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6. november er riktig dato. En
påminnelse kommer i bladet
når tida nærmer seg. Men for
sikkerhets skyld, ta frem kalenderen og rett det med en
gang. Da slipper du noen forviklinger.
Selv har jeg vært på et par vinterfester i høst for å få tida til
å gå, og for å treffe likesinnede.
Det som slår meg er, at på
slike vinterfester er det absolutt stinn brakke. Min erfaring
etter treffsesongen, er at på
mange treff kommer det mindre folk år for år. Er dette
fordi folk ikke har tid til å reise
av sted ei hel helg, er det for
mye som foregår eller blir det
for langt å kjøre? Eller er det
været som skremmer oss fra å
legge ut på tur.
Mange klubber har nå tatt konsekvensen av dette, og slått seg
sammen om treffarrangementene. Om dette er veien å gå
vet ikke jeg, men det er klart
at det er lettere å arrangere et
bra treff, om man er flere om
jobben. Økonomien blir bedre,
men de et også flere som skal
dele et eventuelt overskudd.

Det nærmer seg jul og butikken bugner
av nyheter og flotte julegavetips.
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Hei godtfolk.

Jeg synes ikke det er lenge siden
jeg vemodig satte sykkelen inn til
vinterlagring, rydda kjøreklær,
campingutstyr og hjelmer ned i
kjelleren, bestilte ved og pakka
ut vinterklærne som lå i boden.
Men når jeg i skrivende stund
ser på kalenderen, er det mindre
enn fem uker igjen til jul. Når du
nå sitter med dette ferske nummeret av Harley News foran
deg, er julemåneden godt i gang,
og mange av oss stresser rundt
og forbereder jula.
Og vi vet jo alle, at så fort sola
har snudd og jula er overstått, er
det ikke lenge til våren banker
på døra. Særlig for de som har
plukket jernet ned, og har store
planer om ombygging eller renovering, føles det som tida etter
jul bare raser av gårde.
Her i H-DOCN har høsten gått
med til styremøter, og planlegging av kalender og neste års
Foto: Hasse Antonsson
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treffsesong. Etter en del usikkerhet angående mengden treff vi er
medarrangør på, ser det ut som
vi opprettholder mønsteret fra i
fjor, med start allerede på februar på Røros, med First Run. Jeg
anbefaler å lese artikkelen
”Klimautfordringer” i dette nummeret av News, der Ola fra
Rulpers Hog forteller om sin tur
til Røros i fjor vinter, med chopper i snøkavet. Brøkdelen av
motgang hadde nok knekket de
fleste av oss. Jeg tar av meg hatten i beundring.
Jeg vil også påpeke at det på
grunn av lang trykketid, og andre
uforutsette årsaker, er kommet
feil dato på et par arrangementer i kalenderen. Det ene er
Final Run, som i kalenderen er
annonsert med dato 10. – 12
september. Riktig dato er 3. – 5.
september.
Swap Meet på Klett er ikke 6.
oktober, som de fleste har skjønt
siden dette er en onsdag. Lørdag

Det er i alle fall sikkert at for
at vi skal ha flere treff å velge i,
er det vi, deltakerne, som må
skjerpe oss. Sitter vi hjemme
og venter på bedre vær, bedre
råd, mer tid eller hva det er vi
venter på, kan det godt hende
at den dagen vi vil på treff, er
det ingen som gidder å arrangere. Kanskje det da er helt
slutt på de små treffene, med
intim stemning. Det vi har å
velge i da, er kanskje store
kommersielle treff, med plenty
stands og kjøpepress. Men
muligheten til å sitte rundt et
leirbål og juge, med vennene
fra for tjue år sia, er kanskje
borte for godt.
Misforstå meg ikke. Vi trenger
valgmuligheter. Vi vil også ha de
store samarrangerte treffene.
Men om vi mister idealistene,
de som arrangerer treff for at
det er gøy, de som har treff
med lokale særegenheter, de
mest idylliske treffplassene
eller andre ting vi setter pris
på, har dette miljøet mistet
noe viktig.
Derfor kommer en liten
moralpreken fra meg i denne
lederen. Støtt opp om de som
arrangerer treff. Vis at du setter pris på at noen gidder.
Støtt også opp om treffets fasiliteter. Klart du sparer penger
på å ta med din egen mat innkjøpt på Rema, og drikkevarene er billigere om du tar de
med deg hjemmefra. Men om
dette er med å bidra til at
arrangørene ikke tjener penger, eller enda verre, kanskje går
med underskudd, er det din
skyld om dette treffet ikke har
livets rett. Det er tøffe tider,
alt blir dyrere og vi krever
bedre musikk. Dette er noe
arrangørene gjør for oss delta-

kere, og da skulle det bare
mangle om vi ikke gjengjelder
dette, med å la klubbene får
inntektene, ikke Rema Hagen
eller vinmonopolet.
Så ta fram kalenderen, noter
opp hva du vil reise på, få med
deg gode venner. For selv om
et er hyggelig å kjøre en søndagstur for å drikke kaffe, det
er når vi samles på treff med
likesinnede, vi kjenner best på
samholdet, som vi i dette miljøet er så utrolig heldige å ha.
Også i dette nummeret av bladet vil jeg takke alle flinke
bidragsytere, som har kommet
med artikler, bilder og tips til
bladet. Det er på grunn av
dere vi har muligheten til å få
til et slikt blad. Tusen takk.
Er det noen som savner sin
reportasje, eller har jeg tatt
bilder av din sykkel og du
finner ikke artikkelen i dette
bladet. Til min fortvilelse har
jeg bare cirka 30 sider til disposisjon for artikkelstoff i
hvert blad. En del stoff må med
på grunn av nyhetsverdien.
Men fortvil ikke, alt stoff ligger
og venter, og vil bli tatt fram
og kommer garantert i bladet
etter hvert. Det er et luksusproblem at vi har mye stoff å
ta av, men det er også med på
gjøre valgmulighetene bedre,
og bladet mer allsidig.
Så fortsett å sende inn bilder,
artikler og tips meg gjerne om
noe du vil lese om i Harley
News.
Jeg vil også takke for alle innsendte bilder til kalenderen.
De som ikke ble brukt vil
komme i spalten lesernes bilder etter hvert. Og begynn nå
å ta blinkskudd til neste kalender allerede nå. Husk at det
må være fra forskjellige årstider, breddebilder og tenk litt
på at det ikke blir for mye rot i
bakgrunnen når du finner
motivet ditt. Ikke ”klipp” av
hjul eller eksosrør når du fotograferer en sykkel. Mange bra
bilder med slike ”uhell” ble
vraket i utvelgelsen. Se på
kalenderen for 2010, og bli
inspirert, slik at jeg har enda
mer å velge i til neste års
kalender.
Så vil jeg til slutt takke alle hyggelige H-DOCN-ere og andre
jeg har møtt i 2009, for at dere
var med og gjorde min sesong
fantastisk. Jeg takker også for
alle positive tilbakemeldinger
på bladet. At dere setter pris
på det jeg gjør, er verdens
beste belønning.
Ha en feiende flott jul og en
jublende nyttårsfering, vi sees i
det nye…
Hilsen Redaktøren.
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Bergensere

Briefing av reiseleder Stig, før avreise frå Bergen.
mulig. Kunne det vere på grunn
av at ein av byen sine ”brune”
pubar heldt åpent til halv seks
natta før, fordi dei fekk besøk av
ein gjeng norske bikarar, i karaokehumør? Vi var i alle fall sikre
på at dei hadde ”all time high” i
omsetning denne natta.
Dagen gjekk med til å skru litt
på Svein sin sykkel, køyre til bensinstasjonen og fylle opp tankane
til returen morgonen etter, ete is
og anna ”digg” og sjå på dei
”innfødde”. På hotellet var det
50-årsfest med tema hatt, og
Willy gjorde eit vellukka framstøt med å byte bort MC-hjelmen sin mot ein avishatt for ei

på jubileumstur

Gassflammen startar aldri når det er folk på skulpturen, heldigvis. Her er alle samlet.

Det var tidlig formiddag ein onsdag i
mai 2009. 11 medlemmer av Rolling
Thunder MC,
Bergen, venta utålmodige utanfor
klubblokalet i
Osveien. Fire personar mangla, før
alle kunne sette
kursen sørover mot
Lyngdal, og seinare
Herning i Danmark.
Tekst: Anne Grete
Brørvik
Foto: Rolling Thunder

Dermed hamna vi midt i rushtrafikken ut av byen mot
Sandnes. Men når vi nærma oss
overgangen frå Vestlandet til det
blide Sørland, kunne vi ta av oss
regntøyet, og her møtte vi ein av
våre vertar frå Lyngdal. Kenna fra
Harley Riders guida oss trygt til
klubblokalet. Der
venta varm mat og kald øl, oppredde senger, musikk og åpen
pub. Kunne det bli betre? Til
Harley Riders Lyngdal: eit samstemmig tusen takk for ekstrem
gjestfriheit!
Colorlinebuffèt
Dagen etter fikk vi frukost og
spesialservice i Twin Thunders
verkstad og butikk, før turen

gikk vidare til Kristiansand og
ferja til Hirtshals. Color Line
kunne skilte med storslått buffèt,
som kunne ta opp konkurransen
med det beste hotell. Det var
nydelige lokale på Super Speed
1, og vi vil på det varmaste anbefale denne varianten om du
tenkjer på å reise til Danmark. Vi
let oss blant anna lett freiste av
det lekre dessertbordet med
eiga softismaskin.
Vi kom til Danmark og etter
berre nokre minutt på vegen i
Hirsthals, vart vi møtt av ein
svart vegg av skyer, lyn og torden. Dei fleste var både våte og
trøtte ved ankomst Aulum
Hotell klokka tolv på kvelden.
Undervegs hadde vi ein stygg

Om litt kom endelig etternølarane drønnande opp frå Nestun
sentrum, runda svingen og parkerte framfor huset. Stig, reiseleiaren, prøvde å samle alle
rundt seg for siste briefing og
informasjon før start.
Supergjestfrie
Så var vi på hjul mot Halhjem.
Vegane var tørre og stemninga
god. Alt gikk etter planen til vi
kom til Stord. På vegen frå Stord
til Stavanger fikk vi ei punktering,
og deretter begynte det å regne.
Dette gjorde at vi mista to timar.
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episode med ein sprø bilsjåfør
som prøvde å sneie tre av
syklane på si ville ferd forbi
kolonna vår i mørket og regnet.
Var han rusa eller berre generelt
forbanna på bikarar? Vi såg han
aldri att, og det skal han vere
svært glad for!
Omvisning og grillparty
Morgonen fredag 22. mai, stilte
medlemmer frå H-D Club
Herning opp til felles frukost på
hotellet med oss. Vi vart deretter guida rundt til blant anna eit
flott parkanlegg, ein svær, dansk,
herregard som er omgjort til
offentlig park, og så til ein stålskulptur ved kunstskulen på
Århus Universitet. Denne skulp-

turen har lynfangarar på toppen
og samlar energi til å tenne ein
fleire titals meter høg gassflamme som kan sjåast på fleire mils
avstand. Ein veit aldri når det
skjer. Vertane våre meinte at
kunstnaren som har laga den
enten er norsk eller svensk. I alle
fall var han eksotisk, og brukte
norsk naturgass.
Deretter går turen til klubblokalet til H-D Club Herning for
lunsj, og her vart det servert
danske pølser og kald øl, til dei
som ville ha. Førebuingar til kveldens grillfest foregjekk i form av
å legge den heilmarinerte grisen
på grillen. Vi var invitert tilbake
kl 18.30, til sosialt samvær og
grillmat i klubben. Vi såg fram til
kvelden, som inneheldt enda
meir dansk gjestfriheit og god
mat og drikke. Det var deilig å
være norsk i Danmark!
Norsk/dansk forbrødring
Laurdag var det ”kviledag” og

og gjengen fekk spørsmål om
dagens jubilant kunne få seg ein
tur på ein skikkelig HarleyDavidson. Stig, som var einaste
edru medlem, stilte villig opp,
etter at alle oss andre var spurt.
Prøvetur på Harley
Vel var vi i liberale Danmark,
men det er langt fram til å køyre
MC etter å ha konsumert eit
ukjent antal snaps og øl på ein
solrik ettermiddag i hotellhagen.
Mannen fekk låne hjelm og jakke
og fekk ein æresrunde i dei søvnige gatene i Aulum. Stor suksess
og alle saman fekk ein runde
dansk øl som takk.

Dansk femtiårsjubilant får
standsmessig æresrunde i
Aulum sine gater.

alle kunne gjere som dei lysta.
Mange ville helst sove lengst

lita stund. Den norsk-danske forbrødringa vart snart ein suksess,

Resten av dagen var booka for
restaurantbesøk i Herning, og
tidlig kveld. Vi skulle vere klare
for avreise klokka sju søndag
morgon. Alle var på plass og
turen mot Hirtshals gjekk utan
problem i form av regn eller
uforutsette, trafikale utfordringar. Bortsett frå dei obligatoriske
tissepausane, var vi framme i god
tid. Ombordkøyring og å finne
lugarane gjekk smertefritt.
Buffeten om bord på Fjordline
kan ikkje konkurrere med
Color Line sin, og restauranten
stengte bruskranane før måltidet
er over, noko vi ikkje forstod
heilt meininga med. Men elles
var det både bar og taxfreebutikk, så vi overlevde med god
margin.
Måndag morgon var det på nytt
jobb og ”everyday life...

Lykkelig mat, vi gledde oss i alle fall.

Nr. 5 - 2009

Onsdagskveldens vertskap,
Erling, Kenna, forfattaren,
smygd innimellom for
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Deltagerne på møtet samlet
utenfor Brakka til Rams Mc i
Trondheim der møtet ble holdt.

NFSOK Nytt!
H-DOCN støtter
NFSOK
Norsk Forening for
Spesielle og
Ombygde kjøretøy
(NFSOK) jobber nå
intensivt med å få
til et nasjonalt
regelverk for oppbygging av kjøretøy
i Norge.

Det nye styret består av; Thomas A. Sveen, Oskar Sigursson, Sigbjørn Nielsen, Robert E. Frøyseth (formann) Rune
Wiik, Roger Johannessen, Stein Moe og John Lillegård. Sigbjør Nilsen har i ettertid trukket seg fra styret på
grunn av personlige årsaker.

Tekst: Oskar
Sigurdsson
Den 29. august i år inviterte
NFSOK til møte i Trondheim
for å rekonstituere organisasjonen og ruste den opp for
den viktige oppgaven som ligger foran oss. Målet er at vi i
Norge skal få til et rettferdig
regelverk for om- og oppbygde kjøretøy. H-DOCN er en
viktig støttespiller i arbeidet
til NFSOK fremover.
Historisk
I følge Morten Hansen i
Norsk MotorCykkel Union,
(NMCU) er møtet i
Trondheim å betrakte som
historisk i motorsammenheng. Aldri før har så mange
personer med så sterk kompetanse innenfor motorsykkelbygging vært samlet under
samme tak i Norge.
Spenningen var derfor stor
og forventningene høye i forkant av møtet.
Representanter fra CBP,
Custom Speed, Opheim
Verksted, Lazy Boys, Riverside
Custom og Car & Cycle
Harstad sto for den profesjonelle kompetansen, mens
utvalgte personer fra byggemiljøet representerte ”amatør byggeren”. Den organisatoriske delen av miljøet var
representert ved NMCU, HDOCN og selvfølgelig
NFSOK. I tillegg stilte
AMCAR med sterk teknisk
16

kompetanse i forhold til bil,
samt innen organisatoriske
og juridiske spørsmål.
Formålet med møtet var å
samle spisskompetansen for
ombygging og oppbygging av
kjøretøy i et nytt og forent
NFSOK. Spørsmålene som
skulle belyses var mange.
Hvordan skal det politiske
arbeidet organiseres fremover? Hvordan skal vi løse de
mange ubesvarte spørsmål
angående hvilken retningslinje/rammer en organisasjon
som NFSOK skal ha?
Hvordan skal den være organisert både økonomisk og
organisatorisk?
Med NMCU i spissen.
Morten Hansen fra NMCU
ble valgt til møteleder og
gjorde en solid innsats i den
sammenheng. Møtet startet
med en kort informasjon om
arbeidet frem til nå. For de
som ikke har fått med seg
dette så har NFSOK i samarbeid med NMCU fått til en
endring i kjøretøy-forskriften
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kapittel 7 ”ombygging av
Motorsykler” fra og med 1/1
2007. Det skal ikke sikkes
under en stol at den politiske
slagkraften i dette samarbeidet er det NMCU, med
Morten Hansen i spissen som
har stått for. Morten fikk av
den grunn velfortjent stående
applaus på møtet i
Trondheim. Videre ble organisasjonsformen til NFSOK diskutert. Resultatet ble at
NFSOK nå fremstår som en
organisasjon uten medlemmer, på lik linje med svenske
SFRO (Sveriges
Fordonsbyggares
Riksorganisation).
Et av de viktige temaene som
ble diskutert på møtet i
Trondheim, var hvordan den
profesjonelle delen av byggemiljøet stiller seg til et ”amatør” regelverk på lik linje
med den svenske varianten.
De profesjonelle byggerne
følte seg litt mellom barken
og veden i denne sammenheng. Etter lange diskusjoner
ble konklusjonen at det skal

være rom for å registrere
”amatørbygd” motorsykkel,
bygd av profesjonelt firma for
en kunde, så fremt sykkelen
ikke blir ”serieprodusert”.
Det vil si at du som ”amatør”
kan få hjelp av profesjonelle
byggere til å lage drømmesykkelen, og likevel få den
godkjent som amatørbygg.
De profesjonelle byggerne
står for mye av deleleveransen til de som skal bygge opp
eller bygge om sykler, og vil
av den grunn fortsatt tjene på
et enklere godkjenningsregime, med NFSOK som forhåndsgodkjenningsorgan.
Nasjonalt regelverk.
En av de viktigste problemstillingene som ble tatt opp i
Trondheim, var selve regelverket. Hva kan vi oppnå med
tanke på dagens restriksjoner
i forhold til miljøkrav? Det er
klart at byggemiljøets ønsker
i forhold til, for eksempel
støykrav, er langt mer liberale, enn det veimyndighetene
kan akseptere. Men vi kan

ikke forvente å bli bønnhørt
på alle våre ønsker. I
Trondheim ble det etter
hvert enighet om at støykrav
bør følge teknisk alder på
den delen som lager mest
støy, nemlig motoren.
NFSOK ønsker å få til et
nasjonalt regelverk for ”amatørbygde” kjøretøy. Det vil si
at kjøretøyet ikke kan
eksporteres ut av landet, med
mindre aktuelt land godkjenner kjøretøyet slik det er
bygd. Videre er tanken at ved
et eierskifte, må ny eier godkjenne kjøretøyet i sitt navn.
Dette gjelder om godkjenningen følger eier, og eier er
ansvarlig for ombyggingen av
kjøretøyet, selv om eier ikke
har utført dette selv.
For å få myndigheten med på
at NFSOK skal håndheve
selve forhåndsgodkjenningsprosessen, blir vi nødt til å
presentere et gjennomtenkt
regelverk der kvalitet, miljø
og kompetanse vil være
svært viktige momenter.
NFSOK må derfor vise at
organisasjonen er tilliten
verdt, og har et regime som
består av personer med aktuell kunnskap og kompetanse
på de områder som trengs.
Disse personene må selvfølgelig ha nødvendig integritet
for å håndheve et slikt mandat.
H-DOCN og AMCAR
stiller opp.
De økonomiske rammene
rundt driften av NFSOK, nå
og i fremtiden, var selvfølgelig

også et tema i Trondheim.
Det koster å drive en organisasjon som NFSOK. Når
regelverket er på plass, vil
NFSOK drives på grunnlag av
inntekter fra besiktigelse og
forhåndsgodkjenning, på lik
linje med svenske SFRO. Men
i starten trenger organisasjonen midler for å kunne klare
de oppgavene som foreligger.
Dette består av å utarbeide
et regelverk som tilfredsstiller krav både fra veimyndigheter, og brukere, samt et
politisk arbeid for å få et
mandat fra veidirektoratet
for forhåndsgodkjenning av
alle typer oppbygde og
ombygde kjøretøy. Under
møtet i Trondheim kunne
undertegnede gledelig meddele at H-DOCN støtter
NFSOK med femti tusen kroner i året, så lenge behovet
er til stede. Klart et viktig
bidrag til NFSOK i tiden
fremover.
Videre ble NFSOK tildelt det
såkalte ”byggerstipend”, også
pålydende femti tusen kroner,
fra ACCN (American Car
Club Norway). Styreformann
i NFSOK Robert E. Frøyset
reiste til ”Bikerhovedstaden”
Trondheim for å motta stipendet under AMCAR sitt
End of Season party som ble
avholdt nå i oktober.
På vegna av styret i NFSOK
ønsker undertegnede å takke
disse bidragsyterne for sjenerøsiteten og ikke minst tilliten. NFSOK er av den grunn,
økonomisk sett, godt i gang
med å dekke de påløpende

kostnader organisasjonen har
per i dag. På sikt vil merkostnader i form av utstyr og
instrumenter komme i tillegg.
Dette gjør at en form for
eksterne inntektskilder nok
høyest sannsynligvis vil være
nødvendig. Stilige T-skjorter
og lignende effekter vil forhåpentligvis være på plass snarest mulig, slik at nettopp du
kan være med på å støtte
opp om arbeidet til NFSOK.
Veien videre
En klar målsetning under
møtet i Trondheim var at
NFSOK skulle bli en fullverdig organisasjon med fungerende styre, som kunne ta
seg av de mange oppgaver
NFSOK vil få i fremtiden. Når
tiden var inne for å melde
seg til dyst, ble det stille i
lokalet. Det var tydelig at
sakens omfang nå hadde gått
opp for møtets deltagere.
Etter ei stille stund var det
åtte personer som meldte
seg til tjeneste og fikk deltakernes velsignelse som nytt
styre i NFSOK.
Samtlige personer som ble
innkalt til møtet i Trondheim,
vil i fremtiden inngå i NFSOK
sitt tekniske nettverk. Denne
kompetansegruppen vil på
sikt kunne utvides eller
endres etter behov, noe som
er viktig med tanke på kompetanse innefor de forskjellige kjøretøytypene NFSOK på
sikt vil omfavne.

møtet i Trondheim. Under
første styremøtet ble det
bestemt at styret skal ha
arbeidsmøter en gang i
måneden så lenge det er
behov for dette. Når dette
leses har styret vært på ”studietur” til SFRO for å få et
bedre innblikk i hvordan
svenskene håndterer sine
saker. Formaliteter og oppgaver som foretaksregistrering,
opprettelse av konto, adresser og lignende er nå på
plass. Videre arbeides det
med å få til en dialog med
veimyndighetene. Der må
NFSOK fortsatt støtte seg til
NMCU for politisk kompetanse og slagkraft. Hvor store
muligheter det er for NFSOK
å få til en nasjonal godkjenningsordning for spesielle og
ombygde kjøretøy er for tidlig å si. Det som er sikkert er
at NFSOK har ikke tenkt å gi
se med det første. Med solide organisasjoner som HDOCN, NMCU og AMCAR i
ryggen håper vi å ha enda
mer gjennomslagskraft en
noen gang tidligere.
Informasjon om arbeidet til
NFSOK vil du kunne finne på
vår hjemmeside
www.nfsok.no, og her i
Harley-News i fremtiden.
Les pressemelding etter
møtet på www.h-docn.no

Styret i NFSOK har vært
meget aktivt i perioden etter
17

H-DOCN BUTIKKEN
www.h-docn.no - E-post: butikken@h-docn.no

NYHET!

450,Hei medlemmer!

90,90,H-DOCN caps

100,-

Strikkalue, passer både
store og små!

65,-

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

H-DOCN kaffekrus.
Collegegenser

5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006

Kun få igjen

Ortlieb pack-sekk med
logotrykk.
Slageren!

175,H-DOCN langermet
T-skjorte, få igjen.

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

400,H-DOCN
kaffekrus.

65,Før kr. 400,-

350,-

Nå 200,-

Refleksvest med
H-DOCN Reklame

Drikkeflaske i
rød aluminium
med logo.

Hette-jakke Orange

Nå 50,-

990,-
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100,Sort T-Skirt med røde
ermer og logo
XXL-XL-L-M-S-XS

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

Samle perm
til Harley-News

100,-

Brodert tøymerke «Federation» kr. 40,Metallmerke «Federation» kr. 30,Vinylstikkers «Federation» kr. 20,Vinylstikkers (8cm) kr. 20.Metallmerke (rundt) H-DOCN
kan både skrues og syes på kr. 60.Treffmerke anheng kr. 65.Brodert Tøymerke, H-DOCN kr. 50,Super Rally pinn 2006 kr. 20,-

Håper du og dine får en super jul og en fantastisk orange vinter!
Mvh butikksjefen Kate

Damesinglet

100,-

Treffskjorte
Før kr. 100,-

Softshelljakke
dame og
herremodell

100,-

Hvem er du glad i, og hvem er glad i deg?
Jeg har kjørt med refleksvest når ungene
har sittet på, med tanke på å gjøre motorsykkelturen mer sikker for de jeg er mest
glad i. Hadde jeg spurt mine foreldre, hadde
de nok ville at jeg, deres barn, skulle gjøre
min motorsykkeltur tryggest mulig med å
bruke refleksvest. Der er jo ikke alle sjåfører som ferdes langs veien som… Jeg sier
ikke mer. En orange refleksvest er synlig, og
skiller seg ut fra de gule, som nå er allemannseie. Jeg er rimelig sikker på at mange
synes det er stilig med en H-DOCN-vest,
fremfor en med reklame for en bank, forsikringsselskap eller lignende. Noen synes faktisk det er litt tøft å få en H-DOCN, vest
selv om de ikke kjører motorsykkel selv.
Derfor et tips: Gjør noen glad, kjøp deg,
eller noen du er glad i en refleksvest. Bruk
den til å ha i bilen, turgåing, jogging, motorsykkelkjøring eller hva det måtte være. Som
julegave. Veldig greit å ha på når juleribba
skal svettes bort i årets mørkeste tid.
Generelt tror jeg du vil finne fine julegaver
og andre gaver til familie og venner i butikken vår.
Jeg jobber nå med noen nye produkter, men
vet ennå ikke når de er leveringsklare. I det
øyeblikket de er på lager, vil de bli lagt inn
på vår hjemmeside.
I oktober startet vi med månedlige tilbud på
hjemmesiden. Jeg anbefaler deg å jevnlig
sjekke Shopen på www.h-docn.no for å se
hva som ligger som tilbud. Disse månedlige
tilbudene vil du nemlig ikke se her i News.
I tillegg til månedens tilbud har vi satt ned
årets treffskjorte og de orange hettejakkene. Dette er utgående produkter, som du
ikke vil få anledning til å skaffe deg ved en
senere anledning. Så løp og kjøp!

350,H-DOCN beltespenne

120,Ny T-skjorte
Alle str.
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God stemning i Gudvangen
I år arrangerte
H-DOCN og deres
samarbeidspartnere ”Late summer
run” i Gudvangen,
mellom Lærdal og
Voss for første
gang. Treffplassen
var omkranset av
flott natur, og
ellers utmerket
treffet seg med
ekstra god mat.

Treffkos Foto: Åsmund

Tekst: Elin Bakk
Foto: Åsmund Lindal/
Elin Bakk
Etter at den driftige gjengen i
Stryn la inn årene i fjor, var det
til slutt en gjeng bergensere som
tok på seg å være teknisk arranger for H-DOCN sin happening
Late Summer Run. Det var folk
fra Rolling Thunder mc,
Skjoldmøy mc, Skallebank mc,
Chopperklubb, og noen andre
som ikke hadde annen klubbtilhørighet enn H-DOCN, noe
som jo heller ikke er å forakte.
Hele treffet bar preg av god
planlegging. Når et treff arrangeres for første gang, har det ofte
en del barnesykdommer. Men i
Gudvangen virket det som om
arrangørene hadde tenkt på
absolutt alt.
Treffplassen var en campingplass,
vakkert beliggende i Gudvangen,
med utsikt til Kielsfossen i den
fagre Nærøydalen, omgitt av
stupbratte fjellsider og slående
vakker natur. Det er 800 meter
til ferjekaia og den vakre
Nærøyfjorden, som forøvrig ligger på verdensarvlisten.
Stalheimskleiva ned
Folk bodde i hytter, i telt og det
var også en den sengeplasser
inne. Maten var topp. Her var
det vanlig grillmat, smalahåve
eller laks på lørdagskveld, nystekte vafler døgnet rundt, og en
rikholdig frokost begge dagene
med varmt nystekt brød og egg.

Foto: Åsmund.

34

Nr. 5 - 2009

Trivsel. Foto: Elin.

På lørdag var det fellestur for de
som ville ut og kjøre. Selv om
yr.no hadde skremt folk med å
melde regn i dagevis før treffet,
foreløp helga tørr og fin, med
fine temperaturer. Men da vi la
ut på fellestur møtte vi en vegg
av regn bare noen kilometer fra
treffplasssen. Og regnet gjorde
det til vi nesten var tilbake på
treffet igjen. Da var det plutselig
tørr asfalt igjen. Fellesturen gikk
på små smale veier rundt et
vann som het Opheimsvannet,
og på tilbaketuren kjørte vi opp
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Båttur. Foto: Åsmund.
til Stalheim hotell, der vi hadde
en liten fotoseanse, før vi forserte den bratte Stalheimskleiva. Nå
for tida er det bare lov å kjøre
ned denne veien, som er en av
de bratteste veistrekningene i
Nord-Europa. Veien, som er 1,5
kilometer lang, var bygd i perioden 1842-1846, og er hele 136
meter i fritt fall, der den slynger
seg i 13 hårnålssvinger ned mot
dalbunnen. På hver side av kleiva
kan man se Stalheimsfossen (126
meter) og Sivlefossen (142
meter). Selv har jeg kjørt både
Dalen og Trollstigen flere ganger,
uten at jeg synes det var noe
spektakulært. Men jeg skal love
deg at hjertet dunka godt i brystet da en ene bratta etter den

andre kom rundt de krappe
svingene. Her var det best å ha
full konsentrasjon. Heftig!
Båttur og smalahove
De som ikke ville kjøre motorsykkel, men ville ut på tur likevel,
ble fraktet med minibuss til
Undredal, der det ble båttur på
Nærøyfjorden sammen med
andre turister. De var riktig så
lystige og fornøyde da de kom
tilbake, så det var tydelig at
ingen hadde tørstet på turen.
Foruten god mat og drikke, hyggelig samvær med gamle og nye
venner, inneholdt også treffet
både en hesteskokastekonkurranse og tradisjon tro en Quiz.
Der var laget med navnet ”Det

kongelig norske bedreviterselskap” som tok en hårfin seier
over de andre deltakerne.
Spørsmålene var innom alt fra
motorsykkeltekniske områder, til
musikk og det delikate spørsmålet: hva er 2470,71 meter. Svaret
var Børge Moe nesten oppreist
på Galdhøpiggen. Vår president
og den ikke ukjente Aron hadde
nemlig fått med seg denne severdigheten på tur til Gudvangen.
Selv ikke turkompisen klarte å
svare riktig på dette spørsmålet.
Siden ble det rock’n roll fra scenen med bandet Deep Led og
noen var jammen ute på gulvet
og sjekka rockefoten også. Og
meget troverdig var bandets
framføring av TNT’s låt ”Harley-

Davidson”, da en mikrofon ble
tatt ut på baksiden av scenen,
under teltduken og fanget opp
lyden fra eksosrørene på en god
gammel shovelhead. Lækkert!
Avskjedstid
Etter lørdag, kommer søndag
som de fleste vet. Dette var også
faktum denne helga, og med en
bedre frokost i magen, var tiden
kommet til å ta farvel med venner og kjente, og begi seg på
veien hjem. Jeg reiser garantert
til Gudvangen også neste år, og
det synes jeg du som leser dette
bør gjøre også. Et så velarrangert treff, på et så fint sted, fortjener mange besøkende.

Flott natur i Aurland. Foto: Elin.

Forbireisende bikere fra Nesodden på snarvisitt. Foto: Elin.

Trivsel. Foto: Elin.

Spektakulær foss. Foto: Elin.
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Arrangører. Foto: Åsmund.
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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

Treffgeneral Stig Jensen. Foto: Elin.

Lørdagsstemning. Foto: Åsmund

H-D MC Kaffe

Bjørn, Mobil 91102464

Twin Eagles MC

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

Horst nyter sin Champagnefrokost som vanlig.
Foto: Åsmund.
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Styret i H-DOCN har
styremøte i Lyngdal 9.
januar og blir å treffe hos
Harley Riders ut på kvelden. Medlemmer i området oppfordres til å møte
opp å ha en hyggelig
kveld sammen med oss.

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.

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

Yammi.. Foto: Elin.

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
39

Vet du hvem som
sitter i styret i
H-DOCN? Vet du
hva styret egentlig
holder på med?
Tekst: Børge Moe
Foto: Kate og Børge Moe
Ideen bak å desentralisere
styremøtene, var at vi i
styret skulle komme nærmere medlemmene. Både
for at vi skal kunne slå av
en prat, for å bli bedre
kjent og ikke minst høre
medlemmenes synspunkter
på hva som skal til for å få
mer aktivitet ute i distriktene. Derfor var det med
stor spenning at styret
pakket pikkpakk og papirer
for å reise på styremøtet
som skulle holdes i
Sandefjord. Ettersom medlemmene i styret er spredt
over det ganske land, varierte transportmidlene fra
fly og tog, til bil og motorsykkel.
Selve møtet foregikk som
vanlig på dagtid på lørdag,
og møtelokalet var på pensjonatet vi bodde på under
oppholdet i Sandefjord.
Konstituering av styret,
oppsummering av treffse-

songen og H-DOCN sitt
samarbeid med NFSOK, var
bare noen av sakene som
ble diskutert på dette
møtet. Og det ble både
ettermiddag og kveld før
møtet var ferdig. En rask
spurt gjennom dusjen, en
matbit og så var vi klare
for å møte medlemmene.

Mat må man ha for å fungere,
og så på et styremøte. Fra
venstre, Børge,

SWAP-MEET
Klætt samfunnshus 06.03.2010. Kl. 11.00
info: 92643102
Arr: Lucifers Mc Skaun.

Party hos Boogers
DK (distriktskontakt) Bjørn
Vidar hadde gjort avtale
med Boogers Mc om at de
skulle arrangere fest for
«møtet» mellom H-DOCNstyret og medlemmene i
Sandefjordområdet. Vi ble
tatt godt imot av Thor
Christensen, Steinar
Bergene, Stein Kleppa og
Torbjørn Skaara, og alt lå
til rette for en fin fest i
deres flotte klubblokaler i
Østerøyveien. Klubben ble
dannet i 1985 og skal feire
sitt 25 års jubileum i september neste år. De har i
dag 8 medlemmer og 1
prospekt. Det stod så visst
ikke på gjestfriheta til
Boogers-gutta, men hvor
ble alle medlemmene av?
Annonseringa i News og på
hjemmesida var nok ikke
god nok til å lokke våre
medlemmer i

Styret er ankommet Boogers

MC-Vårmønstringen
i Bergen feirer 20 års jubileum,
søndag 25.april på Festplassen kl 12:00
Arr: Rolling Thunder MC
www.rollingthundermc.no
Villsvin-treffet
4. - 6. juni
10-års jubileum
www.villsvin.com
International Rally
Valle 4. - 6. juni med årsmøte.
www.h-docn.no
Hause-fest
4. - 6. juni
www.jotunhaus.no
Cathfish
16. - 18. Juli, «med godvær» på Kjerknesvågen.
Arr. Inant Mc

Sandefjordområdet til
«møtet». Styret og de få
andre gjestene som dukket
opp, hadde likevel en
usedvanlig hyggelig kveld
sammen med Boogers Mc.
Vi ble godt kjent og vi fikk
snakket mye sammen. Det
ble mye god musikk, like
mye drikke og det endte
med en tur på byen. Dit
ble vi transportert i flotte
Am-cars, og vi følte oss
som skikkelige 70-talls
raggere når vi entret utestedene denne sensommerkvelden i slutten av
august. Vi hadde bare rett
og slett en knallbra kveld,
takket være Boogers Mc.
Sjekk hjemmesidene for
info
Tanken om å holde styremøtene mer rundt omkring
i landet, ute blant med-
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Conan 23. januar 2010
11.00 - 17.00 Jernkroken Østre Aker Vei 237.
Følg skilting.
First Run
20. - 21. februar, Røros
www.h-docn.no

Thor, Stein og
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i Norge 2009
Family Run
Bakkesetra Aure, 23. - 25. juli
www.h-docn.no
RTTAF
Storfjord, Troms. 23. - 25. juli.
www.h-docn.no
Late Summer Run
Gudvangen, 13. - 15. august
www.h-docn.no
LUCIFERS MC HØSTTREFF
FARMEN 27-29 AUGUST 2010
INFO: 92643102
Final Run
Verdal, 10. - 12. september
www.h-docn.no
SWAP-MEET
Klætt samfunnshus 06.11.2010 Kl.11.00
info: 92643102
Arr: Lucifers Mc Skaun.

Utlandet 2009
Super Rally
20.-24. May 2010 in Patras Greece
For informasjon om treff i U.S.A.
sjekk ut; www.motorcycleevents.com på nettet!

gampromotion.no

Styret på Sandefjordstur

NYE OG BRUKTE MOTORSYKLER
DELER - UTSTYR

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

www.arcticharley.no
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Presidentens
Hjørne
Av Børge.
Hei.
Da var vel treffsesongen over for
denne gang, men vi er allerede
godt i gang med planlegging av
neste års treff. Disse seks flotte
treffplassene rundt omkring i
dette lange landet, drar hver for
seg ikke så mange deltagere. Men
for oss som liker å dra på treff,
er ikke antallet det viktigste. Det
er stemninga på treffet, kjøreturen og det å treffe nye og gamle
kjente som driver oss. Verre er
det for teknisk arrangør. Alt blir
dyrere. Plassleien, musikken,
maten, drikkevarene og mer til.
Treffene er ingen gullgruve og jeg
tviler på at de vil drive dette
med tap. Vi håper at treffdelta-

gelsen øker igjen, så vi slipper å
redusere på antall treff.

Nordic Run. Svenskene syntes,
som oss, at Norway Run var en
meget fin tur. (Ja, det var faktisk
noen svensker med på turen.)
Det ble foreslått å adoptere
Norway Run til hele Skandinavia.
En gang i nær fremtid blir det et
langt Nordic Run gjennom
Norge, Sverige, Finland og
Danmark. Turen kommer til å ta
flere uker, så da er det bare å
sette av hele ferien.
Planlegginga pågår og vi håper å
realisere turen i 2011.

ta seg en tur til Røros på First
Run nå i februar. Vi andre får
gnikke og gni på lakk og krom,
eller peise på så vi blir ferdig
med hva enn slags prosjekt vi
holder på med. Ta den servicen
jernet krever og fortjener, så vi
kan møte 2010 sesongen uten
bekymring for at noe svikter.
Tiden da H-D hadde et ufortjent
rykte om at de alltid stod med
motorhavari i veikanten er definitivt forbi. La oss fortsatt ha det
sånn.

Det Europeiske Presidentmøtet,
denne gangen i Holland 14.
november, er også overstått.
Oppsummering fra møtet får du
lese om i neste Harley News.

Alle tohjuls motoriserte kjøretøy i min lille familie er for lengst
satt inn til vinterlagring og service. Håper at jeg denne vinteren
får tid til å utføre vedlikeholdet
før påske. Egentlig skulle det ha
vært ferdig før jul, men det rekker jeg ikke.

Desentraliseringa av styremøtene fikk ikke den umiddelbare
suksessen vi håpet på. Det kan
du lese om et annet sted i bladet. Men vi gir ikke opp så lett.
Neste styremøte blir i Lyngdal 9.
januar hos Harley Riders. Der er
det fest samme dag. Dit skal du
dra hvis du vil treffe styret og
komme med dine synspunkter på
hva som skal til for å øke interessen for mc livet.

NFSOK (Norsk Forening For
Spesielle og Ombygde Kjøretøy)
jobber for fullt med å få til ei
godkjenningsordning for oppbygde kjøretøy, lik den ordningen
svenskene har. H-DOCN har tre
mann i sving i foreninga og vi
bidrar også med økonomisk
støtte for å få på plass ordningen. Der er jo på disse premissene H-DOCN ble dannet.
Myndighetene har så langt ikke
vært negativ til planene.

Nordisk presidentmøte ble holdt
i Stockholm i oktober. Et av
punktene på agendaen var

De av dere som liker å kjøre
motorsykkel om vinteren, kan jo

INFO FRA
MEDLEMSKONTORET

Bruk vinteren til H-D, venner,
bekjente og ikke minst, dette
eksepsjonelle nummeret av
Harley News. Heng opp kalenderen der de fleste ser den. Kos
deg i mørketida. Husk ordtaket:
”Den som eter godt og drikker
godt, dør nesten aldri”.
God Jul!
Hilsen Børge

Heisann!
Så er man nok en gang i ferd med å klikke ned årets siste DK-nytt. Jeg
synes ikke det er lenge siden sist. Det betyr jo bare at man har hatt
et artig år, når tiden flyr av sted. For egen del har det blitt 15000
kilometer og mang en god latter, sammen med trivelige mennesker fra fjern og nær.
I skrivende stund er jeg akkurat kommet hjem fra
Stockholm, som i år var stedet for Nordisk presidentmøte. Fra H-DOCN deltok president Børge, kasserer
Kjell og undertegnede. Vi fra Norge fikk en god del spørsmål
angående Norway Run, som vi arrangerte i fjor. Det er tydelig at dette arrangementet har blitt lagt merke til, og noe
våre naboer ønsker å kopiere. Slik det ser ut nå, og jeg
presiserer at det hele er på et kun på et tidlig planleggingsstadium, vil vi prøve å få til et Nordic Run, hvor
man kjører gjennom Sverige, Finland, Norge og
Danmark. Turens varighet, dags etapper, rekkefølge,
tidspunkt med mere vil vi måtte komme tilbake til.
Men man vil nok kopiere mye av Norway Run,
hvor man endte opp på et treff og markerte en
vellykket fellestur med et skikkelig party. Det
blir neppe før 2011. Blir dette en realitet
kan det bli en happening som det virkelig
er verdt å få med seg! Informasjon vil
bli gitt når vi vet mer!

På DK-fronten her hjemme har det
skjedd et par endringer i sør & øst. Bjørn
Vidar Damgård har flyttet til Sørlandet, og fratrer da som DK for Østlandet. Han vil sammen
med Ernst Seland utgjøre DK-duoen i sør.
Det vil i praksis si at nå er Vidar Opheim eneste DK
for Østlandet. Dette er forhåpentligvis kun midlertidig, da antall medlemmer, aktiviteter og
potensialet her er stort. Vidar behøver nok
hjelp, så dette er dermed en oppfordring til
deg som bor i distrikt 8, og ønsker å bidra litt for
vår utmerkede organisasjon. Gi et pip!
Da får vi bare gjøre det beste vi kan ut av den mørke kalde
årstiden, besøke hverandre, delta på en vinterfest og ha det
gøy sammen!
Ønsker deg og dine en Riktig God Jul og en Godt Nytt Bikerår!
Det er snart vår!
Mvh
Kenna.

Andre begynner å tenke på vinterkjøring med tohjuling og kanskje sidevogn. Allerede i slutten av februar har vi årets første
treff, First Run på Røros. Det kommer mer om dette i både
News og på vår hjemmeside.
Medlemsantallet har holdt seg stabilt på ca 2300 medlemmer.
Det er dessverre noen som har falt fra, men vi har fått mange
nye i løpet av året og ønsker alle disse velkommen i H-DOCN
familien. Alle medlemmer som leser dette, har kanskje noen
venner som kjører Harley og som utrolig nok ikke er medlemmer. Markedsfør H-DOCN, hjemmesiden vår og la de lese
News. Fortell om det fine samholdet og alle nye venner de vil
få, samtidig som at de da blir med og støtter tiltak som fremmer interessen for HD både nasjonalt og internasjonalt. Dere
medlemmer er den beste reklamen vi har.
Jeg vil takke alle nye og gamle venner for en fin sesong, og jeg
ser frem til ny spennende sesong i 2010 med treff og turer.

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

HUSK ADRESSEENDRING

Åpningstider tlf.: mandag-fredag kl. 18.00-20.00

EN RIKTIG GOD JUL!

HEI PÅ DERE!
Sesongen 2009 har vært preget av mye dårlig vær her sør. Kjøring har det
blitt likevel, over 12000 km. Har vært på flere treff både i Norge, Sverige
og SR i Finland. Flere av disse har vi kjørt i regnvær, men det er uansett
hyggelig å treffe gamle og nye kjente, og vi har kost oss.
For min del er Harleyen nå parkert for denne gang. Enkel service før vinterlagring, inkludert oljeskift, er selvfølgelig utført. Klar til bruk i 2010.
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KENNA
Mob: 90 54 49 48
E-mail: skto@statoil.com
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DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

DISTRIKT 2:
Norland

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

DISTRIKT 5:
Vestlandet

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
e-post: einartel@gmail.com
GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
Greger@Larssen.biz

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

Julen er snart over oss, og det er en
stund siden jeg hadde to hjul under
meg. Her i Tromsø møtte jeg imidlertid
flere motorsykler av riktig merke i dag.
Etter en runde med snø og frost kom
regn, men siden har vi hatt en nydelig
høst med blå himmel og fin temperatur.
I miljøet skjer det lite som jeg deltar
på, men det er litt bevegelse i form av
bursdager og andre hendelser. Det er
nå tiden for julebord, finstas, hauverk,
julepakker og mørketid. Mørket er i
ferd med å lukke seg rundt oss, men
det har også sine positive sider med
peiskos og sosiale anledninger. Det virker som om man lettere samles til fest
og moro i denne tiden. Folk er ferdige
med sommer og ferietid og holder seg
ved teltet i denne årstiden. Går man ut
nå i mørketiden er det først og fremst
for å komme seg på polet, eller for å
besøke noen som akkurat har vært der.
For de av oss som har unger, er det
ikke vanskelig å få dagene til å gå.
Jobben krever også sitt, og i denne
mørke årstiden tenker jeg av og til over
hva det er vi holder på med? Hva er
det vi strever etter? Kanskje er mange
av oss kommet dit hen at tingene eier
oss, og ikke omvendt. Det er alltid noe
som må repareres eller vedlikeholdes,
betales på eller tas vare på. Av og til
tenker jeg at man skulle eie kun en
Harley, en tannbørste og et abonnement på kondomer. Overfloden og forbruket i den moderne julefeiringen kan
kanskje få flere enn meg til å grunne litt
over slike spørsmål, uten at det av den
grunn blir noen forandringer. Og godt
er det!

God Jul!
Snart har vi vinteren her med snø,
minusgrader, rennende nese og hostekuler. Og for mesteparten av oss på
bjerget, er nå syklene stallet opp for
vinteren. Da blir det å ta for seg av
utvalget og tilbydere i katalogene som
blir denne årstidens hovedgeskjeft. Og
tiden foran PC-skjermen blir for enkelte av oss betydelig lengre enn vanlig, i
vår søken etter deler og kanskje prosjekter som man kan snoke opp til en
god pris fra bl.a E-bay, Tradera og
finn/Qxl mm. Det er jo ikke måte på
hva man kan finne til en overkommelig
penge.
Vinteren er jo også en fin tid for å
besøke venner, selv om minusgradene
prøver å gjøre sitt beste til at en helst
skulle holde seg hjemme. Den sosiale
biten er jo ganske sterkt innpodet blant
oss ”bikere”, og spør du meg er det en
meget god egenskap som både bør og
skal pleies. Spesielt nå i vintersesongen,
både i garasjer og på klubber rundt om.
Om det blir så mye mekking hver gang,
er vel et åpent spørsmål, men sosialt
det er det.
Sees vi på en klubb nær deg?
Mvh
Jostein

God Jul og Godt nytt år!
Greger berserk

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

ØYSTEIN NESS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Mekkesesongen endelig i gang igjen.
Med 3-4 sykler som skal ha lett service,
og til en haug deler som skal bli til en
motorsykkel, blir nok denne vinteren
også i korteste laget. Men det kommer
en ny etter en lang sommer.
Ta godt vare på deg selv og hogen i
disse svinepesttider.
Ha en fortreffelig slutt på
dette året.

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

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

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no

Åge har vært ute for en ulykke da han
møtte en elg med motorsykkelen, og er
for tiden ikke i form til å rapportere fra
sitt distrikt. Vi ønsker han god bedring
og ser fram til hans innlegg når han er i
slag igjen.

God dag og takk for sist alle sammen.
Nå er vinteren kommet på nordvestlandet, og jula er rundt hjørnet.

Hallo i vintermørket.
Har nettopp kommet hjem fra
Stumpemarkedstur, og i år ble vi 9 stykker som dro til Herning og hadde en
fin helg der med god mat og drikke og
fest hos H-D Club Herning.
Noen kom hjem med deler til sykkelprosjekt, mens andre nøyde seg med
billig olje på skikkelig stålkanne og litt
verktøy og ellers andre kjekt å ha ting.
Trivelig var det jaffall.
Ellers så er ”Bergensgjengen” klar for å
arrangere Late Summer Run 2010,
samme sted som i år. Gudvangen 13.15. august.
Snakkes på en fest eller plutselig langs
veien, svusj så er våren her!
Ha en god jul og et godt nytt år når
det kommer.

Red.

Jeg sender med dette en stor hilsen til
alle sammen, og takker for en
fin Harley sesong.
Hilsen Geir

H-D Hilsen Stig.

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

DISTRIKT 6:

Hei.
I Sør-Vest er i skrivende stund sesongen på hell. Klokken er satt til vintertid,
høstregnet er kommet, og de fleste 2hjulinger parkert. Noen etternølere ser
en av og til i trafikken, men det er vel
mest de som nyter lyden av en Harley
og ikke bryr seg om været.
Tiden mot våren kan virke lang, men en
får bare bruke den til å forberede neste
sesong. Lav dollarkurs er jo ikke noe
minus akkurat dersom noen skal modifisere sykkelen.Ellers kan dere jo sjekke
opp våre rabattavtaler før innkjøp.
Masse å spare her.
Her i distriktet frem mot jul kan der
nevnes at Joker MC har sitt arrangement i november, samt Harley Riders
etter-julebord i Lyngdal.
Ellers er det onsdagskaffe hos Joker
utover høsten.

Sånn, da var synginga ferdig for denne
gangen. Sitt ned og slapp av, jeg skal
ikke plage dere med mer hardtrening
før i neste blad. Da har jeg tenkt å
introdusere Biker-dansen som vil bli
elsket mer enn fugledansen, OL-floka
og maccarena tilsammen. Gled dere,
venner!
Inntil da; ta vare på Harley-vennen fram
mot våren. Sola vil sannsynligvis snu i år
også, og plutselig er det vår.
(Jeg beklager virkelig at Vidar Lønn
Arnesen snek seg med denne gangen,
det skal garantert ikke bli en vane.)
Sirupsnipp-hilsen fra Rannei Amalie.

Sender også en hilsen til nye medlemmer i Aust Agder, velkommen i HDOCN! veldig koselig å se at vi er ett
godt alternativ i forhold til andre organisasjoner/klubber her i sør.
Ta vare på kroppen i denne mørke tida,
ta et godt grep i pussefilla og kos dere
med syklene for de av dere som har
denne i eller i nærheten av hjemmet.
Ha et godt liv alle sammen!
Ernst

DISTRIKT 8:
Østlandet

Hilsen Einar

DISTRIKT 7:
Sørlandet

Sørvestlandet

VIDAR OPHEIM

Jeg har hørt rykter om at en viss høytid er på vei, så jeg starter friskt med
en lett omskrevet julesang. Har du
store problemer med å finne melodien,
så ta kontakt med julenissen, jesusbarnet, Vidar Lønn Arnesen eller en annen
fagperson for hjelp. Eeen-too-trrre, og
så synger alle i kor:
Når nettene blir lange, og kulda setter
inn. Da sier vesle bikeren til Harleyvennen sin. Hvis jeg ikke går i fella og
selger deg min venn, så skal vi snart på
motorsykkel-treff igjen. Heisann og
hoppsann og fallerallera. Når treffsesongen kommer da er alle sammen
glad. (NB - VIKTIG! De siste to linjene
MÅ synges to ganger.)

av dere vet hvor lang tid byråkratiet
bruker på ting og tang. Det gikk faktisk
så lang tid at ordføreren i Kristiansand
sendte meg en e-mail og beklaget
dette.
Noen resultater har det blitt, blant
annet et ja til flere parkeringsplasser
for mc i byen. Kanskje skiltene kommer
på plass før sesongen 2010. Men jeg
slutter ikke med dette, jeg vil ha en
større plass, slik byene Mandal og
Arendal har. Der kan tunge motorsykler få plass til å møtes, uten å måtte
lirke seg inn på trange oppmerkede
plasser mellom mopeder og lignende.

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

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

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Hei på dere!!
Vitamininnsprøytningen jeg skrev om i
forrige nummer, ble brått til virkelighet
for meg, da kameraten min spurte om
jeg ville være med til Florida og
Biketoberfest. Det ble en stor opplevelse denne gangen også, mye å se på,
tusenvis av Harleyer og andre sykler i
denne byen, i tillegg til alt det andre et
slik treff har å by på, det er ikke småtteri. Alt er stort ”over there”.
Været denne helga, var ikke på sitt
beste, men sol og sommer kom for fullt
uka etter. Som jeg skrev tidligere, dette
treffet må bare oppleves!
Ett år er snart gått siden jeg overtok
som DK her i syd, så hva har jeg som
DK gjort?
Jeg har ikke hatt så veldig vondt i viljen,
men mye mer kunne vært gjort.
Siden mars måned har jeg holdt på med
å få til flere mc-parkeringer her i
Kristiansand by. Dette er noe jeg absolutt brenner for. Spesielt at vi skal få en
samlingsplass for motorsykler, etter at
vår forrige plass i Markens gate forsvant da denne ble gågate.
Jeg har skrevet brev til ordfører og forskjellige etater i kommunen. De fleste

Hallo godtfolk…
Da kan man trygt si at høsten har kommet. Når dette skrives er det på slutten
av oktober måned og alle fargene og
ikke minst temperaturen sier meg at
denne sesongen er over. Det har ikke
vært noe og si på høstværet på
Østlandet, høsten har vært helt knall,
og det har vert fult mulig å kjøre sykkel
ut oktober.
For min egen del ble sykkelen stuet
bort tidlig i månenden.

BJØRN VIDAR DAMGÅRD
Mob: 903 655 82
e-post: abvdam@hotmail.com
Hei igjen folkens.
I skrivende stund er “Mærra” satt inn
for vinteren og jeg er godt i gang med
de reparasjoner, endringer og justeringer som skal foretas før neste sesong.
Demontering, grunnarbeid, lakkering,
ebay, venting, kaffebesøk, grubling,
endringer og noen deler som skal på
plass i tillegg til det vanlige vedlikeholdet. Som noen vet, har jeg flytta til
Søgne (1,5 mil utenfor Kristiansand)
hvor jeg opprinnelig er fra, og tilbringer
mye tid med min kjæreste Dina. Det er
litt rart når jeg ikke har bodd her på 17
år. Jeg har overmattingsplass og tar
hjertelig imot de som eventuelt skulle
ønske å ta seg en tur til det blide
Sørlandet. (Dina sa det var greit.)
Jeg vil fortsette med oppsøkende virksomhet i god H-DOCN ånd som tidligere, og håper å treffe mange nye og
“gamle” i miljøet. Heldigvis er det utrolig bra miljø i dette distriktet også, noe
jeg gleder meg til å se nærmere på.
Etter å ha mingla litt, har jeg oppdaget
at det er MANGE former for motormiljø i Kristiansand, noe som vil gjøre
veien kortere og terskelen lavere, for
rekruttering i et ellers “voksent” Harley
miljø. Ønsker spesielt å takke : Stein
Kleppa, “dekk Per “ og Vidar (Team
Fevang), alle i Boogers, Savage, Asator,
Tumbleweeds, Slammer og mange
flere, for god hjelp og for at jeg har hatt
det så moro i de 14 årene jeg har vært
på Østlandet.
Ønsker alle ei riktig god jul og
godt nyttår Vi ses til våren!
Mvh Bjørn Vidar

Sommeren har som vanlig gått fortere
enn ønsket, og det var mye man ikke
fikk med seg, som man ønsket å være
med på. Jeg har som før nevnt hatt en
del og gjøre i hjemmet i det siste, og
det har ikke blitt så mye sykkelkjøring
som jeg har ønsket på grunna av dette.
Men jef fikk meg omsider bad og det
jeg er veldig fornøyd med. Og nå har
byggetillatelsen kommet, så det ligger
an til bygging neste år også.
Frem til da, er det en lang vinter. De
fleste har jo alltids noe å finne på da
også. Noen har sikkert prosjekter som
skal gjennomføres, andre er som meg,
vasker og parkerer…
Pass dere for svineinfluensaen, vi sees
snart.
Vidar.

Øystein
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BÅRRES GRILL OG PIZZABAR V/
SHELLSTASJONEN: 7200 Kyrksæterøra,
tlf: 72 45 22. 15% rabatt på matservering.
Avtale inngått av Aron
Jegard handel A/S
A-rabatt 10-40% på div. varer
www.jegard.no/ tlf. butikk i Oslo: 41735000
Avtale inngått med Svein Jørgen Rud
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
HØY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655. Dunlop MCdekk - 25% rabatt. Avon MC-dekk - 23% rabatt.
Omlegging/avbalansering kr. 125,- netto eks.mva.
Miljøavgift MC kr. 15,- netto eks. mva.Vi lagerfører
endel MC-batteri. Har omleggings- og avbalanseringsmaskiner for MC-hjul. Avtale inngått av Øystein
Lorentsen

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

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

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

MC-SHOP STAVANGER: 20% på alle drag-specialities deler. Tlf: 51 82 74 74 Avtale inngått av Glenn.

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

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
H-DOCN medlemar. Tlf: 57 86 06 45 Kathrine Berg www.bergart.net
Hot Rod
10% klubbrabatt ved fremvisning av medlemskort.
Welcome Inn Hotel Lyngskroa AS
9046 Oteren Telefon: 77 71 50 00
10 % rabatt for H-DOCN medlemmer og
Norwayrun deltagere, på overnatting og bespisning.
Beliggenhet: innerst i Lyngenfjorden ved krysset
mellom E6 og E8.
(Hotellet ligger like rundt svingen for RTTAF)
MC-parts Sveden
5 % rabatt på hele sortimentet. Oppgi medlemsnummer. Avtale inngått av Elin. www.mc-parts.se

Buckleus Pub, inngang Arbeidergata, mellom Lille
Grensen og "Bohemen". Avtale inngått av Bjørn E. T.
Larsen
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
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

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

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.

Utlån

[medlemsbibliotek]

Bøker:
1. Wolfgang Wiesner:
Harley-Davidson
Photographic History
Denne boka er skrevet av en tysk forfatter, uten
at den bærer spesielt preg av det. Den har engelsk tekst, og omhandler H-D-miljøet både i
Europa og USA.
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusiast, og har lagt ned
mye arbeid i forfatterskapet.
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv
undertegnede som har
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og annen ahaopplevelse underveis.

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

www.johnnys-custom.com

2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av HarleyDavidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange fargebilder av høy
kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe som lynkurs for debutanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme seg bort over de flotte
bildene.
3. Shaun Barrington:
Harley-Davidson - An Illustrated History
En slik H-D-bok som det finnes et utall av.En rask gjennomgang av H-D-historien med mange
svart/hvitt og fargebilder. Syklene som er avbildet er dessverre av en noe varierende kvalitet.
4. Harry V. Sucher:
Harley Davidson – The Milwaukee Marvel
5. Jerry Hatfield:
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er detaljert beskrevet år for år, delvis også med hvilke vurderinger og avgjørelser som lå til grunn for
dem. Alt sammen er spekket med autentiske foto fra den gang da, av både sykler, tekniske
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.
6. David K. Wright:
H-D Motor Co. Official History
Fabrikkens offisielle historiebok. Delt opp i egne kapitler om konstruksjoner, militærsykler,
racing, etc. Boka er noe tunglest, men kan nok brukes som fasit, da representanter for fabrikken sikkert har kontrollert alle opplysninger. Et stort pluss for kapitlet som innholder alle
modeller som er laget år for år, og hvor mange som er produsert.Svart/hvitt bilder.
7. Allan Girdler & Ron Hussey:
Harley-Davidson Sportster
Boka tar ganske grundig for seg de viktigste Sportster-modellene. Man får også forklart de
viktigste endringene og hvilken tankegang som lå bak de forskjellige avgjørelsene. Den er
dessuten skrevet på en ganske humoristisk måte, det er tydelig at i alle fall en av forfatterne
er en ekte Sportster-patriot. Egner seg godt til moralsk påfyll for alle likesinnede. Mange flotte bilder i farger.

promotion

Nye websider • Festplakater • Visittkort
• Stickers • T-skjorter • Hettegensere
• Hettejakker Etc.
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud!
Tlf.: 415 00 631 - www.gampromotion.no

NYHET!

gampromotion.no

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

www.gampromotion.no

RABATT-AVTALER

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.

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

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

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

Her er Are på plass i vårt nye lydsikre Dyno-Jet rom på
verkstedet, her snakker vi om rett mann på rett plass.

Nå er vi i gang med Norges mest moderne Dyno
Jet anlegg. Vi ønsker alle velkommen til å måle
krefter, gjøre oppgraderinger, tuning m.m.
Are Leira vil gi råd og tilbud på oppgradering til de
fleste sykler med både forgasser og innsprøytning.

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

Like blid tross regnet.
Foto: Kjell Lindberg.

Hydra 09. Innsendt av Thomas,
Rulpers Hog.

Eks-eks president Steinar med
arvingen. Foto: Just Glomsaas
. Nostalgi på
det blitt fraktet tungtvann
polerte syrefaste tønna har
ne
den
I
.
ann
gtv
Tun
s
dro
er Hy
På bunnen av Tinnsjøen ligg
ersson.
And
nie
Ron
o,
Fot
n.
pla
alle

Høsttur. Foto: Kenna

Tildlig krøkes. Innsendt
av Hugo Nilsen

Lekre gutter synes butikksjefen. Geir og Geir.

RTTAF. Foto av Silje Torbergsen

European Bike Week 09 Foto: Geir Ihlebæk.
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Texas route 66. Foto: Tom Fjeldstad
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POSTORDRESERVICE

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