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Er her!
Nysgjerrig på de nye modellene fra Harley-Davidson®? Da ses vi i butikken vår!

Lazy Boyz Harley-Davidson Oslo
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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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Ho ho ho...
Det skulle vel være en passende
hilsen i disse dager, siden jula
nærmer seg med stormskritt.
Stakkars de som ikke har
boksene fulle av julekaker, ikke
har alle julegavene innkjøpt i god
tid og trygt gjemt for lenge siden,
og som slettes ikke har unnagjort
hverken julevask eller griseslakting. Nå er det vel ikke så
mange av Harley News sine
lesere som slakter gris til jul, når
jeg tenker meg om. Og det er
kanskje heller ikke så mange av
dere som driver med baking og
rundtvask. Men hva så?
Har du ikke kjøpt en eneste
julegave enda, anbefaler jeg vår å
ta en titt i vår eminente nettbutikk. Der finner du garantert
gaver til hele familien. I alle fall til
de fleste.
Jul blir det uansett, om man så
velger Grandiosa som julemat.
For når vi kjenner godt etter, så
er det hverken gavene eller
maten som er det beste med
jula. Klart det er godt med god
mat, og julemat i sin særdeleshet.
Og det er gøy med pakker. Men
hva er vel all julematen, om vi
skulle sittet der og spist den
alene, og er ikke det morsomste
med å gi gaver, uttrykket i ansiktet på den som åpner pakken,
med akkurat den gaven de
ønsket seg?
Nøkkelordene her er felleskap
og samhold. Trivselen med å reise
enten hjem til en familie man
kanskje ikke ser så ofte, eller
venner man gleder seg til å tilbringe tid med. At man faktisk har
tid til å være sammen, kose seg
med den gode maten, og glede
de vi bryr oss om, med gaver.
Dette kan vi igjen linke til det
livet vi som har denne felles
motorsykkelinteressen liker å
leve. Her handler det også om
fellesskap, samhold, og evnen til å
være inkluderende.
Jeg kan vise til et eksempel fra
min egen hverdag. I H-DOCN
systemet er jeg så heldig å få
være med på noen samlinger og
møter på grunn av vervet jeg har.
Når vi møtes er det også en
sosial del. Det kan være en
middag sammen med gode HDOCN venner, og gjerne noen
øl på byen i godt lag etterpå.
Noen ganger er vi i Oslo, og

noen ganger er vi i andre byer, og
da får ofte en distriktskontakt,
som er lokalkjent, oppgaven å
legge til rette, både møtelokale
og det sosiale. Og da er det ofte
at medlemmer i DK-ens omgangskrets blir med på det
sosiale. Utrolig hyggelig, og på
denne måten knyttes ofte nye
bekjentskaper.Vi legger også ut
invitasjoner til medlemmene på
Facebookgruppa vår, for at
medlemmer skal bli med oss på
det sosiale når vi har møter. Men
det vi ser, er at det er svært liten
respons på dette, om ikke
medlemmene kjenner noen av
oss fra før.
Og sist vi var i Oslo på møte,
fikk jeg meg en tankevekker. Jeg
hadde kontakt med et av våre
medlemmer som var i Oslo på
Motormesse og som i likhet med
oss bodde på hotell i tigerstaden.
Jeg sa at han måtte gjerne bli
med oss ut, siden vi skulle ut og
spise og kose oss etter møtet.
Dette er kanskje en normal reaksjon, med han var faktisk litt
tvilende, ville ikke trenge seg på,
osv…
Jeg håper virkelig ikke at vi som
sitter i de innerste rekker av
denne organisasjonen sees på
utenfra som en hard kjerne, som
ikke vi ha noen innblanding utenfra. Jeg svarte at vi er en inkluderende organisasjon, og
grunnen til at vi er i dette fellesskapet, er at vi vil bli kjent med
enda flere likesinnede. Enden på
visa var at han møtte oss på
hotellet, ble med oss ut, og flere
medlemmer kom også til etter
hvert.Vi hadde en kjempekveld.
I fellesskap. Det er dette vi vil ha
mer av. Kast deg ut av godstolen,
send en mail, en sms eller melding på Facebook. Ta kontakt med
din DK, i det minste bare for å si
hei. I vår digitale hverdag slipper
du faktisk å lette på rompa for å
ta kontakt. Et lite tastetrykk, en
sms, og telefon kan man faktisk
også bruke. Med de media vi har
tilgang til, har vi uante muligheter
til å informere og finne info. Hvor
mange av dere har ikke knyttet
nye gode vennskap og bekjentskaper når vi har hatt problemer
på veien og en biker har kommet
forbi, stoppet, og tilbudt både
overnatting og mekkehjelp. Er

det ikke et paradoks at det er
når vi har problemer vi tar kontakt. Hva med å stikke innom en
klubb der du ikke kjenner noen.
Gå bort til han som har parkert
H-D-en på andre siden av
bensinpumpa, og si hei, selv om
du aldri har mott han før. Faren
for at du blir misforstått, at
personen blir sur, eller irritert
over at du tar kontakt, er forsvinnende liten. Men det er stor
fare for at du kan utvide din bekjentskapskrets, og kanskje får du
også en ny venn. Et bikerhjerte
banker alltid for likesinnede, uansett hva som står på ryggen.Vi er
vel ikke bikere for at vi skal sitte
på hver vår stein og se tøffe ut!
Jeg vet dere er mange der ute,
som ikke er med i noen annen
klubb enn H-DOCN, kanskje har
du vært ute av miljøet en stund
og ikke kjenner så mange? Eller
du har akkurat kjøpt deg en
Harley, og har ikke noe mc-nettverk. Min erfaring er at så lenge
vi har denne felles interessen, blir
det aldri tomt for noe å snakke
om. Og vi som er medlemmer i
H-DOCN bør kunne dele mer
enn et blad. Det er bare det at
ingen kommer inn i stua di og
henter deg. Du må faktisk ta det
første skrittet selv.
Så når du nå sitter og planlegger
neste sesong er det bare å plotte
inn et H-DOCN treff nær deg,
eller flere. Meld deg på som frivillig, da er du garantert å bli kjent
med mange kjekke folk. Eller du
kan dra dit som gjest. Men sitt
ikke hele helga utenfor teltet ditt
og betrakt utenfra. Gå bort til
noen og si hei. Du kommer ikke
til å angre. Og til dere som er en
gjeng som reiser sammen. Ta
kontakt med andre, be de bort til
leiren deres, og spander gjerne
en øl. 2011 er året vi alle skal bli
kjent.
Når vi nå først er inne på treff og
2011. Den første helga i juli skal
vi feire vårt 25-års jubileum i
Frya leir i Gudbrandsdalen. Først
og fremst vil vi at du kommer og
har ei kjempehelg sammen med
oss. Her blir det rock’n roll, god
mat, stands, mulighet for
innendørs overnatting, aktiviteter
og fellestur.Vi skal virkelig slå på
stortromma, så dette vil du ikke

miste. Og har du anledning, får
du gjerne ta ei økt i innslipp, eller
butikk i løpet av helga. Enda en
gylden mulighet til å treffe enda
flere kjekke bikere. Ta kontakt
med DK Heidi, kontaktinfo finner
du på DK-sida.
Vi skal også ha First Run på
Røros, Run to the Arctic Fun i
Storfjord, Late Summer Run i
Gudvangen, og Final Run, som nå
er flyttet til Tornados MC sine
klubblokaler på Kyrksæterøra.
Family Run henger foreløpig i det
blå, ny arrangør etterlyses
herved. Datoer ligger på
hjemmesiden vår www.hdocn.no, og mer info vil komme
etter hvert som det blir spikret
på plass.
Glem heller ikke jubileumsturen
vår til USA. Plakat et annet sted i
bladet. Enda ikke for sent å få
rabatten for tidlig påmelding.
Jeg vil også takke alle som har
levert stoff og bilder til blad og
kalender. I dette bladet er det
mange artikler fra forskjellige
medlemmer og kanter av landet,
og slikt gleder et redaktørhjerte.
Stå på folkens, fortsett slik. Derfor ble det heller ikke prioritert
med en egen sykkelreportasje i
dette nummeret, men siden dere
fikk hele tre sykler i forrige
nummer, vil jeg ikke ha noe
surmuling for det.
Tove på medlemskontoret
melder at hun fremdeles får
blader i retur, uten at det går
frem hvem som skulle ha de. Har
du flyttet, må du melde om din
nye adresse for at du skal få
bladet. Kjenner du noen som av
en eller annen grunn ikke får
bladet, men har betalt, be dem ta
kontakt med Tove på medlemskontoret. Mail: medlemskontoret@h-docn.no eller ring eller
sms på +47 918 40 326. Det aller
enkleste er å gå inn på
hjemmesida, www.h-docn.no og
melde ny adresse der.Velg ”info”
og ”medlemskontor.”
God jul da folkens, ha et flott
nytt bikerår, med mange nye bekjentskaper.
Hilsen Redaktøren
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Den store
Tre dager med fantastisk sommervær, skinnende
amerikanske motorsykler, herlige mennesker, fest
og konserter. Det var fasiten på Harley Days 2010,
også kalt Europas Sturgis.
Tekst/foto: Gunna J. Lundal
Noen liker litt ekstra pynt.
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frihet
Over 600.000 besøkende var
innom den store markedsplassen
Großmarkt i
dagene 25. til 27. juni 2010. Her
kunne man besøke markeder,
boder, Stunt-show, Ride-in-bike
show, live musikk og parader.
Døgnrytmen ble å besøke Harley
Großmarkt om dagene, for de-

retter å nyte det glade natteliv på
Reeperebahn og der Große
Freiheit etter mørkets frembrudd. Kan livet bli bedre for et
bikerhjerte?
Der Große Freiheit er navnet på
en forlystelsesgate i St.Pauli, som
blant annet er kjent fordi det var

Natteliv.

her The Beatles hadde sin aller
første betalte spillejobb. Det
skjedde den 17.august 1960. I tillegg gir jo dette flotte navnet på
gaten Der Große Freihet assosiasjoner til livet på en Harley
Davidson.
Etableringen av Harley Days på
Hamburger Großmarkt,

sentrumsnært i maritime omgivelse ble en suksess. Så sett av
helga 24. til 26.
juni 2011. Da er de i gang igjen.
For info:
gunnarlundal@gmail.com

Electragutta.
Livlig ved havna.

Forseggjort tank.
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Inspirert av
Odin (fra det Norrøne Óðinn)
er den mektigste og klokeste av
gudene i norrøn mytologi. Andre
navn var Enøye, Allfader,Valfader,
Hærglad, Hærblinde, Jevnhår,
Wothan(engelsk) Langskjegg,
Ravnguden, Tveblinde. Odin var
også krigsgud og nattens gud.
Han hadde sitt sete i Valaskjalv,
selve høysetet heter Lidskjalv
(Hlidskjalv). Fra dette setet ser
Odin utover hele verden. Hans
far var Bor, som igjen var sønn til
Bure. Bure blir regnet som
stamfaren til æsene i den
norrøne mytologien. Moren var
Bestla, datter av jotunen
Bolthorn. Han hadde to brødre i
Ve og Vilje. Han hadde flere barn,
men mest kjent er vel Tor og
Balder. Odin var gift med
Frigg(den mektigste gudinnen),
Jord (moren til Tor), Rind og
Grid. Odin har to ravner, Hugin
(Tanke) og Munin (Minne) og to
ulver, Gere (grådig) og Freke
(grisk). Han har også en hest,
Sleipner. Odin har spydet
Gungne som alltid treffer det han
kaster etter og gullringen
Draupne som drypper 9 kostlige
ringer hver dag. Eksempel på
klubbnavn; Odin MC, Sola.

Sleipner (fra det norrøne
Sleipne) er den åttebeinede
hesten til Odin. Den er den raskeste hesten i verden, og løper
like raskt i lufta og over vann
som den gjør på land. Loke, som
er en spesiell gud er moren til
Sleipner. Loke kan gjøre seg om
til enhver dyreskikkelse og her
er han ei hoppe som føder
Sleipner. Det er kun Odin som
får lov å ri på Sleipner. Faren er
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hingsten Svadilfare . Sleipner Mc,
Lillehammer har tatt dette
navnet.

Mjølner. Han hadde også et styrkebelte som het Megingjord
rundt livet. Dette skulle gi han
styrke nok til å kunne løfte

Mange i mc-miljøet har tatoveringer
eller ryggmerker som stammer fra vikingetiden og norrøn mytologi. Her
kommer en kort innføring om noen
klubbmerker og litt generell info om
de vanligste navn innen gudeverden.
Tekst: Taz Berger

Tor (fra det Norrøne
Thórr) er sønn av Odin. Tor går
under mange navn bl.a.Vingtor,
Asator, Einride, Thur. Og han er
den nest mektigste guden. Han
er tordenguden og bestemmer
over vær og vind. Tor var gift
med Siv og de fikk sønnen Mode
og datteren Trud.. Tor og Siv
bodde på gården Bilskirne som
ligger i Trudvang (Styrkens bolig).
Trudvang ligger i Åsgard. Som
mange andre av gudene, var han
også fruktbarhetsgud og krigsgud. Tor var kjent for å være sta,
korttenkt og hadde et humør
som svingte veldig. Tor kjempet
stadig mot jotnene, han brukte
Mjølner som våpen, dette var en
hammer. Tor hadde to bukker,
Tanngnjost (tanngnissende) og
Tanngrisne (stort mellomrom
mellom tennene). Med disse
spent foran en vogn kjørte han
over himmelen med et forferdelig bråk eller torden. Disse
bukkene kunne han også spise.
Hver morgen var de igjen
levende, bare han husket å legge
alle bena opp i skinnet igjen.
Asator Mc, Stavern og Vingtor
Mc, Romerike har klubbnavn
inpirert av Tor.
Mjølner var Tors hammer.
Hammeren var smidd av dvergen
Sindre. Tor traff alt han siktet på
og den kom også alltid tilbake til
hånden hans. Han brukte en
jernhanske for å holde på

Nr. 5 - 2010

Mjølner. Det ble også sagt at jo
mer man strammet beltet, jo
mer kraft ga det. Mjølner Mc,
Gjøvik er eksempel på klubbnavn.
Nivlheim er på nordsiden av
verden, før alt liv fikk sin begynnelse. Her var det kun frost og
tåke. På sørsiden er Muspelheim
som besto av varme og flammer.
Mellom disse verdner var ingenting, også kalt Ginnungagap. Det
var i møtet mellom disse to
verdner alt liv skulle starte. Langsomt begynte isen og smelte og
fram kom et kjempestort vesen
som man kalte for Yme. Dette
vesenet var tvekjønnet. Mens
isen smeltet, dukket nok et liv
opp, nemlig Audhumbla, ei diger
ku. Ut fra hennes kjemestore jur
rant det strie strømmer med
melk. Dette brukte Yme som
mat.Yme paret seg med seg selv,
og slik fikk de første jotnene liv.
Mens kua Audhumbla slikket på
isen, dukket det etterhvert opp
et vesen som man kalte for Bure,
dette var Odins bestefar.
Nivlheim Mc har sitt navn herfra.
Jotunheimen stammer fra
norrønt, hvor jotun betyr
kjempe. Jotunheimen blir da
kjempenes gård/heim.
Jotunheimen Mc, Sjåk er eksempel på klubbnavn.
Balder (norrønt Balder eller
Baldur, betyr muligens herre) er

sønn av Odin og Frigg, og halvbror av Tor. Han skal være gud
for kjærlighet, lykke og
skjønnhet. Han var gift med
Nanna og sammen hadde de
sønnen Forsete. Balder bodde på
Breidablikk som betyr ”stedet
med god utsikt”. Balder hadde et
storslagen skip som het
Ringhorne. Etter sin død ble han
brent på dette fagre skip. Dette
tok de andre gudene som et tegn
at Ragnarok (verdens undergang)
nærmet seg. Herfra har vi Balder
mc, Drammen
Ragnarok (norrønt Ragnarökr) er i norrøn mytologi slutten på alle gudene og deres
verden. Det store slaget som utspiller seg skal ha vært forutbestemt. Tor kjemper mot
Midgardsormen, som han beseirer. Men kort tid etterpå segner
han død om. Dette skyltes all
den giften som Midgardsormen
sprutet over Tor. Odin blir slukt
av Fenrisulven og verden går

under. Mange andre ting skjer
også, men blir for omfattende å
skrive om her. Klubbnavn: Ragnarok Mc, Hammerfest.
Fenrisulven er sønn av Loke
og Angerboda. Den har søsknene
Hel og Midgardsormen, dessuten
har den to halvsøsken i Nare og
Vale. Fenrisulven lot seg ikke
binde før de lagde en lenke av
kvinneskjegg, pusten til fisken,
røttene til fjellet, spytt fra fuglene
og lyden av kattepoter. Ingen av
disse tingene finnes den dag i
dag, og var derfor umulig å bryte.

det norrøne
Navnet på lenken var Gleipne.
Når Ragnarok starter, kommer
den seg løs og åpner kjeften så
vidt at den sluker jorden med
underkjeven og himmelen med
overkjeven. Den dreper også
Odin.Vidar som er sønn av Odin,
dreper da Fenrisulven ved å slite
i stykker kjeven dens. Herfra har
vi Fenris mc, North West.
Valkyrjer/Skjoldmøy/Valk
yrier er kvinnelige dødsvetter
sendt av Odin. De er sendt for å
holde øye med alle krigere og ta
de drepte med tilbake til Åsgard.
Her blir alle drepte vekket til live
og de blir da Einherjer. I Åsgard
deler Odin og Frøya de drepte
krigerne mellom seg. Halvparten
blir med Odin til Valhall og den
andre halvparten drar til
Folkvang med Frøy. Eksempel på
klubbnavn;Valkyrie Riders
Cruiser Club, Norway og
Skjoldmøy Mc, Hordaland
Valhall er festhallen i den store
og mektige borgen Åsgard.Valhall
har 540 dører og hver dør er så
vid at det går 800 einherjer side
om side. Her er det Odin som
hersker. Her har de grisen
Særimme som hver dag blir spist,
men på kvelden er den i live på
nytt. På taket av Valhall går
Heidrun, ei geit, som har nok
mjød i sine jur til at alle har mer
enn nok å drikke. Dette renner
ned i store drikkekar. Odin selv
drikker ikke mjød eller spiser.
Hans inntak er kun vin, og all mat
som han får, gir han videre til
sine to ulver Freke og Gere.
Klubbnavn:Valhall Mc, Kr. Sand
Det finnes sikkert flere klubber
med Norrøne navn rundt omkring, men her er det i hvert fall
noen av de og hva deres navn
betyr. Ønsker man mer informasjon om dette temaet
anbefaler jeg å søke på nettet,
eller kjøpe bøker om emnet.
Takk til Sleipner MC og Vingtor
MC for lån av klubblogoer. Red.
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Norwegian Bike
Weekend for andre
Campen.

Avreisen gikk fra Stord kl. 0615 på torsdag, da dette var dagen for åpning årets
Norwegian Bike Weekend. Som vanlig var det Inkslinger Mc, South-East, Old Hogs Mc,
Moss og Stokers Mc, Aas, som skulle stå for festivitetene.
Tekst/foto: Taz Berger
Roger fra Vingtor og Thore fra Powerplant utveksler historier.
De som var der i fjor var fornøyde, i hvert fall om man skal
tro de jeg hadde pratet med og
de som hadde uttalt seg om
treffet på Facebookgruppa. Men
dette gjensto å få bekreftet og
jeg gledet meg faktisk til å dra.
Jeg har ikke alltid hatt like entusiastiske utbrudd når jeg skal
på treff, men nå kjente jeg en
kribling det var lenge siden jeg
hadde følt. Sånn i farten må jeg
tilbake til Superrally i Danmark,
for å ha noenlunde samme
”kjenslan” som de sier på
svensk!!
Kjølig start
Starten fra Stord var i tidligste
laget, med hensyn til temperatur.
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Det var ikke mer enn tre plussgrader, det kjennes litt kaldt for
en som helst vil bo i Florida hele
året. (Les: ha det varmt) Etter en
times kjøring til Ølensvåg, var
det tid for mer klær og varm
kaffe. Jeg begynte å bli litt
skeptisk, siden jeg kun hadde
kjørt en time, og allerede var
pinne stiv av frost. Jeg så ikke
akkurat ikke fram til ytterligere
seks - sju timer med i samme
temperatur. Men med varm kaffe
innabords, og masse ekstra klær
dro jeg videre.Vel opp på
Haukelifjellet ble det ikke noe
kaldere, snarere litt varmere,
ettersom solen begynte å gjøre
hva den skal gjøre.Varme oss
bikere. Turen gikk videre uten
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gang
Langveisfarende.
problemer, med kaffestopp i
Røldal og på Notodden. Jeg
svingte av etter Drammen for å
kjøre ”nye” tunnelen under Oslofjorden, og rett til Drøbak. Den
var lys og trivelig i motsetning til
en del tunneler over fjellet. Så
bar det ut på E6 og retning Moss.
På ville veier
Jeg kjørte og kjørte og kom på
en vesentlig ting. Jeg hadde glemt
å se på kartet over hvor jeg
skulle. Det kan vel ikke være noe
problem, tenkte jeg. Treff som
dette setter jo alltids opp skilt
fra hovedveiene. Haha, hvor feil
man kan ta. Jeg kom helt ned til
Råde, uten å ha sett noe skilt, og
forsto at dette var feil. Jeg svingte
av ved Smartklubb og så ikke et
menneske. Gikk så inn på et kontor og spurte hvor Nike
batteriene hadde vært, men som
nå var nedlagte. Nei det hadde
de aldri hørt om. Men siden jeg
også hadde nevnt Våler kommune, sa de at jeg kunne få
telefon nummeret dit og så
ringe. Jo da, det ble gjort og jeg
traff en meget hyggelig dame på
sentralbordet som selvfølgelig
Baren oppe foran scenen.

kunne forklare meg veien dit. Jeg
måtte tilbake til Moss, svingte til
høyre, gjennom rundkjøring og
så videre. Jeg snudde og kjørte
som anvist. Fortsatt ingen skilt,
men jeg regnet med at jeg var på
riktig vei.
Ankomst i solskinn
Etter en stund kom jeg til en
matbutikk. Her stoppet jeg og
spurte etter det samme på nytt.
Jo da, fortsett noen kilometer tilbake og så svinge mot Elvestad
og Skåner, så ville jeg finne fram.
Haha, tenkte jeg langt inne i
skjegget, svingte rundt og kjørte
tilbake. Etter å ha svingt mot de
to stedene, begynte jeg nok en
gang å tvile på om dette var
riktig, til jeg plutselig så et skilt
hvor det sto Inkslinger på. Jeg
bråbremset, snudde og kjørte
opp bakken. BINGO! Endelig
framme. Klokken var passert
15.00 og etter 9 timer på biken,
var det godt å treffe en som
kunne fortelle meg at billettsalget ikke var åpnet ennå, men
det var bare å kjøre inn og sette
opp telt, så kunne vi ta betaling
og bongekjøp senere. Helt greit,

for min del, men uten bonger,
hm.. Mens jeg begynte på teltet
kom en fra Old Hogs for å ønske
meg velkommen. Jeg klagde på
veimerkinga og det ble straks
satt i gang utkjøring av stolper
med merke på. Utrolig effektivt.
Jeg gikk opp til klubbhuset hvor
jeg traff på John, som kunne
servere meg en meget kald
drikke, for å fjerne noe av veistøvet. Og jeg kan love at det
smakte meget godt! Ned igjen til
teltet som ble satt opp. Så fikk
jeg en omvisning på området av
John. Alle fasiliteter ble sjekket ut
og igjen, dette lovet bra. Jeg traff
flere fra alle arrangørklubbene og
noen nye kalde ble nytt i
strålende solskinn. Kvelden ble
rolig, baren hyppig besøkt og vi
koste oss.
Vellykket treff
Fredagen startet med strålende
vær og det var godt. Etter en
natt med minst tre kuldegrader,
det virket i hvert fall slik, var det
godt å gå på oppvarmet toalett.
Her (tidlig om morgenen) kunne
man sitte og få tilbake kroppsvarmen. Her var også oppvarmet

rom med dusj/varmt vann.
Frokost ble fortært og de kunne
fortelle at det hadde vært fire
grader pluss om natten. Jeg var
ikke helt sikker på det.
På dagen kjørte jeg en tur til
Sarpsborg for å treffe venner, og
hadde en god kaffe i gågata.Vel
tilbake var det kommet atskillige
flere telt, og det var hyggelig å gå
rundt å treffe gamle og nye
venner.
Musikken var bra både fredag og
lørdag. Både blues, rock, country
og hardrock ble presentert. Og
jeg tror alle trivdes kjempegodt.
Treffet hadde besøk av en stor
gjeng fra England, noen fra
Australia, Malta, Sverige og
Danmark. Godt å se at så mange
forskjellige mennesker og
klubber går godt sammen på ett
aldeles utmerket treff. Takk til
alle i arrangørklubbene og en
spesiell takk til John (Inkslinger
Mc) og Geir (Old Hogs Mc) for
en utmerket helg. Et stort pluss
for lyse, rene og varme toaletter.
Jeg gleder meg allerede til neste
år.
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Matservering og John.
Glade bikere.

To fra Malta og Geir.

På Haukeli.
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Protesterer
mot vestforbudet
Allerede før bystyret i Haugesund hadde gjort vedtaket om å forby alle med antrekk som viser mc-tilhørighet inngang på utesteder, gikk politiet og bystyret ut i
media og advarte mot mc-kriger og fortalte hvor farlig mc miljøet er. Denne forhåndsdømingen ville vi ikke finne oss i, og bestemte oss for å gå til mottiltak.
Tekst/foto: Tom Erga. Viking MC

16 juni 2010 fattet bystyret i
Haugesund et vedtak om å
anmode utebransjen i byen til å
nekte alle med mc-vest, mccolors og mc-relaterte symboler
rett til å komme inn på byens
utesteder. Dette på grunn av at
de var redde for etablering av 1%
klubber. Dermed dro de alle
under en kam, og kriminaliserte
alle mc-folk. De ville også at vi
skulle gå offentlig ut å ta avstand
til alle 1% mc-klubber, for de
mener at dette er kriminelle
grupper.Vi er ikke i den posisjon
at vi kan dømme noen klubber i
Norge som kriminelle, som ikke
er dømt for slike handlinger. De
som eventuelt er kriminelle, er
det politiets jobb å ta, ikke vår.Vi
har kjenninger i alle mc miljøer,
og det er ingen kriminelle som vi
vet av. Da blir det helt feil av oss
å forhåndsdømme noen.

Demonstrasjon
I etterkant kom det et skriv fra
stasjonssjefen på Haugesund politikammer som utebransjen
skulle skrive under på. I skrivet
forplikter utebransjen seg til å
nekte alle mc folk inngang til utestedene så lenge de er iført i mc
relaterte klær.Vi i Viking MC
kjørte i gang en aksjon med
media og vi hadde også en liten
protestaksjon 19. juni 2010, for å
vise at vi tok avstand fra vedtaket
i bystyret. Etter dette ble det
masse mediastyr begge veier. 31.
juli 2010 hadde vi en skikkelig
demonstrasjon som ble nøye
planlagt og lagt ut på Facebook.
Her var mediadekningen kjempebra, både lokalt og nasjonalt.
Under aksjonen var det totalt
176 sykler og mange biler, som
kom og viste sin støtte mot
vedtakene. Klubber fra Øst-

landet, Sørlandet og Vestlandet
var representert.
Brev til myndighetene
176 oppmøtte sykler og et stort
antall biler er mange. Man må
også huske på at så lenge folk
kommer i vest, så representerer
de hele klubben. Så egentlig så
var det flere tusen som støttet
aksjonen. Etter dette begynte
ballen å trille. For dette er rent
angrep på ytringsfriheten vår. I
den forbindelse sendte undertegnede et dokument til justisdepartementet, for å undersøke
lovligheten i dokumentet, men
fikk ikke noe svar. Deretter tok
vi kontakt med Kyrre Eggen, som
er høyesterettsadvokat, med
doktorgrad innen ytringsfrihet,
og han er også spesialist innen
ærekrenkelse. Han tok saken, og
sendte et brev til kom-

munestyret og ett til politiet. Her
forklarer han at det ikke finnes
noe lovhjemmel for det som
kom frem i dokumentet, og som
bystyret vedtok og politiet
sendte ut. I skrivende stund
venter vi på svar fra kommunestyret og politiet.
Undertegnede har laget en
gruppe på Facebook som heter:
“Vi som tar avstand fra total forbud for mc vest/ mc tilhørighet i
by bildet”, som tar avstand til
bystyret og politiets vedtak.Vi er
godt over 4000 medlemmer.
Meld deg gjerne inn, for å følge
med i saken og for å vise din
støtte.
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100% Viking
Vikingene, av norrønt víkingr, var mennesker fra området som i dag kalles Skandinavia. I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære
ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og
elver vestover, sørover og østover i Europa. Dette foregikk fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000tallet.
Tekst/foto: Heidi J. Leinan
Vikingene som det skrives om
her er også fra Skandinavia,
nærmere bestemt Haugaland og
Hansastaden. Selv om de
kjemper for sine saker, er nok
både lynne og fremgangsmåten
annerledes, og de er ikke like krigerske som vikingene før i tiden.
Og de kjører motorsykkel.
Nytt liv
MC-klubben startet opp i 1994
med fire medlemmer, tre fra
Haugesund og en fra Fauske. I
1996 ble de en registrert klubb.
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På det meste var de 46
medlemmer. Ettersom årene
gikk, døde klubben mer og mer
ut, og til slutt var det bare seks
medlemmer igjen. I 2004 kom
det nye medlemmer til, og
klubben fikk nytt liv. Det er gutteklubben grei vi snakker om her,
med familiefolk i jobb, og det
kjøres ulike sykler. Som leder i
klubben, Tor Olav “Rock” sa det
så godt, “Vi er ikke ute etter
sykkelen, men den som sitter
oppå”. Klubben er independent,
og klubbhuset deres, Bakerøynå,
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blir
flittig
brukt.
Her kan du stikke
innom for en kopp kaffe og slå av
en prat på onsdager og lørdager.
Avdelingen Viking MC Hansastaden ble etablert i 2010. De er
godt i gang med å lage seg et
klubbhus i Bergen.
Samhold og styrke
Klubben har hatt to colors før
de bestemte seg for det endelige
resultatet. Navnet og skrifttypen

har de beholdt.
Colorsen i dag består
av Odins knute –
Odins tre drikkehorn
i en knute. Dette skal
symbolisere Vikingenes samhold
og styrke. Filosofien deres er å
kjøre mc og ha det gøy. De har
mange og ulike aktiviteter gjennom hele sesongen, blant annet
fellesturer i inn- og utland. Det
vises på gutta at de har vært på
mange fine turer i lag, og fått et
veldig godt samhold. De er samstemte og jobber i samme ret-

Kjell får prospekt vesten sin.
ning. Det ser man blant annet på
innsatsen de har, når det gjelder
prinsippet om å få bruke vest på
utestedene i Haugesund. Der har
de gjort en formidabel innsats.
Der bystyret og politi har samarbeidet om å forby vest på utestedene, har Vikingene tatt til
orde mot slik diskriminering og
stigmatisering. I sommer hadde
de både en spontanaksjon og en
planlagt aksjon i Haugesund, hvor

Eldste og yngste viking, Roy og Daniel.
nærmere 200 stykker møtte opp
i solidaritet, for å markere sin
motstand. Dette kan du lese mer
om i en annen reportasje i denne
publikasjon, der Tom Erga,
medlem i Viking MC, skriver om
MC saken i Haugesund.
Midgard
Midgard er et rike i norrøn
mytologi. Det er tenkt plassert
et sted i midten av Yggdrasil.

Midgard er omgitt av en verden
av vann, eller et hav, som er
ufarbar for reisende. Og det
stemmer i denne saken også.
Midgard befinner seg ute i
fjorden utenfor Hansastaden. Dit
må man komme seg med båt, og
det er et nydelig sted for
ettertanke og rekreasjon.
Kanskje det var dette som var
målet for vikingene, da Hansagjengen planla party for Hauga-

landssgjengen ute i Midgard. Det
var vel heller høy partyfaktor og
full rock’n roll som stod i fokus.
Og jaggu kan vikingene nå som
da, holde fest for seg og sine.
Med et unikt vertskap, godt
samhold, god mat og flott underholdning, ble Vikingpartyet på
Midgard en stor suksess.
http://www.vikingmc1996.com
Nattmat..

Bye Bye Midgard.

VikingJam.
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Formann i Viking MC,Tor Olav Rock.

Utsikt fra Midgard.

Vikinger på byen.
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990,Softshelljakke dame og
herremodell

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

400,Collegegenser m kort
glidelås.

275,NYHET! skjorte kort arm

TILBUD
Før kr. 100,-

Nå! 50,Sort T-Skjorte med
røde ermer.

450,Hvit hettejakke,
dame og herre.

100,90,-

100,275,NYHET! Joggebukse med stikklommer. Strikk oppe og nede.
Grå logo.
18

5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006

Nr. 5 - 2010

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

150,-

150,T-skjorte racing.

Kjære medlemmer!
Snart er det jul, og da trenger du kanskje å kjøpe deg
og eller noen av dine en liten julegave. I medlemsbutikken finner du forhåpentligvis alt du trenger. På
nettsiden vår vil du finne flotte juletilbud. Løp og
kjøp! Det har i lang tid vært jobbet for å skaffe nye
sorte hettejakker, men det har vært mange forskjellige hindringer i veien. Jeg kan fortsatt ikke si når den
kommer på lager, men jeg kan love at den vil komme.
NY collegegenser er derimot ankommet, se nytt
bilde. Collegegenseren har ligget på nettsiden en
stund, og har vist seg å være svært så populær. Denne
gangen har jeg valgt å vise et «ekstrabilde» av de
fantastiske produktbildene som var tatt på RTTAF i
sommer «Joggeutstyr – refleksvest og dametopp»
Og jeg sier bare tusen takk til alle de fantastiske fotomodellene. Som alltid tar vi gjerne i mot ris, ros og
ideer på mailadr.: butikken@h-docn.no

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

Damesinglet

450,Orange hettejakker nå på
tilbud.

Nå! 250,H-DOCN beltespenne

200,-

Ortlieb packsekk med logotrykk. Slageren!

Med ønske om ei god jul, fra butikksjefen Kate.

175,-

Refleksvest med
H-DOCN Reklame

65,-

NYHET! Caps med grå
brodering og justering
bak.

85,H-DOCN kaffekrus.

Original Buff® med
H-DOCN motiv

400,-

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,-

NYHET!
Collegegenser

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

i Norge 2011
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 2011
For informasjon om treff i U.S.A.
sjekk ut; www.motorcycleevents.com på nettet!

First Run, Røros 19.-20. Februar
...for å kjenne at man lever!
KUK i Odalen 27.-29. mai. 2011
Rock´n roll både fredag og lørdag.
Nord-Odal MC. Tlf 62976336/95981185
www.nomck.no
Jotunhaus Mc Hause-fest 3.-5. juni 2011
Live music fredag og lørdag. Info/overnatting 415 00 631
www.jotunhaus.no
H.O.G Chapter South East Norway skal arrangere
H.O.G. National Rally 2011 i Badeparken i
Sandefjord 17.-19. juni 2011
Wings and Wheels, Lunde i Telemark 24.-26. juni 2011
Lunde Mc, Streetcars Nome og Nome Flyklubb
Kontaktperson: Max 46425305 - maxpower@tele2.no
Stor camping, Fly, Bil, Mc treff.
Sjekk ut wingsandwheels.no Over 3000 inne i 2010.
25 Years Rally
Frya leir Gudbrandsdalen 01.-03. Juli
Run To The Arctic Fun
Storfjorden i Troms 22.-24. Juli
Late Summer Run
Gudvangen 12.-14. August
Final Run
Kykrksæterøra 30. sept - 2. okt.
Jotunhaus Mc Hause-fest 14.-16. oktober 2011
Live music fredag og lørdag. Info/overnatting 415 00 631
www.jotunhaus.no

Med bra briller beskytter du øynene samtidig som du ser
bedre. Forutsatt at du velger rett briller selvfølgelig. Med
snart 20 års erfaring velger og utvikler Velodrom modeller.
Vi har selv kjørt motorsykkel i mange år, så vi vet hva som
kreves. Vi ser brillene som ikke bare en motegreie, men
også som en del av beskyttelsesutstyret. Alle våre modeller
gir bra beskyttelse, ﬁn sikt og er behagelige å ha på. Og
billige, til tross for den høye kvaliteten – 269 kr.

®

Brune og gule glass er perfekt
for deg som kjører mye i tuneller!
Kjøp brillene hos din lokale forhandler. F.eks: Bikeshop , Lazy
Boys. Du kan lese mere om brillene på www.velodrom.com

BESTE MOTORSYKKELBRILLER SIDEN 1988

Distributør I Norge: Super-T, Trondheim, tlf 95 82 91 50

Snyggingen bär
Corrida med brune glass.
På hjälmen: Aviator goggles.

MC-briller – vårt bidrag till din MC sommer
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Rockernes 15-års jubileum
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Siste helga i oktober samlet bikere seg fra fjern og nær i
klubbhuset til Rockerne MC, for å feire at det var 15 år
siden klubben ble startet.
Tekst: Ellen Marie Bisgaard/Elin Bakk
Foto: Ellen Marie Bisgaard/Rockerne MC
Cirka 250 feststemte
bikere, fra 29 klubber,
pluss andre gjester, hadde
satt kursen mot Jevnaker
og festsalen i Bøndernes
hus, hvor Rockerne MC
har klubblokale i
kjelleren. Festen startet
allerede på fredag, da de
første gjestene ankom,
fortsatte på lørdag og
holdt på ut i de små
timer. Her fikk gjestene
både vått og tørt, og
Tumbletunes sto for
musikken på selve festen
på lørdag.
Jubilantene mottok
mange fine presanger, og
de hadde en morsom utstilling av hvordan det ser

ut når en rocker driver
på i garasjen. Her hadde
de minste detaljer blitt
gjenskapt. De hadde
også stilt ut et par av
klubbmedlemmenes
sykler.
Ren H-D klubb
Flere av medlemmene i
klubben, som er en ren
Harleyklubb, har stor
kunnskap om skruing og
bygging av sykler, noe
resten av gutta drar nytte
av. Slik som det er i de
fleste andre klubber.
Rockerne er en klubb i
vekst, og har i dag åtte
medlemmer. Tre av disse
har vært med i alle

Nr. 5 - 2010

femten årene. De har
også fire prospekter og
en hangaround. Selv om
snittalderen på
medlemmene øker, har
de også fått med seg den
yngre garde.Yngstemann
i klubben, Kristian på 19
år, fikk under festen prospektstatus.
Gladgutter
Rockerne MC reiser mye
rundt på treff, fester og
besøker andre klubber.
Deres motto er at man
kan ikke bare ha det gøy.
Det må være litt moro
også. Derfor arrangerer
de også to egne fester i
året. Forhjulsparty, som

det sier seg selv arrangeres før jul, og bakhjulsparty, som foregår
etter jul. De har også ansvaret for gjennomføringen av Randsfjorden
rundt, som foregår hver
1. Mai. Da disker gutta
opp med kaffe og nystekte vafler. Der kan det
møte opp 300 sykler av
alle merker, om været er
bra.
Hver fredag fra klokka
19.00 er kaffen varm og
baren åpen hos
Rockerne, så stikk gjerne
innom om du er på de
kanter.
www.rockernemc.com

Richard Andre fra Hydra mc og fersk prospekt Kristian i
Rockerne mc er med på å holde snittalderen nede.

Bikere fra fjern og nær kom for å feire jubilantene.
Rockerne feriet sitt 15-års jubileum med brask og bram.

Kari og Mia fra Squaw mc er i festhumør.

Rockerne hadde laget en utstilling over
garasjelivet, med utrolig gode detaljer.
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Tett med feststemte
mennesker foran baren.
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Arne, til venstre, eier nå Svarten, som Tommy hadde før, og Morten, til høyre, bygde. Noe bør holdes innen klubben.
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Nytt mc-verksted
på Nordmøre

Denne Nortonen stod også i verkstedet.

Vect AS består av Rune, til venste, og Steinar.

Her skrur de på motorsykler av alle merker.

Vect AS er navnet på et nytt tilbud til motorsyklister på Nordmøre. Verkstedet, som
er lokalisert i sentrum i Surnadal, er autorisert for både biler og motorsykler, og de
reparer også båten din om du skulle ha et slikt behov.
Tekst: Villy Stølen/Elin Bakk
Foto: Villy Stølen
Firmaet består av daglig leder
Rune Berle, og
verksmester/mekaniker og HDOCN medlem Steinar Dyrnes,
som er utdannet mekaniker og
har 25 års erfaring i å skru på
Harley-Davidson.
Verkstedet var opprinnelig et

Yamaha-verksted, som ble kjøpt
opp av Berle. Firmaet Vect AS så
dagens lys i mai 2010. I løpet av
sommeren hadde han fått med
seg Dyrnes, som var den mcmekanikeren han ville ha, og
firmaet var komplett.
De tar på seg de fleste repara-

sjoner på både bil, båt og alle
motorsykkelmerker, og overhaler
også din H-D motor om det
skulle være nødvendig.
- Vi har både olje, plugger, oljefilter og andre vanlige deler for
H-D på lager. Med vår beliggenhet mellom Ålesund og

Trondheim, har vi ingen
problemer med å få deler levert
på dagen fra H-D Ålesund og
H-D Trondheim, forteller Steinar
Dyrnes, som i disse dager er
opptatt med vinterklargjøringer
av motorsykler.
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Foto Red.

Foto, Ernst Arvid Seland.

Foto, Jostein Mo Andersen.

Kuk i Odaln, foto, Lene Fohlin.

Oi oi oi, roe reka, sterkt blir det. Foto Fred Magne.
To generasjoner Lindberg på tur. Innsendt av Kjell Lindberg.
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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.

2.650,2.650,-

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.

urn Signal
Clear Tu
Kun

1.990,-

Kun
Heavy Duty:
Kr 2300,-

Hjul 60 eiker

Ultima 55 mm
opp-ned gaffel

91,-

1200 Sportster
sylindere

Alle typer 1965-99

2.520,2.520,
,-

1.990,-

1,5 kW, kontakter på
siden for bedre plass

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

Softail 91–99
Kun

7.900,-

6-trinns girkasse
m/høyredriving
Kun

10.900,-

Laydown Baklys
Kun

750,-

Sisssy bag

990,-

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

EVO motor

12.900,-

Fra
Fra 34.000,-

Kun

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

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

990,-

KüryAkyn Speil
Zombie, pr par
Maltese, pr par

1450,1150,-

Phantom Highway bars
Kun

3650,Komplett
tenningsanlegg
Ultima Singleﬁre.

1990,-
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grafisk produksjon: gampromotion.no

Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490
490,490

