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Blå toner gjennom 15 år
Før Oslo
Bluesklubb ble
startet i 1995, var
Oslo fattig på livemusikk av det blå
slaget. Noen entusiaster hadde en tid
møttes og spilt
blues på steder
som Josefine og
Windy City på
Majorstua. I begynnelsen av 1995 ble
Oslo Bluesklubb
formelt stiftet på
bakrommet på
Gamla. I år feier
klubben sitt 15årsjubileum.
Tekst/foto: Rolf
Johannesen
Klubben har gjennom årene flyttet rundt på forskjellige spillesteder etter hvert som de gikk
konkurs eller fikk ”vannskader”.
Gamla, Potpurriet og Rebekka
West var stoppesteder på veien,
før de landet på Smuget. Her var
eierne velvillig innstilt og støttet
klubben med godt samarbeid.
Det ble arrangert konserter
hver tirsdag, og et blikk tilbake
på programmene forteller at
kremen av datidens bluesartister
var innom klubben.
Egen avis
Klubben laget egen medlemsavis,
med små bluesnyheter og annet

småstoff. Denne ble kalt for
Bluesnews, og har siden utviklet
seg til magasinet ”Bluesnews”,
som distribueres til alle medlemmer av norske bluesklubber.
Mange av dagens bluesmusikere i
Norge har fått sin musikalske
opplæring i Oslo Bluesklubb.
Folk som Vidar Busk, Kid
Andersen, Richard Gjems, Harald
Stokke, Arne Rasmussen og
Martin Winstad, har alle fått
bryne seg på klubbens scene.
Tøff konkurranse
I 1999 åpnet Muddy Waters i
Grensen, med livemusikk så godt
som hver dag. Konkurransen for
bluesklubben ble tøff, og kassa
ble tømt, grunnet konserter med
for få fremmøtte, mens folket
strømmet til Muddy Waters.
Derfor hadde klubben i flere år
kun sporadiske arrangementer.
Da Muddy Waters ble nedlagt i
romjulen 2007, var det på tide
for klubben å bli mer aktiv igjen.
De startet opp med konserter
annenhver onsdag på Herr
Nilsen, og etter hvert fikk de
lokket ut flere som savnet blueskonserter. Ønsket var å utvide
tilbudet, men det var vanskelig å
få til på Herr Nilsen, som selv
hadde et tettpakket program.
Klubben fikk deretter et godt
samarbeid med Buckleys, som
åpnet i Arbeidergata tidlig i
2008. Fra høsten 2009 flyttet alle
klubbens konserter hit, og samarbeidet har gått utmerket.

Daniel Eriksen.
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Nye Harley-Davidson® Sportster® Forty-Eight™
Lav, bred, klassisk “peanøtt-tank”, speil montert på undersiden av styret.
Dette er ren, rå, retro-custom. Kjør den som den er, eller gjør den til akkurat det du vil den
skal være. For deg som liker å kjøre dine egne veier. For deg som vil vise hvem du er.
© H-D 2010. Harley, Harley-Davidson and the Bar & Shield logo are among the trademarks of H-D Michigan, LLC.

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører HarleyDavidson og Buell i Norge. Vi tar
opp saker av interesse for H-Dfolk, og utgir Harley-News for å
holde kontakten oppe blant våre
2400 medlemmer.
Adresse:
H-DOCN medlemskontor
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
Tlf: 918 40 326
www.h-docn.no
medlemskontoret@h-docn.no
Medlemskontor:
Alle henvendelser ang. innmeldig,
medlems-register, medlemsbetaling skal gå til medlemskontoret.
Åpningstider:
Mandag til fredag 18.00 til 20.00
Adresse: Tove Lindberg,
Medlemskontoret H-DOCN,
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo tlf: 91 84 03 26
E-post:
medlemskontoret@h-docn.no
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Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2009
Bladet er et åpent forum for alle
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informasjon eller annonser. Fotos
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selv om du ikke skriver selv. Så
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Elin Bakk.
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Folk har vårfornemmelser.
Skjønt, når dette leses er vi helt
på slutten av februar, og det er
fare for både bar asfalt og plussgrader. Men akkurat når jeg skriver dette, er vi i begynnelsen av
februar, gradestokken ligger nærmere 20 minus enn 20 pluss i
deler av landet, og værrapportene fra folket på Facebook
lyder på snø, snø og mer snø. I
hvert fall i de sørlige deler.
Mange etterlyser tegnene på global oppvarming, som i begynnelsen ble spådd til å skulle være
kokospalmer og sommertemperaturer året rundt. Det hadde
passet oss som ferdes på to hjul
bedre, siden vi kunne fått mcsesong hele året. Og for noen
har sesongen vart hele året.
Enkelte av våre medlemmer kjører faktisk året rundt. Andre
igjen starter sesongen i slutten
av februar på klubbens første
treff, nemlig First Run på Røros.
Når dette leses er vel dette treffet akkurat overstått, og de tøffe
som har kjørt sykkel, sitter i
garasjen og pusser og vasker veisaltet av sykkelen.
Men at folk har vårfornemmelser
allerede nå i begynnelsen av
februar, mens minusgradene
biter i kinnene om vi våger oss
ut, sier mye om optimismen
blant oss. Som jeg ser det, har
man to valg. Man kan bruke den
tida de fleste av oss ikke kjører,
til å klage over den korte

www.h-docn.no

sesongen, den våte sommeren vi
hadde eller den kalde vinteren.
Eller man kan bruke den til å
mimre over fine turer, planlegge
neste sesong, reise på vinterfester og treffe likesinnede og se
frem til atter en ny vår. Jeg velger
det siste. Og finnes det en bedre
følelse enn når man fyrer jernet
for første gang på våren, sitter
på setet og kjenner den deilige
vibrasjonen og den beste lyden
ever, nemlig buldringa av en
Harley som er kommet ut av
dvalen.
Når dette skrives er jeg akkurat
kommet hjem og har hatt en
rolig uke etter Conan Swap, der
vi i H-DOCN viste oss fram
med stand og medlemsverving.
Jeg vil herved takke alle som
kom innom og sa hei, og ønske
velkommen til dere som benyttet anledningen til å melde seg
inn. Når det gjelder dette, jeg
gjerne vil be dere medlemmer
om en tjeneste. Har du en venn,
en bekjent eller noen på jobben
som akkurat har kjøpt seg en HD, eller kanskje de har hatt den
ei stund og fremdeles ikke er
blitt medlem i H-DOCN? Gjør
dem oppmerksom på vår organisasjon, tips dem om hjemmesida
vår, (der det for øvrig finnes innmeldingsskjema under rullemenyen info) eller inviter de til
Facebookgruppa vår.
Her kan også du som arrangerer
noe for bikere legge inn linker til
arrangementer du vil tipse andre

Harley-interesserte om.
Jeg vil at denne gruppa skal bli et
supplement til bladet, som dessverre kommer ut bare fem ganger i året. På nettet har vi jo
mulighet til å få med flere nyheter, som i News ikke blir så aktuelle på grunn av trykketiden.
Legg gjerne inn bilder av jernet,
den fine ferieturen på sykkel
eller et hyggelig lag med Harley
venner. Vurder først på om den
du har fotografert vil like å se
seg selv på nettet. Ikke alle festbilder er like morsomme å se
dagen etter, tenk på det.
Jeg vil også i dette nummeret
takke alle som har bidratt med
stoff og bilder til bladet. Og til
dere som venter å lese om
syklene deres, klubben eller noe
jeg har laget reportasje om.
Disse skattene vil bli porsjonert
ut i passe doser gjennom året. Så
minner jeg også om at enda mer
stoff mottas med takk, gjerne
reisetips, turreportasjer og tips
om noe du vil lese om i bladet.
Dette er et medlemsblad, av og
for medlemmer, og dere selv vet
best hva dere liker å lese om.
Tips meg gjerne på Mail, telefon
eller Facebook om ting som er
verdt å skrive om. Alle har en
story, om man bare ser litt nærmere etter. Jeg søker også noen
som kan ta seg av enkle mekketips i bladet. Dette trenger ikke
være innvikla operasjoner, men
ting som kan være godt å vite

når man eier og kjører en
motorsykkel. Gi lyd!
SuperRally 2010 er i Hellas, og
selv har jeg innsett at jeg må nok
holde meg hjemme i år også.
Derfor oppfordrer jeg dere som
skal dit om å ta masse flotte bilder, og sende de til bladet i
etterkant, slik at vi som ikke
kommer oss dit, får ta en liten
del i herligheten. I dette nummeret kommer noen overnattingstips til dere som skal kjøre nedover. Husk å bruke tursidene på
hjemmesida for å finne reisekamerater. Turen er ofte hyggeligere når man drar flere sammen,
og på den måten kan man også
få mange nye venner.
Til dere som har en halvferdig
sykkel på bukken, og nå ble litt
stressa av alt vårsnakket mitt;
slapp av. Du blir nok ferdig i år
og. Til vi ses her i slutten av
april, får dere ha en fin vår, husk
treffene våre. Start planlegginga
nå! International run på Valle i
juni, Run to the Arctic fun
Storfjord i juli, Familyrun på
Bakksetra også i juli, Late
Summer Run i Gudvangen i
august og Final Run i Verdal i
september.
God vår…
Hilsen Redaktøren
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WL B
Jeg kom over min WL som et påbegynt
restaureringsobjekt for noen få år siden.
Den hadde stort sett hatt en tornerosesøvn siden sent sekstitall.
Tekst/foto: Sverre Gerber Knutsen

Jeg bestemte meg for at denne
sykkelen skulle jeg bygge opp
som en tidsriktig bobber fra 4050 tallet, i stedet for som original. Det siste alternativet ville
vært det normale for meg, da jeg
regner meg mer opptatt av veteransykler enn custom. Men ikke
denne gangen…
I himmelen
Lukk øynene noen minutter og
se for deg at du går inn i en
enorm gammel mursteinsbygd
lagerbygning i ett dårlig strøk i
en amerikansk storby. Bygningen
er ett helt kvartal dyp og to
kvartaler bred. Den strekker seg
8 fulle etasjer opp. Hele bygget
er som en bikube med rom. Den
eneste måten å komme til disse,
er via en rusten vareheis som
knapt klarer å heise opp vekten
av 2 mann, eller du kan bruke
trappene.
Strømmen er avslått for mange
år siden, og du må ha med lommelykt for å se noe. Ekstra batterier for retretten er et ”must”.
I noen rom må du krype inn og
ut, over og under rader og stabler med kartonger og esker, til
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områder hvor det knapt har
vært mennesker på titalls år.
Enkelte steder er det kun
tomme kartonger igjen, andre er
fylt med søppel, mens andre
igjen er fylt med deler. Tusentalls
bolter, klips, deksler, potter, lykter, og herren vet hva.
Kvadratmeter på kvadratmeter, i
8 etasjer.
Du er Indiana Jones, dette er
himmelen!
Må stole på E-bay
Den omtalte himmel er det forlengst nedlagte DIXIE
Manufacturing, engang USA sin
største leverandør av motorsykkel ettermarkedsdeler fra egen
og andres produksjon. Deler
som Superior’s, CMS (Chicago
Motorcycle Supply), Buco, Beck
mye oppmerksomhet. Jeg har
også blitt skikkelig bitt av basillen
for tidlige customsykler, og har
allerede begynt på ett nytt prosjekt basert på en sen tjue talls
Harley JD (1200) som også skal
bygges opp som tidsriktig ”cut
down”, bobberens forgjenger.

og mange andre. Her solgte de
eksospotter, lamper, dill og dall
og en endeløs rekke deler som
var populære blant 40, 50 og 60
tallets bikere. De som ville at
motorsyklene deres skulle skille
seg ut fra mengden. De som
følte seg som en Wild One, og
ville at sykkelen deres skulle
dele samme skjebne.
Skulle du ikke ønske at du var
en av de få utvalgte som fikk lov
til å dra på oppdagelsesreise og
grave gull i nedlagte DIXIE`s gruver. Jeg innrømmer lett at jeg
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gjerne ville gravd der ubegrenset
selv. Men, som de fleste andre,
må også jeg stole på E-bay.
Old school bobber basillen
Chicago Motorcycle Supply,
Superior, Nation Bilt, Beck,
Flanders, Buco, Streck, Saxon,
Santay, Aron, Bates. Det er vinter ute og du surfer på E-bay for
å finne de spesielle delene du
trenger for at old school bobbe-
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ren din skal bli enda mer korrekt
til neste års sesong. Etter hvert
vet man godt hvem de få forhandlerne er, som til tider kan
tilby de Superior “long bell”
megafon pottene som du bare
må ha, eller den CMS kick pedalen, eller…
Hvor langt kan jeg strekke meg
med mitt siste bud?, dette er
tanker som flyr rundt i hodet før
”Enter” trykkes og mitt endelige

bud er gitt, vel vitende at den
andre budgiveren høyst sannsynlig er en Japaner med atskillig
fetere lommebok.
Kjenner du deg igjen i dette?
Garantert hvis du er bitt av ”old
school bobber” basillen.
Gromdeler
WL bobberen er blitt en sykkel
som jeg har utrolig glede av å
bruke, samt at den tiltrekker seg

Dette er noen av delene som er
benyttet for å prøve å tilstrebe
seg mot det autentiske bobber
stuket; Superior nav kapsler og
eksos potter, Santay gir kule,
Nation Bilt styre demper deksel,
DIXIE`s Candy Wrap på wiren
for forbremsen, original Sparto
baklykt, DIXIE`s skilt skruer med
juvel, GUIDE`S markør lykter
foran og bak, CMS kick pedal og

forgasser inntaket på Linkerten
er en Roth kopi fra fra Lyle
Landstrom.
Bremseforbedring
For å få bedre bremser foran, er
komplett original forbremse byttet ut med en dobbelvirkende
fra W&W, World Wide Cycle.
Med denne har jeg klart det
utrolige å blokkere forhjulet!
Riktignok var ikke farten den
aller høyeste, men allikevel. For å
gi bremsen ett mer personlig
preg, fikk jeg en god kamerat
(også H-DOCN medlem) til å
”låne” enden av en diger aluminiumsaksel på jobben. Så var det
bare å tilbringe noen timer i
dreiebenken og søylebore maskinen før den ferdige ”bacon slicer” ringen ble krympa på trommelen.
I løpet av vinteren skal det monteres en Fairbanks Morse magnet og De-luxe aluminiums fotbrett.
Og ja, de kommer fra E-bay de
også…
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Tips for turen til
SuperRally

Presidentmøte i Holland
Presidentmøtet
2009 ble holdt i
Vianen, Holland. HD club t`Centrum
Utrect, heter klubben som var vertskap for møtet.
Møtet ble åpnet av
klubbens første
president, Maria
van Kuijck, som
kunne fortelle at
de ble etablert i
1969, og at de da
var 5 damer i styret. Dagens president heter Andrè
van der Heijden.
Tekst: Børge Moe

Seppo Nurmikoski, som i fjor ble
valgt til Viseman for store klubber, har gått av som president
for finnene, har også sagt fra seg
sitt verv som Viseman. Ny
Viseman ble Rene Wansink fra
H-DCN (Nederland).
Finnenes rapport fra Superrallyet
i Seinajokki, kunne avsløre at det
til sammen var 9000 deltagere.
Blant dem var 900 frivillige
arbeidere på treffet. Det ble
blant annet satt til livs 26200
bokser med øl og 37200 halvlitere med samme innhold. Og det
ble brukt 1200 km dasspapir!
Alle rally T-skjortene ble solgt ut

på fredag, og treffet gikk med
1538 Euro i pluss, nok til at de
spanderte ei øl på alle presidentmøtedeltagerne etter møtet.
Grekerne kunne opplyse om at
SR 2010 var i rute. Det skal
koste 65 Euro i inngang og der
vil en treretters middag koste 12
Euro, mat ellers koster 3 – 7
Euro og 0,4 L øl kommer til å
koste 3 Euro. Du kan leie telt
eller yacts for overnatting og så
videre. Les mer om kommende
SR ved å klikke deg inn på SRlinken via vår hjemmeside.
Superrally i 2011 blir i Litauen
og i 2012 er Tyskland valgt ut til
vertskap.
Nikki Bulloc fra HarleyDavidson, kan opplyse at et av
fabrikkens sparetiltak er at den
neste heldige som vinner en HD på neste SuperRally får selv
betale avgiftene for sykkelen for
å ta den til hjemlandet. Kanskje
neste sparetiltak vil være at de
ikke kan bidra med en H-D som

gevinst, men at de heller kan
komme med et vogntog med
Harleyer for prøvekjøring! La
oss håpe de innser hvilken gratisreklame vi gir dem og at de
besinner seg.
Etter møtet strømmet det på
med medlemmer fra de mange
nederlandske medlemsklubbene
til Føderasjonen og ble det festmiddag for til sammen 500 personer. Utrolig at så mange kan
samles i en restaurant i et relativt lite hotell i en by med mindre enn 20000 innbyggere.
Neste PM blir i London og deretter, i 2011, er det Scotland
som står for tur.

Jeg har truffet ham rundt i
Europa i mange år, og han er
en veldig trivelig kar. Han
holder til midt i gågata, og
syklene kan parkeres rett
utenfor døra Han har mcpriser på overnatting. Sist jeg
var der kostet det 10 Euro
pr. seng. Det var i 1995, så vil
tro det har steget litt. Men
rimelig er det i alle fall.
Adressen er: Restoran
”Neim”
Goce Delcev71
6000 OHRID
Tlf. 046/254-504
Mob. 070/212-066
Croasia er det ett mc-hotell
langs kysten, rett sør for
Rijeka, i byen Crikvenica. De
har en egen pub der, som ligger veldig sentralt og den
drives av veldig gjestfrie folk.
Kommer du til byen, er det
som regel bare å kjøre ned
til sentrum og havna. Stopp
på brygga, så er det stor
mulighet for at han er der på
jakt etter kunder. Stedet er

et flott utgangspunkt for
dagsturer. Det er helt utrolig
flott langs kysten, og fantastiske mc-veier. Fjellene der
er også helt herlige. Strand
rett ved havna.
Adressen er:Pansion
Konoba Berto
Ulica Brace car-Uracic 22
51260 CrikvenicaTlf.,fax
+385 51 243 505
Mobil +385 91 510 15 11
www.pansionberto.hr
Ellers er det aldri vanskelig å
finne overnatting til en grei
pris. Hotell i storbyer kan
være ganske dyre. Jeg legger
meg ofte rett utenfor byen
til en brøkdel av prisen. Eller
leier leilighet i centrum.
I Zagreb er det en trivelig
mc-pub, Route 66. De fleste
mc-folk vet hvor den er, så
spør etter veien. Dette stedet er vel verdt et besøk. Jeg
traff kjempetrivelige folk der,
som jeg var med på mc-treff
senere. Mange trivelige treff
også rundt i X-Jugoslavia. Vel
verdt å få med seg.
Jeg stiller gjerne som guide
om noen trenger følge som
er kjent. Følg med på tursidene på www.h-docn.no
Hilsen Jeanne Andersen

gampromotion.no

Federation H-DC Europe har nå
57 fullverdige medlemskubber og

8 klubber som er på andre og
tredje års prøvemedlemskap.
Det var fem gjesteklubber på
møtet og i tillegg har ni andre
klubber vært i kontakt med
Federation secretary Ulf Jensen,
for informasjon for eventuelt
medlemskap.
Fem medlemsklubber var forhindret i å stille opp på møtet.

Skal du kjøre ned til Superrally i Hellas kan det være
greit med hyggelig overnatting. I Macedonia driver
Neim restaurant og overnatting med noen få sengeplasser. Dette ligger i byen
Ohrid, som er en populær
ferieby midt i landet, ved den
store innsjøen Ohrid Lake.
Neim kjører selv mc, og restauranten er møteplass for
mc-klubben hans.

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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med en Berserker:

Nordlysets Iskalde frostnetter i glitrende måneskinn, eller snøkaos og
kuldesjokk tilnærmet
unntakstilstand?
Paraplyen kun i drinken og raggsokkene ligger enda i boden.
Skiene er permittert på ubestemt tid og jeg er spart for
lange utmattende turer med hele
familien i sekken. Snøspaden står
frosset fast i restene av det som
lignet litt på vinter, og i en grusdunge utafor veggen står begge
snøskuterne med full tank.
I Tromsø står brøyteplogene og
ruster og mannskapene tvinner
tomler og er lei av vedlikehold
og kaffe. Jeg vurderte å kjøpe ny
snøfres til traktoren i høst, men
investerte heller i skikkelige
hagemøbler. Fjellrevenjakka av
polfarertypen som en selger
lurte meg til å kjøpe for to år
siden, kunne like godt reven ha
fått tilbake. Jeg har i alle fall ikke
bruk for den. Kanskje jeg kunne
sende den sørover som en slags
nødhjelp i bytte mot en bunke Tskjorter. Hadde vi hatt jernbane,
kunne vi sendt noen containere
med raggsokker og ullgensere
også. Vel, etter nærmere ettertanke er det vel best å sende
dyrebar nødhjelp med båt, slik at
vi slipper å blande NSB inn i noe
de kanskje ikke kommer ut av.
Artig dette med nasjonen som
miljøfronter nummer en, klarer
fan ikke å få det eneste miljøvennlige transportmiddel vi har
til å funke?
Tilbake til vinteren. Jeg tror folk
flest her oppe undres over hvorfor søringene nå også har stuk-
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ket av med vinteren? Vinter og
kulde er liksom vårt varemerke!
Kan vi ikke unnes noe bra her
oppe. Vi sitter liksom igjen med
mørketiden som om mulig blir
enda svartere, når snøen er
sørpå. Jeg synes dette er litt
urettferdig, og jeg er for første
gang litt misunnelig på den sørlige delen av nasjonen. Ikke bare
har dere flest innvandrere, men
nå har dere jaggu rappet all vinter og frost fra oss også.
Dagsrevyen på Nrk1 er ikke
skvetten, når de rykker ut i vinterinfernoet langt ute på vidda,
rundt Grenland, for å filme folk
med flatt batteri. En halvmeter
snø og hele hovedstaden er slått
ut. Piggfritt, ja velbekomme.
Forestill dere vinteren dere har
hatt i år, og multipliser den med
2. Legg så til 2-4 måneders ekstra varighet, der to av dem er
uten sol eller dagslys. Da blir det
lettere å forstå hvorfor vi synes
det er morsomt å se nyhetsoppslag fra vinterland i sør. Det
eneste unormale med vinteren
sørpå, er at den skulle ha vært
her.
Jeg forstår godt problemene og
frustrasjonen som mange sørpå
har hatt i og omkring denne
plutselige og sjeldne vinteren. Jeg
kan bare tenke meg til at kommuner og veimyndigheter ikke er
forberedt på det omfattende
arbeidet det er, å holde veier,
fortau og parkeringsplasser snøfritt. Kanskje er den mekaniserte
biten heller ikke dimensjonert
for dette med tanke på brøyteutstyr og maskiner for borttransportering av uønsket snø.
Frost legger også sin demper på
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vanntransport gjennom rør i
bakken og mange plages av frosset vann også i stikkrenner, kjellere og dårlig isolerte rom.
Mange har også måttet gå til innkjøp av ekstra ovner og strømforbruket har steget til rekordtall. Vel, slik er vinteren!
Det fantastiske med strømprisene er at mens det var som
kaldest sørpå, og telleren snurret
tulling i sikringsskapet fra
Trøndelag og sørover, gikk
strømprisen opp fra og med
samme fylke og nordover til
høyder enkelte forvekslet med
prislista til vinmonopolet. 1kwt =
1cl cognac. En eldre nabo som
både ser og hører litt dårlig,
spratt ut av godstolen og skreik
mot fjernsynet.
- Ska dem dræp en gammel
krok, her skal fan ikke kjøpes ei
flaska med polsprit meir!
Strømprisene var faktisk så høye
i Trøndelag en periode. at det
ikke var lønnsomt å brenne
hjemme, og Vinmonopolet fikk
en uvanlig tilstrømming av nye
kunder som trengte veiledning
for å finne frem mellom reolene.
Det er forhåpentligvis ikke klimaendringer av varig karakter
som gjør seg gjeldende. Vi har
vel opplevd slike vintrer før. Jeg
kan imidlertid ikke huske at jeg
tidligere har hatt grønn plen i
januar, eller at ungene er ute og
leker i jula og blir skitne av mold
og grus. Til og med nissen hadde
synlige merker på knær og albuer etter stadige møter med våt
mold. Ha så rett og slett litt sjuskete ut, og med de strømprisene

vi hadde ved juletider var det
ikke fritt for at det luktet litt
hjemmeprodusert av ham.
Vi tåler vel litt variasjon enten vi
bor i sør eller nord. Personlig
setter jeg pris på litt forutsigbarhet. Solide, stabile vintrer er min
favoritt, men jeg takler greit om
jeg måtte reise sørover for å gå
på ski. Jeg er ikke så kjent sørafor, men en kar sa til meg at: her
opp heter det lysløypa. Der nede
heter den E18 eller noe sånt.
Jeg vil tro at de som har hatt
vinteren vår til låns, vil bli glade
om de kunne sende den tilbake
til oss. Vi har ikke enerett, men
mange med meg vil gjerne ha
den tilbake. Skulle ikke forundre
meg om vi fikk sommeren til
sørøstlandet i år, siden alt later
til å være snudd opp ned.
Kanskje er det et bytte på gang,
en endring. I så fall ser jeg frem
til en riktig lang og varm bikersesong. Skulle endringene bli varige, kunne vi selge masse pent
brukt brøyteutstyr og kompetanse sørover, og vi vil ikke ha
NSB i bytte.
Vi har planer om å arrangere en
H-DOCN permafrost opplevelse
med snøskuter og hyttekos helga
før påske i grensetraktene,
Sverige, Finland og Norge. Nå
kan det hende vi burde legge
turen til sørligere breddegrader.
Vi håper imidlertid at det enda
er muligheter for litt skikkelig
vinter i nord, og at turen kan gå
som planlagt. Mer om dette på
facebook gruppa.

Your
Journey.
Wherever You Want To Be.
2010 Harley-Davidson® Electra Glide® Ultra Limited FLHTK
Dette er touring på sitt absolutt beste.
Vi har oppdatert Twin CamTM-motoren til 1690cc som du vanligvis bare
ﬁnner i CVO-syklene våre. Vi har lagt inn oppvarming i håndtakene,
12 volt uttak og vi har beholdt Harmon-Kardon® Advanced Audio
System. Resultatet er en Electra Glide® Ultra Limited klar til å gi deg
den mest luksuriøse turen du noen gang har opplevd.

Bestill gratis prøvekjøring, og gjør minutter om til
uforglemmelige øyeblikk.

  
Sørlitorget, 1705 Sarpsborg
Tlf: 69 13 78 78

  
Søndre Kullerød 2A, 3241 Sandefjord
Tlf: 33 47 13 70

    
Hillevågsveien 36, 4016 Stavanger
Tlf: 51 82 95 40

    
Strømsveien 266, 0668 Oslo
Tlf: 22 90 78 00

   
Blødekjær 11, 4803 Arendal
Tlf: 37 02 25 09

   
Heiane 6, 5131 Nyborg
Tlf: 55 39 22 00

  
Bjørkåsveien 18, 8540 Ballangen
Tlf: 76 92 74 00

  
Tromsøysundveien 22, 9020 Tromsdalen
Tlf: 77 68 35 10

    
Brusdalsveien 238, 6011 Ålesund
Tlf: 70 15 36 36

  !
Sluppenveien 11, 7037 Trondheim
Tlf: 73 96 22 33

###"!  "

©H-D 2009. H-D, Harley, Harley-Davidson, and the Bar & Shield logo are among the trademarks of H-D Michigan, LLC.
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Sleipner feiret 15 år
Høsten 2009 feiret Sleipner sitt femtenårsjubileum ved klubbhuset sitt på
Vingrom utenfor Lillehammer. Og gutta i
Sleipner og deres hjelpere beviste at ikke
bare kan de feste. De kan også arrangere
fest.
Tekst/foto: Elin Bakk

Arrangører legger slagplaner...

Selv klarte jeg og mitt følge å
kjøre forbi klubbhuset og skiltene til festen ved første forsøk.
Men etter å ha kjørt et stykke
opp i lia skjønte vi snart at vi var
på ville veier. Da vi kom ned til
Vingrom igjen drev en hel delegasjon Sleipnere og satte opp
skilter. Her skulle folket ledes på
rett vei.
På flyttefot
Sleipner mc ble startet i 1994 av
en gjeng bikere fra Lillehammer
som ville ha en egen klubb, et
sted og møtes og et felleskap
med likesinnede. De var i starten
seks stykker, ei jente og fem gutter. Deres første klubblokale var
i en kjeller i et gammelt pensjonat i en bygård i Lillehammer
sentrum. Senere har de hatt
flere lokaler, blant annet på
Strandtoget. Her har de pusset
opp og flyttet fra tre forskjellige
lokaler. Så noen timer med hammer og sag har disse guttene
hatt. Nå er de 17 medlemmer,
og alle kjører egenbygde eller
ombygde sykler. Så når de ikke
pusser opp klubblokaler, bygger
Sleipnergutta sine egne sykler.
Jeg må bare si at i disse
RoadKing tider, er det deilig å se
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en klubb som har klart å holde
seg helt unna dette syndromet.

to som står for planlegginga. I
begynnelsen var deltagerne kun
klubbens medlemmer og de
nærmeste, men etter hvert har
også folk fra andre klubber fått
sansen for denne happeningen.
Selve treffet er lagt opp som en
blåtur, med avreise fra klubben til
et fast tidspunkt. De eneste som
vet hvor turen går, er selvfølgelig
Ståle og Johnny. Alle som deltar
betaler en fast sum, og da er all
mat inkludert. Dette er ikke er
stort og fancy treff med masse
fasiliteter, men et hyggelig vennetreff på nivået Back to Basic.
Mellom 30 og 40 personer pleier å delta, og dette synes arrangørene er helt perfekt.

Eget bikemeet
Og gutta i Sleipner kjører også
med syklene sine. På de fleste
treff rundt i sør- og midtnorge
finner du som regel noen med
Sleipnernavnet på ryggen. De
pleier nesten alltid å være på
Mosten i Danmark, så du treffer
de utenlands også.
Sleipner har også sitt eget treff,
men det er kanskje ikke så kjent
i den allmenne hop. ”Johnny og
Ståles Bikemeet,” heter det, og
som navnet tilsier er det disse

Funksjonelt klubbhus
Våren for to år siden flyttet
gutta i Sleipner mc inn i ennå et
nytt klubblokale. Det ligger på
Vingrom, et lite stykke utenfor
Lillehammer. Her har de også
pusset opp. Lokalene som nå
inneholder et hyggelig klubblokale med bar og toaletter og dusj,
var i starten bare et tomt kjellerlokale. Hvor lenge de får være
her i er det ingen som vet. Så

Edvardsen på pub.

Nr. 1 - 2010

Venter på egg og bacon.

lenge man bare leier, er dette
hverdagen for en mc-klubb.
Uvisshet.
Lokalene funket i alle fall fint da
klubben feiret sitt 15-årsjubileum. De hadde også satt opp et
stort partytelt, og verkstedet
ved siden av, var for anledningen
gjort om til festlokale, der bandene spilte.

Fredagen var det nok litt glissent, siden festen foregikk i tre i
lokaler. Vi skylder på det var jo
enda fredag, og siden vi skrev
september hadde mange droppet teltet. Men noen hardhauser
satte opp sine tøyboliger ved
klubbhuset. Og siden det ikke
regnet denne helga til en forandring, var det helt greit. Mange

hadde satset på campinghytter i
stedet, og da blir det jo automatisk litt tommere på treffplassen
på dagtid.
Jubileumsstemning
Lørdag morgen ble det servert
frokost med egg og bacon, og

Kommunikasjon på høyt plan.

Tøff.
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Tett foran baren i klubbhuset.

Backstage lounge...

vafler kunne man også få kjøpt.
Bra! Ut på formiddagen beveget
de fleste seg inn til Lillehammer
sentrum for en pub til pub
runde, og Sleipnergutta ordnet
velvillig med skyss til og fra. Jeg
må si at pubene på Lillehammer
denne dagen hadde et klientell
preget av at Sleipner hadde fest.
Til bake på treffplassen var gril-

len i gang, og vi var imponert
over effektiviteten til gutta ved
grillen. Her ble alle midler tatt i
bruk for raskest mulig kommunikasjon mellom personalet. Blant
annet den flotte oppfinnelsen
trådtelefon. For uinnvidde, så er
dette to stk pappbeger, med en
tråd i mellom. Dette fungerte
flott for å få formidlet bestillingNoen har evne til å kose seg
litt mer enn andre...

ene fra disken til grillavdelingen.
Ut på kvelden seg det på med
festglade bikere, og stemninga
steg til uante høyder. Musikken
rocka bra, og alle så ut til å trives. Her var det rocking og
lyging på høyt nivå.
Søndag opprant med sol, og
tiden var kommet til å pakke

sammen telt og soveposer for
siste gang denne sesongen. Litt
vemodig, men alt i alt en fin
avslutning på en litt regnfull med
likevel flott motorsykkelsesong.
For det finnes som sagt ikke dårlig vær…
Glade festdeltagere.

Svensker må også
ha frokost.

Smykker og dill
kunne man
også få kjøpt.

Partystemning.
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Tekniske detaljer

Tirsdagskaffen

Eier: Jone Dale
Bygd av: Calles Chopper og
Cycle lab
Årsmodell: 1984
Type: Softail Custom
Motor: S&S W 132 “
Bearbeidet av Mec Tec
Gearkasse: Omp skall med
Baker innmat, bygget for å tåle
dragrace starter
Primær: Premio belt, type
Brute Force
Forgasser: Screamin Eagle,
race 52

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

SLEIPNER MC

Tenning: Dyna 2000
Berserken.

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

Eksosanlegg: Rustfritt
Supertrapp
Eksosventiler: rustfrie
Clutch: Premio
Ramme: Original Calle
Krone: Stander gr.
Gaffel: OMP

Diskret melding under tanken.

Styre: Spesialtilpasset
Berserktank.

Dekk foran: 90-90 ZR 10

Kaffekveld hos
Verdal MC
hver tirsdag.
H-DOCN medlemmer
og andre motorsyklister
alltid velkomne!
Ny adresse: Vi har ny postadresse:
Verdal mc Kassefabrikkveien 6
7650 Verdal
Besøksadresse er som før.

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

Dekk bak: 200.50 ZR 17
Diplomet som Jone fikk i Danmark

Forskjerm: Spesialtilpasset
Bakskjerm: Spesialtilpasset

Bjørn, Mobil 91102464

Lykt foran: Prolight
Lykt bak: Calle
Bremser foran: Beringer 4
stempels på hver side
Bremser bak: OMP, 2 stempler inkl. belt i pully.
Tank: Spesiallaget med rustfri
kanal for ledninger.
Lakk: Spesial, av Peter Barkholz
Sal: Håndlaget
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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!

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

Kjære medlemmer!

120,990,Softshelljakke dame og
herremodell

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

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

Nye produkter! Siden sist har vi fått inn
langarma T-skjorte med orange racingstriper og hvite hettejakker med sorte
racingstriper. Hvite hettejakker egner seg
kanskje ikke til å rulle seg i gresset med,
men kule er de. Personlig synes jeg de er
råkule med vest over. Så har du et ønske
om at jeg (med flere) skal synes du er
råkul, vet du hva du har å gjøre. Ellers er
H-DOCN-Buff bestilt inn (ja, det er merkevaren Buff vi snakker om). Nye produkter legges fortløpende inn på nettsiden når
de ankommer, så sjekk websiden vår. Videre
jobbes det med å finne et nytt design til
sorte hettejakker. Har du en ide? Jeg er
generelt veldig interessert i design-ideer vi
kan bruke på H-DOCN produkter.

T-skjorte

350,-

Orange hettejakker nå på
tilbud!

Collegegenser

200,-

Kun
Lik de sorte på
bildet under.

65,-

450,Ortlieb pack-sekk med
logotrykk. Slageren!

Kun få igjen

Refleksvest med
H-DOCN Reklame

400,-

100,Damesinglet

Nå 50,-

350,40

Hette-jakke.

220,NYHET!
H-DOCN langermet
T-skjorte.

Treffskjorte
Før kr. 100,-

Sjekk månedens tilbud! Hver måned legges
det et månedstilbud ut på vår nettside
www.h-docn.no under SHOP. Jeg anbefaler
deg å følge med der med jevne mellomrom
ettersom disse tilbudene ikke vil bli annonsert her i bladet.

400,-

100,-

NYHET!
Hvit hettejakke,
dame og herre.

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

H-DOCN kaffekrus.

100,-

H-DOCN beltespenne
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Samle perm
til Harley-News.
Finnes i 2 typer.

Uansett nytt, gammelt, tilbud eller ei så
håper jeg du som medlem finner noe av
interesse i butikken vår. Ris, ros og ideer
tas mot med takk på følgende mailadr.:
butikken@h-docn.no
Med ønske om en fortsatt fin vinter fra
butikksjefen Kate

90,-

100,5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006

65,-

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,-

Noen produkter er på vei ut, så det kan
være lurt å sikre seg et eller flere eksemplar før de forsvinner for godt. Her kan
nevnes langarma T-skjorte m/hvite racingstriper, orange hettejakke, sort hettejakke
m/orange racingstriper og treff t-skjorten
for 2009.

Strikkalue, passer både
store og små!

65,-

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

100,-

H-DOCN kaffekrus.
Drikkeflaske i rød aluminium med logo.

Førstehjelpsutst
yr. Innholddsrik
men i MC vennlig størrelse. Et
must på turen.

190,41

SJU B
UT I K E R
SJU
BUTIKER
VERIGE
IS
SVERIGE

WWW.HANDELSBODEN.COM
WWW.HANDELSBODEN.COM

SA M M A K
VA L I TE T
SAMMA
KVALITET
L ÄG R E P
RIS
– LÄGRE
PRIS

i Norge 2009

Nyheter
2010
2295 kr

1895 kr

2495 kr

1995 kr

2195 kr

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

Family Run
Bakkesetra Aure, 23. - 25. juli
www.h-docn.no

Hotchpotch MC har party hos Oldtimers MC Hylkjeneset
24. mars. Live music, Salg av mat og drikke, Gratis overnatting,
Shopping, 20år, Høy partyfaktor, mm. Info: Anne Tlf 98021746

RTTAF
Storfjord, Troms. 23. - 25. juli.
www.h-docn.no

Harley-Riders Mc Kick Off Party: 27/3
Live music, mat servering. Info kan fås hos Gunnar: 91 36 01 30 gunnar@twinthunder.no / Kenna 90 54 49 48 skto@statoil.com

Dozerparty 30.-31. juli, Dozer MC Solør. Kilenga, 13km øst for
Flisa. Info: 90975933 - Hotchpotch mc har party hos oldtimers mc
hylkjeneset 24, 20 mars 2010 - Live musikk - salg av mat og drikke gratis overnatting - shopping - 20 år - høy party faktor - m.m - Info:
Anne tlf:980 21 746

Mopeddragrace 17. april, Dozer MC Solør, kl 1500 på klubbhuset,
fest/ overnatting. Info: 90975933
2495 kr

2895 kr

1195 kr

1795 kr

1495 kr

1795 kr

1995 kr

Fler nyheter hittar du i våra butiker, i vår nya katalog och på vår hemsida.

Harley-Riders Mc Roots Party: 8/5.
Live music, mat servering. Info kan fås hos Gunnar: 91 36 01 30 gunnar@twinthunder.no / Kenna 90 54 49 48 skto@statoil.com

499 kr

1295 kr

349 kr

399 kr

799 kr

1795 kr

1895 kr

2495 kr

2495 kr

SLIX, DRAGGIN’ JEANS
DAM- OCH HERRMODELL
PRIS 2195 kr
1295 kr

1295 kr
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1295 kr

NYA BUTIKER I MALMÖ OCH UMEÅ
Nu öppnar vi strax två nya butiker. Butiken
i Malmö öppnar den 5 mars – i nya, fräscha lokaler på Horny xegatan 4 i Fosie.
I Umeå öppnar vi den 26 mars. Välkommen till oss på Björnvägen 7 i Mariedal.
Läs mer om invigningarna på vår hemsida.
VÄLKOMMEN
TILL VÅRA
BUTIKER
Karlstad
Gjuterigatan 28
054 -24 06 65
Gävle
Södra Kungsg. 59
026 - 660 660
Göteborg (Mölndal)
Ågatan 38
031- 67 47 80

MISSA INTE VISNINGSHELGERNA
25-27 mars – Visningshelg
22-24 april – Visningshelg
27-29 maj – Handelsbodendagarna
med MC-kor tege
Ex tra bra priser, ex tra öppettider,
besök av leverantörer, happenings
och mycket annat. Vi har visningshelger samtidigt i alla våra butiker.
Läs på hemsidan vad som händer i
just din Handelsbodenbutik.
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MC-Vårmønstringen
i Bergen feirer 20 års jubileum, søndag 25.april på Festplassen kl 12:00
Arr: Rolling Thunder MC - www.rollingthundermc.no

Linköping
Vigfastgatan 6
013-329 29 60
Malmö
Horny xegatan 4
040 -21 38 90
Stockholm
Västberga Allé 1
08- 645 50 68
Umeå
Björnvägen 7
090 -12 41 80

KUK i Odal´n 28-30. mai.
Live musikk og fullt trøkk i god gammel stil både fredag og lørdag.
Arr. som vanlig på Skytterhuset. Nord-Odal MC
www.nomck.no - Tlf 62976336/95981185.
Hadelandsmønstringa 29. mai 2010
Gran på Hadeland. Soppen MC Hadeland- Hallgeir Haga 91118831hallgeir.haga@soppen.com Stands, underholdning, premiering i alle
klasser. Veldig gromme premier, bla. Ultima-motor til Beste Custom
!!!!Fest på klubben på lørdagkveld. On stage: Shades Of Floyd,
Divin`Ducks og Astrolites
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
11. - 13. juni - Live Music hele helgen
Arr. www.jotunhaus.no
2 annual Summerparty Kolstadparken i Nord Odal 11-13 juni
Wildcard MC Freddy 41006686 big-twin@hotmail.com
Live band, stor camp og vanlig servering.
Treffet er ved rv 209 i Kolstadparken, i Mo i Nord Odal

Late Summer Run
Gudvangen, 13. - 15. august
www.h-docn.no
Harley-Riders Mc Bluesfest: 11/9.
Live music, mat servering. Info kan fås hos Gunnar: 91 36 01 30 gunnar@twinthunder.no / Kenna 90 54 49 48 skto@statoil.com
Toilltreffet Nærøy i nordtrøndelag 20.-22. august II-MC Nærøy.
Roar Sørnmo 91734942 sornmo@c2i.net Tradisjonelt treff.
Livemusikk, mat/drikke. FULL FEST!
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.
Harley-Riders Mc End Of Season Party: 6/11.
Live music, mat servering. Info kan fås hos Gunnar: 91 36 01 30 gunnar@twinthunder.no / Kenna 90 54 49 48 skto@statoil.com
Hause-fest
3. - 5. desember - Live Music hele helgen
Arr. www.jotunhaus.no
Harley-Riders Mc Etter Julebord: 8/1 2011.
Live music, mat servering. Info kan fås hos Gunnar: 91 36 01 30 gunnar@twinthunder.no / Kenna 90 54 49 48 skto@statoil.com

25. -27. Juni, Griserally 2010 på Nesodden.
Hydra MC feirer sitt 25 års jubileum! Østlandets største og beste
treff, BBQ, Live Music, Tattoo, Striptease, Sun & Fun. More info:
www.hydramc.no

Utlandet 2009

Rumble 2010 9-11 juli - Brekstad / Rønneberg
Rumble MC - postmaster@rumble.no - www.rumble.no

Super Rally
20.-24. May 2010 in Patras Greece

Cathfish
16. - 18. Juli, «med godvær» på Kjerknesvågen.
Arr. Inant Mc

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.
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
Mob.: +47 913 84 050

RIVERSIDE
custom
•
•
•
•

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
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Presidentens
Hjørne
Av Børge.
Hei og godt nytt år.
I skrivende stund er det midt på
svarteste vinteren. Den fryktede
stormen ”Ask” som metrologene truet oss nordboere med,
har akkurat reist forbi uten å
lage de store overskriftene de
trodde den skulle gjøre. ”Ask”
viste seg nemlig bare å være en
flau vind. Metrologene ble visst
litt flaue de også.
Siden sist, har vi hatt styremøte
hos Harley-Riders i Lyngdal.
Etter møtet ble vi invitert på
etterjulebord med dertil passende julemiddag. Det ble servert hjemmetilberedt, nydelig

mat i store mengder av ei ung,
flott kokke og det er bare å ta
hatten av for henne og arrangørene. Det er tydelig at mange av
oss er kommet i den gastronomiske alderen, for det var nesten
helt stille i lokalet når maten
kom på fatet. Etter middag ble
det fest på klubbhuset og det er
ikke feil å si at det var stinn
brakke og kjempefest. HarleyRiders hadde hyrt inn levende
musikk, som vanlig, og gruppa
spilte både rock and roll til langt
på natt. En knallfest.
På Conan swapmeet hadde vi
egen stand med H-DOCNbutikk og innmeldingsblanketter.

INFO FRA
MEDLEMSKONTORET

Det ble ikke solgt all verdens
med H-DOCN-effekter, men det
ble vervet noen medlemmer.
Hvor mange det ble vervet,
finner du sikkert ut en annen
plass i dette nummeret av
Harley-News. Det ble også solgt
nye og brukte deler i fleng av de
som hadde salgbare varer med
seg, og selv jeg fikk med meg
deler jeg ikke ante at jeg manglet. Et meget sosialt arrangement
som ble avsluttet med barheng
hos Company mc til seint på
natt.

turer å velge mellom. Personlig
vil jeg anbefale alle H-DOCN
treff.
Da er det bare å ønske dere
fortsatt god vinter.
Børge

Harley News har for øvrig fått
egen facebookgruppe, men også
det kan du lese om en annen
plass i bladet.
Tekniske arrangører er godt i
gang med planlegginga av årets
H-DOCN treff, men mange viktige detaljer gjenstår nok enda. Alt
ordner seg nok i god tid, som
vanlig. First Run er allerede
avviklet når dette News lander i
postkassen din og jeg antar det
kommer en artikkel derfra i et
senere nummer.
Selv om det er midt på vinteren,
er våren rett rundt hjørnet.
Derfor er det kanskje på tide å
begynne å planlegge ferien. Det
er som alltid før, mange treff og

Hei!
Som jeg har nevnt tidligere, har jeg tidvis et anstrengt forhold til kong
vinter. Dette forholdet ble ikke bedre da jeg i begynnelsen av januar
kom hjem til et hus med samme temperatur inne som ute.
Varmepumpeleverandøren var veldig lei seg for at han hadde
levert varmepumpe uten varmekabel, noe som var grunnen
til at denne iset ned og stoppet. Det tok ikke lang tid før
han kom og monterte dette...
Selv på Sørlandet var det relativt kjølig i januar, så det
var et spesielt syn å se samtlige planter frosset i hjel
samt en flaske olivenolje på kjøkkenbenken totalt bunnfrosset.
Moralen er back up varme og at man aldri kan stole på kun
en varmekilde når man er bortreist.
Det er i slike situasjoner man lengter etter tørre veier
og varme i luften, noe som heldigvis nå er like rundt
hjørnet.
Årets DK-samling vil bli arrangert i løpet av høsten. Datoen bestemmer vi på styremøte 24/2 og
jeg vil komme med mer informasjon når denne
foreligger. H-DOCN er 25 år i 2011 og det er
bred enighet i styret om at dette skal markeres på skikkelig vis. Hva vi gjør, hvor,
når og hvilke virkemidler som skal
brukes, er noe vi kommer til å

Når dette leses er allerede vårt første treff ”First Run” allerede
gjennomført og det er snart vår og ny sesong. Jeg gleder meg
allerede. Har ikke lagt noen planer for sommeren, og det blir
dessverre ikke Super Rally i Helles i år. Men det er heldigvis
mange andre treff.
Som mange av dere har oppdaget har vi fått en ny side på
Facebook, som heter Harley News. Det er redaktøren som
administrerer denne siden, men medlemskontoret vil også
benytte denne til div. info. Så følg med folkens.

Jeg nevnte i forrige nummer at våre Nordiske venner
ønsker å adoptere vår ide fra Norway Run og
at vi sammen arrangerer et Nordic Run forhåpentligvis i 2011. Her har det vært sparsommelig med informasjon siden sist, men dersom man får dette til, hersker det liten tvil om at
2011 kan bli et veldig artig og sosialt år. Vår 25 års markering
blir i alle fall en realitet!
DK Øystein ”Doc” Næss er som de fleste vet ”ækt trønder”
og han har nå flyttet sitt DK-engasjement et stykke sørover.
Sammen med Aage Eriksen utgjør han en god DK-duo i distrikt 3. Vi ønsker dem begge fortsatt lykke til!
Som tidligere nevnt, er vi litt tynt besatt på DK-siden i distrikt
8, Østlandet. Det skjer mye i dette området, vi har mange
medlemmer her og Vidar burde hatt med seg en til å dele DKvervet med. Jeg er sikker på at vi har (minst) et medlem på
strekningen Grenland, Buskerud, Oslofjorden,
Akershus/ Hedmark/Oppland som kunne
tenke seg å bidra litt. Ta gjerne en telefon /
mail til Vidar eller meg så skal vi prøve å
svare på eventuelle spørsmål vedkommende
måtte ha.
Ha en fortsatt fin senvinter, det er snart
vår…
Mvh
Kenna.

Vi har allerede i år fått mange nye medlemmer, som jeg ønsker
hjertelig velkommen inn i vår organisasjon.
Men dessverre har det vært mange utmeldinger etter at vi
sendte giro for 2010. Noe av dette skyldes at de har solgt sykkelen sin og vil komme tilbake senere. Alle som melder seg ut
vil få tilbake sitt gamle medlemsnummer når de melder seg inn
igjen.

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

Vi går lysere tider i møte, snart er våren her.

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

Nye muligheter med Kubikk og Sjarm….

Hei alle sammen og ett riktig GODT NYTT ÅR!

Tove
Medlemskontoret

Selv om lommeboka er litt slunken nå på nyåret, så sitter forhåpentligvis
de aller fleste igjen med gode minner fra tida med familie, ribbe, aquavit
og gaver i haugevis. Kanskje julenissen la igjen et eller annet til den blankpussete og kjøreklare tohjulingen som snart skal på veien igjen, eller til
ombyggingsprosjektet som er i full gang hos mange.
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diskutere på
årets DK-samling. Har du ideer og
forslag, så ikke nøl med å ta kontakt med
din DK og få vedkommende til å bringe gode
kreative forslag videre slik at de kan bli en realitet.

Nr. 1 - 2010

KENNA
Mob: 90 54 49 48
E-mail: skto@statoil.com

53

DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

har vi venta både lenge og vel. Men vi
nordmenn er jo ikke kjent for å gi opp
sånn uten videre, selv om vi har nisseluagodt tredd nedover øra en del ganger.
(Vi kan jo skylde noe på kulda?)
Til de av dere som jobber for og med
denne og lignende saker for oss andre,
stå på. Dere skal vite at vi backer dere
100%! Måtte alle våre bønner bli hørt!
Jostein

Ellers så har jeg fått utvidet horisonten
litt når det gjelder H-D eiere og klubber. Jeg håper at medlemstallet øker
etter hvert her i Namdals-området.
Leser du dette og ikke er medlem, så ta
kontakt, så fikser et medlemskap på en
to tre.

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

DISTRIKT 5:

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

Åge.

GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
greger@larssen.biz

Ha en fin vår.
Hilsen Greger Berserk

DISTRIKT 2:
Nordland

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

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
Hei alle sammen.
Dagens dato melder utgangen av januar
med raske skritt, jul og nyttår er for
lengst ferdig feiret og man har glemt
halvparten av hva man fikk i julegave…
Selv har jeg nettopp kommet hjem
etter en travel uke der man fikk handlet en del godiser på Conan
Swapmeet, og feiret et heidundrende
40-årskalas hos min gode venn Thomas
i Rulpers Hog i Ski.
Tiden fremover kommer nok til å gå
med like raske skritt til vi ser bar asfalt
og trangen til å komme seg ut på to
hjul blir akutt.
Her i kåken skal NMCU avd Nordland
avholde årsmøtet sitt 27. februar, og vi
håper på godt oppmøte..
Knut Are.

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

ØYSTEIN NESS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Jeg skal fortsatt jobbe på Melkøya, og
kjøre motorsykkel i Finnmark og
Troms. Men da jeg tilbringer det meste
av friperiodene i Trøndelag, ønsker jeg å
prøve meg som DK, i distrikt 3. Jeg vil
samarbeide med Åge i nord fylket og
Rannei i sør/nord vest. Ønsker kontakt
med gamle og nye medlemmer.
Tips meg gjerne om kaffekvelder, fine
mc-veier eller annet som skjer der du
bor. Legg meg gjerne til som venn på
Facebook, og surf innom Harley-news
sidene med det samme.
Selv venter jeg fortsatt på noen ”ebay”
deler fra USA. Enormt utvalg men det
blir gjerne dobbelt så dyrt før delene
er framme i Norge.
Husk Swap-meet på Klett lørdag 6.
mars.
Håper å få til en fellestur 13. mai (eller
tur med felles mål for de som ikke liker
felleskjøring). Dette er jo en helligdag
og fri for de fleste. Start fra Trondheim
ca 09.00. kjører nordover mot Steinkjer
og Namsos. Kommer tilbake med mer
info etter hvert.
Øystein.

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

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

Godt nytt år godtfolk!
Når dette leses av deg kjære medlem
har vi lagt bak oss første delen av vinteren og er godt i gang med 2010. Og
alle er forhåpentligvis like hele og uten
nevneverdige brannskader etter en
nyttårsaften for første gang uten pinne
på rakettene. Hadde våre myndigheter
vært like raske og effektive med å få
reglene som angår ombygging og nybygging av choppere på banen hadde det
vært ”a small step for man – but a giant
leap for mankind” som det så prosaisk
heter. Vi går jo alle og venter på om vi
får regler som de våre brødre over kjølen har. Angående amatørbygde kjøretøy, de sier at den som venter på noe
godt som regel har god tålmodighet.
Og både Odin Og Tor skal vite at her

Hei. Vinteren har satt sine spor i
Namdalen med kulderekorder, tining av
vann med mer. Huff og atter huff. Selv
var jeg uheldig og kjørte på en elg i høy
hastighet den dagen jeg skulle på Final
Run på Verdal i fjorhøst, og er ikke helt
restituert enda.
Jeg har begynt å jobbe litt, så det går i
alle fall riktig vei. Ellers er alt stort sett
ved det gamle og vi treffes til kaffe til
Heroes MC på Bangsund på torsdager.
Jeg kan se at det er stor biker-aktivitet
på facebook, og det er jo trivelig. Selv
har jeg lyst til å bidra med noe i forbindelse med vårmønstringen her i
Namdalen. Hvis noen har ideer i forbindelse med dette arrangementet, ta kontakt.

54

Nr. 1 - 2010

Østlandet

Jeg, som sikkert de fleste av dere der
ute, ser fram til at våren kommer og at
det begynner å bli aktivitet etter vegen
igjen.
Vi snakkes!!

Vi sklir enda rundt på glattisen og sola
er bare så vidt begynte å vise seg over
fjellene i sør. Jeg er travelt opptatt med
alt annet enn venner og HD – miljø.
Ungene gaper verre enn stormåsen
uansett hvor jeg snur meg, og jobben
eter meg snart opp. Halve dagen går
med til å oppsummere alt jeg ikke har
fått gjort, og i tillegg har jeg vært på
flyttefot og gjort Balsfjording av meg og
familien.
I tiden som kommer skal jeg sammen
med noen av gutta i HD – garasjen
planlegge H-DOCN hytte- og snøskutertur til Treriksrøysa mellom Norge,
Sverige og Finland. De som kan tenke
seg å være med på denne turen kan ta
kontakt på mail og melde seg på. Helga
koster om lag kr 400.- pr overnatting
og snøskuter som tar to personer koster om lag kr 1000.- pr dag. Mat og
drikke kjøper vi inn på stedet og deler
på. Jeg tror dette kan bli en skikkelig
trivelig opplevelse og en fin start på en
ny sesong. Jeg håper mange kan se seg
råd til denne turen som arrangeres
etter selvkostprinsippet.

DISTRIKT 8:

Vestlandet

RANNEI
Tlf: 976 52 616
e-post: ranneib@hotmail.com
Jepp, jepp.. Da har vi allerede brukt et
par måneder på å bryte uoppnåelige
nyttårsløfter, støvsuge barnåler, surmule-sparke snø og glede oss til våren. Jeg
skal være dønn ærlig nå, og allerede
helt i begynnelsen informere deg om at
dette innlegget vil bestå av tomprat,
tull, tøys og ren svada, i mangel på noe
viktig og opplysende å skrive om. Da
kan du selv velge om du vil kaste bort
noen dyrebare sekunder (eller minutter
hvis du ser dårlig og leser sakte) på
whatever jeg måtte finne på, eller så
kan du bare hoppe over hele innlegget
og gjøre noe annet i stedet. Har du
ikke noe annet å gjøre, men vil slippe
unna resten, vil jeg foreslå fingerhekling,
fjellklatring eller fiolinknusing i stedet.
Forresten, når det gjelder påfunn: Bikerdansen var en utrolig dårlig ide. Den
skulle egentlig introduseres med fanfarer og høye kneløft i dette nummeret,
men jeg fikk prestasjonsangst, og avlyser hele greia. Tenk dere hvis den skulle
vise seg å bli en farsott uten sidestykke.
Vil vi virkelig bruke sommeren på å
danse en teit dans i stedet for å sitte
helt rolig og drikke øl? Neppe.. Så aldri
i verden om jeg vil utsette dere for
dette. Hvis noen av dere virkelig kunne
tenke dere å danse en teit dans i stedet
for å sitte og drikke øl, får dere lage
deres egen dans og ta konsekvensene
av hva dere har satt i gang. Makan til
tullinger!
Sånn, da tror jeg at jeg har fått med alt
av ingenting som ikke var planlagt.
Våren kommer snart, og da blir det
garantert bare saklige og informative
innlegg fra denne kanten. På toppen av
alt har jeg faktisk unngått å nevne Vidar
Lønn Arnesen denne gangen, så for
unngå at han plutselig dukker opp,
avslutter jeg nuh.
Rannei Amalie

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
Godt år folkens.
Vi har vinter i bøtter og spann her i
Bergen i år. Ikke mye globalvarming, kun
rødglødende sikringer og en strømmåler som løper løpsk. Regner derfor
med at folket begynner å bli utålmodige
etter at våren atter skal komme.
Jeg har ikke så mange planer for aktiviteter fremover, men en dato å merke
seg er 25. april. Da er det MC
Vårmønstringen i Bergen, med 20 års
jubileum, samme helg har Old Timers
fest.
Regner med at det blir en H-DOCN
stand på Vårmønstringen, er da avhengig av litt hjelp fra noen medlemmer. Så
hvis DU kan hjelpe ring/mail meg.
Ellers er “bergensgjengen” i år også klar
til å arrangere Late Summer Run i
Gudvangen 13.-15. august.
Snakkes på en fest eller om ikke lenge,
langs veien.
H-D Hilsen Stig.

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no
Hei kjære medlem!
Vinteren henger over oss, men snart
kommer våren.
Har du gjort klar sykkelen?
Det kan vel være lurt å ta service nå, så
slipper du å vente i flere uker når våren
kommer. Hvis du ringer for service, så
kommer de og henter sykkelen med
varebil.
Ellers går det sakte men sikkert framover i MC Garasjen.
Vi har startet med mandagskaffe nede
hos oss, så vi er i gang.
Ta deg en tur.
Da er det vel bare å nyte de siste vinterdagene…
Hilsen Glenn.

DISTRIKT 7:
Sørlandet

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Kjære Harleyvenner!
Det pusses i disse tider på kropp og
kjøretøy, rundt om i de mange klubblokaler og hjem. Sosiale lag har det blitt
en del av i disse vintermånedene. Dette
er med på å komme nærmere hverandre og bli enda bedre kjent med flotte
mennesker i bikermiljøet. Her i distriktet samles vi på New Hong Kong, på
Tangvall i Søgne, første tirsdagen i
måneden, Kl.19.00. Så kjære medlemmer, møt opp å la oss bli kjent med
hverandre over en kaffikopp eller et
godt måltid med mat. Her i hjemmet er
det i løpet av vinteren blitt litt polert
sykkel og selvfølgelig montert en del
”blankt” som ble kjøpt i Florida. Utrolig
hva selv små detaljer kan gjøre på en
sykkel. Lekkert! Jeg liker ferdigprodusert fornikling og deler av forskjellige
slag, men skulle gjerne hatt en sykkel,
som jeg selv hadde bygd opp. Men man
får heller nyte synet av andres arbeid,
både her hjemme i Norge og i utlandet.
I de siste 10 månedene har jeg holdt på
med byråkratiet her i Kristiansand
angående en ”treffplass” for motorsykler, slik jeg skrev om i forrige blad. Det
er Ufattelig vanskelig å få dette til, jeg
er vel mer eller mindre i ferd med å gi
opp. Avdelingslederen ved vei og -prosjektavdelingen i ingeniørvesenet, er
totalt blottet for forstand angående
motorsyklisters ønske om treffplass på
kveldstid. Samtidig uttaler ordføreren i
Kristiansand at han ønsker mer liv i
byen! Ja, da er vel vi de rette til å få til
litt liv her i byen! Små parkeringsplasser
har vi fått flere av, hvis skiltene snart
kommer. Det tar også tid! Men plassene
er for små, og for det meste opptatt av
mopeder, så vi får se hva det blir til. Jeg
må ha en tenkepause nå, før jeg kommer tilbake til dette igjen. Den siste
etablerte parkeringsplassen (november
2009) de tilbbød meg er i Vestre
Strandgate, ved Klubben. Jeg er fortsatt
åpen for forslag til ting vi kan finne på
her på Sørlandet, og selvfølgelig, ALLE
tips mottas med takknemlighet, det er
bare å ringe.

VIDAR OPHEIM

Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Hei!
Ja da skriver vi 2010, og jul og nyttår
med alt det innebærer av mat og drikke, er over for denne gang.
Juleferie er fint, og jeg var som vanlig
hjemme i Trøndelag og feiret med familie.
Nyttår ble feiret her på Østlandet og
varetelling på jobben var det store høydepunktet!
Men det beste er likevel at man ser
fremover, og jeg aner at sommeren er
ikke så langt unna.
Blader og treffkalendere er så smått
under oppdatering og man kan starte
og planlegge sommeren…
Men det er da noe og glede seg over
på vinteren også. Selv har jeg akkurat
kommet meg etter en utrolig
hyggelig weekend i Oslo. Med Conan
Swap og to dager på fest hos Company.
H-DOCN var også representert på
Conan, og noen nye medlemmer ble
det også noen tidligere medlemmer
som kom tilbake.
Det setter vi pris på og ønsker alle velkommen..
Nå er det også snart klart får årets første treff på Røros under martnan, vel
verdt og få med seg har jeg hørt.
Selv skal jeg dit for første gang og ser
frem til det. Jeg sitter på bil, men dere
som kjører mc får ha en fin tur og
kjøre pent..
Minner om at det som vanlig blir arrangert H-DOCN frokost på Nebbenes
kro, nord. 1. mai. Maten står framme fra
kl.09,30,
og turen går rundt Mjøsa, etter en
stopp på Minnesund. Håper dere møter
opp på en hyggelig og forhåpentligvis en
solrik tur.
Ha en fin og vårlig tid fremover. Vi
høres snart.
Vidar

Folkens, fatt mot, våren er her om få
dager!
Ha det fint og godt!
Masse hilsener 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
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

Norges største spesialforretning for Harley-Davidson

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

• 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
• Vårklargjøring

Vi hjelper 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.

promotion

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

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.

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.

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

7. Allan Girdler & Ron Hussey:
Harley-Davidson Sportster
Boka tar ganske grundig for seg de viktigste Sportster-modellene. Man får også forklart de
viktigste endringene og hvilken tankegang som lå bak de forskjellige avgjørelsene. Den er
dessuten skrevet på en ganske humoristisk måte, det er tydelig at i alle fall en av forfatterne
er en ekte Sportster-patriot. Egner seg godt til moralsk påfyll for alle likesinnede. Mange flotte bilder i farger.
8. Tom Isitt:
En verden med Harley-Davidson
Ei bok på dansk som tar for seg Harley-historien i nyere tid. Lettlest med mange fargebilder av både folk og sykler. Boka egner seg
godt for den som ikke er så stø i engelsk og
vil ha seg et lynkurs om H-D og kulturen
rundt.
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.

SUPER RALLY 2010 HOTELVÆRELSER
MC-Travel tilbyder ★★★★ hotel i forbindelse
med Super Rally 2010 i Grækenland.

6 nætter inkl. morgenmad pr. person
i dobbeltværelse DKK 3.190,ankomst 17/5-2010 • afrejse 23/5-2010
For reservation kontakt: mc@mc-travel.dk
tlf.: +45 4013 1626

TWIN THUNDER - Tlf.: 38 33 11 11
Sandveien 12, Kvavik, 4580 LYNGDAL
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RYDDESALG
Mange gode tilbud i vår webshop

Opptil 50% rabatt

Ordretelefon
d etele
ettel
elle
ele
e
35 58 41 41
Pro-Pipes 4.900,-

Bagasjebrett
Fra

Solo sete til
alle modeller

495,Fra

FXWG og Softtail
86–99
2000 mod Softtail
Sportster 79–95

Billet framflytningssett, komp.
m/pumpe. Polert.
Aluminium.

SOFTTA
AIL
SWING-ARM
KIT

Be om tilbud
ferdig montert!

Bandit XXR

2 eksosanleg
84–99 softai

3.650,3.650,-

10” og 111/2”. fra
Justerbare
støtdempere
til softtail. Fra:

690,690

Bandit Alien II

Luftdempere
til Softail

ECE-Godkjent

5
5.900,.900,-

Sort
halvhjelm

1.850,1.850,-

Kompressor med
bryterpanel

ECE-Godkjent

5
5.400,.400,Med denne kan du heve
og senke sykkelen
automatisk via egen
bryter på sykkelen.

990,-

1.990,KüryAkyn Hyper
Carger luftfilter

Passer evo,
twincam og Spt.

6.900,–
Gjelder de fleste
design og dim.
fra 9x2,15"
opp til 18x10"

Softail 250/280 kit
Swingarm
m/offset kit
11.900,18” x 8,5”
80 eikers felg
5 500,Bad-ass bakskjerm
4.250,Kun

2
21.650,1.650,-

Verksted handbøker for HD. Fra

Ladeproblemer?

398,–

Bytt hele anlegget. Chrome
Voltpack. 32 amp. 1970-99.

2.390,Ultima Alufelger

Billet gaffel
Wide ass kit

Med luftfylling/tapping
kan du heve og senke
sykkelen manuelt.

Bandit Fighter

Bremseskiver

V
Vii lever
leverer
ver
alt av
rrammer
ammer
me

CBP leverer alt fra “Rullende chassis” til komplette “Bike kit”. Inneholder absolutt alt ned til
den minste skrue. Vi er også behjelpelige med
godkjenning av sykkelen.

2.650,2.6
50,-

Ikke ECEGodkjent

1490,-

for 200, 230,
250, 280 og 300
dekk

fra
fra
11.999,-

499,-

2.450,-

4.700,-

Byggesykkel!

1.590,-

Risers 4´´
smoothtop

Framflytter sett
sportster
91- nyere

WWW.CBP.NO

med alukrone, Softail
lengde, til enkel og
dobbel skive. Leveres
med 50 krone

6
6.900,–
.900,–
Uten krone

5
5.900,–
.900,–
Kan leveres i andre
lengder 0–20” for.000,–
lenget + 2
2.000,–

16"x5,5"Wide rear wheel
2.900,180 og 200 dekk 2
.900,18"x5,5" Wide rear wheel
2.900,180 og 200 dekk 2
.900,21"x2,15" Front wheel
84-99 Single disk 2
2.600,.600,-

K
om og se de nye
Kom
modellene hos oss!

kun 7
7.990,.990,5 graders krone,
FXST lengde.
Single disk.
Kan leveres i de
fleste lengder mot et
lite tillegg i prisen.
Styrestoppere eller
caliperfeste nr 2 må
evnt. bestilles ekstra.

urn Signal
Clear Tu
Kun

1.990,-

Kun
Heavy Duty:
Kr 2300,-

Hjul 60 eiker

Ultima 55 mm
opp-ned gaffel

91,-

1200 Sportster
sylindere

Alle typer 1965-99

2.520,2.520,
,-

1.990,-

1,5 kW, kontakter på
siden for bedre plass

Clutch kit
Bt 36-84
84-90
90-97
xl 91-up

Softail 91–99
Kun

7.900,-

6-trinns girkasse
m/høyredriving
Kun

10.900,-

Laydown Baklys
Kun

750,-

Sisssy bag

990,-

3" åpen beltdrive
for el-start
Ny utgave med utvendig
opplagring og støtteplate.
For Softail 1990-opp
85 mm belt.

EVO motor

12.900,-

Fra
Fra 34.000,-

Kun

Chrome Hendler
og bryterhus
96-07 Big Tw
win. 96-04 XL.

2250,Adjure Skull & Maltese
Lyyktinnsats 77” og 5 3/4”
Kun

990,-

KüryAkyn Speil
Zombie, pr par
Maltese, pr par

1450,1150,-

Phantom Highway bars
Kun

3650,Komplett
tenningsanlegg
Ultima Singleﬁre.

1990,-

NORGES STØRSTE DELELAGER • RASK DELELEVERING • DAGLIGE FLYSENDINGER FRA USA • SERVICE • KONKURRANSEDYKTIGE PRISER
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grafisk produksjon: gampromotion.no

Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490
490,490

