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If the bike in your

garage is not

the bike in your head...

...let hos oss!
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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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Jippi, det er vår…..
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Når dette skrives er vi
fremdeles i begynnelsen av april,
og selv om denne vinteren har
vært både kald og snørik for
mange av oss, er den nå straks
historie. Ute drypper det fra tak
snøen minker og feltet med
gress rundt huset mitt blir
bredere for hver dag. Fuglene
synger, sevja stiger, og ja, det er
rett og slett omsider vår.

heller valgets kvaler de helgene
det foregår flere ting man kan
tenke seg å være med på. Husk
hva jeg har skrevet om før her
på sida mi. Støtt opp om de
som står på og arrangerer treff.
Dette er en kjempejobb, og det
finnes ingen grunn til å sitte
hjemme, om man har sykkel
som går. Det er gøy å være
sosial.

Jeg tror denne våren er ekstra
etterlengtet, fordi vinteren har
vært nesten som vintrene var i
min egen barndom. Mye snø, og
kulde i en lengre periode. Uansett, vi skal ikke mimre mer om
det som er over.Vi skal se framover mot enda en flott
motorsykkelsesong, og forhåpentligvis blir den litt mindre
regnfull enn i fjor.

Vårt international Rally foregår
som vanlig på Flateland Camping i Valle i Setesdal første helga
på juni. Og vil du være med og
bestemme hvem som skal sitte i
styret i klubben, bør du møte
opp på årsmøtet og avgi din
stemme til de som er på valg.
Dette er din mulighet til å
påvirke. Treffet arrangeres også i
år uten en teknisk arrangør,
men i samarbeid med den
lokale kjøpmannen i Valle, skal
styret og deres medarbeidere
klare å få dette i havn også
denne gangen. Føler du for å
bidra med en hjelpende hånd, ta
kontakt med noen i styret. De

I bladet og i treffkalenderen vår
på nettet, fylles det opp med arrangementer, og det ser ikke ut
til at du må sitte hjemme og
kjede deg denne sommeren
heller. Da blir nok problemet

setter garantert pris på litt
hjelp.
I dette bladet har jeg ikke så
mange artikler fra dere
medlemmer, og det skyldes kun
en ting. Dere er blitt litt slakke
til å sende inn artikler. Så kast
dere rundt, med fotoapparat og
penn. Det finnes historier å
skrive over alt rundt oss. Særlig
savner jeg stoff fra den nordlige
del av landet. Finnes det noen
der som kunne tenke seg å lage
litt reportasjer fra fester, treff
og vårmønstringer, vil det varme
et redaktørhjerte. Men dette
gjelder også til dere andre over
hele landet. Skal dere på en tur,
treff eller bare en kaffekveld
med andre bikere. Ta et par
bilder, skriv noen ord, det er
ikke mer som skal til. Klubbreportasjer er også artig lesning.

dere som var de aller første
medlemmene i klubben. Har du
et lavt medlemsnummer, noen
bilder fra ”gamle dager” eller en
historie å fortelle, så ta kontakt.
Vi skal lage et skikkelig mimreblad, og da trenger jeg hjelp fra
H-DOCN veteranene der ute.
Når jeg nå har sendt det siste til
trykk til dette nummeret av
Harley News, skal jeg hente ut
sykkelen fra vinterlagring, og når
dette leses har nok både jeg og
de fleste av dere der ute kjørt i
flere uker alt. Nyt livet kjære
bikervenner, og kjør fornuftig, vi
har ingen å miste. Se opp for
grus og blinde bilister, og inntil
vi ses, ha det så bra…

Som noen kanskje har fått med
seg, har vi 25 års jubileum neste
år. I den forbindelse vil jeg
gjerne komme i kontakt med
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som en optimist.
Etter ei og ei halv uke på sykehuset bestemte han seg for at
her kunne han ikke ligge. Han
måtte hjem.

Livet snudd på hodet
Bjørn på jobben hos H-D Østfold.

For Bjørn Martinsen begynte denne
augustdagen i 2007 som en helt vanlig
dag. Han satte seg på Harleyen hjemme
i Mysen, for å kjøre på jobben som
mekaniker på H-D Østfold i Sarpsborg.
Det var to arbeidsdager igjen til han
skulle ha ferie…

Det er bare et ben,
mener Bjørn, både rygg
og hender funker fint.

Hard trening
Etter utskrivelsen ble Bjørn
sendt til Catosenteret
rehabiliteringssenter i Son.
- Jeg tror det er viktig for den
videre behandlinga å komme seg
raskt ut av sykehuset. Selv begynte jeg å trene med
fysioterapeut etter en måned.
Men jeg hadde lite ork, det var
tungt å trene og jeg ble veldig
fort svimmel.
Ut på nyåret, nesten et halvt år
etter ulykken, begynte det å gå
lettere. Da hadde han trent mye
balansetrening. Det er viktig,
fordi med bare et bein får du et
annet balansepunkt i kroppen.
- Nå begynte det å se lysere ut,
og jeg kjørte på med treninga,
forteller Bjørn.
Etter ei stund holdt det at han
trente to dager i uka, og det må
han fortsette med resten av livet.
Etter ulykken har han hatt god

Bjørn og kompis og kollega Anton.

støtte av familien, kompisene i
klubben hans; Pastorn mc og
jobbkollegaene.
- Dette har betydd mye for meg,
forteller han.
- Jeg var innom på jobben en

gang i uka mens jeg var borte.
Dette gjorde nok at det var
lettere for meg når jeg ville forsøke meg på jobb igjen. For det
går helt fint å skru sykkel om jeg
sitter i rullestol.

Bjørn jobber nå 25 % i H-D
Østfold. Og at han fremdeles har
jobbfellesskapet, betyr mye i
hverdagen.

Bjørn får fremdeles drive med det
han liker best, nemlig skru H-D.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Jarl Morten Andersen

Ulykken skjedde brått og
uventet, og Bjørn ble klemt mellom en personbil og en trailer.
Da det smalt, var ikke farten så
stor.
- Siden hodet og ryggen funker,
er det sikkert ikke så ille, tenkte
Bjørn der han lå på asfalten og
ventet på ambulansen.
Han merka at beinet var skadet,
men hadde fremdeles følelse i
kneet. Bjørn ble sendt i
ambulanse til Fredrikstad sykehus, og derfra bar det videre
med luftambulanse til Ullevål universitetsykehus. Underveis
ringte de til kona hans og han
fikk snakke med henne. Hun
trodde ikke det var så ille, for
Bjørn virket like klar og rolig
som alltid på telefonen.
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Bare et bein
På grunn av et kutt i panna ville
de ikke ta av han hjelmen før han
kom på sykehuset. Da han kom
til Ullevål, ble han lagt i koma på
grunn av det store blodtapet i
beinet. På sykehuset skjønte de
fort at de måtte amputere, for
både bein og muskler var helt
ødelagt.
Etter at det smalt, tok det nesten
et kvarter før det begynte å
gjøre vondt. Bjørn skjønte selv
ganske snart at det ikke var håp
for beinet. Men siden han ble lagt
i koma på sykehuset var det kona
som ga sitt samtykke til amputasjon.
- Da jeg våkna og skjønte at
beinet var borte, tenkte jeg; det
er jo bare et bein. Både hode,
rygg og hender funker jo, forteller Bjørn, som ser på seg selv

Nr. 2 - 2010
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Tilpasset hus
Bjørn har en sønn på 26, som
han var alene med i åtte år fra
han var to, og han har tvillinger
på 16. Selv om livet ble forandret
etter ulykken, er han fremdeles
den samme blide karen. Og han
forteller om mye knall og fall den
første tida før han fikk bygd om
huset, og måtte opp ei trapp for
å komme på badet eller
soverommet. Det er nemlig ikke
så lett å gå på krykker i trapper
med ett bein. Mister du balansen
da, har du ingen mulighet for å ta
deg igjen.
- Så jeg har falt ned trappa noen
ganger, forteller han og ler.
Etter en tid, og mye mas, fikk han
omsider støtte til å tilpasse huset
slik at han har både bad og
soverom på ett plan. Han har
også fått bygd seg garasje, med et

mekkerom under samme tak. Å
manøvrere på is og snø og
skrape is er ikke så lett, når man
mangler et bein.
Bjørn sliter også med fantomsmerter, og dette går igjen utover nattesøvnen.
- Det er viktig at jeg ikke anstrenger meg for mye, for
fantomsmertene er verre når jeg
er sliten. Men jeg er fornøyd når
jeg får sove i tre timer i strekk,
forteller han.
Og han har også funnet en
medisin som hjelper på fantomsmertene, uten at han blir sløv.
- Det finnes nok av eksempler på
folk som dytter i seg masse piller,
og resultatet er ofte at man blir
folkesky, og etter hvert isolert.
Bygger Trike
Bjørn begynte på H-D Østfold

som mekaniker i 2006. Da hadde
han skrudd for venner og kjente
i mange år, og med familie og
jobb i tillegg til 5 – 6 timer
skruing daglig, ble det litt mye.
Mc-interessen startet tidlig, med
moped som15 åring, og midt på
80-tallet kjøpte Bjørn sin første
H-D.
- Den har jeg faktisk enda, og det
er kona som kjører den, sier han
og smiler.
Han var også tidlig medlem i HDOCN, og er medlem nr 479.
Etter at Bjørn begynte på
H-D Østfold, med skruing som
jobb, skrur han bare for seg selv
på fritida. Nå bygger han en trike,
for Bjørn vil fremdeles kjøre
Harley.
Dette har tatt mer tid enn
planlagt, for som alle som bygger
vet, så eter det fort på seg, og

byggejobben blir ofte mye mer
omfattende enn man i utgangspunktet har planlagt. For Bjørns
del omfattet byggingen en del
sveising, noe som resulterte i at
han måtte kjøpe seg en tig-sveis,
og deretter lære å bruke den.
Han har også lagt opp nytt elanlegg på sykkelen.
- Planen er at sykkelen skal være
kjørbar til Planke mc, forteller
Bjørn. Så skal det kjøres litt og
prøves litt, for jeg har jo ikke
hatt trike før, og da kan det fort
være at en del forandringer må
gjøres.
Derfor han regner ikke med at
sykkelen skal være ferdig med
endelig lakk og finish før til neste
sesong. Men han skal på tre hjul
til sommeren, det er i alle fall
sikkert.

Trike under construction..

I verkstedet med arbeidskollega Anton.

RIVERSIDE
custom
Custombutikken ved Sarpsborg
•
•
•
•

8

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
Nr. 2 - 2010

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

Motorsykkelens dag i ”lille Amerika”
1.mai 2009 var
endelig her, med
grønne trær og
varme. Mc folket
var for lengst i gang
med den store hobbyen, som for alle
oss Harleyfolk
betyr så enormt
mye.
Tekst/foto: Ernst Arvid
Sæland

.

Klar for avgang

leyer

Farsund og Har

Sykkelen var klargjort, og jeg fikk
følge av Harleykompis Bob fra
Vennesla på turen vestover til
Farsund og Twin Eagles.Været var
fantastisk. Sol fra skyfri himmel
og 18-20 grader. Der jeg satt på
sykkelen i min egen lille verden
og lyttet på sin egenproduserte
mp3 plate på ørene, tenkte jeg at
tinitusen nok kommer snikende
igjen mot kvelden. Så hvorfor
ikke få på musikken på de fire
høyttalerne på sykkelen. Her er
det jo ingen å forstyrre. Som
tenkt, så gjort. Carrie Under-

wood, SheDaisy, Steve Earle og
John Anderson gjorde susen som
en overstemme, over Harleyens
brummende motor.
Mye fint
Bob hadde en røykepause i
Mandal, og vi ankom Farsund by
klokka 15.00. Det var enda to
timer til kortesjen av sykler og
biler skulle kjøre Lista rundt, så
tiden gikk til et par softis, og en
bryggesleng langs kaikanten i
Farsund. Klokka gikk fort, og
etter hvert ankom både sykler
og biler brummende inn på
parkeringsplassen foran Mega i
Farsund. Snart var hele
parkeringsplassen, veien og flere
andre plasser fylt opp. Et fantastisk skue av Am-cars og Harleyer.
Det ble nesten for mye for en
hobbyfotograf. Det var så mye
fint å se på. Både på to bein
ehh… hjul og fire hjul.
Drømmeturen i gang
Etter hvert blir ”stillheten” brutt
av noen få som startet opp syklene.
Drømmeturen er i gang, og det
var mye folk i byen denne dagen.

Et cruiseskip hadde også anløpt
byen, og turistene fikk også med
seg det flotte synet.
Turen gikk ”ytreveien” fra
Farsund til Vanse. Jeg hadde 4045 sykler foran meg, og køen bak
meg var enda lengre! Folk satt i
veikanten med fluktstoler, og
viftet med flagg og vinket. Det
var tydelig at det var stor stas
med så mange sykler og biler på
veiene.
Etter rundturen rundt Lista, gikk
turen tilbake til Vanse. Alle
kjøretøyene tok oppstilling på
Brooklyn Square ved restauranten 8th Avenue. Dette er
trolig et av de mest amerikanske
stedene i dette landet. Syklene
stod på hver side av ”main
street” som i Daytona, og bilene
var parkert i to rader i midten.
Tida gikk fort, og vi som hadde
lang vei hjem måtte begynne å
tenke på hjemveien. Men først
måtte vi innom arrangørklubben
Twin Eagles. De hadde en
drømmeplass av et klubbhus. Det
lå plassert ved vannkanten ved
Hanangervannet. Der hadde de
en flott uteplass med flere
terrasser med sitteplasser. Stein

Åge viste meg rundt i lokalene
og garasjen, og fortalte litt av historien bak plassen.
Hjemtur med triste
minner.
Et par pølser fra Twin Eagles ble
fortært, før hjemturen måtte begynne, Jeg hadde en konfirmasjon
som måtte gjøres klar til
søndagen, og ei kone som
trengte hjelp etter en tur på
sykehuset. Derfor gikk jeg gikk
glipp av festen som skulle være
om kvelden. Men nå vet jeg i
hvert fall veien, så fest hos Twin
Eagles må det bare bli i nær
fremtid. Takk for en inntrykksfull
og perfekt dag, Twin Eagles.
På vei hjemover, fikk jeg samlet
tankene og tenkte mye på barndomsvennen Jørgen, som forulykket med sin motorsykkel
hjemme på Mosby og døde, den
dagen da alt egentlig så lyst og
fint ut. Måtte dette aldri skje
igjen. Men slik er det jo i vår
verden, det er ofte de beste som
vandrer først…
Vel hjemme på Saga ble sykkelen
parkert og forberedelsene til en
annen festdag kunne begynne.

Twin Eagles har flott utsikt fra sin terasse

Bob med kaffe

og røyk.
H-D gate
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150,Nå! 100,-

990,-

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

Softshelljakke dame og
herremodell

T-skjorte

400,-

150,-

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

Damesinglet
Orange hettejakker nå på
tilbud!

Collegegenser

200,-

Kun
Lik de sorte på
bildet under.

65,-

Kjære medlemmer!
Prisjusteringer fra 1. mai 2010.
Det går opp og ned her i verden, også når
det gjelder prisene i H-DOCN butikken.
Butikken er et tilbud til medlemmene, men
skal ikke drives med underskudd. For en tid
tilbake vedtok styret at man ikke skulle foreta innkjøp av store kvanta, for å unngå
risikoen med å brenne inne med dårlige
investeringer. I senere tid har derfor en del
H-DOCN produktene blitt levert fra
Norge og ikke fra Østen. Norge er et dyrt
land, har jeg hørt noen si. Innkjøpsprisene
fra Norge kontra Østen er i alle fall dyrere,
kan jeg fortelle dere. Det vil si at vi må justere opp priser på noen produkter.
Produktene det gjelder er: hvit hettejakke,
sort collagegenser, damesinglet, sorte og
orange dame t-skjorter, sorte herre tskjorte m/racingstripe og krus. De nye
priser ser dere på denne siden og vil gjelde
fra 1. mai 2010. Men noen priser blir også
justert ned. Dette gjelder utgående
produkter. Fra tidligere er vi kjent med
orange hettejakke og treff t-skjorten for
2009. Og nå settes også prisene ned for
gamle sorte hettejakker, gamle langarma Tskjorter, T-skjorte med røde armer og
beltespennen.Videre anbefaler jeg dere fortsatt til å sjekke månedens tilbud som kun
finnes på nettsiden www.h-docn.no under
SHOP.

450,Ortlieb pack-sekk med
logotrykk. Slageren!

Kun få igjen

175,-

Refleksvest med
H-DOCN Reklame

200,-

275,NYHET! skjorte kort arm

Nå 50,Treffskjorte
Før kr. 100,-

Nå! 250,18

Hette-jakke.

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

450,-

150,-

NYHET!
Hvit hettejakke,
dame og herre.

Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

Nr. 2 - 2010

Samle perm
til Harley-News.
Finnes i 2 typer.

Strikkalue, passer både
store og små!

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,-

Nye produkter.
Sist annonserte vi langarma t-skjorte med
orange racinstriper og hvite hettejakker.
Denne gangen kan vi annonsere med Buff®
og skjorte med kort arm. I skrivende stund
jobber jeg med nye sorte hettejakker og
caps, så følg med på hjemmesiden www.hdocn.no under SHOP.
Feriestengt butikk f.o.m. 14. juni t.o.m. 14.
juli. Om alt går som planlagt tar butikksjefen ferie f.o.m. 14. juni t.o.m. 14. juli, så
jeg anbefaler deg å planlegge bestillingen
din i forhold til det. Kanskje du trenger en
pakksekk før jeg kommer hjem fra ferie,
den kan faktisk bestilles allerede i mai ;-)
Som alltid tar vi gjerne mot ris, ros og
ideer på mailadr.: butikken@h-docn.no
Med ønske om en fantastisk vår fra butikksjefen Kate

90,-

100,-

H-DOCN beltespenne

85,H-DOCN kaffekrus.

100,-

5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006

Original Buff® med
H-DOCN motiv

85,-

Nå! 50,Sort T-Skjorte med
røde ermer og logo
XXL-XL-L-M-S-XS

100,-

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

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

190,19

p
a
w

Fikk ut folket

s
r
å
V

Arrangørene selv var meget fornøyd med oppmøtet på swapet.
Cirka 260 var innom i løpet av
dagen. Men de konstaterer at utvalget bra deler til salgs er blitt
dårligere de siste årene.
- Dette henger kanskje med at
trenden mer og mer er blitt at

folk kjøper ferdige nye sykler
med både radio og tv, og da blir
det mindre bygging og dermed
blir også sirkulasjonen av deler
blant folk mindre, tror Frode
Bjørgum i Lucifer mc.
Men de faste gjengangerne var
selvfølgelig på plass med sine

Første helga i mars arrangerte tradisjon
tro Lucifer mc i Skaun vårswap i
samfunnshuset på Klett like utenfor
Trondheim. Og oppmøtet var bedre enn
noen gang.
Foto: Ellen Marie Stensrud Bisgaard
Tekst: Elin Bakk

kasser og esker, og mange var
som vanlig på jakt etter skatter til
sitt prosjekt i garasjen.
- Vi tror at dette arrangementet
like mye er en sosial happening,
som får ut mc-folket etter
vinteren. De møtes og kan
planlegge sesongen, og fortelle

likesinnende om hva de har
drevet med i vinter, mener Frode,
som i samme slengen kan fortelle
at et nytt swap vil bli arrangert på
samme sted første helga på
november. Same procedure as
last time.

i Norge 2009
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

Family Run
Tornados MC er teknisk arrangør for H-DOCN's familietreff 23. - 25 juli 2010.
Treffstedet er Bakksetra mellom Aure og Kyrksæterøra. Masse aktiviteter for
store og små. Info: Rannei 97652616. www.tornados-mc.com Se også www.hdocn.no

22. mai. 6th Annual Bike Fest på Lerkendal i Trondheim.
Åpent for alle typer mc. Info: 92884560

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

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.

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

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

Late Summer Run
Gudvangen, 13. - 15. august
www.h-docn.no

Villsvin-treffet
4. - 6. juni 10-års jubileum - www.villsvin.com

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
Hagerock

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

20.-22. august blir Hagerock nr. 13 arrangert på Vestnes.Vi kan friste med
tongrock, grilling, teltplass, kånnøl og drekking. Fredag og lørdag blir det 5-10
liveband. NB! Hagerocken blir nå på et nytt sted; Furland idrettspark, ca. 6 km
forbi Vestnes. Det blir skiltet. F.O.S. Teknisk arr.: Shakin Brains MC Vestnes.
Info: 95 92 20 62 eller 93 28 12 09

Tornados MC arrangerer tidenes siste River Meet på den gamle treffplassen
11. - 13. juni 2010. Dette er det 24. i rekken. Neste år regner vi med at gresset
rundt det nye huset har grodd seg sterkt nok til teltlivet.Vanlig prosedyre, men
med et snev av vemod. Still opp og ta farvel med Tova'n som har tjent oss i så
mange år.
Skiltet fra sentrum Kyrksæterøra. www.tornados-mc.com

Toilltreffet Nærøy i nordtrøndelag 20.-22. august II-MC Nærøy.
Roar Sørnmo 91734942 sornmo@c2i.net Tradisjonelt treff. Livemusikk,
mat/drikke. FULL FEST!

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

LUCIFERS MC HØSTTREFF
FARMEN 27-29 AUGUST 2010
INFO: 92643102

Cojones Mc Skaun 18-19 Juni
45 61 64 40 - frank.skjevik@hotmail.com • mat, musikk, teltplasser, klubben,Viggja, skiltet fra E39 alle veier. www.Cojones-mc.no
Scandinavian Bike Week på Lillehammer 24. - 27. juni 2010
-Treffet er igjen tilbake på Lillehammer
-Treffet blir igjen på og rundt Radisson SAS Lillehammer Hotell
Detaljer og info finner du på: http://www.bikeweek.no
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
Trashtreffet, Trash mc 2-4 Juli
Trevatn velpark Søndre Land Kontakt: Trond Høyberget +4790154331
Flere liveband både fredag og lørdag.
Top of the world run Alta 9. - 11 JULI 2010
Bunkers MC Alta Kontaktperson: Oddbjørn 91194468
oddbjorn@bunkers-mc.no • Top of the world run 1.st land of the
www.bunkers-mc.no
Rumble 2010 9-11 juli - Brekstad / Rønneberg
Rumble MC - postmaster@rumble.no - www.rumble.no
Cathfish
16. - 18. Juli, «med godvær» på Kjerknesvågen.
Arr. Inant Mc

RallyNordvest 27. - 29. august.
www.rallynordvest.no

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.
Rullator Party på klubbhuset med live musikk og dj. 6. nov
ARR. Old Timers Mc
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

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!
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Tar meg dit jeg skal
Harald Vikhagen kjøpte servicaren i 1990 av en
kamerat, og beslutningen ble avtalt i sterk
hjemmelaget fikenvinrus. Likevel har han aldri hatt
noe hangover på den avgjørelsen.
Tekst: Elin Bakk/Harald Vikhagen
Foto: Elin Bakk

Harald har alltid hatt et godt øye
til Harleyer av eldre årgang, men
da sykkelen ble anskaffet, visste
han ikke at sideblåsere kom litt
på siden av det en typisk H-D
kjører drømmer om. Sykkelen er
en 1952 modell, men motoren
er fra 1946.
USA-hjelp
Første problem oppstod ganske
fort da Harald begynte med restaureringen. Et ett-toms
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rullelager til bakakslingen var
umulig å oppdrive. Men løsningen kom i form av en tidligere
knucleheadeier med et eksemplar av det svenske mcbladet MCM, med en artikkel om
trimming av ”750 sidan” som
den kalles på svensk. Her fant
han en adresse til et firma som
heter KNS Cycle i USA. Brev ble
forfattet og sendt til landet ”der
over”, og han fikk super respons.
Dette firmaet bestod av
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idealister, som hadde absolutt alt
man trengte for å restaurere og
”trimme” en servicar. I Sverige
kaller de den for øvrig
”sursidan”, fordi den går så dårlig.
Hodekløing
Dette ga Harald masse inspirasjon, og han gikk på jobben med
dødsforakt og vinkelsliper, og
slipte ned alt karosseri. Ramma
og bakakselhuset ble sandblåst

og metallisert, bulker i tanken
ble fortinnet, styret og andre
detaljer ble sendt til forkromming, og deretter ble
sykkelen lakkert. Så stod
motoren for tur.
Harald kommuniserte med KNS,
og etter mye hodekløing, og ved
hjelp av Gyldendals blå for å forstå litt mer av teknisk amerikansk, ble også motoren
restaurert etter hvert. Jerntoppene ble skiftet ut med
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aluminiumstopper, alle lager ble
skiftet ut, innsugsventilene ble forandret fra 45 grader til 30, pluss
at de ble borret for å passe til
Chevrolet sine ”sweet six”
ventiler.
Han brukte de originale eksosventilene, men har nye ventilstyringer. Det ble også byttet til
hardere fjærer, og ny veiv ble
montert.
12 volt
Øverste del av rådene ble pusset
glatte, mens i den tykke enden ble
det preget inn tverrgående spor,
for å hjelpe oljen opp. Oljepumpen fikk også hardere
fjærer, og innsugskammene ble
sendt til KNS for sliping. Nå
hadde han Hot Cams. Den originale forgasseren ble bytter ut
med en Mikuniforgasser, og innsugsmanifoilen ble slipt større.
Stykket mellom ventiler og
sylinder ble slipt større for å få
gassene til å flyte bedre.
Ventilhodene ble dreid tynnere.
Aluminiumshodene ble polert.
Så var det elektriskanlegget sin
tur. Alt ble skiftet ut til 12 volt, inkludert genereator.
- Jeg ville at triken skulle kunne
operere i trafikken ved normale
hastigheter og gi bedre lys. Jeg
måtte også modifisere litt inne i
styret, fordi nå skulle wiren
trekkes, i stedet for at en ståltråd
skulle skyves. Etter mye om og
men, fikk jeg en kar til å lage
denne etter mine spesifikasjoner,
forteller Harald.

kunstpause på godt og vel ti år, til
fordel for andre sykler. Men i
påsken 2007 ble han plutselig klar
over at han var kommet til oppstartsøyeblikket.
- Jeg fikk en voldsom hjertebank.
Alle som har kickstartet en H-D
som ikke vil starte, vet at frykten
må vike for andre følelser når
svetten begynner å piple, forteller
han.
Motoren tok noen ganger men
det var noe som ikke stemte. Så
kom han på den klassiske med å
vri tenningshuset 180 grader, og
dermed var han i gang. Det var
mye oljerøyk til å begynne med,
men New Oldstock stempler og
ringer ble byttet ut med Hastings,
og etter det starter servicaren
med største selvfølgelighet.

Innkalling til H-DOCN årsmøte 2010
Årsmøte for H-DOCN avholdes i forbindelse med International Rally
på Flateland Camping Valle i Setesdal den 5. Juni 2010 kl: 12.00
Registrering av stemmeberettigede fra kl 11.30. Dørene lukkes kl 12.00 presis.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Møtet settes
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to medlemmer til å signere referat
Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Årsberetninger

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Regnskap
Budsjett
Innkomne saker
Vedtektsendringer
Pause (maks 15 min)
Valg
Årsmøte heves og referat signeres.

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

Minus 23
Harald fikk skilter på sykkelen i
juni 2007. Sykkelen brukes både
sommer og vinter, og startet på
tredje kicket i 23 minus på Vintertreff på Lora. Noen få problemer
har han hatt, blant annet
problemer med at den blir for
feit på bakerste sylinder.
- Jeg har prøvd det meste, men
den er nok litt rom. Stemplene
jeg satte inn er i samme dimensjon som de som stod i. Nå skal
den bores opp en dimensjon.
Med originaldrevet greier Harald
og holde trafikken i motbakker,
og kan holde 105 km/t, som i
følge eieren er nær lystes hastighet. Det holder i massevis,
mener han…

For styret, Børge Moe President H-DOCN

Årsberetning Kasserer 2009
Dette er min fjerde og siste årsberetning som kasserer i H-DOCN. Som tidligere år må jeg berømme innsatsen i våre rekker rundt om i
landet, det er bare å ta av seg hatten. Dessverre har vi ikke klart å snu trenden fra i fjor med reduksjon i medlemsmassen, selv om det ble
lagt ned et stort arbeid i fm verving rundt om på ulike arrangement. Kanskje dette kun er en trend i tiden, og at det vil snu allerede i
inneværende år, vi håper det.
Året 2009 og økonomikrisen har vært tung å bære for mange og lille H-DOCN har heller ikke sluppet billig fra det. Noe som dessverre
viser seg med røde tall i regnskapet for fjoråret. Det er unektelig mer bekvemt å legge fram et regnskap i balanse, men oppgaven min er å
presentere 2009-regnskapet for årsmøtet, underskudd eller ikke. Underskuddet i forhold til budsjett medfører ingen krise i organisasjonen, da vi heldigvis har midler fra tidligere år med overskudd. Uansett har vi gjort et kraftig innhugg i våre oppsparte midler.
Fakta og kommentarer til driftsregnskapet for H-DOCN 2009
H-DOCN har hatt reduserte inntekter og økte utgifter i 2009, noe som har resultert i et underskudd i forhold til budsjett på totalt kr.
160.000,-. Dette har flere årsaker. Noe har vært bevisste handlinger fra styret for å opprettholde tilbudet til medlemmene og noe har vi
dessverre ikke hatt kontroll over.
Inntekter drift: Vi har hatt reduserte inntekter som følge av redusert medlemsmasse fra 2320 til 2284. Differansen er ikke stor, men
var ganske formidabel i begynnelsen av året.Vi ”mistet” ca 180 medlemmer, sannsynligvis pga økonomikrisen som slo i alle retninger.
Dette bedret seg ut over året, takket være et flott vervearbeid i fm både små og store arrangement. I tillegg til dette opplever vi
reduserte renteinntekter som følge av lave sparerenter, samt også som følge av dette med medlemsmasse.

Hjertebank
Arbeidet med Triken har foregått
i to perioder. Harald hadde en

Utgifter drift: Disse har økt på flere områder, noe som regnskapet tydelig viser. Her er det tre hovedårsaker, regnskapshonorar, treff
og arrangement samt reklamekostnader.
Når det gjelder treff så skyldes dette lave besøkstall, lav omsetning på salg og høye utgifter. Utgifter i fm treff er tilnærmet konstant uansett besøkstall. Med andre ord her må vi alle kjenne vår besøkelsestid. Hittil har styret prioritert å opprettholde dette medlemstilbudet.
Arrangement gjelder deltakelse på blant annet Oslo Open, samt div andre aktiviteter. Fellestrekk for disse er at det har påløpt utgifter,
men at arbeidet her har resultert i nye medlemmer.
Reklamekostnader er ikke reklamekostnader, men en ikke budsjettert støtte til organisasjonen NFSOK, som presidenten omtaler i sin
beretning.
Harley-News: Nok en gang har redaktør og annonseansvarlig Elin levert et kvalitetsprodukt som jeg regner med at alle våre
medlemmer setter stor pris på. På inntektssiden, som gjelder annonsesalg, så har Elin levert over budsjett. Regnskapet for øvrig viser
røde tall på produksjon og utsendelse. Dette skyldes økte kostnader på produksjon og vedrørende utsendelse så har vi her vært utsatt
for nye og effektive faktureringsrutiner.Vi ble i fjor belastet for utsendelse av 6 blad.
Medlemsbutikk: Her har vi hatt et skifte i regnskapsåret 2009. Morten overlot staffettpinnen til Kate, en driftig dame i fra nord. I vær
sin halvdel året har de gjort flott jobb. Regnskap for butikken kan ofte være en utfordring da alt avhenger av innkjøp og salg. Resultatet i
år er på den positive siden, noe som blant annet skyldes innkjøp av mindre kvanta, samt at salget bedret seg.

Harald hadde ingen problemer med
å komme seg til River Meet på
Kyrksæterøra på Servicaren
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Medlemskontoret: Her er det ingen forandring i bemanning og Tove styrer dette med stø hånd, til medlemmenes beste. Medlemskontoret har ingen egen post i regnskapet, og her blir utgiftene ført under drift av H-DOCN.
På vegne av styret og alle våre medlemmer vil jeg takke disse for en utmerket utført jobb.
Selv om vi i 2009 gikk oss på et underskudd, så har vi fremdeles rimelig god økonomi. Dette viser balansen som ikke presenteres i bladet,
men den blir utdelt på årsmøtet. Budsjettet for 2010 er justert med tanke på våre kjente økte utgifter og blir derfor noe strammere på
andre plasser.Vi må for all del unngå flere år som 2009.
Hilsen Kjell Lindberg Kasserer og styremedlem i H-DOCN
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RESULTATREGNSKAP PR 31.12.2009
Harley-Davidson Owners Club Norway

DRIFT AV H-DOCN
INNTEKTER
Medlemskontingenter
Treff / arrangement
Rente- og finansinntekter
SUM INNTEKTER

Budsjett 2009

31-12-09

Rest av Budsjett

31-12-08

Budsjett 2010

960 000
110 000
50 000
1 120 000

913 900
107 736
25 131
1 046 767

46 100
2 264
24 869
73 233

929 130
106 807
52 605
1 088 542

940 000
110 000
25 000
1 075 000

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

50 000
40 000
25 000
25 000
60 000
25 000
0
75 000
7 000
60 000
20 000
0
75 000
130 000
0
30 000
0
1 000
7 000
20 000
650 000

RESULTAT DRIFT H-DOCN

470 000

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News
SUM INNTEKTER

Årsberetning for 2009.

41 700
18 857
55 478
9 125
68 777
25 607
585
60 133
1 567
50 487
50 000
1 913
40 806
218 104
14 359
28 266

692 379

8 300
21 143
-30 478
15 876
-8 777
-607
-585
14 867
5 433
9 513
-30 000
-1 913
34 194
-88 104
-14 359
1 734
0
-67
1 451
20 000
-42 379

11 860
1 770
903
5 435
33 000
589 022

45 000
30 000
55 000
10 000
65 000
25 000
0
60 000
2 500
50 000
20 000
0
40 000
160 000
10 000
0
0
1 500
5 000
20 000
599 000

354 388

115 612

499 520

476 000

1 067
5 549

50 300
2 623
19 681
6 662
57 181
20 826
3 808
52 101
2 400
44 193
1 041
0
125 746
149 493

161 887
161 887

-11 887
-11 887

160 710
160 710

150 000
150 000

KOSTNADER NEWS
Budsjettert total kostnad
Sats/montasje/repro/trykk/foto/film/fremk. 450 000
Kontorhold/konsulenttjenester
65 000
Rekvisita/litteratur
10 000
Reperasjoner/vedlikehold
0
Utsendelseskostnader
100 000
Reise/møte
20 000
Telefon/bredbånd
0
SUM KOSTNADER NEWS
645 000

472 544
59 000
6 498
1 000
142 456
9 616
0
691 114

-22 544
6 000
3 502

431 781
50 000
53

-42 456
10 384
0
-46 114

88 155
19 620
0
589 609

450 000
60 000
6 000
0
110 000
10 000
0
636 000

-495 000

-529 227

34 227

-428 899

486 000

0
160 000
120 000
15 000
25 000

146 189
113 500
21 253
11 436

0
13 811
6 500
-6 253
13 564

98 176
158 544
14 247
-74 614

150 000
120 000
20 000
10 000

0

-163 404

163 404

-3 993

0

BUTIKK
Butikksalg - Super Rally
Salg butikk
Varekjøp butikk
Driftskostnader/porto butikk
RESULTAT BUTIKK
RESULTAT 2009
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I 2009 har det vært 5 styremøter, som vi har forpliktet oss til i henhold til vedtektene. 2 av disse møtene har vært telefonmøter for
å spare utgifter. Representanter fra styret har deltatt på Føderasjonens presidentmøte i Vianen, Nederland og på nordisk
presidentmøte i Stockholm, Sverige. Det ble også tid til ei DK samling.
H-DOCN har hatt 6 treff i 2009, det første allerede i februar og det siste i september. Mange takk til tekniske arrangørklubber og
enkeltpersoner i H-DOCN for vel gjennomførte treff. Internasjonalt treff på Valle ble som i 2008 gjennomført uten teknisk arrangørklubb, men med god hjelp fra den lokale kjøpmannen på Valle. Nok en gang vil vi takke våre egne ildsjeler i og utenfor styret
for det arbeid de la ned for at vi skulle kunne ha treffet her på Valle, ”som vanlig”.
DK samlinga fant sted i Oslo i forbindelse med MC messa. Hovedpunkt på samlinga var utveksling av erfaringer og ideer, samt å vise
oss frem for motorsykkelnorge på messa og å verve medlemmer.
Det har i 2009 vært en liten endring i sammensetninga av distriktskontaktene, som hver for seg, og samlet, gjør en god innsats for at
vi skal bli bedre kjent med hverandre.Vi takker for innsatsen.
Det har også vært en liten endring i medlemsbutikken.Vår forrige butikksjef takket for seg i fjor etter årsmøtet, av personlige
grunner. Styret takker så masse for den innsatsen han la ned for oss. Ny butikksjef kom på plass straks etter og vi er godt fornøyd
med måten hun har taklet sin nye stilling.
Harley-News blir meget godt ivaretatt av vår redaktør, som faktisk til tider har et luksusproblem, med at det kommer inn mer stoff
enn hun finner plass til å trykke i hvert nummer. Sidetallet er økt for å få inn flere reportasjer.
Medlemsmassen har gått litt tilbake i år også, kanskje på grunn av denne finanskrisa.Ved årets utløp var vi i underkant av 2300
medlemmer.Vi håper selvsagt på økning i medlemsmassen i 2010. Medlemskontoret har til tider hatt mye ekstra arbeid på grunn av
et utdatert elektronisk medlemsregister. Det vil nok føre til en ekstra utgift for oss.Vi har også bidratt med økonomisk støtte til
NFSOK for å få til en godkjenningsordning for oppbygde kjøretøy. Når ordningen kommer på plass, vil det gagne en god del av
medlemsmassen og sannsynligvis bidra til økt medlemstall. Til tross for økte utgifter og mindre inntekter enn forutsett, er økonomien i organisasjonen er fortsatt god og blir ivaretatt av vår nøysomme kasserer med stødig hånd.
Styremøtene har vært avviklet i en konstruktiv ånd med få frafall av styrets faste medlemmer. Redaktør, medlemskontor- og butikkansvarlig har også deltatt på deler av styremøtene.
Styret konkluderer med at 2009 ikke har vært et så godt år som vi hadde håpet på for H-DOCN, men flere grep er gjort og vi
håper at vi i 2010 kan snu trenden og at det vil bli et positivt år for oss.
Til slutt vil jeg takke alle i styret og alle med verv for deres flotte frivillige innsats i H-DOCN.
Og takk til alle dere medlemmer som kommer på treff og andre arrangementer og at dere sender inn stoff til vårt medlemsblad.

150 000
150 000

RESULTAT NEWS

Da er nok et år omme og jeg skal etter beste evne prøve å oppsummere 2009.
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For styret
Børge Moe
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Flatland Camping
Valle i Setesdal
Live music begge kvelder
150km fra Kristiansand
INTERNATIONAL
RALLY - VALLE

Info: +47 91840326
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Norway Run – Bikers’ Fun
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Familietrivsel og seterliv

Gammel og go, ja sykkelen så klart.

Full fart.

ikke huske noe om det, og han
fortsatte konversasjonen med å
forsikre seg om at det ville bli
deltagelse også dette året.
Det beviser i alle fall at unger
ikke er opptatt av været når de

Åpnet med sol
Fredagen på Bakksetra opprant
med strålende sol, og glade

deltakere durte inn på
setervollen enten på to hjul, i
sidevogn og noen ankom treffet i
bil. Men alle var like oppspilte og
lykkelige over at den helga de
hadde ventet på hele sommeren,

endelig var kommet. De
skulle på H-DOCN sitt
familietreff.
Tradisjonen tilsier at på
fredag er det suppe, eller
sodd som det også kalles i
Trøndelag. (Nå skal det
presiseres at Bakksetra
faktisk ligger på Nordmøre,
men siden det ligger helt på
grensa til Trøndelag, henger
vi oss ikke opp i slike
bagateller.) Så rundt langbordene forsvant atskillige
liter suppe ned i sultne
treffdeltagermager. For man
blir sulten av å være på treff
i skogen.

Nyfisket fjellørret, snadder.

Tekst/foto: Elin Bakk
Da jeg seks måneder etter treffet
spurte min 12-årige sønn og
ihugne familitreff-fan om han
syntes det var dårlig vær på siste
treff, var svaret nei. Han kunne

40

skal på treff, og her har nok vi
voksne bikere noe å lære.

Intet familietref uten pinnebrød.

H-DOCN sitt
familietreff er blitt
en tradisjon nesten
på linje med jul og
påske i enkelte
kretser. Her
stoppes man ikke
av været, eller
andre bagateller.
Selv om denne
augusthelga startet
med sol, fikk man
bruk for både
regntøy og støvler
etter hvert. Men
ingen sure miner
var å se av den
grunn.

Nr. 2 - 2010

Bålvarme og
fiskelykke
For de fleste av
hardhausene på familetreffet
er som sagt været uvesentlig, så her ble det badet også
på lørdag selv om det både
blåste og regnet til tider.
Under pressenningen er det
alltid tørt, og håndukene ble
tørket over bålet, til
blåfargen forsvant fra
leppene og ungene var klare

for en ny runde i seterelva.
Været gjorde også fiskelykken større for de som
hadde den interessen, og på
lørdagskvelden ble det
servert både de sedvanlige
kotelettene og burgerne,
men mange foretrakk
faktisk ørreten, som smakte
helt fortreffelig.
Gjengen i Tornados mc, med
treffgeneral Tante Rannei i
bresjen, stod som vanlig på,
og serverte nydelig mat, til
tross for at dette ligger
langt ute i skogen og maten
måtte tilberedes på gass og
grill. Stikkord for resten av
helga er pinnebrød,
marshmallowgrilling, picuptur der ungene får sitte på
platten, kiosk, mer bading,
mer fisking, natursti, rebusløp der alle ungene er med
og leter etter skatten som
er ei kiste full av goderi og
rett og slett ei
kjempetrivelig helg.
Du har sjansen siste helga i
juli, ta med dine håpefulle og
still opp. Du vil ikke angre…
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Birdie mc feiret 5 år

Damene i Birdie mc.

Jentene i klubben,
som kommer fra
Lillestrøm hadde
for anledningen lånt
klubbhuset til
Midgard mc i
Sandvika. Og folk
møtte mannsterke
opp for å feire de
friske damenes
jubileum.

tanke på bluferdighet og
personvern, men at latteren kom
frem blant publikum, kan vel de
fleste tenke seg.
Ellers forløp festen som de fleste
bikerfester, med rock’n roll, noe
godt i glasset og masse hyggelige
folk. Lykke til med de neste fem
jenter.

Vi fører de mest kjente
merkene innen mc-bekledning,
sikkerhetsutstyr og biker-gear!
Vi ligger på Nardo/Omkjøringsveien
vis à vis Statoil Nardo!

Tekst/foto Elin Bakk
Som festunderholdning hadde
damene også en litt annen vri på
Wet T-shirt contest. De trommet
sammen en gjeng tøffe gutter,
som iførte seg hvite boxere, og
gikk deretter til angrep med
spruteflaske og gummihansker.
Som de fleste forstår, flagret fort
de hvite bokserne av, for disse
konkurransedeltakerne var ikke
akkurat sjenerte.Vi velger å ikke
vise bilder av denne seansen, med
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Torbjørn Bratts veg 11, 7032 Trondheim • Tel:+ 47 47 34 94 04 • Mob:+47 91 99 81 37
siv@biker-shop.no • www.biker-shop.no
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Presidentens
Hjørne
Av Børge.
Hei.
Da var det sannelig tid for en
liten epistel igjen. Jeg er når dette
skrives nylig hjemkommet fra
nordisk presidentmøte. Kong
vinter hadde passet på å levere
godt og vel en halv meter snø på
min korte, men til tider alt for
lange innkjørsel, mens vi var
bortreist. Man kan bli svett av
mindre.
Nordisk presidentmøte, denne
gangen på sagaøya Island, ble i år
avholdt så tidlig som 21. mars, for
å rekke å sende inn forslag til
Føderasjonen. Et av de mest konstruktive møter av dette slag jeg

har vært med på. Mange gode
forslag skal sendes til føderasjonssekretæren i nærmeste
fremtid.
Nordic Run i 2011 ble også behandlet der, da alle nordiske
landene, unntatt Island, blir berørt av turen som sannsynligvis
starter i Kristiansand og ender
en plass i Danmark etter å ha
vært innom Sverige og Finland.
Vi hadde høye forventninger til
Islandsturen, men at de skulle
klare å få til et vulkanutbrudd for
oss, det hadde vi ikke trodd. Det
ble en riktig så begivenhetsrik
tur!

INFO FRA MEDLEMSKONTORET

Flere viktige detaljer faller på
plass for de tekniske treffarrangørene og tar jeg ikke helt
feil, blir alle treffene gjennomført
med ståkarakter over hele fjøla.
Førstkommende treff nå er jo
Internasjonalt Rally på Valle. Her
er det viktig at flest mulig stiller
opp for å stemme frem de som
skal sitte i styret i neste periode.
Hvis du enda ikke har staket ut
noen ferieturer, er det kanskje på
tide å gå inn på ”rallies utland”
fra hjemmesida vår. Der finnes
massevis av treffplakater, også
våre egne. Personlig liker jeg best
å kjøre H-D i Norge. Ikke fordi
det er minst 1500 km for meg å
kjøre for å komme ut av
Skandinavia, men fordi vi har den
flotteste naturen.
Kjør pent, vi har ingen å miste!
Børge.

God vår!
Jammen kom vi oss velberget gjennom den tunge tiden denne gangen også.
Folk har i vinter brent ved som sjelden før her på sydspissen. Fjortisguttene i nabolaget som brukte sommeren til å hugge ved, har hatt en innbringende vinter. De kan gni seg i hendene med forvisning om at de
neppe behøver låne penger når første bil skal kjøpes.
På DK-siden har det skjedd lite siden forrige nummer. Dette
gjelder også responsen på min oppfordring om en DKkandidat til å hjelpe Vidar Opheim på Østlandet. Har du,
eller kjenner du noen som har lyst til å være med å bidra
litt i vår fine organisasjon, så ta kontakt. Undertegnede
eller Vidar svarer gjerne på eventuelle spørsmål du måtte ha.
Vi skal ha årets DK-samling i Oslo 29. - 31. oktober. Hovedtemaet her blir som tidligere nevnt markering av HDOCNs 25 års jubileum i 2011.Vi i styret har noen
tanker om hvordan vi kan få til en fin markering. Disse
vil vi lufte på samlingen, i tillegg til at det forhåpentligvis vil komme andre gode ideer. Har du tanker og
ideer om dette eller annet som bør diskuteres, ta
kontakt med din DK og la vedkommende bringe
dette videre med seg til samlingen. Gode ideer
bør bringes videre.
H-DOCNs hovedtreff som går av stabelen 4. - 6. juni, vil også i år bli arrangert i vakre Setesdal,

I H-DOCN har vi allerede hatt vårt første treff, ”First Run” på
Røros. Det var som alltid koselig og kaldt. Dessverre ble det flest
biler også i år, men det var fem hardhauser med passasjerer som
trosset kulden. Rolf Ophus hadde som alltid sørget for både
overnatting, godt med drikke og god mat (sodd som seg hør og
bør).

H-DOCN arrangerer også i år dette treffet uten hjelp
av teknisk arrangør. Dette er ganske mye
arbeid, og vi er avhengig av hjelp. Dersom du
har lyst til å hjelpe til med ei 4-timers økt i
innsjekken, så gi meg et pip. Det er trivelig å
sitte i innsjekkingen. Man treffer bare hyggelige
mennesker, så de fire timene flyr av sted. Senest i fjor var det
flere som syntes det var så hyggelig å jobbe der at de tok den
påfølgende vakta når de første fire timene var passert.
Det blir levende rock & roll begge dager, god mat & drikke
samt god stemning i naturskjønne omgivelser! De sanitære forholdene er meget gode, været jobber vi med og satser på at
også det blir på vår side…
Diverse vår mønstringer er like rundt hjørnet i vårt langstrakte
land. Ta kontakt med din DK og forhør deg om hva som skjer i
ditt distrikt. Kanskje kan dere samles og stille mannsterke som
en slagkraftig H-DOCN gjeng?
Noen av oss treffes kanskje på Super Rally i
Hellas. Om ikke der, så plutselig på en ferge
kai, et treff eller et annet sosialt arrangement.
Mulighetene er mange. Det viktigste er at
man har det hyggelig ut fra egne premisser
og forutsetninger.
Ha en fantastisk sesong alle.

Neste happening i H-DOCN regi, er vårt internasjonale treff, 4.
til 6. juni, i Valle i Setesdal. I skrivende stund er det fortsatt hytter
ledig til de som ønsker dette.Vi håper og tror at flest mulig vil ta
turen til Flateland Camping og Valle. Stort sett er vi heldig med
været og vi har gjort tilsvarende avtale med værgudene også
denne gangen.

Keep on riding in a free world!
Mvh
Kenna.

Våre venner i Hellas skal i år arrangere Super Rally i varme
omgivelser, og det er sikkert mange som skal dit. Dessverre ikke
jeg, men ønsker alle andre en god tur.
Det har strømmet på nyinnmeldinger og jeg vil ønske alle disse
hjertelig velkommen inn i vår organisasjon.

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

Åpningstider tlf.: mandag-fredag kl. 18.00-20.00
HEI PÅ DERE!
Jeg hadde håpet når jeg skulle skrive til blad nr. 2-2010, at det ville være
mer vår i landet vårt. Men den gang ei, verken i nord eller sør er det vår
enda, og vi skriver slutten av mars. Uansett så har vi planlagt å ta vår første
kjøretur, 1.april til i Jønkøping i Sverige og Elmia Motorshow.Vi håper i det
lengste at dette lar seg gjennomføre og at det blir det bare og fine veier.
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nærmere bestemt Flatland camping i Valle. Årsmøte blir avholdt lørdag og har du en
mening om organisasjonen vår, måten den blir
drevet på, hvem som bør velges og lignende, er
dette rette stedet å ta det opp.

Nr. 2 - 2010

Av obligatorisk mas, så må vi ta med: Husk adresseendring.Vedr.
News nr.1 så fikk vi tilnærmet samme dose som tidligere i retur.
Dette er kostbart og tar mye tid. Dessverre så er adressaten på
noen av returbladene ikke leselig, noe som ikke kan klandres den
enkelte. Gi oss beskjed hvis dette gjelder deg.
Uansett mye snø, så er våren her, det sier kalenderen. Sees snart
på veien, gleder meg…
Kjør pent, husk noen er glad i deg.
Nye muligheter med H-DOCN, Kubikk og Sjarm….

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

på Facebook som heter "For oss som
kjører mc i Finnmark".
Inntil vi ses på to hjul i sesongen, ha det
riktig fint og take care!

Vi prøver i år igjen med “vårslepp” 1. mai
på kåken i Ballangen. Det blir servert vafler
og kaffe kl 11.00, før vi tar en luftetur på
syklene. Siden servers varm mat og et lystig lag blir det nok utover kvelden.

Mvh
Heidi Johnsen

Vi ses., Knut Are

DISTRIKT 2:

DISTRIKT 3:

Nordland

Nord- og Sør-Trøndelag

GREGER ”BERSERK” LARSSEN
Tlf: 905 65796
greger@larssen.biz
Sommeren er i midten av mars ufattelig
langt unna hvis man ser ut vinduet. Bilene
mine er som isbiter og først i dag kunne
jeg ane en viss form for smelting ute.
Kalenderen viser vår, og den er nok
muligens ikke langt unna. Ting går som
kjent fort når det først skjer noe her oppe
i iskanten. En og en halv meter snø forsvinner over natta, og reservoarene som
alle bekymrer seg for fylles tradisjon tro
opp igjen med vårflommen. Med nærmere
tre meter tele i bakken enkelte steder kan
det ta litt tid før de med frosne vannrør
kan bade hjemme, men det blir vel vårrengjøring av kropp og sjel for oss alle etter
hvert. I kveld skal vi ha årsmøte i HD –
garasjen og jeg regner med at om jeg
kommer meg på jobb i morgen, så er ikke
mirakelets tid forbi.Vi starter planlegginga
av årets RTTAF, og med gryende entusiasme. Denne planleggingen er i seg selv
et vårtegn.
Det er laber interesse for vintertreff på
snøskuter og vi dropper denne turen også
i år. Noe av årsaken til manglende interesse kan nok tilskrives elendig reklamering
og informasjon om turen. Dette tar jeg ansvar for, og skylder som vanlig på dårlig tid.
Kanskje blir det bedre neste år.
Jeg ønsker alle en tidlig vår, og til de som
allerede har satt poteten i jorda, kjør pent.
Vektreduksjon 17 kg.
Berserk

Kl 09.00: Start fra Shell, Stav gjestegård.Vi
kjører til Steinkjer, der vi møter Nordtrønderne på Esso stasjonen (ligger ved
E6) på nord sia av elva.
Kl 11.00: Start fra Steinkjer, vi kjører rundt
Snåsavatnet og videre til Namsos. Totalt ca
250 km fra Trondheim.
Etter sjitprat, mat og kaffe drikking, er det
tid for hjemreise. Raskeste vei tilbake er
via Steinkjer (ca 200 km), men turen over
Fosen anbefales. Litt lengre (230 km +
ferje), men med flotte mc veier.
Denne turen er ikke ment å være en lang
køkjøring. Folk kjører i det tempoet de
selv ønsker, men målet for turen er
vårmønstringa i Namsos.(åpent for alle mc
merker)
Litt vemodig å lese at årets River-meet blir
tidenes siste. Mange historier er blitt fortalt i tung brennevinsrus der nede ved elvekanten. Men historiene overlever og blir
bare bedre med årene. Og kjenner jeg
Tornados rett så blir det ikke noe dårligere
neste år på nykåken.

JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Våren er offisielt ankommet Helgeland!
Asfalten har returnert og ser fordømmrande nesten akkurat likedan ut,
som da den dro i fjor senhøst. Noe forandret er den likevel, da den har utvidet
sortimentet av telehiv, revner og hull så
dype at en nesten kan døpe dem om til de
av den antimateriske sorte typen. Man
kjenner at man er utstyrt med rygg og
nyrer når en i lav høyde flyr over telehiv
og dundrer nedi de før omtalte sorte hull.
Ja, så får vi lære oss å ”lese veien” på nytt
igjen da. Dette er nok en dyd av
nødvendighet for oss som kjører
motorsykkel i dette landet, og i
særdeleshet de av oss som er så gærne at
vi attpåtil kjører med stivramme. Men gir
vi opp av den grunn? Nei vi blir bare mere
inderlige i måten vi har valgt å forflytte oss
på, og sånn er det med den saken.
Vegvesenet skal i alle fall ikke få så mye av
æren for at det går såpass bra som det
gjør med oss mc-frelste, for de er ikke
akkurat kjent for å holde det vi kan kalle
vei, i god stand eller at de er flinke med
vegmerkinga der den trengs. Så er det opp
til oss da nok en sesong å passe på oss
selv. Og det kan vi jo for så vidt bli litt
flinkere til, er du ikke enig?
Inntil vi sees, kjør sikkert, trygt og med stil!

ÅGE ERIKSEN
958 69 200
aage.eriksen@blubbe.net
Hei. Når dette skrives i midten av mars
sitter jeg og ser at det snør som bare det
og det er ikke noe tegn til vår i Midtnorge
foreløpig. Men våren kommer sikkert
etter hvert. Det nye fra mitt område er at
et utested i Namsos som heter Tinos,
ønsker velkommen til en kaffeprat hver
onsdag klokken 1800 og utover. Dette er
for alle som kjører og har interesse for
motorsykkel. Kanskje det kan ha en positiv
effekt med tanke på rekruttering av nye
motorsyklister. Når våren kommer og syklene kommer ut kan vi ta noen korte turer
sammen på kvelden. Håper at dette kan bli
ett samlingspunkt for bikers i området.
Har også vært i kontakt med Øystein
Næss, DK i Sør – Trøndelag, og vi har tro
på at vi kan finne noe som vi kan gjøre
sammen etter hvert. Det jobbes nå med
vårmønstringen her i Namdalen.Vi får
kommunisere om dette på lokalt nivå etter
hvert som vi finner en løsning. Leser du
dette og ikke er medlem så ta kontakt, så
fikser vi det og.

Husk også bike-fest på Lerkendal lørdag
22. Mai.
Vi jabbes Øystein

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

DISTRIKT 5:
Vestlandet

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
e-post: einartel@gmail.com
STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
Hallois Godtfolk.
Når dette leses er vi vel i begynnelsen av
mai, og forhåpentligvis her vestpå så er all
snø og slaps vekke. Om skinnbuksen og
jakken har krympet denne vinteren også,
vet jeg ikke ennå, men jeg tror nok den har
det. Noen ting forandrer seg aldri.
Treff og turer blir det nok i år også. Har
observert en kråke som fløy vest, en spurv
som fløy øst og snødybden er enorm, alle
værtegn sier da: Det blir en vanvittig bra
sommer.
Time will show.
H-D Hilsen Stig.

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

GEIR STAVIK
Mob: 932 86 693
e-post: gkstavik@hotmail.com
GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no

Vi snakkes.
Hilsen Åge.

ideer om ting som kan gjøres her i syd,
bruk noen minutter foran dataen og skriv
noen ord til meg eller ta en telefon.
En viktig ting til, husk alle de trangsynte
bilister, som nesten er blottet for sidesyn
når det gjelder oss motorsyklister.
La oss få en sesong der kroppene og syklene er like hele ved sesongens slutt.
Vi har ingen å miste!
Vårlig hilsen fra Ernst som sier:
Go ahead - enjoy the ride!

planlagt de helt store turene i sommer, da
det fortsatt er mye bygging på huset som
skal gjøres. Derfor blir det ikke Hellas på
meg, men dere som drar må ha en fin tur.
Jeg skulle ønsket at jeg kunne dra, men
planene er i alle fall klare til SR neste år.
Ser at det blir en travel helg i Trøndelag i
pinsen i stedet. Ønsker alle en god vår og
plutselig treffes vi. Vidar

DISTRIKT 8:
Østlandet

DISTRIKT 7:
Sørlandet

VIDAR OPHEIM

Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Kjære alle harleyvenner. Da er de fleste av
oss så smått i gang med sesongen!
Mange av oss sørlendinger er blitt bedre
kjent med hverandre, etter samlingene
Søgne mc klubb har, og har hatt i vinter.
Stor takk til dem for et vellykket samlingspunkt blant bikere av alle slag.
Det endte til slutt opp med de fleste treff
på Bakeriet på Tangvall i Søgne, som også
vil være treff plassen for fremtiden.
Men nå starter kjøringene hver tirsdag,
med oppmøte på Esso Tangvall klokken
18.00 . Jeg oppfordrer alle til å møte opp
for en kjøretur sammen med disse flotte
bikerne.Vi er noen i H-DOCN som er her
allerede, så ikke vis sørlandsk treghet! Opp
av stolen å la oss bli mange sammen på
veien! Ellers savner jeg fortsatt innspill, og

Hallo…. Da var tiden inne for noen linjer
og vi skriver nå midten av mars. Det er
tydelig at dagene er blitt betydelig lengre,
solen varmer og man begynner og få fornemmelse av vår. Mange er sikkert ferdige
med alt som skulle gjøres med sykkelen,
men det er vel også noen som ser at tiden
blir knapp, til våren er her og man kan ta
mc-en ut og rulle.Selv skal jeg bare ha en
kjapp service, så er jeg i farta igjen. Og det
er det godt og se frem til, etter en streng
vinter over hele landet, med masse snø og
minusgrader i flere måneder. Jeg har ikke

Jostein

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

!

Ny DK
HEIDI JOHNSEN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com

Hei! Jeg heter Heidi Johnsen, bosatt i Alta.
Er 44 år og kjører en Night Train.
Er ofte på turer, både lange og korte.
Denne sommeren blir det Norge opp og
ned på ulike treff arrangement.
Vi prøver å få til noen turer spesielt i Finnmark, blant annet en Finnmark rundtur.
I tillegg har vi tirsdagskjøring hver uke,
med kaffestopp en eller annen plass. Møt
opp på Statoil i Bossekop i god tid, vi
starter kl 18.00
Vi er mange bikere i Finnmark, og mange
klubber rundt om som er oppe og går.
Og disse prøver vi å få med i et nettverk
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ØYSTEIN NESS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
Hello bikers
Vi aner vel de første varme stråler fra sola
her oppe i nord og håper nu at snøsmeltingen
tar til for alvor. Hvis vi får se våren i rett
tid kan vi jo se tohjulinger på veien selv
hos oss i påsken,
selv om den kommer tidlig i år.

Nr. 2 - 2010

Da er vi endelig i gang igjen og sommeren
er på vei. Utallige liter bensin er også klar
for å bli omdannet til hestekrefter i våre
harleymotorer. Det er bare å komme seg
ut å samle mil, for det viser seg gang på
gang at sommeren er kort.
Og for de som ikke liker å fryse, finnes det
hjelp i elektrisk oppvarmet kjøreutstyr.
Sjekk ut denne siden på nett:
http://www.exo2theheatinside.com/
Tur til Nordtrøndelag og vårmønstring i
Namsos blir det på himmelfarten torsdag
13. mai.

Motivlakk
Kjell Harila, Strømstad

Tlf: +46 702511813 • Mail: bluerose@live.se
Webside: www.bluerosestudio.se
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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 MC-dekk
- 25% rabatt. Avon MC-dekk - 23% rabatt.
Omlegging/avbalansering kr. 125,- netto eks.mva.
Miljøavgift MC kr. 15,- netto eks. mva.Vi lagerfører
endel MC-batteri. Har omleggings- og 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 dragspecialities 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 1421 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.

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

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.

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.

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
180 og 200 dekk 2
2.900,.900,21"x2,15" Front wheel
84-99 Single disk 2
2.600,.600,-

K
Kom
om og se de nye
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.

u Signal
Clear Turn
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 Twin
w . 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,-
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Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490
490,490

