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Hard konkurranse blant Hard tails
Elvestad i fint driv inn mot post nummer to.

I dagens vrimmel av treff og festarrangementer,
er det noen som er litt mer eksklusive og retter
seg mot mindre grupper innen bikermiljøet. Blant
disse finner vi Hard Tail Run, og bak arrangementet står gutta i chopperklubben framfor
alle, Rulpers Hog fra Ski.
Tekst/foto: Elin Bakk

Mange lange gafler foran klubbhuset før start.

Allerede i fjor sommer lå en
invitasjon i min postkasse for å
komme og dekke dette arrangementet, men da måtte jeg
melde avbud. I år handla jeg inn
mengder snop, og lot englebarna
styre seg selv noen timer. Dette

enkle grep skal forandre sin
fjæringssykkel til en
stivrammesykkel. Oppskriften er
tatt fra boka ”Custom Chopper
Cookbook” av amerikaneren
Mike Arman. Likevel er det ikke
noe jeg vil anbefale noen å be-

Stressfritt
Startsted var klubbhuset til
Rulpers Hog, og selv om det var
bebudet avreise klokka to, så
man ingen tegn til stress, om
klokka passerte det oppgitte avreisetidspunktet med både ti og

Men omsider var vi klare for avgang, og langs idylliske veier i Ski
bar det av sted, alle i en lang
rekke til å begynne med, før de
etter første post ble sendt av
sted i puljer.

gynne med, om man ikke har litt
mer kjennskap til slikt arbeid. Nå
fikk jeg dispans til komme, selv
om min Wideglide riktignok har
fjæring. Men ved adkomst, ble jeg
henvist å parkere på andre siden
av huset, for ikke å skjemme det
gode selskap.

tjue minutter. Kanskje er
stivrammekjørerne mindre
stressa enn andre, eller de har
generelt større ro? Ikke vet jeg,
men her ble det drukket kaffe, og
praten gikk, mens vi venta på
bedre vær, de som enda ikke
hadde fylt opp tanken, og de som
rett og slett bare var forsinka.

Idyllisk runde
I fjor hadde de ca. tjue deltakere,
i år var det litt dårligere deltagelse, men været spilte nok en
stor rolle her. Potensialet er nok
større, for bare en av de som
deltok i år var med i fjor. Hard
Tail Run består av en kjørerunde
med stivrammesykler selvfølgelig,

Sikting og kasting.
var noe jeg gjerne ville formidle
videre til mine lesere.
Støtdempere bannlyst
Allerede på innbydelsen sies det
klart fra om, at for å delta her,
må man kjøre stivrammesykkel.
Bak på invitasjonen står det sågar
en oppskrift hvordan man med

En lang rekke stivramme sykler legger ut på tur.
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Uno ankommer i stort alvor.

I kø for å svare på spørsmål.
på flotte motorsykkelveier i
idylliske omgivelser, og de skal
passere fem poster. Disse består
av både praktiske tester, teoretiske spørsmål og litt tull og tøys.
De praktiske prøvene var blant
annet kasting av støtdempere og
svingarmer, og å kjenne igjen
diverse motorsykkeldeler. Hele
runden tok cirka to timer, inklusive alle stopp, og etter den
siste posten må deltakerne finne
tilbake til klubbhuset ved egen
hjelp. Det sies at både gangveier
og andre snarveier er blitt brukt
av enkelte for å greie dette.
Fokus på kjøring
- Dette er noe vi har prata om
lenge at vi ønsket å få til.Vi

savnet noe litt sært , hvor det
ikke handler bare om å kjøre et
sted og drikke seg full, men hvor
det settes fokus på
motorsykkelen, kjøring og med
litt sosialt samvær også, forteller
Thomas i Rulpers Hog.
- At det er bare for oss som
kjører stivramme, gjør jo det
hele litt eksklusivt, og det er kult
å møte andre likesinnede og se
andre kule sykler, fortsetter han.
Løypa er også lagt opp sånn, at
man kjører til ett punkt og snur,
slik at de fleste møter hverandre
underveis.
Etter at alle har kommet til rette
til klubbhuset, ble det grilling og
et lite kalas i klubbhuset, og for
ikke å glemme, en spennende og

Tøff tank, om man får plass til litt mindre bensin er underordnet.

Denne chopperen ble opprinnelig
bygd hos Rulpers hog.

høytidelig premieutdeling. Og
gjett hva premien var formet
som? En knekt støtdemper, selvfølgelig.
H-DOCN sine medlemmer har
fått et eksklusivt tilbud til å kjøpe
boka av Mike Arman, til rabattert
pris. Dette gjelder boka Custom
Chopper Cookbook, og også
bøkene: Unautorized Flat Rate

for Harley Davidson, Motorcycle
Electrics og What fits What, special Tools for H-D.

Med et sikkert smil.

Ta kontakt med redaksjonen
(news@h-docn.no) om du er interessert.

Vinneren.

Kasteobjekt.

Smal og lekker.
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Sigurd på sin Flathead.

17

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

150,-

150,990,Softshelljakke dame og
herremodell

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

T-skjorte racing.

400,-

Kjære medlemmer!
Jeg har fått negativ tilbakemelding på mine hodeløse produktbilder. Derfor ytret jeg ønske om
fotomodeller på vår motorsykkeltreff RTTAF i
juli i Troms. Med Mackølets overmot brusende i
blodet ble det tatt mange kreative, svært så
kreative bilder. Dagen derpå ser jeg at
kreativiteten kanskje tok en smule overhånd. At
f.eks. hannkjønn presenterte dameklær var veldig
artig akkurat der og da, men jeg er redd det kan
skape for mange misforståelser (og her anbefaler
jeg at den kreative tankegangen stoppes). Men
jeg har plukket ut de mest produktriktige
bildene, og håper dere blir fornøyde med det.
Men det må sies at det var noen fantastiske
modeller, alle som en. TUSEN TAKK skal dere
alle ha. Kanskje dukker noen av bildene opp
under «lesernes bilder»...

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

Damesinglet

450,-

Collegegenser m kort
glidelås.
Refleksvest med
H-DOCN Reklame

Nå! 250,H-DOCN beltespenne

65,-

Ortlieb packsekk med logotrykk. Slageren!

Denne gangen kan jeg presentere bilder av to
nye produkter: Sort joggebukse med stikklomme
og grå H-DOCN logo. Størrelsene er normale,
men jentene må bare huske at det er herrestørrelser og bestille deretter. Capsen er lik de gamle
lysebrune, men er altså sorte med grå brodering
og har justering bak. Collagegenser med nytt
design er bestilt, men i skrivende stund ikke ankommet.

175,-

Som alltid tar vi gjerne i mot ris, ros og ideer på
mailadr.: butikken@h-docn.no
En varm høsthilsen fra butikksjefen Kate

275,NYHET! skjorte kort arm

Original Buff® med
H-DOCN motiv

TILBUD
Før kr. 100,-

Nå! 50,Sort T-Skjorte med
røde ermer.

450,Hvit hettejakke,
dame og herre.

NYHET! Caps med grå
brodering og justering
bak.

H-DOCN kaffekrus.

100,-

275,NYHET! Joggebukse (herrestørrelse) grå logo.
18
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Samle perm
til Harley-News.
Finnes i 2 typer.

Strikkalue, passer både
store og små!

Orange hettejakker nå på
tilbud.

200,-

90,-

100,5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006

85,-

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,-

150,Dametopp
Orange og sort.

85,100,-

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

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

190,19

Rapport fra Valletreffet

Av:Vigleik Jansen.

Superfin shovel. Foto,Vigleik Jansen.

Årsmøte. Foto, Åsmund.

Hyttekos. Foto, Oskar.
Foto, Oskar.

Bjørn Joplassen, en av stifterne av H-DOCN. Foto, Åsmund Lindal.
Foto, Åsmund.

Fin shovel.Foto, Åsmund.

• Kanonfint vær og 20+
• Som vanlig beinkalde netter.
• Hyggelig gjensyn med DK-Stig & Co fra Bergen.
• Herlig V-twin buldring mellom fjellsidene.
• Godt kaldt fatøl, men slutt på serveringen kl. 0200.
• Intet treffmerke grunnet transportstreik.
• Kjempegod lapskaus og kylling/ris.
• Tilløp til bading i elva.
• Våre trofaste dansker på plass igjen.
• Syltynt vareutvalg i campingkiosken.
• Ca 175 innmeldte – skremmende få
• Siste Valle-treff
Kort oppsummert - nok et vellykket treff.
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SJU BUTIKER
I SVERIGE

SAMMA KVA
KVALITET
VALITET
– LÄGRE PRIS

WWW.HANDELSBODEN.COM
WWW.H
HANDELSBOD
DEN.COM

BESEGRA HÖSTRUSKET!
från 548 kr
695 kr

GLADMELDING TIL
AMATØRBYGGERNE!
Stortingets Transportkomité behandlet tirsdag 01.06.10 et representantforslag fra Fremskrittspartiet
om innføring av nasjonal godkjenningsordning for amatørbygg.
Transportkomiteen ga tilslutning til forslaget og ber i sin innstilling Regjeringen legge frem forslag til
ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige, i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

399 kr
FIBER 4 1795 kr

1995 kr

STORM 1895 kr

249 kr
1795 kr

1795 kr

1495 kr
2995 kr

1895 kr

Dermed er det klart at samtlige politiske partier har holdt det de lovte på valgmøtet på Tyrigrava i
fjor høst.
Det skal de ha ros for!

1295 kr

Motorsykkelbransjen tror på framtiden
BARI
1195 kr

Etter ett kortere opphold, er det nå klart at den populære messen ”På Två Hjul” er tilbake tillbaka i
Sverige.

HOJL
HOJLÅSET
JLÅSET
39
395
95 kr

HÄNGLÅS
395 kr

Den svenske mc-messen kommer til å holdes annethvert år i Stockholm og i Gøteborg, med start i
Stockholm 27.-30. januar 2011.
-Vi er utrolig glade for at mc-bransjen vill satse langsiktig på massemediet, sier Peter Näsman, prosjektleder for ”På Två Hjul”.
Messen vil inneholde alt de besøkende forventer seg for motorsykler, mopeder og firehjulinger. Dette
innebærer alt markedet har å tilby i form av utstyr og tilbehør.
”På Två Hjul” er et treffsted for mange av Sveriges motorsyklister. Når messen arrangeres i slutten av
januar, er det starskuddet for kommende sesong for de svenske motorsyklistene. Alle kommer ut av
vinterhiet og begynner og se etter vårsolen.
- Vi ska utvikle ”På Två Hjul” til en enda bedre møteplass for motorsykkelfolket. Det fellesskap som
er i mc-miljøet, skal vi vise fram med hjelp av mange av klubbene som finns. Både merkeklubber og
andre klubber, ikke minst de som er innen SMC, sier Per Johansson,Vice Director for McRF. (Moped
och motorcykelbranchens riksförbund.)

MC-KKÄTTING
MC-KÄTTING
495 kr
49
1895 kr

1295 kr

1395 kr

2395 kr

SLUTSPURT PÅ HÖSTREAN!
Karlstad
Gjuterigatan 28
054-24 06 65

Gävle
Södra Kungsg. 59
026-660 660

Göteborg (Mölndal)
n 38
Ågatan
3
7 80
031-67 47
8

Linköping
Vigfa
fastgatan 6
013-329 29 60

Malmö
Hornyxegatan 4
040-21 38 90

Välkom men till våra butiker! Öp
ppettider hittar du på he
emsidan.
22
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i Norge 2010
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.
Twin Riders MC
inviterer til Høstfest og 5 års jubileum. Crasjbar, Live Musikk,
Matservering, Skyss til og fra overnatting, Frokost. Kontakt:
92092531, 90177126
Jotunhaus Mc 5th Anniversary
Jotunhaus inviterer til storslagen jubileumfeiring
22.-24. oktober 2010.
Her blir det full trøkk hele helgen med live music.
Info/overnatting: www.jotunhaus.no • 415 00 631
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

Nye 2011 touringmodeller fra Harley-Davidson®
Det handler ikke om å komme frem, men om selve reisen. Touringmodellene
våre ser fremdeles ut som tradisjonelle Harley-Davidson®, men i det øyeblikket
du kjører ut på veien kommer du til å innse at dette er en tvers igjennom
moderne kjøreopplevelse. Alle touringmodellene har fått Twin Cam 103TM-motor
(1690ccm) som gir kraftig bunndrag når du trenger det. Road King® Classic
leveres også med 96” motor (1585ccm). Smalere og lavere sete gir bedre
komfort, og er det første gang du vurderer touring, er Electra Glide® Classic
det perfekte valget. Alle modellene har vårt ABS-system – det siste innen
bremseteknologi. Kanskje er det på tide å planlegge din egen reise?

Utlandet 2010
www.harl
ey-davids
on.no

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

Prøv dem hos:
Harley-Davidson Østfold, Sørlitorget, 1705 Sarpsborg, svein@harleydavidson-ostfold.no
Lazy Boyz Harley-Davidson Oslo, Strømsveien 266, 0668 Oslo, post@lazyboyz.no
Harley-Davidson Vestfold, Søndre Kullerød 2A, 3241 Sandefjord, post@hd-vestfold.no
Harley-Davidson Arendal, Blødekjær 11, 4803 Arendal, post@hd-arendal.no
Harley-Davidson Stavanger, Hillevågsveien 36, 4016 Stavanger, ﬁrmapost@h-dstavanger.no
Harley-Davidson Bergen, Heiane 6, 5131 Nyborg, mail@hdbergen.no
Harley-Davidson Ålesund, Brusdalsveien 238, 6011 Ålesund, post@amsmc.no
Harley-Davidson Trondheim, Sluppenveien 11, 7038 Trondheim, post@hd-trondheim.no
Harley-Davidson Nord Norge, Bjørkåsveien 18, 8540 Ballangen, harley@arcticharley.no
Harley-Davidson Tromsø, Ringveien 9-13, 9018 Tromsø, tromso@arcticharley.no

© H-D 2010. Harley, Harley-Davidson and the Bar & Shield logo are among the trademarks of H-D Michigan, LLC.
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Og et småbruk. Ikke på Ørland, men i Grästorp
et stykke utenfor Trollhettan i Vestra Götaland.
Der har Gunnhild og Joachim riktignok to katter,
men ingen kaniner. I stedet har de en dam med
karper, og i uthusene har kossar og høns fått vike
plassen for flere Harley Davidson, maskiner og
verktøy.
Tekst/foto: Elin Bakk
Biker og skinnekspert Gunnhild
Udnessæter eller ”Skinn-Gunnhild” som er navnet mange forbinder henne med, hadde i
mange år verksted i Trondheim.
Senere etablerte hun seg med
eget firma på Jessheim. Nå har
hun gjort svenske av seg, og
grunnen til det, heter Joakim
Krantz, og er en kjent
svensk Chopperbygger.
Noen ondsinnede sjeler
mente at Gunnhild fant
Joachim akkurat da
hun trengte et
verksted og utstyr
for å bygge sin
chopper.
Chopperen
er riktignok
ferdig,
men de
to er

34

fremdeles forlovet, planlegger
bryllup og virker svært så
lykkelige. Så det var nok andre
grunner til at hun utvandret fra
gamlelandet.
Hjemme hos…
Siden Gunnhild stengte verkstedet på Jessheim, er det mange
som lurer på hvor hun har gjort
av seg, og hvordan man kan få
kontakt med henne. Derfor tok
jeg med meg kamera og blokk og
tok turen over grensa til det
Store EU, for en ”Hjemme hos”
reportasje. Denne type artikler
har ikke vært noen sedvane i
denne publikasjon, men jeg vil tro
at bildene fra Joachim sine
gjemmer, vil interessere de fleste
motorsykkelinteresserte, som
vanligvis ikke leser slike reportasjer. Noen nikker sikkert også
gjenkjennende til navnet, etter at
Joachim, eller Jocke som han
kalles blant venner, har hentet
med seg diverse
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priser for velbygde choppere,
blant annet fra show i Uddevalla
og i Norrtälje. Han kan vel også
betegnes som ”prylgalen” og
hans lager av gromme deler og
greier er meget rikholdig, etter
at han i mange år reiste rundt i
USA, og handlet på diverse
swapmeet. Andre vil si: jasså, det
er der hun er, når de nå får informasjon om hvor skinneksperten
de pleide å bruke, har gjort av
seg.
Skinnverksted
Et av uthusene på tomta er nå
innredet til skinnverksted, slik at
Gunnhild kan drive med det
hun kan aller best, nemlig sy
flotte seter, belter,
vester, vesker og
annet en biker
trenger av
skinn.
Hun

vil i løpet av høsten starte opp et
svensk firma, bygget på samme
konsept som det hun hadde i
Norge, bortsett fra at
skomakerdelen er borte. Og hun
vil fremdeles ha mulighet til å ta i
mot bestillinger fra norske
kunder.
Du vi også fremdeles finne henne
på stand rundt om kring på swap
og lignende.
- Det er ingen problemer å kommunisere med kundene på mail
eller telefon. Der kan man utveksle bilder,

og jeg sender måleskjema til de
som skal ha sydd vester eller
andre klær, forteller hun.
En hjemmeside er også på gang
etter hvert. Og vil noen ta turen,
er det ikke mer enn 27 mil fra
Oslo. Og det er jo ingenting om
sola skinner og sykkelen durer.
Talent for choppere
Joakim bygger ikke bare sykler til
seg selv, han tar også på seg overhaling av

motorer og girkasser, så lenge
det er gamle sykler det er snakk
om. Da han var 17, kjøpte han sin
første triumph, og han bygde
chopper på rommet sitt hjemme
hos foreldrene. Men egentlig var
det amerikanske biler han drev
mest med. På slutten av nittitallet
begynte han med H-D. Den
første var en panhead, som han
bygde chopper av. Og det var
tydeligvis ikke så dumt. Da han
var i Norrtälje og så på bikeshowet, hadde

han satt fra seg chopperen i
parken med en ”til salgs” plakat
på. I stedet fikk han premie for
bygget. Siden har det bare dratt
på seg, og han har vel bygd 10
sykler til andre og 13 til seg selv.
Joakim gjør alt selv på syklene
han lager. Han overhaler, sveiser,
dreier og lakkerer selv.
- Det eneste jeg ikke gjør selv er
skinn og lærarbeid, så jeg tenke å
finne meg ei dame som drev
med det,

sier han, og ser lurt på Gunnhild.
Hans kompis, den italienske
lakkereren og pinstriperen
Blaster, har også lagt hånd på det
meste Joakim har laget, med
pinstriping og finish. Det er også
han som har lagt bladsølvet på
Gunnhilds chopper.

35

Ikke alle har slik
stuepynt.

Etter at Joakim møtte Gunnhild, ble skiltet på veggen oppdatert.

Gunnhild i sitt nye
verksted, med utsikt til svensk
natur.

Flakelakkert salongbord.

Og etter at Joakim møtte Gunnhild, malte han ”found” på
pakaten som hang gangen, der
det sto : ”Wanted: Woman. Must
be able to clean, cook, sew
leather, tune engins and polish
crome.”
Gjør alt
Når man har tilstekkelig med
pokaler på hylla for velbygde
sykler, får man også invitasjoner
til forskjellige bikeshow. Joakim
har fått invitasjoner til Finland,
Tyskland og Italia, og de som
inviterer, dekker alle utgifter, til
transport for mann, ledsager og
sykkel. Noen ganger blir han bare

36

invitert for mingling, uten at
sykkelen er med.
Den siste sykkelen Joakim bygde,
satte han sammen på noen få
dager, og ei uke etterpå var den
solgt. Han pleier å samle deler til
han har alt som skal til, og så når
han setter i gang, går det unna.
Den sykkelen han fikk førstepremie for i Norrtälje for
beste lakk, og andrepremie for
beste chopper, ble satt sammen
på fire uker.
- Og da var det full overhaling,
inkludert overhaling av girkasse,
motor og alt krom. Og jeg var på
flørter’n og sjekka opp Gunnhild
og var på jobb samtidig, forteller
han, og gliser.
Chopper på stua
Før Gunnhild flytta til Sverige, ble
det mange turer over grensa, for
å besøke kjæresten, og for å
bygge chopper. Det aller meste
på chopperen har Gunnhild gjort
selv, og da i helgene.
- Det største problemet var å få
Joakim til å holde fingrene av
fatet til det ble helg, og jeg kom
nedover, forteller hun.
Og nå går hun i lære for å lære
overhaling av motorer og girkasser.
- Jeg tror nok læretiden er cirka
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ti år, sier Joakim lurt.
De har også begynt å pusse opp
huset så smått, og interessen
deres speiles ganske tydelig i innredningen. Ikke mange jeg
kjenner har flakelakkert
salongbord, og en knuckleheadchopper som pynt i stua.
Neste prosjekt nå, er å innrede
en del av løa til vintergarasje for
syklene. De har ikke mindre enn
fem stykker, pluss den som står i
stua. Siden står badet for tur, og
alt annet som man må gjøre, når
man eier et gammel hus, innimellom sykkelkjøring og deltagelse

på swapmeet. Ikke nødvendigvis
for å selge så mye. For som de
fleste andre, kommer de også
ofte hjem fra swap med mer enn
de hadde med da de dro…

Ved karpedammen
finnes selvfølgelig
rosa pelikaner.

Kjøleskapet i stua med kald
drikke passer inn i stilen.

Prylar...
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Allerede i 1987 da Gunnhild kjøpte sin første H-D, begynte hun å drømme om chopperen hun skulle bygge seg.
Det skulle ta 12 år, før hun kunne cruise rundt på sin egen
chopper, som var akkurat slik hun ville ha den.
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Tekst/foto: Elin Bakk

Gunnhild kjøpte sin første
storsykkel i 1986. Det var en
Kawasaki. Året etter var en
sportster i hennes eie, og hun
begynte å planlegge
chopperen hun skulle bygge.
Ramme ble kjøpt inn, og
arbeidet startet så smått.
Men så ble planene forandret,
og Gunn-

hild flyttet til USA for et år.
Chopperprosjektet ble solgt,
og i statene ble en 1976
modell elektra innkjøpt. Da
Gunnhild året etter reiste
hjem til Norge, fulgte elektraen med på lasset. Hun begynte på skole, og startet
deretter sin egen bedrift, som
skomaker, og skinn og lærarbeider. Nesten all tid gikk
med til

firmaet. Dermed ble alle
planer om å bygge chopper
lagt på is.

Rammerot
I 2007 begynte Gunnhild
tenke på bygging igjen. Gard
fra Company MC ble engasjert, og sammen med
Gunnhilds meninger om
hvordan sykkelen skulle
bli, kom de fram til et resultat. Siden hennes

muligheter i forhold til verksted og maskiner var begrenset
og hun var avhengig av andre,
måtte hun fire litt på det hun
egentlig kunne tenkt seg.
Ramme ble bestilt, men da den
omsider kom, viste det seg at
ingen ting stemte med det
Gunnhild hadde sagt hun skulle
ha.
- Utseendet og forspranget var
helt feil, og det viste seg at den
var bygd for en evomotor, forteller Gunnhild.

I Mellomtiden hadde Gunnhild
møtt Joachim, og han mente
også at ramma så helt for jævlig
ut. Etter at produsenten hadde
prøvd å forandre på den, var
den fremdeles helt ubrukelig, i
forhold til det Gunnhild hadde
planlagt. En kompis av Joachim
prøvde også å
gjøre den om, men de skjønte
fort at det ikke hjalp noe særlig.
- Jeg så at jeg ikke kom til å bli
fornøyd, og da var det ingen
vits sier hun.

Grevehjelp
De tok så en telefon til
Hogtec, og snakka med
Greven, og yes, det var ingen
problemer, han kunne lage en
ny ramme. De dro opp med
tegninger, og etter to uker var
ramma ferdig, og den var
akkurat som den skulle.
I jula 2008 ble ramma henta, og
de begynte å bygge. Nå var det
en ganske stor fordel at hun og
Joachim var et par, for i hans
verksted var alt av verktøy og
maskiner som Gunnhild måtte

Egenproduserte skinnhåndtak.
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er Njord, oppkalt etter den
norrønske guden, som beskytter
reisende. Men i etterkant lurer
hun på om den heller skulle hett
Coileater. Tre coiler og diverse
andre greier klarte sykkelen å
gjøre kål på, før de fant feilen. Et
kromdeksel utenpå coilen. Da
det ble fjernet, forsvant
problemene. Men det kostet
både kroner og en god del
prakk, før de fant ut av det.
Drømmesykkel
Nå har Gunnhild hatt chopperen
sin i snart to sesonger, og hun
forteller at den er helt perfekt å
kjøre. Hun har kjørt atskillige
turer mellom Jessheim og Grästorp, før hun flyttet dit i fjor
høst, og i fjor sommer var de på
langtur til Spania. Hun var også
spent på hvordan kroppen ville
tåle det å kjøre stivramme, men
det har gått over all forventning.
- Jeg har fått akkurat den
sykkelen jeg ønska meg, både utseendemessig og når det gjelder
komfort. Dette er min
drømmesykkel, som også er min
tursykkel, forteller en fornøyd
Gunnhild.
Gunnhild på touringchopperen.
ha tilgang til for å bygge
chopperen. Nå trengte hun ikke
lenger å legge bånd på planene.
Nå kunne hun bygge sykkelen
akkurat som hun ville ha den, og
med god støtte, råd og hjelp fra
kjæresten.
Hver helg fra jul og frem til
første helga i juni reiste Gunnhild
til Grästorp, ei strekning på 60
mil tur retur, for å bygge sykkel.
Og på fredagen den helga det var
bikeshow i Norrtälje, var
sykkelen ferdig. Prøveturen var
100 meter fra det ene verkstedet, til det andre. Så var det å
pakke på og dra opp til Norrtälje, dit det er 46 mil, med en
sykkel hvor knapt lakken var
tørr.
”NASA-tilpasning”
Under bygginga ble det en del utfordringer. Den første var at
ramma var bygd kortere bak,
fordi Gunnhild ikke er så lang i
beina. Dette gjorde at det ble
ganske trangt, og alt måtte
”NASA-tilpasses”, som Joachim
kaller det. Den originale oljetanken måtte gjøres mindre,
men samtidig skulle den ha plass
til oljefilter. Da den ble montert
etter lakkering, hadde den en
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klaring på en millimeter på hver
side.
Motoren til chopperen var
Gunnhilds trofaste shovel fra
elektraen, og herfra kommer
også papirene. Sykkelen er godkjent som chopper i Norge, og i
følge Gunnhild gikk det som fot i
hose.
- Jeg bare tok kontakt med
biltilsynet før vi begynte, og da
får man alle mål og regler på
hvordan det må gjøres. Da
slipper man at det blir diskusjoner og krøll i etterkant,
mener hun.
Coileater
Neste utfordring var framnavet.
Siden gaffelen var tre centimeter
smalere enn originalt, og Gunnhild skulle ha et trippsnav, som
også er originalt, pluss doble
skiver, måtte det modifiseres litt.
Det måtte kappes av 3 cm, og da
passa ikke festene til bremseskivene. Derfor måtte de dreies
av, og de måtte sveise på nye
fester. Det var en stor jobb, og
Joachim hadde heller ikke gjort
dette før. Men de fikk det til, og
da var i grunnen de største utfordringene med bygget løst.
Navnet Gunhild har gitt sykkelen

Nr. 3 - 2010

Tekniske detaljer

Detalj på ramma.

Eier: Gunnhild Udnesseter
Bygd av: Gunnhild og Joachim
Årsmodell: 1976
Type: Chopper
Motor: 76 Shovelhead
Gearkasse: Original
Primær: 1 ½ ” belt, Blekkprimær
Forgasser: SU Riviera
Tenning: Original
Eksosanlegg: 1 ¾ ” av eier
Clutch: Alto
Ramme: Hog Tec, designet av
Gard Solberg
Krone: Kustom Tec, 3 cm
smalere
Gaffel: Tolle. Underben av
Wermland
Styre: Kong Karl, innvendig gass
Dekk foran: 300/19
Dekk bak: 185.15
Forskjerm: Nei
Bakskjerm: Flatfender
Lykt foran: Bates, sidemontert.
Feste av eier.
Lykt bak: Damond, Feste av eier.
Bremser foran: PM doble, 4
stempel
Bremser bak: ISR 4 stempel
Tank: Ombygd sporster
Lakk: Cobolt Blå Candy av
Joachim Krantz, motiv: Bladsølv av
Blaster
Sal: Eier
Annet: Oljetank Ombygd orginal
med innvendig oljefilter. Nav foran
ombygd prippsnav, 3 cm smalere
enn originalt. Fotpedaler av eier
Sizzy: Joachim og eier
Lærhåndtak og vesker: eier
Fotbrett foran. (Tursykkel!)

Fiffig veske på cissi til låsen.

Bladsølv og lakk kommer best fem i sola.

Sete med innpreget navn.
Njord står det her.

Spesielt.

Rommelig veske i
samme mønster
som sete..
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Selv om Joachim Krantz brukte mye av vinteren til å
hjelpe sin kjæreste Gunnhild med å bygge hennes
chopper, rakk han også å bygge en ”åkhoj” til seg selv
innimellom. Men når man har så mye chopperdeler i
sitt eie, og gjør det meste selv, er jo det en smal sak.
Tekst/foto: Elin Bakk

For enkelhets skyld tok han motoren fra sin forrige chopper, ved navnet ”Pundarhojen” som
han fikk flere priser for i Norrtälje i 2008. Men etter hvert skal han ha en annen motor i
den. Sykkelen skal være hans tursykkel, og den har allerede vært utprøvd på ferieturen til
Spania i fjor sommer. Lakken er inspirert fra hippietiden, lik Joachims forrige chopper, motiv
er laget av Blaster. Stilen er ganske ”flummig” som det heter på svensk, og tar seg utrolig
godt spesielt i solskinn.Og selvfølgelig er det Gunnhild som har laget veske og sete på
sykkelen.
Vi lar bildene tale for seg…
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Norges største spesialforretning for Harley-Davidson

Vi hjelper deg
med det meste.

www.gampromotion.no

...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
• Vinterlagring

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

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

• Vi er blitt Zodiac-forhandler
• Vi får tak i det du trenger til din H-D!
• Katalogen finner du hos oss!
Vi fører de mest kjente
merkene innen mc-bekledning,
sikkerhetsutstyr og biker-gear!

P ur p le P a i n Ta t t o o
åp ner avdelin g h o s o ss!
lø rd a g 9.o k t o b e r !

Tekniske detaljer:

Nettbutikk kommer om kort tid!

Eier: Joachim Krantz
Bygd av: eier
Årsmodell: 1949
Type: Chopper
Motor: Panhead
Gearkasse: Original
Primær: 1 ½ ” blekkprimær
Forgasser: Su Riviera
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Tenning: Dyna
Eksosanlegg: 1 ¾ ” Shotgun
Eksosventiler: Rove
Ventilløftere: Jims
Clutch: Alto
Ramme: Original, ombygd av
eier og Vermland
Krone: Tolle
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Gaffel: tolle + original
Styre: Kong Karl
Dekk foran: 300/19
Dekk bak: 165/15
Forskjerm: Nei
Bakskjerm: Flatfender
Lykt foran: Bates
Lykt bak: Chopper

Bremser foran: Brembosifton
Bremser bak: Original
trommel
Tank: Ombygd peanut
Lakk: Eier, motiv: Blaster
Sal: Gunnhild
Annet: Sifton Nav, Heartpegs

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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