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Vinn en reise!
Bli med på H-DOCN innmeldingskampanje, som starter 1. mars og varer ut
okotber 2011. Hovedpremien til den
som verver flest medlemmer er et reisegavekort fra MC travel pålydende
kr 5000,-dkk.
De som blir vervet er med i trekningen av
en Ipod Nano.

gampromotion.no

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 medlemskontoret@h-docn.no, Eller ta kontakt med din
dk, eller medlemskontoret for vervebrosjyrer.

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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Vinneren kunngjøres i Harley News nr 5.
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
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Hallo folks, det er vår!
Selv om de fleste ikke har fått
ut sykkelen enda når dette
skrives, kan jeg se at flere av
mine Facebook-venner alt har
vært på den første turen med
sin H-D. Jeg har sett et par
sykler passere på veien som går
forbi huset mitt, men ingen av
amerikansk merke så langt. Det
er nok bare et tidsspørsmål.
For min egen del så er all krom
behørig pusset og gnidd på, nå
skal jeg bare skifte olje, og så er
sykkelen egentlig klar. Bortsett
fra en liten bagatell som heter
skilter. Siden den er importert
fra vårt naboland, gjenstår både
litt papirabeid og staten vil nok
ha enda noen kroner, før jeg kan
gi meg i vei på tur med norske
registreringspapirer.
Jeg har på følelsen at dette blir
et bra år for H-DOCN. For det
første regner jeg med at dere
der ute står på med verving.Vi
må ha flere medlemmer, for å
kunne opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag. Og det
er dere som er ute i miljøet, og
kjenner folk, som kan gjøre
dette. Og er dere heldige, kan
dere bli vinner av en reise, og
den dere verver kan vinne en
Ipod.Vervebrosjyrer finnes på
nett, hos din lokale DK eller du
kan ta kontakt med medlemskontoret. Så stå på folkens, vi
skulle vel klare å være oppe i
3000 medlemmer innen utgangen av året? Jeg stoler på
dere.
For det andre, skal vi feire at vi
er 25 år i år. Det foregår som
de fleste nå sikkert har fått med
seg, på Frya Leir i Gudbandsdalen, første helga i juli. Der
blir det også årsmøte, og valg av
nytt styre. Kom og feire
sammen med oss, dette blir
kjempebra.
I min forrige leder etterlyste jeg
kontakt med dere som var med
i denne organisasjonen i dens

spede begynnelse. Enten kan de
det gjelder ikke lese, de kan
være ekstremt beskjedne, eller
de har rett og slett gått over til
campingvogn og svensktoppar,
og vil ikke at vi skal skrive om
det. Jeg har fått kun to henvendelser. Uansett, vet du om noen
som har et tidlig medlemsnummer, eller du sitter på gamle
bilder eller en god historie fra
tidligere tider, ta kontakt. Når
jeg nå får sykkelen ut på veien,
skal jeg reise rundt og lage
jubileumsreportasjer. Kanskje
om deg?
Jeg har også i dette bladet lagt
inn treffliste og oversikt over
BRO-kontaktene våre. Kanskje
kan den lista være til hjelp for
planleggingen av sesongens treff,
eller du behøver hjelp et eller
annet sted på veien. Alle klubber
som arrangerer noe, bør ta
kontakt i god tid før deres arrangement, så får dere gratis reklame i et forum som går rett til
målgruppen. Dette blir en tradisjon, så ha det i bakhodet til
neste sesong også.
Jeg har også lovt dere en
reportasje om vårt kaldeste
treff, First Run. Men siden ingen
når dette leses og vårfølelsen
varmer, vil sitte å lese om MCkjøring i 30 minus, sparer jeg
den til vinteren igjen. Kanskje
det vil inspirere noen nye til å ta
turen også.
Jeg vil også i dette nummeret
takke alle som har sendt inn
bilder og reportasjer. Det er
rart hva en melding og en mail
til medlemmene på ei Facebookside kan gjøre. Etter min
siste oppfordring, har det haglet
inn med bilder til lesernes, så nå
har jeg mye godt bildemateriale
jeg skal presentere for dere i
bladene som kommer. Tusen
takk!
Jeg har sittet og tenkt litt på
dette med Facebook. De fleste

har ingenting godt å si om Facebook, før de plutselig dukker
opp der med sin egen profil. Og
det har skjedd med de mest
ihuga motstanderne. For de
som ikke er der, får høre når de
kommer med ting som er en
nyhet, at ”det har jeg da sett på
Facebook.”
Jo da, Facebook har sikkert sine
dårlige sider. For det første blir
man lett avhengig, og den er en
tidstyv av dimensjoner. Den er
også lei til å spre virus, særlig
om du er fristet til å klikke på
bilder av pupper eller veldreide
bakender. Dette er vel mest utbredt blant den mannlige
medlemsmassen, og har vel noe
å gjøre med nysgjerrigheten til
den enkelte. Selv klikker jeg
aldri på noe som mine venner
ikke har kommentert med egne
ord. Et godt argument, for få av
mine venner uttrykker seg på
engelsk, eller begynner sine
kommentarer med OMG!
Men Facebook har også sine
positive sider. For min egen del
har jeg fått kontakt med folk jeg
ikke har sett eller hørt fra siden
ungdomsskolen/videregående.
Facebook har også blitt den
plassen du får invitasjon til arrangementer i bikermiljøet. Her
melder folk seg på, og du har en
pekepinn på hvor mange av dine
venner som har tenkt seg på
det aktuelle arrangementet. Her
kan man også finne grupper for
likesinnede, der man kjemper
for en felles sak, og man får
øynene opp for musikk man
ikke ante eksisterte, eller for
lengst hadde glemt. Facebook er
også positivt om man vil dele en
glede, eller om man vil få ut
frustrasjon for noe. Det er alltid
noen tilstede som kan dele dine
gleder, eller sorger. Men tenk
deg gjerne om to ganger, om du
vil utdype din frustrasjon for
noe.

Også om man mister noen, kan
Facebook være positivt. Da
tenker jeg ikke på de som etterlyste et familiemedlem og folk
er så grusomme at de skriver
på veggen at vedkommende nok
er omkommet. Grensen for å
såre er for enkelte mye lavere i
et sånt fora. Men på den annen
side, er også grensen for å ta
kontakt, og si at du bryr deg,
eller at du føler med noen som
er i sorg, utrolig mye lavere. Det
er nok flere enn meg som føler
at man skulle tatt kontakt, når
noen mister en som har stått
de nær. Men vi gruer oss, for vi
vet ikke hva vi skal si. Her er
det lettere å gå inn på en Facebookside og skrive at vi bryr
oss. Og sist men ikke minst, er
Facebook blitt et sjekkested.
Flere av mine venner har funnet
hverandre gjennom felles
vennelister på Facebook. Dette
er nok er forum som er
kommet for å bli, enten vi liker
det eller ikke.
Når dere nå mine gode venner
skal ut på veien blant gale
bilister, elger og andre ulumskheter, vær forsiktig.Vi er alle litt
rustne i begynnelsen av
sesongen, og bilistene er ikke
vant til å ha oss der. Så se en
ekstra gang, ta det litt fint i begynnelsen, så skal du se at det
går bra, og vi får med oss enda
en deilig sesong på veien.Vi har
nemlig ingen å miste.
Nå skal jeg avslutte denne
lederen, og sette meg ut i
vårsola med en kaffekopp. Men
først må jeg en snartur innom
Facebook, man vil jo ikke gå
glipp av noe…
Vi ses…
Hilsen Redaktøren.
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Innvielsesfest hos
Eiktorn MC

Da nystartede Eiktorn MC i
Tingvoll inviterte til innvielsesfest i sine nye klubblokaler, tok
vi oss en tur på besøk. Både for
å se hva slags karer dette var,
og for å inspisere deres nye
klubbhus.
Tekst: Ellen M.Henden/Elin Bakk
Foto: Ellen M. Henden
Eiktorn MC så dagens lys da ni
mc-interesserte karer, som alle
hadde utvandret fra andre
klubber i området, bestemte seg
for å danne sin egen MC-klubb
på Tingvoll.
Klubben er en ren Harleyklubb,
og formålet med den er først og
fremst sosialt samvær med andre
likesinnede, og å dra sammen på
treff, turer og fester. I
sykkelparken til Eiktorngutta
finner du alt fra shovelhead til
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nye V-rods, og gjennomsnittsalderen på medlemmene er 40 +.
300 kvadrat
I september 2010 begynte de å
innrede de nye lokalene sine,
som opprinnelig var en gammel
ullvarefabrikk, og her disponerer
de 300 kvadratmeter som de foreløpig leier. Et verksted er
under oppbygging, og det er
åpent fra verkstedet inn i klubblokalet, som inneholder både bar

Nr. 2 - 2011

og sofagrupper. Et biljardbord
har også fått plass i lokalene og
en scene med plass til liveband
finnes også. Den kvelden vi var
på besøk var det er trivelig lag,
med mulighet for å få med seg
noen nye lygarhistorier, og man
fikk også leske sin strupe om
man følte for det.
Norrønt
Eiktorn er et gammel norrønsk
navn og er navnet på den hjorten

som spiser blader fra Yggdrasils
grener. Hjorten lever av det som
vokser på verdenstreet og
sammen med geita Heidrun
symboliserer han de firbeinte
dyrene på jorda. Eiktorn-nvnet
passer og så godt her siden
Tingvolls kommunevåpen har
fem eikeblader, og Tingvoll er
nordligste lokalitet for det
varmekjære treslaget eik i
Norge.
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Powerplant Mc

innviet sine nye l

Dansegulvet og bandet
i bakgrunnen.

Som vanlig når Powerplant Mc arrangerer party eller treff, er jeg på
plass. Denne gangen ble partyet holdt i klubbens i nye lokaler på Holter
like utenfor Jessheim. Men fra Stord til Holter er det et godt stykke, og
allerede klokka 04.45 ringte vekkerklokka. Utenfor vinduet var et
ufyselig regnvær, men heldigvis skulle turen foregå i bil.
Teskt/foto: Taz Berger
Første stopp var etter 5 minutter, på den første bensinstasjonen. Kaffe er nemlig veldig
viktig når man skal kjøre langt.
Heldigvis var værmeldingen bra,
så det skulle ikke by på
problemer å komme over fjellet.
Da jeg nærmet meg Etne, var
regnet gått over i slaps. Tre
centimeter slaps, og det var
dermed ikke alltid like lett å
holde bilen på veien. Jeg ringte
veitelefonen, og fikk vite at veien
over Hardangervidda alt var
stengt og over Haukeli, der jeg
skulle kjøre, var det kolonne-
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kjøring. Ikke helt som planlagt
dette.
Fra slaps til snø
Det var så vidt jeg kom opp den
første bakken, og jeg vurderte
sterkt å snu. Men opp kom jeg,
og vips var regn og slaps omgjort
til snø. Og dermed ingen
problemer. Kolonnekjøring mellom Haukeli tunnelen og Vågsli
tunnelen var som forventet i
dette været. Men når traileren
som ligger ca åtte til ti meter
foran deg med nødblink på,
plutselig forsvinner i en inferno

Nr. 2 - 2011

av snø, var det ikke moro lenger.
Men det gikk bra og turen kunne
fortsette.Vel framme på hotellet
ble det en dusj og en rask forfriskning i baren, før jeg ble
hentet sammen med de andre
som bodde der, som også skulle
på festen.
Historie
Powerplant MC ble startet i
1989 i Bønsdalen, av en vennegjeng, slik som de fleste andre
klubber. Av originalmedlemmene
er det i dag bare en som er med
videre. Diverse utskiftninger

gjennom årenes løp er det blitt,
og undertegnede har også vært
innom klubben. I dag har klubben
ti medlemmer.
Det en stund siden Powerplant
hadde eget lokale, og vi husker
alle de herlige festene på
lokalene de hadde på Strømmen.
På Powerplant sitt 20 års
jubileum, lånte de lokaler vegg i
vegg med Pilgrims Mc. Dette lå
på gamle Gardermoen
militærleir. Ellers har de lånt
lokaler hos Vingtor Mc, når fester
skulle arrangeres. Dette har ikke
gjort at festene har vært noe
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Medlemmene øsnker gjestene
velkommen i inngangen.

lokaler
Tom i verkstedet..

Dårlig sikt.

mindre vellykkede. Klubben
mistet sine lokaleer på
Strømmen i 2005, da lokalene
skulle ombygges til leiligheter. I
en periode var det også snakk
om å slå seg sammen med en
annen klubb på Romerike, som
hadde egne lokaler. Det hele ble
med tanken, og jakten på egne
lokaler startet for alvor.
450 kvadratmeter
De nye lokalene hvor Poweplant
har slått seg til, har tidligere vært
både vannverk og Røde Kors
lokaler. Festlokalene var ferdig
pusset opp for bare en uke
siden, og her har gutta gjort en
flott jobb. Svarte og grå vegger
med en oransje stripe, mer H-Dinspirert kan det vel ikke bli. På

veggene henger det presanger fra
tidligere treff og party. Ikke for
mye, nesten litt minimalistisk.
Etter en omvisning, ble det klart
at 450 kvm er et veldig stort
potensiale til å bli et fantastisk
klubbhus.
Festen
Folk gikk rolig ut, som det heter
på idrettsspråket, men tok igjen
etter halvgodt løp, og avsluttet
sterkt. Ølet strømmet fra baren
og ut til stadig lykkeligere
kvinner og menn. Høy sigarføring
ble det også, og lokalene var
rimelig dekket med røyk, men
det er vel de fleste vant til i disse
kretser. Ølet var kaldt og godt,
og det ble også servert sterkere
saker.Varm mat kunne man også

få kjøpt og det gikk mye pizza ut
på natta.
Mange hadde gledet seg til NM i
fyllekjøring. Men det ble det ikke
noe av da ”leke stasjonen” ikke
var i det spilleglade hjørnet. Får
satse på at maskinen
(playstation) er i bedre form til
neste år.
Rok’n roll
Så entret bandet scenen og det
ble trangt på dansegulvet.
Danseglede på høyeste nivå ble
levert av feststemte bikere.
Powerplant fikk også et nytt
medlem på innvielsesfesten, da
prospekt Svein Morten fikk sine
fulle colors. Før jeg visste ordet
av det begynte klokka å nærme
seg kirketid på søndag, og det var

på tide å booke retur til hotellet.
Det viste seg at sjåføren var blitt
astronaut og var på vei til en
eller annen galakse, for han var
ikke å se. Men Powerplant Tore
ordnet biffen, med en lokal helt
og hans dame. Uten sidevindu i
en MB stasjonsvogn blir det
rimelig kaldt på vinterstid, men
hvem bryr seg så lenge man
kommer seg i seng.
Når man har vært på klubblokalet i 12 timer, føler man at
puta på hotellet er verdens beste
venn. Takk til Powerplant Mc
Mideast for nok et vellykket
party.
Det må nevnes at turen hjem
gikk stort sett i solskinn og uten
problem.
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Norges største spesialforretning for Harley-Davidson

Vi hjelper deg
med det meste.

www.gampromotion.no

...din Harley hos oss!
Vi fintuner din sykkel om den
er gammel eller ny!

• Ombygging av sykler
• Overhaling av Motor og
Girkasser fra gamalt til nytt.
• Digert lager av Deler
til gammelt og nytt.
• Orginale H-D Deler samt
Masse CCI Deler

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

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

Vi har HiFlo oljefilter til din HD!

Halvarssons Quiz skinnjakke dame kr.

2995

Skinnvest
Braided kr.
Gado Gado kåper
ass.farger kr.

649

Halvarssons Quarter
Classic skinnjakke
herre kr.

AGV S4
helhjelm
kr.

2395

3295

999

STETSON Datto
kr.

349

STETSON Diaz
kr.

699

VÅRSLÆPP 6.-8.mai
Kveldsåpent • tilbud
Photoshoots • grilling
Felles mc-tur på søndag

Torbjørn Bratts veg 11, 7032 Trondheim • Tel:+ 47 47 34 94 04 • Mob:+47 91 99 81 37
siv@biker-shop.no • www.biker-shop.no
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Innkalling til H-DOCN årsmøte 2011
Årsmøte i H-DOCN avholdes i forbindelse med 25-Years Rally på
Frya Leir i Gudbrandsdalen den 2. Juli kl: 12.00
Registrering av stemmeberettigede fra kl 11.30. Dørene lukkes kl 12.00 presis.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Regnskap
Budsjett
Innkomne saker
Vedtektsendringer
Pause
Valg
Årsmøte heves og referat signeres.

Innkomne saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Vi minner om at årsmøte skal holdes uten ryggmerker (ref. §3 i våre vedtekter)
For styret, Børge Moe, President H-DOCN

Årsberetning Kasserer 2010

Dette er min første årsberetning, og altså min ilddåp som kasserer i H-DOCN. Jeg overtok formelt vervet på et noe forsinka konstitueringsmøte i slutten av september, etter Kjell Lindberg, som har gjort en formidabel jobb gjennom fire styreperioder. På grunn av et
ufattelig byråkrati, var ikke alle formaliteter på plass før helt mot slutten av 2010. Så det er ikke en veldig erfaren kasserer, som sitter her
og beretter for dere.
Jeg vil takke resten av det sittende styre for tilliten, og samtidig berømme alle andre entusiaster som står på for H-DOCN. Norges
største, og sannsynligvis beste merkeorganisasjon.
Som gammelkassereren skrev i fjorårets beretning, hadde det vært så uendelig mye mer behagelig og lagt frem et budsjett med overskudd, enn ett med røde tall. Men slik er det altså blitt i år også. Og det er min fordømte plikt å legge fram tallene for dere medlemmer,
røde eller ikke røde. Når det er sagt så er underskuddet nesten halvert fra fjoråret, og det er heller ikke i år snakk om noen krise for organisasjonen.
Kasserer har, sammen med resten av styret, allerede tatt grep for å redusere på utgiftene til drifta av H-DOCN og vi mener at dette
sammen med vervekampanje, mulig outsourcing av butikken og et stramt budsjett for 2011, skal være med på å snu den negative trenden.
Harde fakta og kommentarer til driftsregnskapet for H-DOCN 2010
Som dere kan lese ut av tallene, skyldes nokså nøyaktig halvparten av underskuddet i budsjettet svikt i inntektene. Den andre halvparten
er en kombinasjon av konkurs hos firmaet som pakket News for oss, en formidabel økning av papirprisene, optimistisk budsjettering
angående styremøtekostnader, økte portoutgifter og det faktum at vi endelig har fått på plass et nytt og bedre medlemsregister.
Inntekter drift: Et gap mellom 2350 budsjetterte og 2275 faktisk betalende medlemmer, ga den største reduksjonen i inntektene våre
i fjor. I tillegg kommer en liten nedgang i treffinntekter og en noe større svikt i renteinntekter, som følge av lav rente og mindre kontingentkroner på konto.
Utgifter drift: Her er det poster hvor vi har overskredet budsjettet med god margin, mens det på flere andre poster er blitt mindre
kostnader enn budsjettert. Summa summarum gir det et lite merforbruk. For å forklare noen av avvikene, så er de tre største: Nytt nettbasert medlemsregisteret på knappe femti tusen kroner gir overskridelsen på posten Edb-utstyr/annet utstyr. Porto er også en post som
har blitt overskredet, og dette skyldes en kombinasjon av flere forsendelser og økte satser. Styremøtekostnadene er økt, som følge av en
filosofi om at styret i større grad skulle komme ut i distriktene og treffe medlemmene våre når vi var samlet til møte. Dessverre viste
dette seg og bli en så stor merutgift, at vi har måttet gå tilbake til å holde møtene i Oslo, når vi skal samles ansikt til ansikt. Dette eksperimentet, samt som tidligere nevnt, en noe optimistisk budsjettering gjorde at sprekken i denne posten ble et faktum.
Harley-News: Også i 2010 har vår eminente redaktør levert over budsjett på annonsesalg og laget et blad ingen annen frivillig organisasjon kan vise til! Kraftig økning av papirpriser og en generell prisøkning på produksjon og utsendelse av bladet gjør at vi dessverre
også i år ender opp med en liten minus.
Medlemsbutikk: Tallene for butikken yter på ingen måte rettferdighet til vår butikksjef, som har tatt imot bestillinger og sendt ut
varer med stødig hånd i hele 2010. Salget, og dermed også inntektene, har vært noe under budsjett, men det har også utgiftene til innkjøp
vært. Styret har over noen år nå sett at arbeidet som må nedlegges som butikksjef i H-DOCN spenner over et såpass vidt register, at det
vanskelig kan håndteres på frivillig basis av en person alene.Vi går derfor nå bredt ut til profileringsfirmaer og andre proffe aktører for å
se på en mulig løsning med å ta over hele drifta av butikken for oss. Medlemsbutikk er et tilbud vi gjerne vil opprettholde til våre
medlemmer, uten at vi skal være nødt til å drive rovdrift på folk som tross alt bare vil gjøre en innsats for vår organisasjon.
Årets budsjett: Vi har ikke budsjettert med økte inntekter i 2011, og vi har knepet inn der vi kan på driftskostnadene. Det vi derimot
har ikke har skåret ned på er utgifter til Harley-News. Styret mener at medlemsbladet, i tillegg til treffene, er vårt viktigste salgsargument,
når vi nå skal brette opp ermene og verve flere medlemmer til H-DOCN.
Hilsen
Vegard Glomstad
Kasserer, H-DOCN
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RESULTATREGNSKAP 2010 M/ BUDSJETT 2011
Harley-Davidson Owners Club Norway
DRIFT AV H-DOCN
INNTEKTER
Medlemskontingenter
Treff / arrangement
Rente- og finansinntekter
SUM INNTEKTER

Budsjett 2010

31-12-10

Rest av budsjett

Budsjett 2011

940 000
110 000
25 000
1 075 000

910 590
104 832
15 255
1 030 677

29 410
5 168
9 745
44 323

920 000
140 000
15 000
1 075 000

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

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

40 579
81 745
40 533
9 913
34 950
35 786
265
101 179
0
46 237
13 125
500
42 099
136 255
0
2 000
0
1 092
6 169
0
592 427

4 421
-51 745
14 467
87
30 050
-10 786
-265
-41 179
2 500
3 763
6 875
-500
-2 099
23 745
10 000
-2 000
0
408
-1 169
20 000
6 573

30 000
20 000
40 000
10 000
45 000
30 000
0
80 000
2 500
15 000
10 000
0
40 000
175 000
10 000
0
0
1 500
6 000
20 000
535 000

RESULTAT DRIFT H-DOCN

476 000

438 250

37 750

540 000

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News
SUM INNTEKTER

150 000
150 000

166 355
166 355

-16 355
-16 355

150 000
150 000

KOSTNADER NEWS
Budsjettert total kostnad
Sats/montasje/repro/trykk/foto/film/fremk.
Kontorhold/konsulenttjenester
Rekvisita/litteratur
Reparasjoner/vedlikehold
Utsendelseskostnader
Reise/møte
Telefon/bredbånd
SUM KOSTNADER NEWS

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

483 369
60 000
1 647
1 198
115 160
10 117
0
671 491

-33 369
0
4 353
-1 198
-5 160
-117
0
-35 491

500 000
60 000
10 000
0
120 000
10 000
0
700 000

-486 000

-505 136

19 136

-550 000

0
150 000
120 000
20 000
10 000

0
121 429
106 927
36 446
-21 944

0
28 571
13 073
-16 446
31 944

0
150 000
120 000
20 000
10 000

0

-88 830

88 830

0

RESULTAT NEWS
BUTIKK
Butikksalg - Super Rally
Salg butikk
Varekjøp butikk
Driftskostnader/porto butikk
RESULTAT BUTIKK
RESULTAT 2010
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Årsberetning for 2010.
2010 er for lengst passert og det er nå på tide med en oppsummering av året.
I 2010 har det av forskjellige årsaker bare vært fire styremøter. Et av disse møtene har vært telefonmøte for å spare utgifter. President og
visepresident representerte H-DOCN på presidentmøtet i London, og på nordisk presidentmøte på Island deltok presidenten, redaktøren og styremedlem Buch. DK samlinga ble holdt i Oslo og i tillegg har en liten delegasjon bestående av 2 styremedlemmer og 1
DK vært på befaring på Frya leir for å sjekke forholdene for å arrangere Internasjonalt treff der.
H-DOCN har hatt 6 treff i 2010, det første allerede i februar og det siste i september. Mange takk til tekniske arrangørklubber og
enkeltpersoner i H-DOCN for vel gjennomførte treff. Internasjonalt treff på Valle i 2010, ble som de 3 foregående år, gjennomført uten
teknisk arrangørklubb, men med god hjelp fra den lokale kjøpmannen på Valle. Nok en gang vil vi takke våre egne ildsjeler i og utenfor
styret, for det arbeid de la ned for at treffet kunne avvikles på vanlig måte.
DK samlinga ble som nevnt lagt til Oslo. Hovedpunktet på samlinga var planlegging av 25-års jubileum, samt utveksling av erfaringer og
ideer som distriktskontaktene kunne dra nytte av videre. Det har i 2010 vært en liten endring i sammensetninga av distriktskontaktene,
som hver for seg, og samlet, gjør en god innsats for at vi skal bli bedre kjent med hverandre.Vi takker for innsatsen.
Butikken er et tilbud til medlemmene og antall bestillinger viser seg å være stabilt. Butikksjefen melder om at arbeidet med varebestilling
og levering går greit, mens arbeidet med designutvikling er svært tidkrevende og hun ser at tiden ikke strekker til for å drive slikt arbeid
på kveldstid. Styret vurderer derfor å se på andre løsninger for medlemsbutikken. Styret er godt fornøyd med arbeidet hun legger ned for
H-DOCN.
Harley-News blir som vanlig meget godt ivaretatt av vår redaktør. Det har til tider hopet seg opp med stoff fra medlemmene. Endringer i
bladet ble gjort for å frigi plass til reportasjene og det meste har blitt publisert etter hvert som bladene kommer ut. Styret takker igjen
redaktøren for å levere det beste klubbmagasin i Europa!
Medlemsmassen har ikke endret seg særlig i forhold til 2009.Ved årets utløp var vi fortsatt ca. 2300 medlemmer. Styret benyttet siste
styremøte i 2010 på å planlegge en vervekampanje, for å prøve å øke medlemsmassen. Medlemskontoret har lenge slitt med et tilårskommet medlemsregister og nytt program ble kjøpt inn. Dette førte til en ekstra utgift for oss, noe som også kommer frem i regnskapet.
Tove Lindberg har lagt ned en masse kveldsarbeid med å få på plass det nye registeret, i tillegg de oppgavene medlemskontoret også har.
Tove har dessverre signalisert til styret at hun ønsker å trekke seg tilbake.Vi takker henne ærbødigst for innsatsen og velviljen hun har
vist i gjennom alle de år hun har stått på for oss.
Til tross for økte utgifter og mindre inntekter enn det var budsjettert med, er økonomien i organisasjonen er fortsatt bra. Økonomien
blir godt ivaretatt av vår nye kasserer,Vegard Glomstad, som fikk god starthjelp av eks. kasserer, Kjell Lindberg. Kjell var sitt ansvars bevisst nok til å tre inn som DK for distrikt Østlandet etter at han gikk av ved forrige årsmøte.Vi applauderer innsatsen! Slike ressurspersoner trenger verden flere av.
Mange grep er gjort for å begrense utgifter for 2011 og tiden vil vise hvor godt vi lykkes med det. Nærmere om økonomi kommer i
neste punkt på dagsorden.
Styremøtene har vært avviklet i en konstruktiv ånd med få frafall av styrets faste medlemmer. Redaktør, medlemskontor- og butikkansvarlig har også deltatt på deler av styremøtene.
Styret konkluderer med at 2010 ikke har vært et fullt så godt år som vi hadde håpet på for H-DOCN, men flere grep er gjort og vi håper
at vi i 2011 skal bli et positivt år for oss.
Til slutt vil jeg takke alle i styret og alle med verv for deres flotte frivillige innsats i H-DOCN.
Og takk til alle dere medlemmer som kommer på treff og andre arrangementer og at dere sender inn stoff til vårt medlemsblad.
Presidenten takker også for seg og ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet.
For styret
Børge Moe.
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Utenlandske Shovelheads
er godt besøk! Her er to sykler som virkelig lyser opp i landskapet,
og som viser at det fantes en tid før Evolution og TwinCam.
Fyren nede til venstre har tydeligvis skapt sin egen HD-versjon med
20-talls tank, tidlig generator-shovel og futuristiske disk-wheels!
Fra International Run i Valle 2010 og SuperRally på Vintra i 2006.
HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» med skråblikk på alle oss
som kjører HD. Galleriet viser bilder tatt gjennom flere år på tur og treff.
Husk bare at alt i denne spalten presenteres i beste mening!
Åsmund Lindal – Fotograf og HDOCN-medlem nr 665
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Utlån

[medlemsbibliotek]

Bøker:
1. Wolfgang Wiesner:
Harley-Davidson
Photographic History
Denne boka er skrevet av en tysk forfatter, uten
at den bærer spesielt preg av det. Den har engelsk
tekst, og omhandler H-D-miljøet både i Europa og
USA.
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusiast,
og har lagt ned
mye arbeid i forfatterskapet.
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv
undertegnede som har
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og annen ahaopplevelse underveis.

Parts for Harley-Davidson
Vi tar deler fra BIKE LINE
Kjør forbi avfarten til Strømstad på E6 ta av mot Åmål
ved Statoil i Skee, kjør 7km. mot Åmål, vi er på venstre side
Tlf.: +46 709 99 38 33

www.johnnys-custom.com

2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av HarleyDavidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange fargebilder av høy
kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe som lynkurs for
debutanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme seg bort over de flotte
bildene.
3. Shaun Barrington:
Harley-Davidson - An Illustrated History
En slik H-D-bok som det finnes et utall av.En rask gjennomgang av H-D-historien med mange
svart/hvitt og fargebilder. Syklene som er avbildet er dessverre av en noe varierende kvalitet.
4. Harry V. Sucher:
Harley Davidson – The Milwaukee Marvel
5. Jerry Hatfield:
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er
detaljert beskrevet år for år, delvis også med hvilke vurderinger og avgjørelser som lå til grunn
for dem. Alt sammen er spekket med autentiske foto fra den gang da, av både sykler, tekniske
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.
6. David K. Wright:
H-D Motor Co. Official History
Fabrikkens offisielle historiebok. Delt opp i egne kapitler om konstruksjoner, militærsykler,
racing, etc. Boka er noe tunglest, men kan nok brukes som fasit, da representanter for fabrikken
sikkert har kontrollert alle opplysninger. Et stort pluss for kapitlet som innholder alle modeller
som er laget år for år, og hvor mange som er produsert.Svart/hvitt bilder.
7. Allan Girdler & Ron Hussey:
Harley-Davidson Sportster
Boka tar ganske grundig for seg de viktigste Sportster-modellene. Man får også forklart de
viktigste endringene og hvilken tankegang som lå bak de forskjellige avgjørelsene. Den er dessuten skrevet på en ganske humoristisk måte, det er tydelig at i alle fall en av forfatterne er
en ekte Sportster-patriot. Egner seg godt til moralsk påfyll for alle likesinnede. Mange flotte
bilder i farger.
8. Tom Isitt:
En verden med Harley-Davidson
Ei bok på dansk som tar for seg Harley-historien i nyere tid. Lettlest med mange
fargebilder av både folk og sykler. Boka egner
seg godt for den som ikke er så stø i engelsk
og vil ha seg et lynkurs om H-D og kulturen
rundt.
Nyhet!
Biblioteket vårt har fått en ny bok. Den har
tittelen : Kunsten å kjøre
motorsykkel og er skrevet av
Finn
Valgermo,
som forøvrig er
et av våre
medlemmer.
Kontakt Tove på
medlemskontoret om du vil
låne denne boka.

Motivlakk
Kjell Harila, Strømstad

Tlf: +46 702511813 • Mail: bluerose@live.se
Webside: www.bluerosestudio.se
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B.R.O.

(Berging, reparasjon og overnatting)
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
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i Norge 2011
April:
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.
30.
Lunde Mc-klubb inviterer til Vårmønstring 2011, Lunde
sentrum kl. 12.00. Fremvisning av kjøretøy og kaffekos.
Felles kjøretur ca. kl. 15.00.Valhall Pub blir åpen og stiller
med kaffe og vaffler.

15. -17.

Mai:
1.

August
4. - 7.
Land Riders Treff. Info: http://www.landriders.no/treff
mc@landriders.no
12. - 14. Late Summer Run. Gudvangen. Tlf 91857115
12. - 14. Treff Badedammen i Follebu. Pang MC, God mat, drikke og
en av landets fineste treffplasser. Kontakt 91886446
pang.mc@hotmail.com
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

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
13. - 15. H.O.G. Hovetreffet.Chapter South. Kontakt: Erling 90666682
Erling 90905017 www.south.hog.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. HOG National Rally, Badeparken i Sandefjord,
17. - 19. Tornados MC arrangerer 1st Lakeside Run. Treffplassen er
ved klubbhuset, og byr på topp sanitære / campingforhold.
Aktiviteter - Premiering - Flere live-bands. 5km sør-vest for
Kyrksæterøra. Info. Rannei: 97652616
Info: http://tornados-mc.com/
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
14. - 17. Harley-Davidson Club Finland 31st Int. Rally 2011 in Finland
Location:Vallitunsaari, Kemi, Finland, address for Google
Maps or navigator is Virtatie 54, 94500 Kemi, Finland.
Contact: Bookings for accommodation from April 1st
+358 16 221 858 More info: H-DCF Rally Captain
+358 500 75 8944

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.

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
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RABATT-AVTALER

H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre medlemmer.
Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i posten slik at de vet
hvordan dette ser ut.
ON-SAT-SAFE- TRACKER SPORING OG
ALARMERINGSSYSTEM 20% rabatt på Safe Tracker
og etablering. Kontakt Tor Svein Haugen på tlf. 37256000
torsvein@on-sat.no www.on-sat.no Avtale inngått av Ernst
Seland
OSLO BLUESKLUBB
Ved framvisning av medlemskort, får alle inngang til
medlemspris. Ca. 20% avslag. Gjelder hos Oslo Bluesklubb
og arrangementer hos Buckley Pub. Avtale inngått av Bjørn
E.T. Larsen
SANDMOEN KRO Sandmoveien 3, 7072 Trondheim.
25% på all mat, drikke kommer utenom. Medlemskort må
forevises. www.sandmoenkro.no Avtale inngått av Øyvind
Lien
MC-PARTS SWEDEN 5% Rabatt på hele
sortementet. www.mc-parts.se Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin Bakk.
JEGARD HANDEL AS A-rabatt. 10-40% på div. varer.
www.jegard.no Tlf. butikk i Oslo: 41735000
Avtale inngått av Svein Jørgen Rud
YONAS PIZZA
Radisson Hotel, Sjøgata 7,Tromsø
10% Rabatt på Trømsøs beste pizza ved å vise H-DOCN
medlemskort Avtale inngått av Børge Moe
OTTA TURISTSENTER Otta i Oppland (3 km nord
for Otta Sentrum mot Dombås) 25% rabatt på teltplass
(dusj/wc ink) og 15% på hytte / rom dersom du kommer
på en Harley. Mer info på
www.ulvolden.no/nosk/index_no.htm
Tlf. +47 61230323 Avtale ingått av Terje Ulvolden
BESTGRILLEN / BEST FANNREM
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får H-DOCN
medlemmer, ved framvising av gyldig medlemskort.15%
rabatt
Avtale inngått av Ola Bjørkli
BENSISNSTASJONEN BEST/FANNEREM
Får du gratis kaffe. Et naturlig stoppested, beliggende ved
E-39 på Fannrem i Orkdal kommune.Velkommen
Avtale inngått av Ola Bjørkli
MC-Travel Den danske reisearrangører MC-Travel gir
alle H-DOCN medlemmer en generell rabatt på DKK
1.500,- pr. deltaker på reiser til USA. Les mer om firmaet
på
www.mc-travel.dk
DEKKMANN: Følgende rabatter på MCC dekk til
medlemmer av H-DOCN Continental: 30%
Dunlop: 30% - Bridgestone: 30% - Avon: 27%
Pirelli: 27% - Metxeler: 25%
Mirmaris Pizza Resturante, Øragata, Kyrksæterøra.
20% rabatt på mat ved framvisning av gyldig medlemskort.
Tlf. 72454830 Avtale inngått med Johnny Henden

Jegard Handel A/S
A.Rabatt 10-40% på div. varer. http://jegard.no tlf. butikk i
Oslo: 41735000 Avtale inngått med Svein Jørge Rud
Glopheim Kafe Den fredede retrokafeen (60 talls)
Glopheim Kafe på Atna midt i Østerdalen, tilbyr 10%
rabatt på alt til medlemmer av H-DOCN mot framvisning
av medlemskort.Tlf. 93223309 Avtale inngått av Bjørn
E.T.Larsen
Gudvangen Camping
Gudvangen Camping i Gudvangen, Sogn og Fjordane (på
grensen til Hordaland 50km øst fra Voss) Rabatt 10% på
teltplass / bobil og 5 % på hytte / rom ved framvisning av
medlemskort.
Avtale inngått av Stig Jensen.
BergArt Gullsmedverkstad
Eidsgata 42, 6770 Nordfjoreid
20 % på alle handlaga smykke til H-DOCN medlema
Tlf: 57 86 06 45 E-post: kbergart@frisurf.no
Web: www.bergart.net
HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/øltelt.
Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å tilby klubbens
medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt
og utstyr. For mer info:www.partytelt.net
eller ring meg på tlf 930 67387,
Roar Homble
BÅRRES GRILL OG PIZZABAR V/
SHELLSTASJONEN: 7200 Kyrksæterøra,
tlf: 72 45 22. 15% rabatt på matservering.
Avtale inngått av Aron
BESTEMORS MC: Sigrids vei 11 o
7725 Steinkjer, tlf: 913 66 890.
Harley-Davidson/utleie/ salg av MC utstyr.
10 % rabatt.Avtale inngått av Ove Derås
TERJE WOLD A/S IMPORTØR: Rabattavtale
på Avondekk. Ring Erik på telefon 72 88 93 77
FLOBERGSHAGEN
ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 19702005.Avtale inngått av Thomas Lindal
TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer,
tlf: 74134620.Tommeverktøy - tommeskruer div mekanisk utstyr. Ulike prosentsatser
Avtale inngått av Harald Breivikås.
SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra, tlf: 72 45 14 62.
10% rabatt. Avtale inngått av Aron
JOKER´N PIZZABAR, HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer. Tlf: 77 83 43 44

HØY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655. Dunlop
MC-dekk - 25% rabatt.Avon MC-dekk - 23%
rabatt. Omlegging/avbalansering kr. 125,netto eks.mva. Miljøavgift MC kr. 15,- netto
eks. mva.Vi lagerfører endel MC-batteri. Har
omleggings- og avbalanseringsmaskiner for
MC-hjul.Avtale inngått av Øystein Lorentsen

MC BUTIKKEN SANDNES: H-DOCN
medlemmer gis 15% rabatt på utvalgte deler. Butikken
holder til i Strandgaten 11, 4307 Sandnes Tlf. 51 97 86 00,
Telefaks 51 97 86 01

TRB CYCLES A/S:
7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. Oppgradering av
forgassere. Spesialavtale
H-DOCN.Avtale inngått av Ove Derås

PIZZA`N PÅ AUSTMARKA: 2224 Austmarka
tlf. 62 82 84 04 Plassen befinner seg midt på "Villmarksveien" mellom Halden og Elverum. 10 % på alt til
medlemmer av HDOCN. Avtale inngått av Barney.

VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag: Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.

Stormy Hill harley-Davidson
We offer 20% discount from U.S. catalog prices on HarleyDavidson items purchased online from our store.
Aftermarket items are also sold online at discounted
prices, but have a different discount due to their different
price structure.
We ship worldwide, using the US Postal Service (if you
prefer we can ship FedEx). Generally, it takes 14-21 days
(depending on size and specific items ordered) for you to
receive an order placed with us, though often it is much
less than that, and if there are known delays we keep you
informed.There is no minimum order size, and if you have
a club that wished to place a large group order we can
handle that.
If you are interested in any of our discount prices, please
write us at quote@stormyhillharley.com and request
some prices for items you are interested in. Sorry, we
cannot quote shipping as that is based on the weight of
the final package and the method of shipping.

HELLINS FRISØRTEAM: Øragata 11,
7200 Kyrksæterøra.Tlf: 72 45 24 70. 20%
rabatt på hårklipp.Avtale inngått av Aron.
BAKK INDUSTRIER: Myrhaugen, 7200
Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 22 50. 20% rabatt på glassblåsing og montering
av Helicoil. Avtale inngått av Aron
RINGLIS DEKKSENTER: 7332 Løkken
Verk Rabatt tilsvarende mva til H-DOCNs
medlemmer.Tilbudet innkluderer omlegging
og balansering.Tlf: 72496950.
Avtale inngått av Torbjørn Sand
WURTH NORGE A/S: Gjelder alle butikker i
Norge..Verktøy/Kjemi/elektrisk/skruer og diverse utstyr
20-50% Ved framvising av gyldig medlemsskap i H-DOCN.
Avtale inngått av Geir "Benzin
ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget kort,
Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret.Avtale inngått av H-DOCN
styret
ABRA A/S,KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av størrelse
på handelen. Avtale inngått av Jan Kåre Krokdal
STEINKJER VULK A/S: 7700 Steinkjer, tlf:
74161300. Dekk og slanger. Ulike prosentsatser.
FLISESPESIALISTEN AS: Myreneveien
30, 4800 Arendal, 20% til alle H-DOCN-medlemmer
ved visning av medlemskort. Kontakt
Henrik Søgaard på telefon 370 28 700 eller
fax 370 28 600.Avtale inngått av Odd Jorkjen
MC-SHOP STAVANGER: 20% på alle
drag-specialities deler.Tlf: 51 82 74 74 Avtale
inngått av Glenn.

SMYRIL LINE: Oppgi ditt medlemsnummer
når du bestiller og få 10 % rabatt.Tlf: 55 59 65 20
www.smyril-line.no Avtale inngått av Oskar Sigurdsson.

Darrell Meunier Internet Sales
Stormy Hill harley-Davidson
Best Western
Rabatterte priser for motorsyklister Mer enn 110 hoteller
i Norge, Sverige, Finland, Polen og de Baltiske landene
(Litauen, Latvia og Estonia) tilbyr nå motorsykkelkjørere
rabatterte priser i sommer *.Tilbudet gjelder fra 1. april til
30. september* i en natt i et enkeltrom eller dobbeltrom
inkludert frokost. Etter 5 netter får du den 6 natten gratis!
Hvordan bestille et hotellrom?
reservere Du et hotellrom hos Best Western på følgende
måter:
- via vårt gratis reservasjonsnummer 800 11 624
- direkte til hotellet - på www.bestwestern.com .Når du
bestiller via www.bestwestern.com, velger man sted og
dato på forsiden, deretter hotellet du ønsker. Nederst på
hotellsiden skriver du "bikerpass" i
feltet som heter Promotion Field Code.
Man forhåndsbestiller et Biker Pass før man legger ut på
tur. Passet kan bestilles via
hovedkontoret:Tlf: 22 94 40 60, info@bestwestern.com
eller hos hotellet
Bikershop v Siv June Øyen, Trondheim, tilbyr rabattavtale til H-DOCN`s medlemmer, 10% rabatt på alt,
unntatt zodiac produkter.
Avtale inngått av Øystein Næss

RIVERSIDE
custom
Custombutikken ved Sarpsborg
•
•
•

Har du behov for deler, ombygging av din sykkel, eller kanskje
ønsker du at vi skal skaffe deg drømmesykkelen?
Service, reparasjoner, overhaling og ombygging.
Vi har bygd sykler i mange år og kan bygge om din sykkel fra
mild til wild!

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

