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Pris i svenska kronor. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.
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Når dette skrives, er det enda
full vinter her på Hedmarken.
Riktignok har tempen vært mer
over, enn under ti minus de
siste dagene, sola er framme
lenger og lenger, og dagene blir
lengre og lysere. Men jeg må
nok si at det er langt fra vårføl-
elsen enda, i alle fall når jeg ser
ut av vinduet på all snøen. Og
mer av den har nok tenkt å
komme flere ganger, før min
tohjulte venn kan trilles ut i
vårsola.
Men tross alt, februar er jo bare
en mikroskopisk måned, og når
du leser dette er vi allerede i de
siste dagene i februar, kanskje
allerede i mars. Og da må vel
vårtegnene ha kommet hit til
innlandet og. Jeg har sett på
facebook at noen av mine mest
kjørekåte venner allerede har
vært en luftetur med jernet, i
deler av landet hvor det ikke er
så vinterlig. Men for egen del
venter jeg nok til vi begynner å
få litt varme i lufta før jeg tar
årets første tur. Det er for-
delene med å bli litt eldre, og
har holdt på med dette i noen
år. Man er ikke riktig så
utålmodig at man kjører i sikk-
sakk mellom issvullene, men kan
vente til det blir litt mer be-
hagelig temperatur.

Dette året blir et spesielt år for
H-DOCN. Vi skal feire at det er
25 år siden noen idealistiske
sjeler samlet seg i et lokale i
Oslo, for å starte H-DOCN. Jeg
har fått tak i noen stensiler,
produsert i 1986, og 1987,som
vi nok kan kalle forløperen til
Harley News. Det er litt
morsomt å lese, for da de skulle
arrangere fest, kunne de ikke
invitere alle, på grunn av plass-
mangel. Jeg kan i alle fall på
vegne av styret i H-DOCN, love
at det skal være plass til alle
som har lyst til å komme på
vårt jubileumstreff på Frya Leir i
Gudbrandsdalen første helga på
juli. Det finnes mulighet for

overnatting innendørs, om du
ikke føler for å ligge i telt. Info
om rombestilling finner dere på
plakaten, som ligger på
hjemmesida vår.
På treffet vil det bli god mat,
handlegate, treffleker, fellestur
og god stemning som det pleier
å være på alle våre treff. Men vi
vil at dette treffet skal være noe
ekstra. Du skal skjønne at dette
er et jubileum. Så kom deg på
sykkelen, ta med godt humør og
bli med å gjør denne helga til en
kjempefest. 

I anledning vårt jubileum har vi
også satt i gang en innmeldings-
kampanje. Er du den som verver
flest medlemmer til klubben,
kan du stikke av med hoved-
premien, som er et rei-
segavekort med MC-Travel
pålydende 5000 kroner. Er det
flere med samme antall vil det
blir loddtrekning. De som blir
vervet kan vinne en Ipod Nano,
så her er også en lokkebit til de
som melder seg inn. De som
meldes inn må være registert og
ha betalt for at de skal gjelde. Så
kom igjen kjære medlemmer,
spør dine venner som kjører H-
D. Kanskje de er blitt utmeldt
ved et uhell, eller de har rett og
slett ikke blitt gjort opp-
merksomme på oss. Ting blir
stadig dyrere, forhandlere og
andre firmaer har stadig mindre
å bruke på annonser. Skal vi ha
muligheten til å opprettholde
kvaliteten på blad og aktiviteter,
må vi har flere som kan bidra
med sin medlemskontingent.

Vi behøver også DK-er,
potensielle styremedlemmer og
frivillige arbeidere på Jubileums-
treffet. Vi vil også ha kontakt
med noen med designerfaring til
å hjelpe oss med å finne tøffe og
lettsolgte produkter til bu-
tikken, og være med på å ut-
arbeide designet på disse. Har
du lyst til å bidra  med noe,
send en mail, eller ta kontakt

med din DK eller noen i styret.
Vi trenger alltid flinke folk som
vil gjøre en innsats for felles-
skapet. For H-DOCN uten
frivillige har ikke livets rett. 

Jeg vil også gjerne ha kontakt
med de som var med og startet
denne organisasjonen 25 år til-
bake, tidligere styremedlemmer
og andre som har en fortid i H-
DOCN. Dere vil vi gjerne lese
om i News i år, og det enkleste
er at dere tar kontakt med
news@h-docn.no
i stedet for at jeg må bruke tida
til å drive detektivvirksomhet.
Jeg vet det er mange som sitter
der ute med bilder og gode his-
torier. Spesielt bilder fra de
første årene er interessante.
Med det samme jeg er på dette
temaet, vil jeg også denne
gangen takke alle som har sendt
inn stoff og bilder. Det er flott
at dere bidrar til å lage variasjon
og geografisk spredning av
stoffet. Tusen takk! Og til alle
dere som har tenkt  sende inn
noe til bladet… Gjør det NÅ!
Jo flere som sender inn, jo
bedre blir bladet. Og har du
sendt inn noe som ikke er
kommet på trykk, vær tålmodig.
Alt stoff kommer med. Men er
det lenge siden du sendte inn, så
mail meg gjerne en påminnelse.
Seniliteten tiltar, og for-
glemmelser kan skje.

I midten av dette bladet har vi
lagt inn BRO lista vår. For dere
som ikke vet hva dette er; BRO
står for Berging, Reparasjon,
Overnatting og skal være en
service til deg som medlem, når
du er ute på veien. De som står
på lista er ikke pliktig verken å
hente deg, reparere sykkelen
din om du får stopp eller å tilby
deg overnatting. Deres hoved-
oppgave er å være kon-
taktperson når du som medlem
har problemer, eller bare
trenger litt info fra noen som er

lokalkjent i området du er på
tur i. Det kan også hende de
kan hjelpe deg flere ting, med
det velger den enkelte BRO
selv. Noen har både hengere,
verksted og plass for over-
natting, andre har en kon-
taktnett og en telefon. Uansett
vil dette kontaktnettet landet
over, gjøre at du aldri føler deg
alene når du er ute på tur. Vi H-
DOCN-ere holder sammen og
hjelper hverandre. Det ligger
også en treffkalender i midten
av bladet som du kan  nappe ut
sammen med BRO lista og her
finner du oversikten over de
stedene du får H-DOCN
rabatt. Kjekt å ha med i
sideveska om du er ute på tur. 

Vi har fått noen henvendelser
fra medlemmer som har prøvd
å bruke vår Dekkmannrabatt og
fått beskjed om at denne ikke
gjelder. Etter å ha vært i kontakt
med Dekkmann sentralt, er det
nå bekreftet at denne fremdeles
gjelder. Bare stå på deres om
forhandlerne er vanskelige. Vi
har det svart på hvitt.

Når det gjelder jubileumsturen,
har det vært lite respons. Har
du lyst på en USA-tur av høy
kvalitet, med gode reisevenner
fra H-DOCN, hiv deg rundt og
bestill. Link ligger på
hjemmesida www.h-docn.no
Når dere leser dette har allrede
H-DOCN sitt første treff gått
over i historien, og denne
gangen med meg som deltaker,
rikitgnok som bilbiker. Min
kropp egner seg nok ikke som
ekstrembiker i tjue minus.
Bilder og reportasje følger i
blad nummer 2/2011.

Husk å verve!

Til vi ses kjære venner, ta vare
på hverandre, puss litt ekstra på
jernet, så ser vi vel på veien
etter hvert…

Redaktøren har ordet
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H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører Harley-
Davidson og Buell i Norge. Vi tar
opp saker av interesse for H-D-
folk, 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, medlems -
betaling skal gå til medlems-
 kontoret. 

Åpnings tider: 
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

Butikk: 
Varer kan bestilles gjennom vår
hjemmeside: www.h-docn.no
Kate Meleng Moe
e-post: butikken@h-docn.no

Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Tlf.: +47 62 42 62 97 
Tlf.: +47 913 84 050  
e-post: annonse@h-docn.no

Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson
Owners Club of Norway. 
Kommer med 5 nr. i  2011
Bladet er et åpent forum for alle
medlemmer, abonnenter og
interes serte. DU er velkommen
med stoff,  enten det er reporta-
sjer, menings-  ytringer, teknisk
inform asjon eller annonser.  Fotos
og tegninger er alltid velkomne, selv
om du ikke skriver selv. Så hør fra
deg!

Alle henvendelser til Harley-News
vedrørende reportasjer, kjøp &
salg, treff m.m gjøres til redaktør
Elin Bakk.

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
2416 Jømna
Tlf.: +47 62 42 62 97 
Tlf.: +47 913 84 050  
e-post: news@h-docn.no

Grafisk Produksjon:
GamPromotion, Elnesvågen
post@gampromotion.no
www.gampromotion.no

Annonsepriser:
Bakside , 1/1 side 4 f. kr. 5.000.-
1/1 side 4 farger        kr. 4.500.-
1/2 side 4 farger        kr. 2.700.-
1/4 side 4 farger        kr. 1.750.-
1/1 side sort/hvitt      kr. 2.900.-
1/2 side sort/hvitt      kr. 1.500.-
1/3 side sort/hvitt      kr. 1.250.-
1/4 side sort/hvitt      kr.  1000.-
1/6 side sort/hvitt      kr.    700.-
1/8 side sort/hvitt      kr.    700.-

Alle priser er ekskl.  mva.

Leveringsfrist for an-
nonsemateriell er 14 dager etter
manusfrist for stoff til Harley-
News.
Vi utarbeider også annonse-
originaler på forespørsel.

Abonnement kr. 400.- (5 nr.)
Medlemsavgift kr. 400,-
Bankkonto: 3000 15 00 100

REGNINGS-ADRESSE:
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
ISSN 0805 6544

Manusfrist
25. mars

Neste Harley-News
kommer ut ca. 

22. april
Forsidefoto: 
Stig Jensen.
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Bli med på H-DOCN innmeldingskam-
panje, som starter 1. mars og varer ut
okotber 2011. Hovedpremien til den
som verver flest medlemmer er et reise -
gavekort fra MC travel pålydende 
kr 5000,-dkk.

De som blir vervet er med i trekningen av
en Ipod Nano.

Ved verving via innmeldingsskjema på
www.h-docn.no skriv: ”Vervet av + ditt
navn” i rubrikken over ”SUBMIT” 

Du kan også sende en mail til medlemskon-
toret@h-docn.no, Eller ta kontakt med din
dk, eller medlemskontoret for vervebro-
sjyrer.

Vinneren kunngjøres i Harley News nr 5.

Vinn en reise!

2525
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Bjarne var fra unge år i overkant
interessert i fart og spenning.
Som ung mann i 1920 fikk han
anledning til å sitte på i bil fra
Trondheim til Kristiania, med en
utvandret slektning og flypioner,
Ole Røstø, som var hjemme i

gamlelandet på ferie. Dette må
ha inspirert unge Wist. For ikke
lenge etter, i kompaniskap med
to kamerater, O.I Iversen og
Petrus Ålberg, kjøpte han vraket
av et militært sjøfly, som hadde
styrtet i nærheten av Trondheim.

Iversen hadde et lite verksted,
der de tre kameratene re-
staurerte flyet. 

Farlig flytur
Da flyet var ferdig, ble de tre
unge våghalsene enige om at de
kun skulle takse med flyet på
fjorden, siden ingen av dem
noensinne hadde flydd, og heller
ikke hadde noen erfaring med
dette. De oppdaget snart at de
hadde fått flyets tyngdepunkt noe
ut av balanse, og derfor måtte
Ålberg sitte på halen, da flyet
skulle takses for første gang ute
på fjorden. Bjarne Wist trotlet og
Iversen satt ved roret. Alt gikk
ikke som planlagt og etter som
farten økte, lettet flyet plutselig,
og gjorde et rundkast. Alle klarte
seg heldigvis, selv om det tok tid
før Iversen kom løs fra cockpiten
som lå under vann. Det var mye
publikum på ”nykaia” ved land, og
i båter på fjorden, for å se på
våghalsene . De tre ble etter kort
tid reddet av en båt som kom til.

Kjøpte motorsykkel
Det ble ingen flykarriere på unge
Wist etter dette. Han kjøpte i
stedet motorsykkel og begynte
med MC-sport og gjorde det
meget bra. Først og fremst i
rundbane,  som er forløperen til
dagens speedway. Nærmeste
bane var Trondheim stadion på
Øya, ved torget. Her var det ved
hjelp av jordvoller laget dosering
i svingene, der Bjarne lærte seg
en uslåelig teknikk, med tanke på
å minimalisere rundetidene. Han
passet på å ikke komme for høyt
opp i doseringene, og sparte
derved mye tid. Gjester fra Oslo,
behersket ikke denne teknikken
og Bjarne var regnet som uslåelig
på hjemmebane. Bjarne var også
en av de første som kjørte med
stålsko på venstre fot, samt at
han benyttet dekk med stålpigg
både foran og bak. Og ikke minst
behersket han nedbrekk og kon-
trastyring til fulle.

Startet med Indian
Bjarne fortalte i et intervju, at
han har brukket både armer og
bein etter velt, men aldri under
konkurranse. Kun på trening. Det
kunne bli mye velt, når ny teknikk
skulle innøves. Det var andre
tider den gangen Bjarne
praktiserte sin motorsport. Folk
i nabolaget til stadion klagde
aldri, selv om mye av treningen
skjedde på kveldstid. Rundbane
var en populær sport i
Trondheim i tjue og trettiårene,
som kunne trekke tusentalls
mennesker som publikum. Det
var sju - åtte aktive førere i
miljøet. De fleste benyttet
standard maskiner som var om-
bygget etter behov. De aktive
blandet egne alkoholbaserte
drivstoffblandinger, og eks-
perimenterte med motorene for
å oppnå maks effekt. Dette var
ikke alltid like vellykket, da det
noen ganger kunne gå ut over
påliteligheten. Bjarne startet sin
karriere som motorsykkelracer
med Indian. Først en modifisert

500 kubikks Indian Scout, og
etter hvert også en Indian Chief.

Harleyracer
Senere ble favorittsykkelen
Harley-Davidson, og en
Harleyracer som ble fremskaffet
via Sørensen og Balchen i Oslo
Dette firmaet var general-
importør for Norge i tiden frem
til etter andre verdenskrig.
Harley fabrikksraceren må ha
vært kjøpt inn cirka 1926-27, om
man studerer detaljene på de
bildene som foreligger.  
Sykkelen var en meget rask

maskin, men dog med en noe
”tander” motor, ifølge Bjarne
Wist selv. Han fikk hjelp til
mekanikken med denne sykkelen
av en lokal motorsykkel
mekaniker, Olav T. Ness, som
drev et MC verksted på Møllen-
berg i Trondheim.
”Et nervepirrende motorcykel-
løp”, var Adresseavisens over-
skrift i forbindelse med et løp
holdt på Trondheim stadion i
1928. I dette løpet var fleste syk-
lene er ombygde standard ma-
skiner, mens Helge Larsens, start
nummer 11, var mer modifisert

og lignet en ekte racer. Han var
da også ifølge løpsreferatet
Bjarnes eneste reelle konkurrent.
Bjarne Wist sin sykkel var den
eneste rene racingmaskin som
startet. 

Reiste til Oslo
Bjarne reiste også til Oslo og
deltok på stevner. Også her, ble
det avisomtaler og gode re-
sultater. Dette nevnes i et avis-
utklipp som omtaler løpet på
Bjerkebanen første helgen i
September 1929, der han seiret i
sin klasse. I tillegg til rundbane-

Bjarne Wist (1894 – 1989) var yngst av
10 søsken på gården Wist ved Sparbu,
utenfor Steinkjer. Gårdstunet han
vokste opp i, lå langs veien som i dag er
E6, og han ble tidlig inspirert av biler og
motorsykler som passerte forbi. Den
ungen gutten passet på å løpe ned til
veien for å få et glimt av dem. Her er
historien om hans motorsykkelkarriere
og hans Harley-fabrikksracer.

Tekst: Sverre K. Gerber, 
http://AmericanMotorcyclesNorway.blogspot.com

Bjarne Wist klar for start, venstre
fot pa ̊ clutchen og full gass.

Her er deltagerne ved et rundbane stevne pa ̊ Trondheim stadion Øya i 1928.

Bildet viser Bjarne Wist som praktiserer sine ferdigheter i kanten av doseringen på Trondheim stadion, Øya.

"Historien om Bjarne Wist
og en Norsk Harley racer"
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løp, kjørte han også
Korketrekkeren ved flere anled-
ninger, med gode plasseringer.
Blant annet i 1923 og i 1925, nå
med Harley-Davidson. 
Bjarne kjørte også mange
regularitetsløp på landevei lokalt.
Han deltok en gang i 1922 i det
som var datidens store styr-

keprøve, løpet Kristiania –
Trondheim og retur. Ett løp på
godt over 1000km. Det fortelles
at han fikk ett motorhavari ved
Hjerkinn, som medførte at
sykkelen måtte delvis dyttes helt
til Dombås. Her måtte nødvendig
reparasjon utføres, for å  kunne
fortsette. Det ble med denne

ene gangen. Det var for langt for
en trønder å delta i dette løpet,
som måtte  kjøre strekningen
fire ganger. Ned til Oslo for start,
og opp igjen, etter retur til Oslo.
Dette ble til sammen godt over
200 mil.
Han vant den ene gangen han var
med. I dette løpet kjørte han en

Henderson, som var en meget
pålitelig maskin for lange dis-
tanser, med sin firesylindrede
motor. Deltagerne kjørte på
idealtid, og det var ikke lov å
bryte fartsgrensene.

Startet bilforetning
I 1932 startet Bjarne og kona
bensinstasjon og etter hvert bil-
foretning, i Lysholmgården like
bak hotell Astoria, i Trondheim.
Der solgte han i de første årene
Studebakers, Citroèn og etter
hvert Volvo. I tillegg solgte han
NSU motorsykler. Butikkens
omfang økte raskt, og det ble
vanskeligere å finne tid til den
krevende motorsykkelsporten.
Mye falt på kona, som måtte
styre butikken, mens han reiste
av sted for å delta i løp.
Hobbyen var overhodet ikke bil-
lig, og mye ble ofret, for å kunne
drive med dette.

Ett høydepunkt i racerkarrieren
som Bjarne selv fremhevet, var
ett arrangert hopp på stadion i
Trondheim i slutten av tjueårene.
Dette var noe som var populært
på denne tiden, og det finnes
dokumentasjon fra lignende fo-
restillinger som ble gjort blant
annet på Bjerkebanen og ved de

Danske hastighetsløpebane på
Fanø i Danmark. Bjarne lagde en
rampe både for å ta av, og en for
å lande. Fotograf Schrøder var
hyret inn for å forevige hoppet,
der rekorden der rekorden til
slutt ble 9 meter. Det har dess-
verre ikke lykkes å fremdrive
bilder av dette omtalte stunt.
Skulle noen vite om disse, vil et-
hvert tips mottas med takk. Ut-
over i trettiårene, tok

bilforretningen mer og mer tid,
og motorsykkelsportkarrieren
avtok. Da han begynte å selge
Volvos personbiler samt 
lastebiler og busser, vokste for-
retningen raskt.

På museum
På slutten av syttitallet kontaktet
Bjarne Norsk Teknisk Museum
(NTM), siden han hadde tatt vare
på Harleyraceren sin. De hadde

jo allerede Basse Hveems JAP
speedway sykkel i sin utstilling.
Han valgte da å forære sin sykkel
til NTM hvor den i dag står ut-
stilt sammen med Basses maskin.
Bjarnes gamle mekaniker Olav T.
Ness, var ifølge Bjarnes sønn, den
som restaurerte sykkelen etter
at den hadde stått i mange år,
etter at karrieren var avsluttet. 
Da NRK intervjuet Bjarne Wist i
1984, i en alder av 90 år, satte

han ennå pris på fart og spenn-
ing, og benyttet flittig sin røde
Volvo P1800 sportsbil.
Bjarne Wist døde i 1989, 95 år
gammel.

Kilder;
NRK’s arkiv, Aftenpostens arkiv, 
Adresseavisens arkiv, Sverresborg
museums arkiv, Bjarne Wist d.y.

Olav T Ness reaturerte Bjarne Wist sin Harleyracer som nå er å 
finne pa ̊ Norsk Teknisk Museum.Foto, Urban.

Bjarne kjørte Harley Davidson ogsa ̊ pa ̊ vanlig vei, her fotografert som publikummer ved ett israce pa ̊ Leangen tidlig i
tretti årene.
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Men den late tyskeren klarte
ikke å henge på de amerikanske
hestene. Som straff for sin lat-
skap ble ”Hr Flick” degradert til
vintersykkel, og ble sist opp-
servert med sidevogn på First
Run. Det var ingen vei tilbake,
Berit måtte bare ha amerikansk
jern…

Ble sportstereier
Deretter ble en 1200 Sportster
innkjøpt sommeren 2009. Men
orginal Sportster ble litt tamt,
syntes Berit. Hun hadde en klar
plan hvordan hun ville ha
sykkelen. Det skulle bli en
rockerbomber. Deler ble kjøpt
både på Swap-meet og eBay, og
på Øysteins skrotlager fant Berit

både gaffel og felger, samt noe
jern som ble til eksosanlegg og
bagasjebærer. Neste trinn ble å
pulverlakkere felger, gaffel, styre
og baklykt. Dette tok firmaet
Teknolakk seg av. Bakskjermen
ble kappet, og for å få det rette
stuket ble 11” dempere handlet
inn. Bensintanken ble også kjøpt
på eBay, men var mye dårligere
enn forventet. Dermed fikk Øy-
stein prøvd sine sveisekunn-
skaper, og resultatet ble
kjempebra. Resten av lakken
sørget Jomar Larsen for.

Skiller seg ut
Prikken over i-en ble Lillemor
merket, som tidligere sto på en
komfyr. Rockerbomberen hadde

fått sitt navn, og merket ble limt
fast på sidedekselet. Sykkelen ble
akkurat klar til ferien, og på veien
fikk den mye oppmerksomhet. På
turen fungerte sykkelen bra, men
en innsugspakning laget litt krøll
på slutten av turen. Stor takk til
Eddi på Sveio som fiksa saken.
Selv om denne ombyggingen ikke
er ekstrem, skiller sykkelen seg
helt klart ut blant andre
Harleyer. Berit er godt fornøyd
med Lillemor, men sykkelen en
enda ikke helt ferdig. Motor skal
lakkeres svart, eksos skal coates
hvit og elektriskanlegg gjøres om
etter hvert.

Tekniske data: Berits
”Rockerbomber”
Eier: Berit Møllegaard Hansen
År: 1994
Motor: Sportster 1200
Eksos: Kraftig ombygd
Supertrapp; ”handmade” 
av Øystein Næss
Ramme: Orginal Sportster
Gaffel: Orginal Sportster,
Pulverlakkert med Jawabelger
Styre: Dragbar, pulverlakkert
Luftfilter: KN filter
Dekk foran:  Avon venom 
Felg foran:  Alu felg 19”,
pulverlakkert 
Dekk bak:  Avon venom 
Felg bak:  Alu felg 16”,
pulverlakkert
Forskjerm: Orginal Sportster
Bakskjerm: Orginal Sportster,
kappet
Bagasjebærer: ”Handmade” av
Øystein Næss 
Lykt bak: Crocker style,
pulverlakkert
Bensintank: Ombygd jernsports-
tertank
Sete: Ultima
Lakk: Jomar Larsen 

Etter å ha vært eksosrype i alt for
mange år, tok Berit styret i egne
hender. Oppkjøring ble unnagjort
på rekordtid og en sliten BMW
Boxer ble importert fra England.
Den fikk navnet Hr Flick. 

Tekst: Øystein Næss
Foto: Benn/Berit 

Berits rockerbomber

Lillemormerket kommer fra 
en komfyr.

Berit på sin Lillemor.

Tøft stuk.
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i Norge 2011
Mars:
5.            Swap Meet, Klett Samfunnshus. Info: 92643102           

www.lucifers-mc.com
5. Hawgs Open, (lillehammer Olympiske Bob- og Akebane,)

med ”After ake” på klubbhuset i Skreien. 
Info: www.hawgsmc.no

11. - 13. Turnout mc Salten, arrangerer Winterparty. Info: 75 64 40 88
11. - 13. MC-messen 2011. Norges Varmesse, Lillestrøm

April:
16:          Dozer arrangerer Mopeddragrace kl. 15:00 med påfølgende 

fest med liveband på klubbhuset om kvelden.
21.          Tornados mc, Påskeswap & Party, Skjærtorsdag. 

www.tornados-mc.com/
23. Swapmeet påskeaften hos Old Hos MC, Moss, Gamle    

Hølen Cafe. www.oldhogs.no
29. – 30.  Aprilfest og 20 års jubileum. Fellows MC, Kai 54 Trondheim.    

Kontakt Toro 93291545 post@fellowsmc.com   
www.fellowsmc.com

30.          Pilgrims mc Romerike arrangerer fest.

Mai:
1.        Åpen kafe Pilgrims MC, Romerike i sammenheng med Mjøsa      

Rundt.
1.           H-DOCN frokost Nebbenes Norrdgående før Mjøsa Rundt.
8. MC-vårmønsringen, Festplassen i Bergen, kl 12.00. 

Info: www.rollingthunder-mc.no
21.          Bikefest, vårmønstring på Lerkendal i Trondheim. 

Info: 928 84 560
27. - 29. KUK i Odalen 2011, Rock’n roll både fredag og lørdag. 

Nord-Odal MC. Tlf. 62976336 / 95981185 www.nomck.no

Juni
3.-5. Jotunhaus Mc Hause-fest. Live music fredag og lørdag. 

Info/overnatting 415 00 631 www.jotunhaus.no
4.          Custom Bike Show, Norrtälje. Info: www.twinclubmc.se
9. -13. Norgestreffet 2011. Steinkjer. Info: www.norgestreff.no
17. -19. Hydra MC, Griserally. Info: www.hydramc.no
17. -19. Tornados MC, Lakeside Run, 17. - 19. juni. 

www.tornados-mc.com/
17. -19. HOG National Rally, Badeparken i Sandefjord,
24. -26. Wings and Wheels. www.wingsandwheels.no

www.nomeflyklubb.no Arr Lunde MC Klubb, Streetcars 
Lunde og Nome flyklubb. Info: 46425305 
maxpower@tele2.no

Juli
1. -3.  H-DOCN 25-Years Rally, Frya Leir, Gudbrandsdalen, 

Info +47 97652616 www.h-docn.no
1. -3.  Rams MC Summer Run, Brakka på Lerkendal i Trondheim. 

Info:  www.ramsmc.no
8. -10. Trashtreffet 2011. Trevatn velpark. Trash mc. 

Info: 97703738/41930081
15. -17. Catfish er 15 år. Inant MC, Kjerknesvågen , Inderøy

Info ; Geir 91564377

15. -17. Hawgs mc sitt 24’th Summer Party, Gransmarka. 
(Landstedet) Info: www.hawgsmc.no

15. -17. Alta MC-klubb arrangerer treff på Kvenvikmoen i Alta. 
Info: 911 74 316

22. -24. Run To The Arctic Fun, Storfjord Troms. Info +47 90131001
29. -31. Dozerparty, Kilenga. Dozer MC.

August
4. - 7. Land Riders Treff. Info: http://www.landriders.no/treff    

mc@landriders.no
19. -20. Crusing, Fellows MC, Kai 54 Trondheim. Kontakt: Toro 

93291545 post@fellowsmc.com www.fellowsmc.com
19. -20. Toilltreffet, IIMC Nærøy, Nærøy i Nord-trøndelag.

Info: Roar Sømmo 91734942 post@2mc.no
26. -28. Lucifers MC Høsttreff på Farmen. 

Info: 92643102 www.lucifers- mc.com
25. - 28. Norwegian Bike Weekend, “Down at the Fjord”  

www.nbw.no

September
2. -4. Sensommer Party Høyangbjørn MC, Høyanger. 

Info: 57 71 31 40 hbmc@pow.no http://pow.no/hbmc
10.        Riggen MC arrangerer Hillclimbing i Ekle Grustak. 

Løpsstart kl. 13.00. Party på klubbhuset etterpå. 
Info: 93229211. www.riggenmc.com

30. -2. Okt. Final Run, Tornados mc, Kyrksæterøra, 
Info: +47 97652616

Oktober
14.-16. Jotunhaus Mc Hause-fest. Live music fredag og lørdag. 

Info/overnatting 415 00 631 www.jotunhaus.no
22. Oktoberfest (29-års jubileum) Hawgs mc, klubbhuset i 

Skreien. Info: www.hawgsmc.no

November
5.        Swapmeet Klett samfunnshus. Info: 92643102. 

www.lucifers-mc.com

Navn Hvor Tlf.

Heidi Leinan Finnmark 977 83 015

Trond ”Hoffa” Hofsøy Troms 901 31 001

Geir ”Benzin” Henriksen Troms 997 23 612

Laila Helnes Troms 909 16 618

Knut Are Isaksen Nordland, Sørtroms 971 35 109

Jostein Mo Andersen Helgeland 909 53 289

Bjørn Erik Lamøy Sandnessjøen 411 05 243

Cato Andreassen Mosjøen 451 93  844/414 23 728

Per Ole Tranås Namsos/Nordtrøndelag 913 85 007

Øystein Lorenzen Inherred/Nordtrøndealg 909 79 292

Aage Eriksen Nordtrøndealg 958 69 200

Øystein Aa Trondheim, Sørtrøndelag 996 04 315

Øystein Ness Trondheim/Sørtrøndelag 482 86 890

Åge Stavsøien Trondehim/Melhus 906 72 007

Geir Stavik Møre og Romdal 932 86 693

Jan Nerland Molde/Møre og Romsdal 977 38 705

Arild Kleppe Molde/Møre og Romsdal 415 33 456

Vegard Glomstad Åndalsnes/ Møre og Romsdal 922 27 294

Magne ”Aron” Bakk Nordmøre/Sør Trøndelag                 907 72 887

MarianneLundstrøm Melhus – Dombås 988 71 228

Kjell Arne Vole                                      Lom/Fjellstøka rundt              412 60 774

Hans Arild Kalleberg                          Vestfold                                     951 99 230

Gunnar Knutsen                                   Vestfold                                     993 96 200

Ronald Storenes                                  Grimstad                                    975 14 160

Sigurd Langeid                                     Kristiansand                  917 75 000

Ernst Arvid Seland Sørlandet 975 07 978

Glenn Edqvist                                        Stavanger                        905 32 544

Svein Erik Martinsen               Stavanger                      402 45 596

Vigleik Jansen                                   Haugalandet                   997 21 264

Stig Jensen                                      Bergen/Hordaland           918 57 115

Olav Tveranger                                Florø/Sogn og Fjordane    906 49 472

Ståle Rønningen Oppland 974 68 383

Frode Larsen Oppland 970 66 660

Elin Bakk Elverum/Hedmark 913 84 050

Vidar Opheim Akershus 970 73 804

Kjell Lindberg Oslo/Akershus 975 39 943

Torgeir Løvtjernet Kongsvingerområdet 488 99807

B.R.O. 
(Berging, reparasjon og overnatting)



Etter hvert som bandene har
blitt dyrere, og musikkfestivalene
har tatt over, har gutta i Dozer
MC måtte sette ned standarden
på musikken på treffet, og
dermed har også antallet opp-
møtte sunket. Men dette for-
hindrer ikke at en trofast skare
møter opp på Kilenga hvert år
på sensommeren. I år var det
Loft som rocket  fletta av folket

på lørdagskvelden. Godt over
100 sykler kunne de telle inn i
løpet av lørdagen. I tillegg pleier
det å komme en del lokale på
festen på lørdag. Været var
slettes ikke ille, og stemninga
blant folket var god.
På innsida av lokket på skrinet
med treffmerker og vekslepenger
de pleier å bruke i innslippet, er
antallet innmeldte sykler for

hvert år skrevet opp. Årets treff
er nederst på sida, og de tror at
når de begynner å skrive op-
pover på lokket igjen, vil også
tallet på sykler stige. Det er helt
logisk tenking om du kommer fra
Solongland.

Blandeparty
I begynnelsen var fredagen på
treffet det de kalte et
blandeparty. Det var da den be-
rømte fruktpunsjen, som skulle
serveres på lørdag ble blandet,
og behørig smakt på. Som regel

ble det litt vel mye smaking, og
det endte vanligvis med at de
måtte blande ny på lørdag..
- Da vi sluttet med fruktpunsjen
begynte det å komme mindre
folk, erindrer Thomas, som er en
av de fire som var med å starte
Dozer MC.
Og uten å avsløre for mye,
ryktes det at de har en plan om
å gjeninnføre den omtalte pun-
sjen. Møter du opp på Kilenga til
sommeren får du se, og kanskje
smake..

Maskot
Torgeir, Cato og Helge var
navnet på de andre tre
motorsykkelinteresserte unge
mennene, som sammen med
Thomas bestemte seg for å
starte en klubb i 1993. I Namnå
stod det på den tiden en gammel
bulldoser, produsert i Milwaukee.
Den nystartede klubben fikk
tilbudet om å kjøpe maskinen,
som jo var laget av flott ame-

rikansk jern og var den perfekte
maskot.  Prisen var ti kroner,  og
de slo til og ble bulldosereiere.
Derav navnet Dozer MC. I av-
talen om handelen var en klausul
om at de måtte fjerne den fra
stedet den sto. Det hører med til
historien at bulldoseren i dag har
fått stasplassen utenfor klubb-
huset på Saga på Arneberg.

Elektra ved 60 år
Dozer MC er ingen utpreget
byggeklubb, men i verkstedet
finnes det meste av verktøy og
maskiner. Her foregår det stadig
ombygginger og modifiseringer.
De fleste medlemmene har flere
sykler, og selv om alle kjører
Harley, finnes det også andre
merker i lokalet. Mange av
medlemmene har stor interesse
for eldre sykler. Noen holder
også på med trimming og over-
haling av eldre motorer, og da jeg
var innom, lå en  750 flathead-
motor til overhaling på arbeids-
benken til Torgeir. Dette er en
klubb kjemisk fri for Roadkinger,
som nok er den sykkelen mange
tyr til etter hvert som kroppen
krever mer komfort. Og om
framtida har i alle fall Thomas
planen klar.
- Framskjerm når man fyller 40,
bakfjæring ved passerte 50, og
når man er 60 skaffer man seg en
Electra Glide. 

At denne klubben består av unge
menn med livet foran seg er de
alle enige om. Men de inn-
rømmer at det blir mindre
farting på treff og turer siden de
fleste er familiserte.

Ny treffplass
Klubbens siste prosjekt er om-
rådet utenfor klubbhuset. Trær er
blitt hugd, og jord er planert.

I  starten var det fruktpunsjen som
var det store trekkplasteret på Dozer
MC sitt sommertreff på Kilenga uten-
for Flisa. Senere har bandnavn som
Thin Lizzy, Divin’Ducks, Dr Feelgood
og Raga Rockers vært med å trekke
opp til 500 sykler og enda flere
deltakere til den idylliske festplassen
ved elva.

Tekst/foto: Elin Bakk

Dozer mc, blondina i midten erstatter Jo som ikke var til stede.

Burning pa ̊ Dozer. Foto, Marita Karlsen.

Uten motor, enn sa ̊ lenge.

Koser seg.
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Dette skal når gresset et blitt
grønt etter hvert bli klubbens
nye treffplass. Å arrangere et
treff krever mindre jobb, når man
slipper å frakte alt fra klubbhuset
til treffplassen. Og etter å ha tatt
plassen i øyesyn, riktignok i halv-

mørke og snøkav, kan vi likevel
se at dette blir en topp treffplass.
Men den  blir nok ikke innviet
før i 2012.
Dozer MC arrangerer også
Mopedrag første eller andre
helga etter påske. Da pleier det å

være mye publikum, og etterpå
arrangeres det fest i klubbhuset
med band på scenen. 
Jeg får være med inn og se klub-
bens moped, som skal brukes i
årets løp. Her trenes ikke før
løpet. 

- Det er ingen god ide, for om vi
starter den før løpet, er det ikke
sikkert den starter den dagen vi
skal kjøre, forteller Arne. 
Så her skal den stå til dagen for
løpet kommer. Så det så…

Sleipnere pa ̊ treff.

Ingen sure miner.

Flammer ma ̊ det være.

Startet på
andre
kicket.

Velutstyrt verksted.

Svensker bygger lavvo. Hva skjera.

Litt for enhver smak. Flatheadmotormekkin.
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Vingtor MC ble startet i 1994,
men det hele startet egentlig et
år før. Da ble en gjeng MC-inter-
esserte enige om å slå seg
sammen og starte en klubb. De
fleste vet at dette er en prosses
og de kom i mål i 1994, da colors
kom på vesten. Etter litt søken
fant man et egnet lokale i en låve
på Skedsmo. Da de hadde vært

der et par år, fikk de beskjed om
at de skulle ut, men utleier sa
videre at klubben kunne få leie
huset ved siden av. Og slik ble
det. Huset var vindskjevt og så ut
som om det var klart for riving.
Men etter mange dugnadstimer
og hardt arbeid sto det klart i
2001, etter fire år med oppuss-
ing!

Tre etasjer
Huset er i tre etasjer. Kjelleren
er ikke innredet og brukes til
vinterlagring av cirka 20 MC. I
første etasje er det inngangs-
parti, verksted med eget lite
maskinrom, toaletter og trapp
opp til andre etasje. Her er det

en stor fin bar, oppholdsrom
med biljard og en privatdel. Her
er også 14 soveplasser for de
som kommer langveisfra. Fra den
første tiden i klubben, er det for-
tsatt tre som er medlem. I dag
består klubben av 12
medlemmer og en hengis. Hele

tiden har medlemstallet ligget
stabilt på rundt 8-10
medlemmer. Syklene hos dagens
medlemmer varierer fra original
Harley og Buell, til bobber(pro-
sjekt), og choppere.  De siste i
flertall. 

Chopper mot elg
Tom forteller historien om den
røde chopperen som hadde et
ublidt møte med en norsk elg.
Og det skjedde ved Grorud
jernbanestasjon i Oslo. Og her
prater vi om et område med
masse industri og boliger. Re-
sultatet ble såre knær og albuer
og en chopper som måtte bygges
opp på nytt. Ellers er det en del
sykler under bygging. Den under-
tegnede likte best, er den hvite
og røde bobberen. Jeg har ikke
sett maken til
fargekombinasjon før, og enda
flere detaljer er på vei. Jeg gleder
meg til å se den ferdig, og

kanskje kunne presentere den
for dere lesere. 
Medlemmene har greid å skape
et godt miljø rundt klubben, noe
besøkstall på fester forteller om.
Lokalene er trivelige og fungerer
godt for medlemmene og de be-
søkende. Etter att bildene var
tatt, ”jobb” samtalene var over
og omvisningen gjennomført, bar
det opp til baren hvor de hadde
klart et godt kaldt brygg fra et
bryggeri noen kilometer unna i
luftlinje. 

Stinn brakke
Jeg hadde gledet meg lenge til
denne festen. Det er bestandig
hyggelig hos Vingtor og alltid god
steming. Kvelden begynte rolig
med masse god musikk og godt
drikke. Mange bikere hadde
funnet veien opp til låven på
Skedsmo, og etter hvert som
kvelden gikk ble det som vanlig
stinn brakke. Kjentfolk fra mange

forskjellige klubber dukket opp.
Snøen lavet ned, det var tåke og
kaldt i været, men inne ble det
etter hvert høyere temperatur. 
Cirka kl 23 gikk rockabilly
bandet the Daltons på scenen og
leverte feiende 50 og 60-talls-

musikk. Dansegulvet ble etter
hvert fylt opp og stemningen var
på topp. Det virka som folket
koste seg. Jeg vet i alle fall at jeg
skal komme tilbake neste gang
Vingtor MC holder party.

På besøk 
hos Vingtor Mc

Turen fra vestlandet gikk fint og jeg
kunne i god tid sjekke inn på Olavs-
gaard hotell, bare noen steinkast unna
klubblokalene til Vingtor MC,
Romerike. Etter en telefon, kom
Roger og hentet meg, for en liten prat
og å for ta noen bilder av gutta i
klubben. 

Takst/foto: Taz Berger

Vingtorgutta samlet på et brett.

Det ble stinn brakke i låven pa ̊
Skedsmo etter hvert.
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Blide ansikter pa ̊ festen.
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The Daltons serverte Rockabilly for alle penga.

Smalltalk i 1. etasje.

Tatoovøren pa ̊ plass. Fornøyde festdeltakere.

Bobber under contstruction.

Vintelagring.
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Det kommer fram i brevet
til medlemmene at i
oktober i 1987, var det
246 medlemmer i klubben,
og de mente selv at de nå
var en slagkraftig organisa-
sjon. Allerede den gangen
hadde de et samarbeid
med NFSOK. De hadde
blant annet svart på et
avisinnlegg av Akershus
fylkesstyre, som ville forby
alt salg av tunge
motorsykler. Det viser at
det fantes en og annen
”smarte” politiker  også
den gang tilbake i 1987.

Forsikringsordning
Av cirka 1000 Harley-
Davidson i landet, var altså
nesten en fjerdedel av ei-
erne medlemmer. Ser vi på
tallet i dag, som meg be-
kjent er rundt 10 000 H-D,
har vi omtrent den samme
andelen av medlemmer
blant Harleyeierne.
De sendte også ut et
spørreskjema, angående
forsikringsordninger, for
som mange kanskje husker
hadde H-DOCN i begynn-
elsen er meget gunstig for-
sikringsordning til sine

medlemmer. Brevet er
underskrevet av President
John Lillegård, Vise-
president Kjell Arne Vole
og sekretær Ernst Arne
Aarnes, som også var blant
tre av de som fikk i gang
klubben tilbake i 1986.

Harley News
På den andre siden av
arket, er siste nytt fra
klubben oppsummert,
riktignok kalt for Harley
News. Her ble det blant
annet beklaget at bare de
140 første medlemmer fikk
innbydelse til den første
festen, som forøvrig fo-
regikk hos Tobben på El-
verum. På grunn av
begrenset plass, hadde de
satt et tak på 140
deltakere. Festen var
egentlig et tiltak for å
bedre klubbens økonomi.
Noe av det første som ble
innkjøpt, var en kopi-
maskin, som de brukte for
å lage Harley News med.
Denne maskina fikk kjørt
seg til den nesten tok fyr,
forteller visepresident på
den tida, Kjell Arne Vole.
Etterpå var det å slikke fri-

merker og legge i konvo -
lutter, til frimerkelimet lå
langt ned i halsen.

Treffregister og 
t-skjorte
I nyhetsbrevet oppfordres
medlemmene også å melde
fra om treff, slik at de
kunne lage et treffregister
for året 1988. Av annen
info nevnes tilbud om t-
skjorte med H-DOCN-
logo og en invitasjon fra
Harley-Davidson Club
Nederland, som ville ha
info om norske H-D treff
og besøk av norske H-D
freaks.
Nederst på arket fant man
”25 good reasons why
beer is better than
women.” Praktisk.
Det var også vedlagt noen
bilder fra den omtalte
festen på Elverum, og
bilder fra årsmøtet i Asker
i juni 1987.

Fra en av de som var med i 
H-DOCN sin spede begynn-
else, har jeg fått lånt disse pa-
pirene, som er styrets info til
medlemmene, og det man vel
må kalle forløperen til bladet
du nå leser i. Det er tydelig at
verden har gått framover,
også i H-DOCN.

Tekst: Elin Bakk. Foto: Stig Jensen.
Bildemateriell: Utlånt av Tone J. Trøen
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Langs den smale 
sti til Telemark 
Det er vinter i Norge når dette skrives. 28 grader på feil side av
nullstreken ute, og en meter snø på taket. Man kan synke hen i
vinterdepresjon av mindre. Derfor kan det å mimre over bilder
fra forrige motorsykkelsesong, være et godt alternativ til
morsomme små rosa piller skrevet ut av legen, for å komme
den omtalte depresjonen til livs.

Tekst/foto: Sverre K. Gerber
http://AmericanMotorcyclesNorway.blogspot.com

Lunde MC klubbs årlige ar-
rangement Wings & Wheels,
er et av de treffene underteg-
nede har prøvd å få med seg
helt siden første gangen
treffet ble arrangert i 2000.
Der er det alltid velorganisert
på treffplassen, en hyggelig
stemning og en fin blanding av
bil-, fly- og MC-interesserte.

Spennende vei-
alternativer
Telemark har alltid vært et av
favorittmålene, for flotte
kjøreopplevelser med
motorsykkel. Noen vil nok
straks stemme i, at det his-
torisk sett har vært en
miserabel kvalitet på veiene i
hele dette fylket. Men det har
faktisk endret seg til det langt
bedre i løpet av de siste
årene. Uansett veienes
standard, er det mange spenn-
ende veialternativer og
variert natur i Telemark. Man
kan oppleve alt fra den
dypeste dal til de høyeste fjell,
på relativt kort tid.

Nå er det slik med
motorsykkel, at det som kjent
ikke målet, men reisen som er
viktig.  Og da er valget av vei
til målet av stor betydning for
turopplevelsen. Kristiansand –
Lunde er en tur som kan
kjøres på alt fra kjedelig og
lite utfordrende veier, til veier
fulle av ekte kjøreglede, der
man også kan oppleve mye
spennende underveis.

Nimbuskaffe
Da det ble klart at vi var tre
bekjente, som alle hadde
tenkt oss til Lunde, og at det
var et ønske om å kjøre
sammen, rakte jeg raskt opp
hånden og utnevnte meg selv
som reiseleder. Noe som også
innebar muligheten for å be-
stemme valg av reiserute. Når
yngste kjøretøy er en
Panheadbobber fra 1949 , den
eldste en minimalistisk
enseters A-Fordracer, og alle
tre kjøretøy har ABS bremser
i ordets rette forstand, gjør
det ikke noe om veiene har

minst mulig møtende trafikk.
Fra Kristiansand gikk ferden
oppover E 9, til vi tok av mot
Vennesla på riksveg 405. Fra
Vennesla kjørte vi en felts på
405 til Vegusdal, for deretter å
kjøre på riksveg 42 mellom
Evje og Arendal en liten stund
til man kan ta av mot Øvre
Lauvrak på riksveg 413 som
tar en til Dølemo. Fra
Dølemo var det en lett bland-
ing veistandard oppover
riksveg 41 forbi Åmli, til
Treungen. Rett før Åmli pas-
serte vi ett annet MC treff,  et
veteranmotorsykkeltreff, som
holdes av Nimbusklubben. Vi
stoppa der, og ble påspandert
kaffe,  mens vi ble forklart alle
Nimbusens fortreffeligheter.

Tildelt ekstratur
Vel fremme i Treungen, tok vi
til venstre, der alle andre ville
fortsatt rett frem, og kunne
nyte en virkelig smal og til
tider kronglete fv 354 langs
Nisservann. Langs denne
veien er det en mengde

sandstrender med kritthvit
sand, og knapt ett menneske å
se. Vannet var klart og innbyd-
ende for et bad, men
temperaturen var noe an-
strengt. Til slutt havnet vi i
Fjone, som ligger sånn
noenlunde midt på vestsiden
av Nisservann. Her er det en
trekkferje for to biler,
eventuelt en bil og to
motorsykler i vårt tilfelle. I
henhold til rutetabellen skal
den gå en gang hver annen
time, men det viste seg at den
så langt fra var hellig. Vi ble
straks tildelt en ekstratur.
Fergekaia på Fjone må kunne
sies å være ganske langt fra
enhver navle, men likevel er
det en Kafe der, som serverte
oss middag med alle
rettigheter.  Og rett før Fjone,
ligger en flott familiecamping.
Kristelig sådan, men selv for
en hedning som underteg-
nede, et deilig sted, om man
vil på telttur med barn og
hund.

Spennende landhandel
Etter å ha kjørt av fergen i Nis-
sedal, gikk ferden videre op-
pover riksveg 41 igjen en kort
stund før vi tok til høyre på
riksveg 38 mot Drangedal.
Dette er virkelig en fin
motorsykkelvei med masse
svinger til man kommer til
Grova. Da tok vi av på fylkesveg
304, Fjågesundsveien, som inntil
for få år siden var grusvei, men
som nå har fått fast dekke. Her
klatret vi opp til fjells ved hjelp
av en mengde skarpe s-svinger,
og før vi begynte å klatre ned
igjen mot Fjågesund, var ut-
sikten kjempeflott utover
Flåvatn som er en del av
Bandak, vannveien mellom Skien
og Dalen. I gamle dager var

dette Telemarks viktigste trans-
portvei med sine sluser, for å
frakte varer oppover i landet
med båt.
Fjågesund er på linje med Fjone
ikke spesielt sentralt, og for den
som ikke har opplevd Fjågesund
landhandel kan det være verdt
turen i seg selv. For ikke mange
år siden var det fremdeles tråd-
sneller av tre i hyllene i denne
Alladins hule av en butikk, som
forøvrig ligger i toppen av en
stupbratt grusbakke, uten
parkeringsplasser for kundene.
Men, selv ikke i Fjågesund, har
tiden fått stå helt stille. En-bils
fergen som før brakte reisende
over Bandak, hvis de ikke valgte
å fortsette rett frem til de
havnet i Kviteseid, er nå er er-

stattet med en diger bro i be-
tong. Vakker? Not.

Horn vokste ut
Idet vi krysset broen, var vi inne
på fylkesveg 106, Østenåveien,
som går langs nordsiden av
Flåvatn forbi Kilen. Igjen en
orgie av svinger, opp og ned, hit
og dit. Her mener jeg uten å
fornærme noen av mine rei-
sefeller, at de dabbet noe av .
Og da de etter å ha vært ute av
speilet en stund, ble de erstattet
av  to ”moderne Harleys”, den
ene med henger sågar, da
vokste hornene ut  i panna på
meg. Jeg gjorde mitt ytterste for
å dytte dem foran meg mot
Lunde, med min 69 år gamle
stivrammebobber. Etter en

stund fikk jeg dårlig samvittighet
og parkerte ved trappa på et
våningshus langs enden av
Flåvatn, for å bli tatt igjen av
mine reisefeller. I det vi igjen
krysset Bandak ved Strengen,
fikk veien plutselig ett nytt navn,
uten at det hadde vært noe
kryss og heter nå altså fylkesveg
107. Fra Strengen var utsikten
brede daler og mange flotte
gårder i Flåbygdene, før vi
møtte veien fra Drangedal og
sjarmøretappen på fylkesveg
109 inn til Lunde.

Strømløs
Ikke et mekanisk fuskeslag på
noen av de gamle helter så
langt. Etter å ha fylt tanken på
alle de tre musketerers don-

VLA bobber pa ̊ beachen.
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inger på bensinstasjonen langs
fylkesveg 109 inn mot Lunde
sentrum, er WLA bobberen
død. Argh! To kilometer igjen, og
selvsikkerheten fra en hel dag
faller i grus. Dette er straffen
for ikke å vente på kameratene
sine, var tanker som raste gjen-
nom hodet. I det samme
kommer fru Fortuna, i form av
en herre fra Lunde MC klubb
på vei hjem fra jobb, med

firmabil som inneholder alle
remedier, som trengs for å kon-
stantere at det er ”no more
strøm” i batteriet. 
Ut med batteriet og opp i
klubbhuset til Lunde MC, for å
sette det på hurtiglading. Og for
et klubbhus de har. Her var det
masse spennende å se på, og
ventetiden mens batteriet ble
ladet var som et knips.

Sorger glemt
Så kom vi allikevel frem i samlet
tropp, og med flagget i toppen.
Snart var alle sorger glemt, slik
det ofte er når man treffer
gamle kjente, og kan kjøle
kroppen innvendig med en halv
liter i godt selskap. Turen opp
var så vellykket, at da det var
dags for retur, ble samme rei-
serute enstemmig valgt av alle
tre. (A-Forden skulle videre øst-

over og var nå erstattet med
Oskar og hans langbente Panne-
chopper).
Turen tilbake gikk som en
drøm, med lånt strøm fra Lunde
MC klubb i batteriet for min
egen del, og med et smil om
munnen for alle tre, etter en
suveren weekend i Telemark, 50
mil i solskinn og ett kjempebra
treff.

Flott natur.

Pa ̊ tur i vakre Telemark.

Fjone fergen.
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Hei og godt nyttår! Du synes kanskje
der er i seneste laget å si godt nyttår, men
det har faktisk vært et godt år så langt. Det
nye styret har kommet godt i gang med
arbeidet, og hovedfokus fremover vil være
Internasjonalt Rally,  på Frya Leir 1. – 3. juli. 
I år er H-DOCN 25 år og dette er
jubileumstreffet. Representanter fra styret
har tatt treffplassen i nærmere øyensyn og
tilbakemeldingene er gode. Her er det
sengeplasser til mange og teltplasser til
enda flere. Det vil bli servert både vått og
tørt, ute, så vel som inne. Det kommer til å
være en markedsplass inne på området og
mange selgere har meldt sin interesse.
Musikken er i boks og jeg kan røpe at “By
Request” spiller fredag kveld og lørdag for-
middag. Lørdag kveld har vi fått “Ebenholt
Slappers” til å trigge dansemusklene, og de
lover høy feststemning. Det kommer til å
bli som et lite superrally. Det er her du vil
være 1. – 3. Juli.
På dette treffet, hvor også årsmøtet finner
sted, håper vi at alle medlemmene våre
stiller opp og lager god stemning. Kanskje
litt naivt å tro at alle kommer, men det
hadde jo vært artig. Jo flere vi er
sammen… Og husk, treffet er åpent for
alle, også de som ikke er medlem. Så hvis
du kjenner noen som kjører H-D men ikke
er medlem, ta dem med, så blir de nok
medlemmer, de også. 
First Run på Røros, treffet for de aller
tøffeste, er historie for i år. Neste H-
DOCN treff er faktisk på Frya Leir. De
påfølgende treffene er også i rute, med
unntak av “Family Run”. Her har vi ingen ar-
rangør, så hvis du vil påta deg det, er det
bare å si fra. Det kan være hvor som helst i
landet. Datoer for treffene finner du et
annet sted i bladet og på hjemmesidene
våre. 
Til Presidentmøtet, som fant sted i London
i november 2010, hadde vi flere gode for-
slag – trodde vi. Det ene forslaget etter det
andre ble nedstemt av grunner vi ikke
hadde drømt om. Det er tydelig at det er
mer komplisert å være biker nedover i Eu-
ropa, enn det er i Skandinavia. Det at for-
slagene kom fra en av de største klubbene i
Føderasjonen var ikke akkurat noen fordel
heller. Det er tydelig at vi som deltar på
presidentmøtene må bli mye flinkere på å
drive lobbyvirksomhet før møtet.
Av økonomiske årsaker, åpner Harley-
Davidson fabrikk i India. Men vi kan fo-
reløpig ta det med ro. Det er for at H-D
skal komme seg inn på det Indiske
markedet. H-D vil eksportere noen
modeller i deler til India, for så å montere
dem sammen der, og på den måten unngå
den høye importavgiften i landet. Målet er
at dette skal gjøre prisene på H-D over-
kommelige for Indere. 
Ellers er det viktig å huske årets største
happening for mange: 9. -13. juni, Superrally
i Klaipeda, Litauen. Informasjon om treffet
oppdateres kontinuerlig på

www.superrally.com  
Vinteren er tiden for planlegging av
sommerferie og turer i inn og utland.
Planlegg turen til H-DOCN treffene og
opplev norsk natur på sitt beste. Det er jo
en grunn til at halve Europa legger ferien til
Norge.
Ha en fin vår. 
Og gratulerer med de første 25 år. 
Børge

DK ansvarlig
har ordet.

STIG  JENSSEN   
Tlf 918 57 115  
shovelpower@broadpark.no

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

GLENN EDQVIST   
Tlf . 90532544   
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no

DISTRIKT 7:
Sørlandet

DISTRIKT 8:
Østlandet

VIDAR OPHEIM
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com

DK KJELL LINDBERG
Mob: 97539943
e-post: kjell.lindberg@online.no

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

DISTRIKT 2:
Nordland

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

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

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

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

ØYSTEIN NESS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com

HEIDI JOHNSEN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.noHei! Jeg har nå fått det ærefulle opp-

draget med å overta som DK i distrikt 1
etter Greger, noe jeg både tror og håper
blir en spennende utfordring. Jeg heter
Laila Helnes, er 65 modell og i min beste
alder. Er født og oppvokst i Tromsø, og har

Heisan Når dette skrives er det nye året
bare en uke gammelt. Nyttårskvelden ble
feiret i rolige former her ute på Statfjord
C, sammen med gode arbeidskoleger.  Og
her sitter jeg og lengter mot våren og bar
asfalt. Sola har som kjent snudd så nå går
det rette veien, mot oppstart av sykkelen
og vind i det som er igjen av hår på hodet .
Men før den tid er det en del ting som en
både må, bør og skal gjøres før oppstart av
den førnevnte sykkel er et faktum. For min
del så står nok batteriet enda i sykkelen og
må ut og få en opplading eller to, oljefiltret
skulle nok vært skiftet, sammen med påfyll
avny olje og framdekket må nok erstattes
av et nytt. Hvordan står det til hos deg. Er
du i rute? Med det samme vi nå har
brukbart med tid før asfalten åpenbarer
seg med nye  hull, sand og ”fartsdumper”
av ymse slag, bør en kanskje også få sett
over bremsene og la meg i den
sammenhengen  få spørre deg: når skiftet
du bremsevesken sist? Denne er ikke
evigvarende og bør nok skiftes hver år
ifølge de som vet dette. Dette akter i alle
fall jeg å gjøre med det samme jeg skifter
ut den sprukne bremseslangen til fram-
bremsen. Håper vi sees etter veien og på
treff i 2011, spesielt kanskje da på vårt 25-
års treff på Frya Leir i  Gudbrandsdalen 1.
– 3. juli. Husk også å sette av litt tid til den
sosiale biten nå i vintertida , dette skal i
alle fall jeg få til før ”sola renn”.  Så jeg sier
bare til slutt som Ole Brum: Ja takk –
Begge deler! Til vi sees, wrench safe!
Jostein.

Hei. I skrivende stund handler det meste
om å legge ved inn i ovnen for å klare å
holde kulda på utsiden av veggene.
Julebordsesongen er definitivt over, og man
kan tenke fremover. Det man ikke rakk i
året som gikk, skal man forhåpentligvis
prøve å gjennomføre dette året. Vinteren
er jo høytid for reparasjon, vedlikehold og
lignende. Heroes MC på Bangsund
serverer som vanlig kaffe på torsdager, og
alle er velkomne dit for en mc-prat. 
Vinteren går fort og neste høydepunkt på
programmet er vår-mønstringen. Den fo-
regår tidlig i mai i dette området i sam-
arbeid med NMCU. Mange er på veiene
allerede da, men jeg jobber for å finne en
løsning for oss H-D bikers denne dagen,
slik at vi kan treffes på en felles arena. In-
formasjon rundt dette kommer i neste ut-
gave av bladet under min DK spalte. Har
du som leser en ide rundt dette eller noe
annet så ta kontakt. Jeg vil med dette
ønske alle sammen en fin senvinter og en
forhåpentligvis tidlig vår. 
Hilsen Aage.

Hei igjen folkens. Det lysner for hver
dag, og plutselig er det atter en gang klart
for å ta den første turen for sesongen.
Kanskje har du opplevd ”førsteturopplev-
elsen” i en mannsalder, eller kanskje det er
første gangen du skal ut på veien. Treff er
det bare å velge å vrake i. Superrally er vel
for mange kanskje det første store treffet.
Deretter er det bare å peile seg inn på de
andre treffene du pleier å dra på,  eller
kanskje er tiden inne til å prøve noe helt
nytt.  Vi i H-DOCN skal prøve å gjøre det
vi kan for at nettopp DU skal få et fint
treff. Derfor ønsker vi deg velkommen på
et eller flere av våre H-DOCN treff. Når
dette leses er First Run akkurat  overstått.
Deretter følger Jubileumstreff på Frya,
RTTAF i Storfjorden, Late Summer Run i
Gudvangen og som avslutning, Final Run på
nytt sted, med Tornados mc fra
Kyrksæterøra som ny teknisk arrangør. 
Dere ser fra de forskjellige distriktene er
det ting og tang på gang stort sett over
hele landet.  Ta gjerne kontakt med DK-en
i ditt distrikt og støtt opp mot det han
eller hun måtte finne på av aktiviteter. Vi
trenger en ny DK i Bergen, så har du lyst
har du lov. Ta kontakt med undertegnede. 
Og ikke minst husk innmeldingskampanjen.
Her er det premier å hente både for den
som verver og den som blir vervet.
Ha en fin vår…
H-D Hilsen Stig.

Hei og godt nytt år. Når dette skrives
har vi kommet to uker inn i 2011 og lagt
jul og nyttår bak oss, med alt det
innebærer av familiefeiring med store
mengder mat og drikke. For ikke å glemme
det viktigste, nemlig at solen har snudd og
sakte men sikkert går mot lysere tider.
For min egen del er jeg godt fornøyd med
hus prosjektet mitt, siden jeg klarte å
komme inn tre dager før jul. Kjøkkenet er
enda ikke montert, men det er nå under
contruction. For oss bikdere er det gjerne
stille på denne tiden av året, men noen
fester og arrangementer  foregår da rundt
om kring i fedrelandet. Og mange sitter
sikkert og legger planer for sommeren
som kommer. Selv hadde jeg en hyggelig
kveld i godt lag med rakfisk og tilbehør i
jula, der planer for SR ble lagt. Håper det
lar seg gjøre å komme seg dit. Ellers hadde
vi DK-samling i slutten av oktober og der
ble planer for feiring av vårt 25-års jubileet
lagt. Hovedreffet blir i Gudbrandsdalen og
er 1. – 3. juli. Merk av denne helgea i
kalenderen med en gang. Jeg har ansvar for
en handlegate på treffet og har allerede
noen selgere på lista som stiller med
bikerrelaterte stands. Mer det noen som
vet om noen, eller som ønsker og være
der, så meld fra til meg.  
Mvh DK Vidar

Hei folkens Nå skriver vi 2011 og her
på Østlandet, hvor det skal være bedre
klima enn i Trøndelag, har vi for første gang
på nesten 2,5 mnd hatt et par dager med
plussgrader. For å lettere komme gjennom
denne perioden, har jeg for første gang i
mitt motorsykkelliv tegnet kontrakt på en
splitter ny Harley. Den nye Road Kingen og
jeg er klar når været tillater det igjen. 
For vår del, da tenker jeg på DK-Vidar og
meg selv, så har vi når du leser dette,
sammen med redaktør og andre H-
DOCN-ere, deltatt på Conan-Swapmeet
med medlems-butikk og verving. For-
håpentligvis med et fantastisk resultat. Ikke
nok med det, men vi har begge sannsynlig-
vis deltatt på First-Run også. Det er i alle
fall den foreløpige planen. Desverre ikke
med sykkel, men regner med at det
fremdeles er noen hardhauser som tar den
oppgaven, med eller uten sidevogn. Vi
klarer muligens å få snekret sammen en
liten reportasje fra årets kaldeste H-
DOCN-treff. Følg med… Etter First Run
står aktivitetene i kø. Ikke minst årets 25
års-jubileum som Vidar nevner i sitt inn-
legg. Over hele vårt langstrakte land er det
på denne tiden masse mc-aktiviter, i regi av
personer og klubber med ståpåvilje. Støtt
opp om dette, og ikke la disse menneskene
miste motet og engasjementet sitt.
Enn så lenge folkens, ha fortsatt fin "for-
sommer", og ta gjerne kontakt.
Mvh DK-Kjell 

Godt år kjære Harleyvenner! Nå er
starten på et nytt Harley år godt i gang,
juleribba og annet snadder var for meg
inntatt hos Harley riders sitt etterjulebord
i Lyngdal tidlig i januar. Med andre ord, alt

er som det bør være for en biker her
sørpå. Dette blir et spennende år, i form av
min jobb med å få parkeringsplass/møte-
plass her i Kristiansand by og samarbeid
med lederen for dette distriktet i NMCU
for å profilere oss bikere på en positiv
måte. Tidligere i vinter ble jeg innkalt til et
møte i regi av NMCU og stemningen for
denne møteplassen i byen tok helt av fra
14 klubbledere her i Vest Agder. Med dette
fikk jeg  kick til å ta opp igjen dette
arbeidet, og sammen med lederen Harry i
NMCU, troppet vi opp hos forskjellige
etater og kontorer før jul. Vi har begynt
med politikerne, og varaordfører her i
byen og i tillegg parkeringsselskapet.
Handelstandsforeningen og politiet er også
positive til dette med en møteplass for oss
MC førere, så til slutt endte vi opp på by-
utviklingskontoret, der vi allerede var litt
for sent ute med planen om møteplassen
vår. Planene som skal realiseres i vår by var
allerede sendt, men de skulle gjøre sitt for
at vi kanskje har en plass til sesongen be-
gynner. Om ikke annet enn på papiret. Vi
ble også her veldig positivt mottatt. Jeg vil
denne sesongen sammen med NMCU
prøve å gjøre noe med den holdninga folk
flest har til oss MC-folk, og spesielt oss
som kjører Harley. Jeg har en visjon om å
bli synlige for menneskene, hjelpe til med
aktiviteter i nærområdet.  Foreksempel
møte opp på sykehuset slik at kreftsyke
barn får seg en H-D tur. Å gjøre ting som
kommer mennesker til gode og glede, har
jeg vært med på tildeligere som biker,  men
jeg trenger hjelp av dere medlemmer. Mail
eller ring meg!  Jeg får som sagt med meg
NMCU lokalt, og vi sørger for at de fleste
klubblederne vil få beskjed når noe skal
skje. Har DU noen ide som kan gjøres hos
deg i østre eller vestre del av Sørlandet,
send meg noen ord! Så stiller jeg med mc
folk! Ha en flott vinter/vårpuss av sykkel
og helse!
Vårdrømmende hilsener fra Ernst

Ja folkens, så var vi inne i det nye året.
Det er en del som skjer her i dette dis-
trikt, men ikke det helt store. Jeg kan
nevne at HOG. står uten lokaler snart,
men de har vel noe på gang. MC moten
har tydeligvis snudd, til fordel for dere som
ikke har de tykke lommebøkene. Jeg
snakker om Bobber. Bobberen har lenge
vært populær ute i verden, noe som gjen-
speiler seg i MC bladene. I Sverige har det
tatt helt av, og nå kan vi se tendenser her
på berget også. Det koster ikke skjorta
dette. Kjøp en gammel Sportster til  ca
40.000. Kapp litt i skjermene, bytt styre,
sett på noen retro holker, og sete ets.
Flake lakk skader heller ikke. Da har du en
sykkel til ca 50.000, som du kan være stolt
av. Se Harley News nr.2 Årgang 24 Blad nr
105 2010 side 20-21-22
Kaffen er varm hos MC Garasjen tors-
dager kl 19:00
RIDE FREE DK Glenn

Godt Nytt År folkens! First Run 2011
er akkurat historie, og det vil si at de aller
tøffeste av oss har startet sesongen. Men
for de fleste er det vel 1. mai som gjelder. 
Har du deler til overs etter vinterens om-
bygging, ta dem med på Swap-meet på
Klett 5. mars. Har du ikke noe å
selge/kjøpe, er de gode vaflene uansett
verd turen. Bikershop på Nardo har fått
inn sesongens nyheter, og de tilbyr 10 %
rabatt til H-DOCN medlemmer. Det blir
en improvisert H-DOCN stand i Daytona,
under 70 års jubileet. DK-en spanderer øl
på gamle og nye medlemmer. Husk gyldig
medlemskort! En stor takk til de som sa ja
til å stå på BRO-lista!
Øystein

Hei. Håper alle kjente har både nytt og
overlevd jul/nyttårsfeiringen
og gleder seg over at sola har snudd seg
mot en ny mc-sesong. Vi feiret det gamle

året med kalkungilde og lystig lag langt inn
i det nye. Her i kåken planlegges bla
Superrallytur og diverse vinterbesøk til
kjente og ukjente i frostrøyken og mørket.
Vi har som vanlig kaffe her på klubben
hver onsdag fra  kl 18. 
Knut-Are.

Hey Bikera Med høy solfaktor og fyr på
peisen, er det bare å lene seg tilbake og
nyte det første nr av Harley News i
lykkeåret 2011. I nord er sola tilbake, der-
for høy solfaktor. Det betyr at lysere tider
kommer, at folk livner til og ikke minst at
MC sesongen ikke er sååå langt unna. Det
du enda ikke har fått gjort med gullet ditt,
må du se til å komme i gang med. Siden
sist har jula, nyttåret og vel så det kommet
og gått.  I tillegg til kaffemøter på Barila
hver onsdag kl 19, så har vi har hatt et par
MC party her i nord, blant annet MC X-
mas Table og MC Winter Games. Omtaler
av disse arrangmentene kommer på trykk i
Harley News etter hvert. Jeg har siden sist
vervet enda flere medlemmer til 
H-DOCN. Nyttårsaften ble siste
medlemmet i 2010 vervet. De som blir
medlem her, ønsker den informasjonen de
kan få via magasinet Harley News, følge litt
med på hva som skjer både nært og fjernt,
tips om bygging, lakkering, vedlikehold og
lignende. Dessuten vil mange ha de rabatt-
ordningene vi kan gi. Gode argumenter for
å få folk til å melde seg inn. Tida fremover
nfor min egen del blir brukt til å planlegge
mitt "Europa Run". Jeg starter tidlig, og skal

innom mange fine treff og konserter. Hvis
noen ønsker å slå følge,  er det bare å ta
kontakt. Jeg legger dessuten ut en liten tur
beskrivelse på Facebookgruppa "For oss
som kjører MC i Finnmark". De av dere
som leser News, som kjører MC i Finn-
mark, meld dere inn i gruppa "For oss som
kjører MC i Finnmark". Der kommer info
om turer, party, kaffemøter og andre ting.

Til slutt oppfordrer jeg dere bikera til to
ting:
1) Finn frem pusseskinn og start klar-
gjøringa.
2) Meld deg inn i Facebook gruppa "For
oss som kjører MC i Finnmark"
MC hilsen fra Heidi, DK Finnmark

to gutter på 16 og 10 år. Jeg har kjørt
motorsykkel siden 1985, og det har blitt
en del turer både i inn og utland. I 2006
tok jeg det endelige skrittet og ble stolt
eier av en Road-King 02, en sykkel jeg bare
forguder. Jeg ble selvsagt medlem i H-
DOCN samme året. Sykkelenble innkjøpt i
mai og ilddåpen på H-D ble direkte til
Super Rally på Vinstra. Forøvrig et fantas-
tisk rally.  Turen til Vinstra gikk stort sett
veldig greit, men jeg må jo innrømme at jeg
sleit litt, for når man går fra 147 raske
japsehester til litt seigere H-D hester,
hadde jeg et lite øyeblikk hvor jeg lurte på
hva jeg hadde kjøpt. Hjemturen gikk straks
bedre,  jeg begynte å bli litt kjent med
sykkelen. Og nå bare elsker jeg den. Og
det blir aldri noe annet enn HD i mitt MC
liv. Ellers er jeg prestinne i Queens MC
Tromsø, en jente HD-klubb med hele 5
medlemmer, men vi håper selvsagt på re-
kruttering og flere lykkelige HD-kjørende
jenter. Selvfølgelig så har vi i vedtektene at
klubben skal være kollektivt tilsluttet H-
DOCN. Mine ambisjoner for H-DOCN er
å få til noen felles turer og sammen-
komster, så får vi se hva det blir til etter
hvert. Nå ser vi frem til våren her oppe i
nord, men i skrivende stund faller det
menighetsblader ned fra himmelen, og det
er ikke mye som minner om vår. Men vi
skriver fortsatt januar og da er det vel ved
det normale. Ellers gleder vi oss veldig til
Super Rally, og det ser ut som det kan bli
en liten gjeng som legger turen sørover.
Og så ser vi selvfølgelig fram til å dra på
H-D- cruise til Kiel, et flott initiativ fra
HD-Østfold med flere. Takk til dere. Vil
også takke Greger for hans flotte jobb
som DK, blir ikke helt enkelt å føre
pennen etter dine gode innlegg, men får
prøve så godt jeg kan.  Må jo innrømme at
skriving ikke er min sterkeste side. 
Jeg ser også frem til innflyttingsfest hos
HD-garasjen, som har fått seg nye lokaler,
Gratulerer så mye. Så vil jeg ønske alle H-
D-entusiaster der ute et fabelaktig MC-år
og håper å se mange på veien. Gleder meg
til å ta fatt på jobben, og kom gjerne med
innspill til aktivitet, og ta gjerne kontakt
om det skulle være noe.
Klem Laila.
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