytte/rom ved fremvisning av medlemskort.
Avtale inngått av Stig Jensen.

Sandmoen Kro
Sandmoveien 3, 7072 Trondheim.
25 % på all mat, drikke kommer utenom.
Medlemskort må forevises.
www.sandmoenkro.no
Avtale inngått av Øyvind Lien.

Den fredede retrokafeen (60 talls) Glopheim
Kafe på Atna midt i Østerdalen, (tlf 93223309)
tilbyr 10% rabatt på alt til medlemmer av H-DOCN
mot fremvisning av medlemskort.
Avtale inngått av Bjørn E. T. Larsen

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

Marmaris Pizza resturante,
Øragata, Kyrksæterøra.
Tlf 72 45 48 30 20 % rabatt på mat ved fremvisning av
gyldig medlemskort.
Avtale inngått med Johnny Henden

www.gampromotion.no

R a b a T T- aV T a l E R

H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre medlemmer. Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i posten slik at
de vet hvordan dette ser ut.

TWIN THUNDER - Tlf.: 38 33 11 11
Sandveien 12, Kvavik, 4580 LYNGDAL

• 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
• Vinterlagring

Vi kan hjelpe deg med det meste.

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

På våre nettsider www.twinthunder.no
kan du se hele vårt store utvalg i nye og brukte sykler.
56

Nr. 4 - 2009

POSTORDRESERVICE

Ordretelefon
35 58 41 41
mange gode tilbud på vår webshop – www.cbp.no
Qsp.Qjqft!

5/:11-Ñ

Cboeju!ikfmn

4/761-Ñ

Tjttz!cbh!

Cjmmfu!
gsbngmzuojohttfuu-!lpnq/
!n0qvnqf/!Qpmfsu/!Bmvnjojvn/!

5/811-Ñ

Tpsu!ibmwikfmn

::1-Ñ

::1-Ñ
Gsbngmzuufs!tfuu
tqpsutufs!:2.!ozfsf

3/561-Ñ

Vmujnb!7.usjoot!hjslbttfTpgubjm!:2Ñ::

4#!qfo!cfmuesjwf!gps!fm.tubsu
Oz!vuhbwf!nfe!vuwfoejh!pqq.mbhsjoh!ph!tuÀuufqmbuf/

Lvo!

Gps!Tpgubjm!2::1.pqq!96!nn!cfmu/

7.usjoot!hjslbttf!n0iÀzsfesjwjoh!

Lvo!

9/:11-Ñ

23/:11-Ñ

21/:11-Ñ

Lvo!

VMUJNB!66!nn!pqq.ofe!hbggfm

FWP!npups

Czhhftzllfm"

8/::1-Ñ

lvo
lvo!!
6!hsbefst!lspof-!GYTU!mfohef/!
Tjohmf!ejtl/
Lbo!mfwfsft!j!ef!gmftuf!mfohefs!
npu!fu!mjuf!ujmmfhh!j!qsjtfo/
Tuzsftupqqfsf!fmmfs!dbmjqfs.
gftuf!os!3!n!fwou/!cftujmmft!
fltusb/

Lvo!!!
DCQ!mfwfsfs!bmu!gsb!ÓSvmmfoef!dibttjdÔ!ujm!lpnqmfuuf!
ÓCjlf!ljuÔ/!Joofipmefs!bctpmvuu!bmu!ofe!ujm!efo!njotuf!
tlsvf/!Wj!fs!pht!cfikfmqfmjhf!nfe!hpelkfoojoe!bw!
tzllfmfo/!DCQ!mfwfsfs!pht!gfsejhf!tzlmfs/!Czhe!lvo!
bw!ef!cftuf!efmfs-!gps!bu!lvoefo!tlbm!g!fo!tzllfm!
nfe!qfstpomjh!qsfh!ph!esjgutjllfsifu/

46/111-Ñ

Ksoiftufo!
!
!
!
!

Qpmfsu!bmv!lspof!
n0tlkvmufs!
tuzsftupqqfs!!
ph!ifbe!dvqt

!

Gsb!

Dmvudi!lju
Cu!47.95!
95.:1!
CJMMFU!hbggfm
nfe!bmvlspof-!Tpgubjm!mfohef-!
ujm!folfm!
ph!epccfm!tljwf/!
Mfwfsft!nfe!61!lspof!!

7/:11-Ñ

6/:11-Ñ

Vufo!lspof!!
Lbo!mfwfsft!j!boesf!
mfohefs!1Ñ31Ô!gpsmfohfu!

:1.:8!

RYDDESALG 50%

,!3/111-Ñ

ym!:2.vq!

Tpgubjm!Txjoh.bsn!lju!
gps!311-!341-!361-!391!ph!411!efll

WWW.CBP.NO

lvo!6/:11-Ñ!

Nfe!mvgugzmmjoh0ubqqjoh!lbo

5:1-Ñ!
5:1-Ñ!
5:1-Ñ!
5:1-Ñ!

Sjdlat!ikvm!Ñ!bmmf!csfeefs

STORT RYDDESALG I VÅR NETTBUTIKK

Mvguefnqfsf!ujm!Tpgubjm!

5/:11-Ñ

!

gsb!22/:::-Ñ

!

Cf!pn!ujmcve!! !
gfsejh!npoufsu"

!

ev!ifwf!ph!tfolf!tzllfmfo!nbovfmu/
8332112!9:.::!ph!8332113!11.18!

6/511-Ñ

Nfe!efoof!lbo!ev!ifwf!ph!tfolf!tzlfmfo!
bvupnbujtl!wjb!fhfo!cszufs!q!tzllfmfo/
416211!9:.::!ph!416212!11.18

Cjmmfu!Nbmuf{f!tqfjm
Mfwfsft!nfe!cef!lpsu!)cjmef*!
ph!mboh!tufn/!j!qbllb/!
Qbttfs!cef!iÀzsf!
ph!wfotusf!tjef

Bmmf!uzqfs!2:76.2:::-!
2-6!lX-!lpoublufs!q!
tjefo!gps!cfesf!qmbtt!

Kvtufscbsf!tuÀuefnqfsf!
ujm!tpguubjm
Gsb!

2/::1-Ñ

2/::1-Ñ

58:-Ñ!qs/!tul/!

25:1-Ñ

Lvo!

Pwbm!tuzmf!njssps
Tfmhft!tpn!qbs!i,w

gsb!

3/631-Ñ!

7:1-Ñ

Dbufzf!tqfjm

6
!Vojwfstbm!nvggmfs!27¬¬
!

5:1-Ñ

4E!tqfjm!tfmhft!tpn!
qbs!I,W!!

::1-Ñ

571-Ñ

Dbcmf!Dmbnqt
2.209#!gps!uispumf!
2#!!!!!gps!uispumf!

87-Ñ
87-Ñ
2.205#!gps!dmvudi! ::-Ñ

ph!ejnfotkpofs!gsb!:y3-26#!
pqq!ujm!29y21#

27#!y!6-6#!Xjef!wfbs!xiffm!

Ufoojohtbomfhh
gps!bmmf!npupsfs/
Cjh!Uxjo!81.::!ph!YM!81.14

2311!Tqpsutufs!tzmjoefsf!

21Ô!ph!22 203Ô!

Hkfmefs!ef!gmftuf!eftjho!

22/:11-Ñ
22/111-Ñ
5/361-Ñ
38/261-Ñ

Ikvm!71!fjlfs

Wj!mfwfsfs!bmu!bw!sbnnfs
Csfntftljwfs!

2:9-Ñ

Vmujnb!gfmhfs!!7/:11-Ñ

Wj!ibs!efu!nftuf!gsb!
QN!q!mbhfs/

817-Ñ

ÈTipsuzÉ!tmjq!po!nvggmfs!

29Ô!y!9-6Ô!Ejtlgfmh!!
Cbe.btt!cbltlkfsn!

3!fltptbomfhh!!
95Ñ::!tpgubjm!

Xjef!btt!lju
Tpgubjm!3610391!lju
Txjohbsn!n0pggtfu!lju!

ETL72!Evbmgjsf-!2!dpjm!!
ETL73!Tjohfmgjsf-!
3!dpjmfs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2/886-Ñ

3/686-Ñ

291!ph!311!efll!3/:11-Ñ

29#y6-6#!Xjef!wfbs!xiffm!

291!ph!311!efll!3/:11-Ñ

32#y3-26#!Gspou!xiffm!

95.::!Tjohmf!ejtl!3/711-Ñ

Sjtfst!5¬¬
tnppuiupq!

Tpmp!tfuf!ujm!bmmf!npefmmfs

5::-Ñ

Gsb!

L szBlzo!Izqfs!dbshfs!mvgugjmufs!
Qbttfs!fwp-!uxjodbn!ph!tqu

Cbhbtkfcsfuu

lvo!

3/4:1-Ñ

2/6:1-Ñ

GYXH!ph!Tpguubjm!
97Ñ::!
Wfsltufe!iboecÀlfs!gps!IE

3111!npe!Tpguubjm! Gsb!5:6-Ñ

Gsb!5:6-Ñ!

gsb!

Tqpsutufs!8:Ñ:6!

Gsb!5:6-Ñ

4:9-Ñ

/03(&4 45345& %&-&-"(&3t3"4, %&-&-&7&3*/(t%"(-*(& '-:4&/%*/(&3 '3"64"t4&37*$&t,0/,633"/4&%:,5*(& 13*4&3
Bmfyboefs!Ljfmmboethu/!54-!4827!Tljfo!
Psesfufmfgpo!46!69!52!52/!Gby!46!69!52!61!
xxx/dcq/op!!F.nbjm;!dcq@dcq/op!

Nboebh!Ñ!gsfebh;!19/41 Ñ27/41!
MÀsebh;!21/11Ñ25/11!j!gfcsvbs!u/p/n/!kvoj
!!!!!!!!!!!

Nr. 4 - 2009

Wj!ibs!bmmuje!fo!nfohef!csvluf!IBSMFZ!EBWJETPO!q!mbhfs/!
LkÀq-!tbmh-!jooczuuf-!lpnnjtkpo!ph!gjobotjfsjoh/!Lpoublu!ptt"!

grafisk produksjon: gampromotion.no

Lpnqsfttps!nfe!cszufsqbofm!
ujm!efnqfsfof!

