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Det er sommer…

Når dette skrives er vi kommer
halvveis i juni, og jeg har fått gjort
unna en god del mil på Widegliden. De fleste steder i landet
har sommeren latt vente på seg,
og her i Elverum vil heller ikke
sommeren sette seg skikkelig.
Noen fine dager har vi hatt, men
nattetempen har vært lav, og teltligging har så langt ikke vært særlig komfortabelt på de treffene jeg
har vært. Morgentemperaturer på
åtte grader hører ikke hjemme på
denne årstiden. Men vi får satse
på at sol og varme kommer om vi
bare er tålmodige.Været får vi
uansett ikke gjort særlig mye
med. Da får vi trosse elementene,
dra på tur og treff uansett, og
heller kle på oss skikkelig. For skal
vi sitte hjemme og vente på en
varm tørr sommer, er jeg redd vi
blir sittende. Og hvor sosialt er
det?
Men akkurat i dag ble faktisk
middagen grillet og inntatt ute i
shorts, så jeg har et håp…
Nå om dagen går diskusjonen
hett hvorvidt motorsyklister skal
påbys å bruke refleksvest. En
vestlendig har kommet med dette
forslaget, og mottagelsen er
temmelig lunken blandt våre
horder. En venn av meg på Facebook sa det så godt. Skal vi ha refleksvest, må fotgjengerne påbys
blinkende lamper på hodet, hvite
biler forbys på vinteren, og grå og
svarte biler ikke brukes i mørket
og så videre…
Kanskje noen ser oss bedre med
oransje vester. Men hva da om
alle som beveger seg i trafikkbildet skal ha oransje og gul vest,
vil det jo bli et salig kaos, og resultatet blir at bilistene venner
seg til alle disse fargene, og ikke
reagerer likevel. Hva blir neste
trinn da?
Selv pleier jeg alltid å kjøre med
langlyset på når jeg kjører sykkel.
Med det resultat at nesten alle
bilister blinker med lysene for å
gjøre meg oppmerksom på at jeg
har langlyset på. Da må de vel ha

sett meg?
Jeg skjønner at noen mener at
dette kan avverge ulykker og
gjøre at vi blir sett. Det samme
argumentet kan man vel bruke på
fotgjengere. Alle må ha fluoriserende klær om de skal ut i mørket.
Dette blir en form for overstyring. Jeg synes at føler du deg
usynlig uten en slik vest, så ta den
på, om du skal gå, sykle, kjøre
motorsykkel eller jakte på elg.
Men jeg mener dette er noe hver
og enkelt må ta ansvar for. Løsningen på alle problemer er ikke
alltid et påbud.

Jeg har allerede fått vært på en
del vårmønstringer og treff i år.
Og det er gøy å se at det bygges
og konstrueres der ute. Det er
også gledelig å se at folk møter
opp på slike arrangementer. Både
deltagere på to hjul og publikum
har vært flinke til å møte opp, selv
om været ikke har vært det beste
på alle arrangementene. Hva er
vel bedre om våren, enn å ankomme en vårmønstring sammen
med hundrevis av andre. Det
buldrer i gromlyd rundt oss,
skinner i nypusset krom og
nypolert lakk. Og vi kjenner det
helt inn i ryggrada, at nå er
jammen sesongen i gang…
Vi har fått med oss glimt fra en
del mønstringer rundt om i
landet, og det kan du lese om
lenger bak i bladet. Tenk også når
du leser dette, eller når du ankommer en slik mønstring, på de
ildsjelene som år etter år står på i
ukesvis for å få til dette. Jeg
mener at slike arrangementer er
med å vise det positive i vårt
miljø for mannen i gata. Bare så
synd at pressen enkelte steder
ikke evner å formidle denne
positiviteten.
Neste år feirer H-DOCN 25 år.
Mange har sikkert fått med seg på
hjemmesidene våre, at vi
planlegger en jubileumstur til USA
for våre medlemmer.Vi har
sjekket interessen gjennom en

undersøkelse på Facebokgruppa
vår og også på hjemmesida. Nå
var det ikke akkurat et stormende engasjement på den avstemminga, men det var to turer
som vakte mer interesse enn de
andre. Det ene var tur til Sturgis,
og det andre var Route 66. Om
det blir to turer eller bare en,
avhenger litt av hvor mange som
melder seg på. Følg med i bladet,
på hjemmesida og på Facebook
hva som skjer angående jubileumsturen.
Vi kommer også i jubileumsåret til
å ha et jubileumstreff. Stedet vi
har valgt er Frya leir i Gudbrandsdalen, og tidspunkt er første helga
i juli. Så sett av denne med en
gang folkens. Det ser også ut som
om Valletreffet blir historie etter
treffet i år. For lite besøkende, i
kombinasjon med at vi ikke har
en teknisk arrangør, som igjen
resulterer i alt for mye jobb på
noen sentrale personer i HDOCN, er grunnen til dette. Artikkel om det siste Valletreffet
kommer etter hvert, og så snart
det nye styret har konstituert seg,
vil vi presentere deres vakre ansikter i denne publikasjon.
News har heller ingen planer om
å la jubileet neste år gå upåaktet
hen.Vi vil gjerne ha kontakt med
medlemmer som var med og
startet klubben, og som var med
på de første møtene. Dette
gjelder fortrinnsvis de som er
medlemmer fremdeles. Ellers
mottas saker angående jubileet
med takk, også tips angående
mimreartiker. Her kan det være
alt fra et medlem som har samme
sykkel i alle år de har vært
medlem, som har vært på veldig
mange H-DOCN-treff eller lignende. Ellers vil jeg også denne
gangen takke de som har bidratt
med stoff til bladet. Kjempebra
jobba! Fortsett sånn. Og dere
som fremdeles har storyen bare i
hodet enda, og bildene på pc-en;
få ut fingeren og del med oss
andre.

Mange har sikkert observert at
Presidentens spalte og medlemskontoret ikke har fått kommet
med sine innlegg i dette bladet.
Dette er et resultat av vår sparekampanje, for økonomikrisen har
også hatt innvirkning på vår organisasjon.Vi har kommet fram til
at de samme temaer ofte blir
omtalt både i leder, av president,
av medlemskontoret og av DKansvarlig. Heretter vil de bare
komme med egen spalte om de
har noe spesielt på hjertet. Ellers
vil jeg formidle på denne side det
de har på hjertet.
Observante medlemmer vil også
oppdage at vi er tilbake på 56
sider, etter å ha levert et blad på
60 sider en stund. Dette er også
for å spare penger. Sorry. Det
eneste som kan gjøre at vi går tilbake til 60 sider igjen, er mer
penger. Og eneste måte å få mer
penger på, er flere medlemmer. Så
kom igjen og verv!
Tove på medlemskontoret ber
meg hilse til alle, og minne på om
å sende adresseforandring om du
er på flyttefot. Og har du betalt
og ikke får bladet, er den eneste
løsningen å ta kontakt med Tove.
Adresse, tlf og mail finner du på
side 4 i bladet. Presidenten hilser
også. Han oppfordrer alle til å
støtte opp om treffene våre. og
gjøre mest mulig av innkjøpene på
selve treffet, slik at treffene fortsatt har livets rett når året er
omme.
Da vil jeg avslutte med å ønske
alle en fin sommer på veien. Har
du noe på hjertet, ta kontakt med
din DK, styret, medlemskontoret
eller redaktøren. Kontaktinfo
finner du på DK-sidene og på side
4.
Harleyhilsen fra
Redaktøren.
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Sjekk det oppgitte blikket til vakta som er satt til å passe på Mr. Buddy Guy.

Sist sommer bestemte undertegnede og klubbkompis John Ivar Hansen seg for å legge
siste del av ferien til Notodden Bluesfestival. John Ivar skulle bare ha ”Rockeren” inn
på førstegangsservice. Deretter var avreisen planlagt fra Harley-Davidson Nord-Norge
i Ballangen mandag før festivalen.
Tekst/foto: Just Børre Glomsaas
Min egen Heritage var tatt
egenservice på, så alt var klart til
avreise. Rundt klokka 15.00 tok
vi løs fra Ballangen, og hadde
avtalt med Gunn Lønnum at vi
skulle gi beskjed når vi nærmet
oss Steinkjer. Gunn hadde ei
hytte der nede, og vi skulle få
overnatte der. Klokka 02.30 på
natta ringte vi Gunn, og i
veikanten sør for Steinkjer stod
ei blid Gunn for å ta i mot oss og
vise vei. Himmelen hadde
plutselig åpnet seg, og regnet
bøttet ned. Normalt sett er jo
ikke dette noe problem, men
John Ivar ”måtte” jo ha short-cut
bakskjerm på Rocker`n, og dette
skulle vise seg ikke å være særlig
praktisk. På grusveien (som nå
var blitt til et gjørmehav) sto
møkkaspruten som en stråle opp
og frem over hodet på unge
Herr Hansen. Fremme ved hytta
holdt Gunn og jeg på å flire oss
skvett i hjel. Makan til møkkete
biker hadde vi knapt sett.Vi ble
innlosjert, fikk tørka oss, og mat
ble det også. Deretter fikk vi ei
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god natts søvn, og livet var ikke
så verst igjen…
Tirsdag
Neste dag opprant med lettskyet
vær og gløtt av sol, og vi tok
farvel med Gunn. Hun skulle
også til Notodden, men ikke før
et par dager senere. Turen gikk
greit gjennom trøndelagsfylkene,
og etter en pit-stop med innlagt
middag på Oppdal, la vi av gårde
over Dovrefjell.Vi hadde som
snarest hilst på en kar fra
Sleipner MC på Oppdal. Per
Martinsen het han, og var på tur
opp til Sprengstart MC på fest.
Han ga oss nummeret til en
klubbkamerat, som vi kunne
ringe, dersom vi trengte overnatting. Vi dro av gårde opp mot
fjellet, og alt så lyst ut. Da
plutselig lugget det i Heritagen
min. Hva f… nå da? Vi var nesten
nede på Dombås, så jeg stoppet
for å sjekke. Nei, jeg kunne ikke
se noe sånn umiddelbart, og vi
fortsatte rolig videre mot
Dombås. Nede på Shellstasjonen
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tar jeg en bedre kikk, og da så jeg
hva som hadde skjedd. Belten
hadde spor etter stein, manglet
flere tenner og kunne selvsagt
ikke kjøres videre med. Hva nå?
Inne på stasjonen fikk jeg
nummeret til Viking redningstjeneste. De sto hundre meter ned
i gata, og kunne frakte mann og
sykkel til Lillehammer. Og nå
kom det virkelig godt med at vi
traff Per litt tidligere på dagen.
Jeg ringte nummeret jeg fikk, og
Ståle Rønningen var på tråden.
Problem ble forklart og spørsmål

ble stilt og besvart.Visste Ståle
om en plass vi kan få fikset
dette? Klart det.Vi kunne få låne
både verktøy og verksted i
klubbhuset til Sleipner på
Vingrom. Ståle ringte en av gutta
i klubben, og vi fikk beskjed om
at han ville ta i mot oss på
kvelden/natta. Jeg fortsatte reisen
videre i bergingsbilen med
sykkelen bak, og med John Ivar
som følgesykkel. Rundt halv tolv
på natta ankom vi Vingrom, og en
smilende Robert Aakrann sto
klar med åpne dører og fikk

Kombinasjonen belt og småstein kan være uheldig.

Beth Hart ga alt og litt ekstra denne dagen.

sykkelen inn i verkstedet og opp
på bukken. Klubblokalet ble stilt
til vår disposisjon, vi var velkomne til å benytte baren til å
slukke tørsten, og til å bruke det
vi måtte ha behov for av verktøy
dagen etter. Maken til service
skal du lete lenge etter.Vi sovnet
som steiner etter et par øl i
baren.

klubben, men det viste seg at den
hadde ikke riktig antall tenner.
Men dette var ikke noe problem.
Vi fikk skyss inn til Lillehammer,
der en skjeggete amerikaner

driver et lite verksted. Og bank i
bordet! Mike, som han heter, har
faktisk riktig belt hengende på
veggen.Veien gikk så rett tilbake
til Vingrom, for å sette på den

fyr! Gunn hadde etter hvert
nådd oss igjen, og hun ble natta
over sammen med oss, før vi tok
fatt på turen videre, med ny belt
og nytt mot.

Noen av gutta i Sleipner MC. Uten dem hadde ikke turen blitt den samme.

Onsdag
Etter en god natts søvn, fikk vi
skyss av Ståle til det lokale
samvirkelaget og fikk handla inn
litt frokost. Da frokosten var
kommet i magen, var det bare å
begynne å skru. Som de fleste
vet, så er det litt kinkig å få bytta
belt på enkelte gamle Harleyer.
Nesten halve sykkelen måtte
rigges ned. Hele formiddagen
gikk, før vi kunne lirke ut den
ødelagte belten. Deretter starta
jobben med å finne en ny. Ståle
mente de hadde en belt på
Litt mye styr å bytte belt på en -94 Heritage, men alt er overkommelig.

nye belten, og få skrudd sammen
sykkelen. Etter hvert har det
ramlet innom både medlemmer
fra klubben og en del andre, og
grillen ble fyrt opp. Etter et herlig måltid var dagen blitt til
ettermiddag, og vi hadde
fremdeles en del jobb igjen med
skruing. Klokka 23.00 på kvelden
var vi ferdige, med god hjelp fra
gutta i klubben. Her må vi gi ekstra kreditt til Raymond Karstensen, som stod på helt til ”the
bitter end” for at vi skulle bli
ferdige. Så mye godt humør og
hjelpsomhet skal man lete lenge
etter. Han er bare en utrolig fin

Torsdag
Torsdag morgen tok vi farvel
med Sleipner MC, og satte
kursen sørover langs Mjøsa, retning Notodden.Været var ikke
det aller beste, men det gikk
greit helt til vi passerte
Vikersund. Da åpnet himmelen
seg på vidt gap.Veien ble til ei elv,
og over hodet på oss blinket det
ustanselig i St. Peters blits, hver
gang han tok bilde av disse
stakkars idiotene, som rullet
rundt som hodeløse høns på to
hjul. Etter den tredje vannplaninga begynte undertegnede å få
sånn passelig nok av det gode liv,
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og vurderte sterkt å kjøre rett
på skauen. Jeg hadde Ikke før
tenkt tanken, før lynet dundrer
ned i grøfta like ved siden av
John Ivar som kjørte forrerst.
Reaksjonen fra Herr Hansen var
med på å løfte humøret. Han
skvatt så jævlig, at Rockeren så ut
som en Kawasaki fra tidlig 80tall, med wobbling gjennom hele
ramma og baksvingen. Heldigvis
innså han at her var det best å
stoppe, om man i det hele tatt
skulle få med seg noen blå toner
fra Telemark.Vi satte oss under
tak på en rasteplass til regnet
hadde gitt seg, og fortsatte
lettere skremt mot Notodden.
Der hadde Gunn en kjenning
som har en fortid som
Harleykjører, og som har gjort
det til vane å ta i mot veifarende
bikere som besøker bluesfestivalen. Hun ringte for å høre om
det var mulig å ta med to søkkvåte nordlendinger opp til
”Blueshotellet”, som huset hans
kalles. No problem. Det var bare
å komme, var svaret. Utpå
ettermiddagen svingte vi inn på
gården hos Magne og kona hans,
og ble vel tatt i mot med både
mat, dusj, og øl. Nok en gang
opplevde vi en gjestfrihet, som
bare bekrefter det gode miljøet
som eksisterer rundt folk med
amerikanske motorsykler.
Fredag
Etter en solid frokost på Blueshotellet, brukte vi dagen til å
gjøre oss kjent med Notodden
og festivalområdet der. Det var
mye liv og røre, med
gatemusikanter og bodselgere
(nei, jeg kjøpte ikke en bod

denne gangen heller!). Utpå
ettermiddagen ankom min bedre
halvdel og hennes sønn, som
kom fra bilferie i Sverige, og som
deretter hadde besøkt Bø
Sommarland. Det var trangt om
plassen oppe hos Magne, men
hagen ble omgjort til campingplass, og dermed var overnatting
resten av helga i boks for dem
også. Kvelden ble tilbrakt hos
Heavy Horses MC, som hadde
hyrt inn diverse band til å spille.
Mye bra blues/rock, og stemningen var høy. Noe av det
artigste var at ”sjefen over alle
sjefer” Asgeir, slo seg ned
sammen med oss, og dro noen
vanvittige historier fra
”virkeligheten”. Kvelden ble
rundet av med et band som
umulig kunne ha noen høyere
gjennomsnittsalder enn 17 år, og
med et repertoar som favnet det
aller meste av tung blues og
heavyrock. Knallbra!
Lørdag
Så var endelig lørdagen der, med
store forventninger, og konsert
med en av min kones store
favoritter: Beth Hart.Vi ankom
konsertområdet nede på brygga,
og været viste seg fra sin aller
beste side med sol, og opp mot
30 grader. Området var pakket
med folk, men vi klarte å komme
nesten frem til scenekanten.
Første artist ut var Nora Nohr.
Ikke en av undertegnedes
favoritter, men likevel en positiv
opplevelse. Så er det klart for
frøken Hart, og dæven for en
opplevelse. Den dama er ikke
normal, selv i nordnorsk
målestokk. Gjennom ”LA Song” ,

Gunn Lønnum sammen med Magne, eieren av ”Blueshotellet”.

”One Eyed Chicken”, ”Good As
It Gets” og til en ekstatisk versjon av ”Whole Lotta Love” var
det knapt tid til å trekke pusten.
Man ble rett og slett fysisk sliten
bare av å se på. ”Ut av deg sjæl
opplevelse”, kalles sånt. Øyeblikket ble herved utropt til årets
store konsertopplevelse, ved

John Ivars hjelm og
vest etter en tur på
våte grusveier sør for
Steinkjer.

siden av konserten med Molly
Hatchet på Superrally i Finland.
Bestefar sjøl, Buddy Guy, rundet
Vår herre hadde en særdeles
fuktig dag når vi passerte
Vikersund. John Ivar tar timeout.
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av konserten med mer enn godkjent innsats. At mannen er midt
i 70-årene, skulle ingen tro.
Panikken som stod å lese i ansiktene på vaktene da Mr. Guy
tok gitaren og ruslet inn blant
publikum, var nesten verdt
pengene alene. I det hele tatt, en vellykket dag!

Søndag
På ukas eneste hviledag var det
på tide å ta farvel med Magne og
gjengen på ”Blueshotellet” etter
et kjempetrivelig opphold.Vi
satte kursen mot Kongsvinger,
der slekta skulle avlegges et
besøk. Etter ei natt der og med
obligatorisk svenskhandel i
Charlottenberg, vendte vi
snutene nordover. At været ble
bedre og at temperaturen steg jo
lengre nord vi kom, fortalte jo
bare litt om den uvanlige
sommeren vi hadde i fjor.
Kanskje derfor man etterpå ble
straffet med den kaldeste
vinteren i manns minne? Men hva
vet jeg. Jeg er hverken overtroisk, eller spesielt troende.
Eller jo, jeg er troende til å dra
tilbake til Notodden Bluesfestival!
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- Nei dæsken, vi fær til Namsos.
- E det langt?
- Neida, et par kaffekok bare.

NAF-hjelp.

Og sånn starta turen vår fra Alta til
Namsos, og colourpartyet til Juvikingan MC. Tre optimistiske finnmarkinga, Bjørn-Erik, Rolf og Heidi, i en
MB -88 modell. Dette skulle bli gøy.
Tekst/foto:Heidi Johnsen

Det ble en pitstop i Nordkjosbotn, før turen gikk videre til
Garbage i Ballangen. Her ble vi
godt mottatt.Vi fikk både vått og
tørt, og ble vekket dagen etter til
en aldeles nydelig frokost. Audun
serverte kaffe, egg og bacon. En
liten tur innom Harley-Davidson
Nord-Norge med Knut-Ronny
som guide, tok vi oss også tid til,
før vi starta videre. Turen gikk

forbi Stetind, Norges nasjonalfjell, og ned til Kjøpsvik, etter en
viss kjøpslåing. Måtte love guttene is i Kjøpsvik, og det fikk de.
Alt gikk fint og vi var i godt
humør, helt til ca 3,5 mil før Mo i
Rana. Da ville ikke MB’n til
Bjørn-Erik mer.Vi fikk erfare at
Naf-hjelp er godt å ha. På verkstedet i Mo ble det konstatert at
veiva var gått. Enda godt at det

Glade for å være fremme hos Juvikingan, Bjørn-Erik, Arild og Rolf.
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går natttog, og gøy for oss nordfra, som er vant til å kjøre selv.
Og tog ble det, helt til Grong,
der ble vi hentet av Arild i Juvikingan.

God velkomst
Vel fremme fikk vi en fantastisk
varm velkomst. Det er helt herlig å oppleve å bli så godt
mottatt, når man kommer på
besøk. Er det bare i mc-miljøet

spekt og en hengis. Klubbhuset
de har nå, er deres andre.
Aktivt hus
For et par år siden hadde de et
stort, fint, gammelt, ærverdig hus
på Skagen. Et hus med mye liv i,
bokstavelig talt. Det var mye
”aktivitet” og mange merkelige
opplevelser i huset. De hadde
ogå følelsen av at ingenting gikk

Rolf, Knut-Ronny
og Bjørn-Erik
studerer teknologiens verden.

Bjørn-Erik på gitar i baksetet.
dette skjer? Jeg har i alle fall en
følelse av at det ikke er sånn i
andre miljøer. Da vi hadde fått installert oss, spurte jeg om å få
skrive litt om klubben og helga.
Og Arild fortalte historien deres.
Juvikingan MC ble etablert i

nytt flott klubbhus. De tok med
inventaret fra puben ”Tre
Skuter”, en skikkelig solid, brun
pub. Og som vi opplevde da vi
var på besøk, er harmonien i
klubben nå stabilisert. Og nå har
de også colours, så alt er komplett.
Med god musikk, herlige folk fra
både inn- og utland, god stemning og upåklagelig vertskap, ble

2002. Navnet kommer fra
folkene på Jøa, en øy utenfor
Namsos. Det var visstnok der
Juvikfolket kom fra, som det er
skrevet mange bøker om. I dag
har klubben fire medlemmer,
hvorav en har permisjon, et pro-

klubbens vei. Derfor bestemte
klubben seg for å få inn et
medium (eller tre) for å rense
huset. Huset ble forsøkt rensa,
men aktiviteten stoppa ikke.
Juvikingan fikk deretter tak i et

det en feiring i ekte mc-stil. Det
handler om å ha motorsykkel
som felles interesse og å ha det
gøy. Takk til Juvikingan MC for
topp opphold, topp service og
topp party.

Heidi ved natt-toget til Grong.

BarHeng.
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Vibeke, Geir og Bjørn.

Stetind Rolf og Bjørn-Erik.

Is på ferga i Kjøpsvik.

En glad barkeeper.
Herlige Liv.
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Nå! 100,-

990,-

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

Softshelljakke dame og
herremodell

400,Collegegenser

275,NYHET! skjorte kort arm

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

Nå 50,Treffskjorte
Før kr. 100,-

Nå! 250,18

450,NYHET!
Hvit hettejakke,
dame og herre.

100,90,-

100,5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006
H-DOCN beltespenne
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Samle perm
til Harley-News.
Finnes i 2 typer.

Strikkalue, passer både
store og små!

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

Kjære Medlemmer!

150,T-skjorte

150,-

Nye produkter.
Caps og joggebukse er bestilt inn, men
bilde var dessverre ikke mulig å få med i
dette bladet. Tidligere i år har vi fått inn
langarma t-skjorte med orange racingstriper, hvite hettejakker, Buff® og skjorte
med kort arm. Det jobbes fortsatt med ny
sort hettejakke. Ting tar tid, men følg med
på hjemmesiden www.h-docn.no under
fanen SHOP, hvor du også finner vårt bestillingsskjema.

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

Damesinglet

450,Ortlieb pack-sekk med
logotrykk. Slageren!

65,-

Kun få igjen

Som alltid tar vi gjerne i mot ris, ros og
ideer på mailadr.: butikken@h-docn.no
Til slutt vil jeg bare ønske dere en fortsatt
fantastisk sommer.

175,-

Hilsen butikksjefen Kate

Orange hette-jakker nå
på tilbud!

Refleksvest med
H-DOCN Reklame

Kun

200,-

Original Buff® med
H-DOCN motiv

Hette-jakke.

150,Dametopp
Orange og sort
S - M - L - XL

85,H-DOCN kaffekrus.

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

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,-

85,-

Nå! 50,100,-

200,-

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

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

190,19

Opheim verksted er et firma jeg ofte
har hørt om i meget positive ordelag.
Verkstedet ligger i Åsen mellom
Levanger og Stjørdal, og jeg fant ut at
dette var noe jeg ville skrive litt om i
bladet.

Slik ser avstiveren ut før den er montert.

Tekst/foto: Åge Eriksen

I

nnehaveren av verkstedet,
Steinar Opheim, omtales i mcmiljøet som en altmuligmann.
Jeg ble interessert og jeg bestemte meg for å ta turen innom.
Jeg fant frem til verkstedet litt
utenfor Åsen sentrum, og gikk
inn med åpent sinn.

Varierte aktiviteter
Verkstedet bærer preg av aktiviteter av forskjellige slag, og jeg
ble enda mer interessert. Når jeg
kom innover i lokalene så jeg
fort hva som er hovedgeskjeften
på denne tiden, nemlig
motorsykler. Lenger inne satt det
en kar og programmerte en
maskin. Det viste seg å være
innehaveren i egen person.
Steinar er en mann det er lett å
komme i kontakt med og jeg forsto at dette er en fagmann. Er
det noe han føler seg usikker på,
finner han fort de riktige opplysninger i bøker og oppslagsverker
på området.

I tillegg til Steinar, arbeider også
hans brorsønn, Kjell Georg Oppheim i verkstedet som lærling.
Tredje generasjon
Steinar er tredje generasjon som
driver dette verkstedet, og det
har vært smie og verksted her
siden cirka 1920. At dette ligger i
blodet er helt tydelig. Han har
tidligere vært ansatt i en annen
bedrift, men å drive for seg selv
ble en naturlig ønske, som bare
måtte komme. I 2002 tok Steinar
over verkstedet etter broren
Toralf, som hadde det som deltidsgeskjeft. Og fra 2007 har han
drevet med dette på heltid. De
har også knyttet til seg Øyvind
Brøndstad som driver som selvstendig næringsdrivende, og tar
på seg oppgaver som sveising, og
Toralf Opheim som jobber i
verkstedet på deltid.
Flere bein
Som en liten bedrift må for å få
endene til å møtes, har de flere

Steinar er tredje
generasjon Opheim i
verkstedet.
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Avstiver montert på FL..
bein å stå på. De driver blant
annet med maskinering.
- Vi har et Fadal 3020 VMC CNC
maskineringssenter, som vi
produserer deler til industrien
rundt oss med.Vi bruker også
dette til å lage deler for eget
verksted. Når det gjelder HarleyDavidson tar vi på oss trimming,
motoroverhaling, reparasjoner
og ombygginger.
Vi har også jig for produksjon og
ombygging av rammer etter
ønske, og godkjenning for å drive
med dette, forteller Steinar.
I tilegg gjøres det andre oppgaver
som produksjon av beltespenner
og lignende. For disse gutta er
ingen jobb for stor, og ingen for
liten.
Avstiver
Jeg har også hørt at de
produserer en avstiver til Electra
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og Roadking, som gjør at
sykkelen blir mer stabil. Den forhindrer at bakenden blir urolig i
svingene, noe som igjen gjør
kjøreopplevelsen bedre. Denne
leveres som bolt on på modeller
fra 1993 til 2008.
- Dette vil jeg prøve, tenker jeg,
og bestemmer meg for å få en
slik montert.
Steinar tar jobben, og etterpå
kan jeg konstatere at dette
virket. Jeg kjente forandring med
det samme, og turen hjem opplevdes som om jeg hadde kjøpt
ny sykkel. På grunnlag av denne
opplevelsen anbefaler jeg dette
til andre. Firmaet har også
webside hvor det er mer informasjon om firmaet og hva de kan
gjøre for kundene.
www.opheimverksted.no

i Norge 2010
Rumble MC
9-11 juli - Brekstad / Rønneberg
postmaster@rumble.no - www.rumble.no
Cathfish
16. - 18. Juli, «med godvær» på Kjerknesvågen.
Arr. Inant Mc

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

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
RTTAF
Storfjord, Troms. 23. - 25. juli. www.h-docn.no
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
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
Hagerock
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
Toilltreffet
Nærøy i nordtrøndelag 20.-22. august II-MC Nærøy.
Roar Sørnmo 91734942 sornmo@c2i.net Tradisjonelt treff. Livemusikk,
mat/drikke. FULL FEST!
RallyNordvest
27. - 29. august.
www.rallynordvest.no
LUCIFERS MC
HØSTTREFF FARMEN 27-29 AUGUST 2010 INFO: 92643102
Final Run Verdal,
10. - 12. september - www.h-docn.no
SWAP-MEET Klætt samfunnshus 06.11.2010 Kl.11.00
info: 92643102 Arr: Lucifers Mc Skaun.
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
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Astrolites holdt et forrykende show på scenen inne i baren.
hjem drar også publikum, forteller Hallgeir.
Fine premier
En håndplukket jury fikk den
vanskelige oppgaven å kåre
dagens vinnere i de forskjellige
klassene. Den heldige vinneren av
motoren var Sigbjørn Nilsen fra
Rulpers Hog i Ski, med sin Hot
Rod Chopper. Hans klubbkompis
Ola Sveen stakk av med prisen
for beste Racer. Dette med den
samme chopperen, en
stivrammeshovel som for øvrig
tilhører hans kone, som Ola
kjørte til Røros med på Final
Run i februar i fjor. Turen er tidligere omtalt i denne publikasjon. Hvorfor Ola fikk akkurat
denne prisen kan du lese om i et
senere nummer av News. Følg
med!

gikk de fra å leie til å eie. Det var
i utgangspunktet ganske forfallent, og er blitt betydelig
pusset opp. Da de vel var ferdige
med baren, viste det seg at ei elv
som økte i omfang, tok veien
innom huset. Så denne avdelinga
må tas på nytt, og da planlegger
de å utvide baravdelinga, og flytte
verkstedet til en annen bygning.

Utstyret på plass.
Der vil det også bli flere overnattingsplasser for gjester. De
har også en gamme på tomta,
som er svært ettertraktet som
overnattingssted av tilreisende
bikere.
Soppens jubileumsfest hadde
rundt 500 gjester, noe som er atskillig mer enn de pleier å ha på
sitt treff.

Prisen for beste original stakk
Petter Bekken av med, og beste
veteran var det Bjørn Austad
Hvaleby som hadde. Peoples
Choice fikk Thomas Jensen fra
Hydra MC, for sin sykkel.
Etter at premieutdelinga var
overstått, ble det tradisjon tro
kjørt Hadelandsrunden i kortesje
med både biler og sykler. En
runde på ca tre mil, fra Gran, om
Roa, Jevnaker og langs Randsfjorden tilbake til klubbuset til
klubbhuset i Brandbu.
Eget hus
Huset har vært klubbens
tilholdssted siden 1995, og i 2003

H-DOCN var på plass for å verve noen nye sjeler til foreninga, og Ellen og
Johnny gjorde en flott innsats

- Dette har vel både med 20-årsjubileumet og med underholdninga på lørdagskvelden å gjøre,
tror Haga.
Rocket bra
Musikken hadde høy kvalitet og
bestod Shades of Floyd,
Astrolites og selveste Divi’n
Ducks, som er på banen igjen

Sigbjørn fra Rulpers Hog vant beste
Custom med sin Hot Rod chopper
med mange finurlige løsninger. Og
premien var ikke mindre enn en
motor.
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Svartbekken MC var representert,
og blide var de.

Shades of Floyd på utescenen. De varmet opp for Divi'n Ducks.
etter en pause på nesten ti år. Et
gammeldags avkledningsshow var
også en del av underholdninga.
Bandene rocket bra, og det var
også en viss interesse for den
andre typen underholdning.
Teltplassen utenfor klubbhuset
var fullpakka av telt, og det virka
som de besøkende koste seg i
det fine været, selv om kveldene
var kjølige. Når man bor i
Norge, må man tåle såpass. Et
helikopterfirma var også på plass
for de som ville ha seg en
luftetur og besiktige området i
fugleperspektiv. Undertegnede
fikk en slik tur, og det frister
absolutt til gjentagelse. Dette er
første gang jeg har fotografert en
treffplass fra lufta. Tusen takk
gutter!
Når det gjaldt mat og drikke, sto
ikke det tilbake for underholdninga. Det ble servert Pekingsuppe, Chili com Carne og vanlig
grillmat. Og til frokosten søndag
gikk det med ca 400 egg til egg
og baconfrokosten. De kunne
også tilby sine gjester dusj
innendørs, og de hadde egne
toalettvakter, for å sikre at
toalettene var delikate hele helga
gjennom.
Når en klubb bestående av ti
personer arrangerer et såpass
stort treff, og et så bra Bikeshow,
sier det seg selv at de har mange
gode hjelpere. Blant annet
medlemmer fra klubbene Birdies
mc og H-D Cats gjorde en betydelig innsats.
- Tusen takk til alle som hjalp oss,
og til alle gjester som kom og
feiret sammen med oss.Velkommen tilbake neste år, avslutter Hallgeir fra Soppen MC.
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Diwin Ducks kjører showet.

Treffstemning,
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Vellykket party

Lekker langgaffel.

V

æret viste seg også fra sin
beste side, selv om det
selvfølgelig ikke var til å
unngå at det kom en liten skur ut
på dagen. At førstepremien i customklassen for motorsykler var
en motor verdt 45 000 kroner,
hadde gjort at ekstra mange
hadde tatt med sine stasbygg til
Gran. Manyana Custom fra Jaren
hadde donert den gilde premien,
og arrangørene antyder at deres
sponsor stiller med en lignende
staspremie også neste år. Så da
er vel inspirasjonen på plass for
å starte med et nytt bygg for
enkelte. Resten av premiebordet
hadde også en gjennomgående
høy standard.
For amatørbyggere
Det var utrolig mange fine sykler
og se, både ombygde og originale. Anslagsvis 500
motorsykler hadde parkert på
torget i Gran sentrum da klokka
dro seg mot elleve på formiddagen.
- Vi vil at dette skal være ei
mønstring for amatørbyggere, og
flotte premier er nok med på å
øke antallet utstilte sykler, tror
Hallgeir Haga fra Soppen MC.
Alle som parkerte på torget var i
utgangspunktet med i utstillinga,
så lenge de hadde skilter og
sykkelen var kjørt til utstillinga.
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og bikeshow
Det buldret godt både av v-åttere og
v–tvin-motorer i Gran sentrum da
årets Hadelandsmønstring gikk av
stabelen den siste helga i mai. Her
gikk både deltakere og publikum
mann av huse, og sørget sammen med
flinke arrangører fra Soppen MC, for
et flott arrangement. Og på kvelden
feiret rundt 500 bikere Soppen MC sitt
20-årsjubileum ved klubbhuset deres i
Brandbu.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Soppen MC

Prowlers fra Trondheim koste seg på Hadeland.
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Gutta fra Soppen MC administrerte avstemming for publikum,
og solgte pølser og is og brus, og
H-DOCN hadde også stand på
plass for å kapre noen nye
medlemmer til klubben. Lazy
Boyz hadde som vanlig tatt turen
til Hadeland. På deres stand fikk
folket mulighet til å prøvekjøre
2010 modeller og de hadde også
med et anselig utvalg av tskjorter og annet nyttig og
unyttig stæsj med H-D-logoen
på. For den yngre garde var det
klovneshow som var underholdninga.
- Underholdning for de minste er
med på å holde publikum på
plass utover dagen.Vil ungene

Lars Magnus Braaum og Hallgeir
Haga sørget fora at redaktøren fikk
lufta seg i helikopteret.Tusen takk

Trivlige trøndere.

Smalltalk i solveggen.

Treffplassen i fugleperspektiv.

Custom Service stod bak dette bygget.

Thomas fra Hydra MC eier denne stassykkelen som vant Peoples Choice.
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BESTILL
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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
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LER



 



Sluppenveien 11
7038 Trondheim
Tlf: 73 96 22 33

INFO:
STORFJORD I TROMS

Live music, BBC, Sauna.
Info
Hoffa: +47 901 31 001
Geir: +47 901 84 627
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