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Min svart, 15 l.
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Midi svart, 255 l.
med två utvändiga fack,
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Bärhandtagen funkar
även som ryggsele,
även
ryggsele,
svart.
svar t. 50 l.

Seal-a-wheel.
Stoppar punkteringar
nnan olyckan är framme.
Tööm däcket på luft, häll i
T
  
igen och ut och kör.
Täändsystem.
En komplett sats. Tändsy
äändsystem med tändspole, Fungerar på alla däck.
tändkablar och rotor i en praktisk förpackning.
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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
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
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon 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.
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Så rakk jeg det denne gangen
også, å komme i mål før deadline.
Jeg må nok innrømme jeg er en
siste-liten-person, som jobber
best under press. Og etter det jeg
hører, er jeg nok ikke den eneste i
verden som har det sånn. Likevel
er det rart at lysten til å skrive
helst kommer når du vet at; nå
må jeg jobbe som en tulling for å
rekke det jeg skal.
Derfor er jeg nok ikke i min rett,
når jeg maser på avkommet fordi
de gjør ting når de har lyst, og
ikke når jeg sier de skal gjøre det.
Det er nok en viss fare for at det
er genetisk betinget.
Når lederen er ferdig og jeg nå
kan klappe sammen macen, og vet
bladet er i trykken og etterpå på
vei ut til dere mine trofaste
lesere, skal jeg gjøre noe enda
mer lystbetinget, enn å skrive om
motorsykkelturer. Jeg skal pakke
på sykkelen for avreise til
Trøndelag for meg og junior i
morra. Min passasjer ble meget
skuffet da han innså at x-boksen
blir det nok ikke plass til. (Han
fikk kranglet til seg å ha med pc i
ryggsekken, en uke uten pc var
utenkelig!) Og det er vel noe av
det man lærer seg etter at man
har vært på veien på to hjul i
noen år. Å pakke lett, og ikke å
dra med seg alt for mye.
Det har også blitt en sport i min
vennekrets å finne ting som kan
klappes sammen, brettes, og som
tar liten plass. Det være seg reisesaks, reiseklessnor, reisevindunk, osv. For vi vil jo ikke se
ut som et fantefølge på tur.
Likevel vil vi ha en viss komfort,
og da er det jo viktig at de
enkelte tingene ikke tar stor
plass. Jeg husker min venninne
som ”choppet” skaftet av stekespaden, da dette var unødvendig
dødvekt på tur. Min sønn hadde
nok i dag ønsket seg en
sammenleggbar x-boks. For min
del er det viktigste en skikkelig
luftmadrass. Ørepropper er også

et must når man skal på treff og
telttur. En teltduk er som kjent
ikke særlig lydisolert. Får man
sove godt, og ryggen fungerer, blir
også resten av turen bra. Regntøy
er heller ikke dumt, da denne
sommeren også hittil har vært
ganske våt til tider.

som vi faktisk betaler skatt for, er
det vårt eget ansvar om vi ikke
svinger unna, og det skjer oss
noe. Det virker nesten som om
en del poitikere tenker likt med
han som gikk ut i media og ville
forby motorsykler, fordi de var
farlige å kjøre med.

Skal man på treff, er vel strengt
tatt ikke kokeutstyr påkrevet. De
fleste treff serverer det du
trenger av mat og drikke på ei
helg. Og for at treffet skal gå
rundt, er de avhengig at dere
kjøper mesteparten av mat og
drikke av arrangøren, og ikke
lager et eget treff i treffet, der
dere både har restaurant og bar.
Klart det er koselig å sitte ved
teltet og koke seg en kopp kaffe.
Det er ikke det jeg vil til livs. Men
tenk på at du også skal støtte arrangøren. Inngangen du betaler,
dekker kanskje bare opp
musikken. For bra musikk vil vi jo
også ha. De har mest sannsynlig
brukt flere døgn på å forberede,
så akkurat du ikke skal mangle
noe når du kommer på besøk. Da
er det litt dumt å handle mat og
øl på Rema, selv om det er billigere. Om treffet da etter hvert
ikke har livets rett, fordi du la
igjen reisekassa hos Rema-Reitan,
i stedet for hos den arrangerende
klubben, kan du sitte der met telt,
øl og mat, men uten treff. Det blir
ikke helt det samme, tenk på det.

Som om dette ikke er nok, forfølges vi og hetses i media, alle
blir dratt over en kam.Vi er både
skumle, kriminelle og det som
verre er. Og hva får vi gjort med
det? Det beste vi kan gjøre er å
vise at vi ikke lar oss knekke.Vi
skal dra på turer og treff, ha det
hyggelig sammen med likesinnede,
og vise verden at i
motorsykkelmiljøet har vi faktisk
noe som er helt unikt. Et samhold
som går på tvers av klasseskiller,
inntektsgrupper, yrke, geografi,
kjønn eller religiøse oppfatninger.
Her en dag fikk jeg en positiv tilbakemelding på at Norgestreffet,
som i år ble arrangert på Steinkjer, hadde klart å forene
Harleyfolket med resten av mcmiljøet. Igjen, det viser at mc =
samhold.

En annen ting som er av viktig
grad når man skal på tur, er at
veiene er fremkommelige. Jeg har
selv denne sesongen kjørt på
veier som jeg ikke ville våget å
forsere i mørket. Sprekker og
kratere så store som Grand
Canyon, eller kanskje litt mindre,
blir det flere og flere av. Treffer
man en sånn med forhjulet er
sjansen ganske stor for at man
tryner.Vi har vel alle lest om
dødsulykker som følge av sånne
sprekker. Og de som drifter disse
veiene frasier seg alt ansvar. Er vi
så dumme at vi bruker veiene,

Selv om det sikkert finnes dårlige
elementer blant de som kjører
motorsykkel, er nok ikke
prosenten større her, enn hos de
som kjører bil. Men siden vi uniformerer oss, og har bare to hjul,
er vi mye lettere å få øye på. Dessuten er miljøet vårt til tider
ganske lukket, og forbeholdt oss
selv. Og hva skjer med det man
ikke vet noe om? Jo det er
skummelt, her må det være noe
muffins. Og finner de ikke noe
annet å ta oss for, kan de jo alltids
bruke noen skattemillioner på å
ligge på lur og ta de som har begått den store synden og skiftet
ut et originalt eksosanlegg, men et
som bråker litt mer. Eller anmelde
de som selger en øl til sine mcvenner i sitt klubbhus i hyggelig
lag, uten forøvrig å plage noen
andre.

Mine naboer (som flere er oppe i
70-årene) vinker og smiler når jeg
starter opp min sykkel. Det ser
ikke ut som lyden plager de i det
hele tatt. Naboens sønn hører at
jeg kommer og flytter seg ut av
veien med sin elektriske rullestol
eller bil. Hvem er det da den er til
skade for. Mine naboer ville nok
heller at politiet skulle brukt sine
ressurser til å være synlig i
nærmiljøet for at de skal føle seg
trygge. Ikke til å løpe etter oss
som har valgt å nyte friheten på
to hjul. Vi kler oss ofte i svart
skinn, vi har mørke solbriller,
mange har skjegg, langt hår, eller
enda verre, er helt glattbarberte
på hodet. Syklene våre bråker
kanskje litt mye, men de aller
fleste av oss har en helt vanlig
jobb, vi har koner, menn, barn,
rekkehus og katter. Noen har
sogar stasjonsvogn og hund. Men
de aller fleste av oss, er så snille
som lam.
Når dette bladet er ute er vårt
jubileumstreff på Frya overstått,
og gått over i historien. Håper du
var der og bidro. Reportasje
kommer i blad nummer fire. Fikk
du ikke med deg det, har vi enda
tre treff å tilby deg, Run to the
Arctic Fun, Late Summer Run og
Final Run. Plakater annet sted i
bladet.
Oversender også denne gangen
en takk til alle som bidrar med
tips, artikler og bilder til bladet.
Fortsett i samme ånd, det hadde
ikke gått uten dere.
Til slutt vil jeg gratulere Pål Steenersen og Brage Fossum som
viste svenskene at også vi Nordmenn kan å bygge sykler. De to
kom hjem med hver sin førsteplass fra Norrtälje, i henholdvis
Trike- og Chopperklassen. Artikkel lenger bak i bladet.
Nå skal jeg ut i sola, for i dag er
det i hver fall sommer…
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Pål Steenersen fra Rulpers Hog i Ski har brukt mye av
tiden det siste året til å bygge sin trike. Og belønningen har kommet i form av to førsteplasser så langt.
Den ene fikk han på Hadelandsmønstringa, der han
vant i klassen custom. Men den gjeveste hadde han vel
ikke regna med, nemlig førsteplassen i Trike-klassen
på Custom Bike Show i Norrtälje.
Tekst/foto: Elin Bakk

Dette var første gang en nordmann har fått førsteplass i Norrtälje for bygging.
- Da mitt regnummer ble ropt
opp i første omgang, trodde jeg
kanskje jeg hadde fått tredje eller
muligens andreplassen. Så jeg fikk
skikkelig hakaslepp, da de ropte
opp svensken som nummer to,
og jeg skjønte at førsteplassen
var min, forteller en glad sykkelbygger i etterkant. Han har også
fått 3. premie, juryens valg i
Spring Meet Follo som egentlig
er en amcarutstilling.
Pål har så å si vokst opp i farens
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verksted, så mekking er noe han
alltid har drevet med. På
mopeder og biler, og på sin
første mc, som han anskaffet seg
da han var 16, en 125 kubikker.
Han har stort sett alltid hatt mc,
bortsett fra et par år i tjueårene,
og H-D begynte han med i 1995.
I 1998 ble han medlem i Rulpers
Hog, en klubb der alle bygger
sine egne motorsykler, og hvor
nivået er meget høyt. I fjor tok
klubbkompis Sigbjørn førstepremien i samme klasse på Hadeland som Pål vant i år, og den
sykkelen har også vunnet førs-
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tepremier i Oslo Open, og blitt
omtalt i MCM.
Strukturert bygging
Han begynte å samle deler til
triken for litt over et år siden.
Selve byggingen begynte han med
på august. Ramma ble bygd etter
Påls spesifikasjoner hos Parts by
Martin i Karlstad. Dette var den
første trikeramma dette firmaet
hadde laga. Grunnen til at Pål
valgte å kjøpe ramma her, var at
han visste at hans mening ville bli
hørt, og at ramma ble som han
ville. Selve byggingen har fo-

regått på noen få timer om
dagene, siden Pål har diagnosen
ME, og må begrense aktiviteten
på grunn av helsa.
- Derfor måtte jeg være ganske
strukturert under byggingen, og
drive bare med en ting av
gangen. Slik fikk jeg utnytta tida
bedre, forteller han.
Han hadde også et par måneder
da alt stod stille. Har man hus og
hjem, hender det at man må
gjøre litt på hjemmebane også.
Men de siste to månedene har
han jobba ganske intensivt. På har
både laget sete, lakkert og lagt

opp el anlegget selv. I stedet for å
skjule alle ledninger, har han valgt
å legge de ganske synlige. Men
ledningene er bomullsomspunnet, og blir dermed en
del av utsmykningen. Pål har nok
spart mye tid på å kjøpe alle festeanordninger til sykkelen fra
Kenneth i Deathtrap Customs, i
Ski, stedet for å bruke tid på å
dreie de selv. Kenneth har også
vært svært behjelpelig med tips
og råd og har stilt opp til alle
døgnets tider når Pål har behøvd
hjelp.

Hotrod-inspirert
Påls trike er utrolig slank og
lekker, og han har unngått den
massive bakenden som mange
har på sine triker.
- Jeg ville ha noe som var litt
enklere og mer hotrod-inspirert.
Det er noe som heter at less is
more, sier han og smiler.
Motoren er en 71 shovel, med
STD-panheadtopper.
- Det vil si at det er en shovel i
prinsippet, men at den ser ut
som en panhead, forklarer han.
Triken har også fått magnet-tenn-

ing, som både ser utrolig tøft ut,
og som funker bra. Den kommer
fra Karuta, et firma i USA som
bygger om magneter, som opprinnelig ment for V8-ere, som det
kjøres racing med, slik at de
passer på sykkel. Pål er ikke så
glad i krom, derfor ble det kobberrør både til olje og
bremseveske. Den gjennomsiktige oljeindikatoren på
den litt speielle oljetanken er utrolig lekker. Sykkelen har også
fått revers. Girkassen er en
standard Rev-Teck-kasse som er
bygd om. Pål forteller at den ikke

er mye brukt, siden sykkelen er
utrolig lett å manøvrere, men at
reversen likevel kan være bra og
ha, om han har en dårlig dag.
God fantasi
På luftfilteret finner man noe
som ved første øyekast ser ut
som en supermanlogo. Men ser
man nærmere etter, er det en
kombinasjon av en S og et
dollartegn. Dette har vært Påls
firmalogo når han har drevet
med lakkering og tatovering, det
ble helt naturlig at denne også
skulle være på hans nye bygg.
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Oljenivåmåler.
blondegardin brukt, og pinstripingen gjør at lakkeringsjobben på
sykkelen fremstår som helt rå.
Knepet med lakken er at han har
begynt med sølv, og lagt to
candyfarger oppå.

Dette driver han ikke med så
mye lenger, siden han vil bruke
energien på ting han har lyst til,
og ikke på ting han må.
Tanken er en fatbobtank, som Pål
har bygd om til det han kaller
slimbob. Ombyggingen gjorde
også at han måtte ha to bensinuttak på tanken, for å få benyttet
all kapasiteten. Bensinfilteret og
kranen er fra et traktor, og fløyta
på sykkelen er opprinnelig ei båtfløyte. Speilholderen er en del av
ei gassflaske som han har dreia
om, så fantasien er det ingenting

å si på. Eksosanlegget har Pål
også laga selv, og da det måtte
skjøtes, laget han et opplegg med
spissmuttere, for å lage noe
morsomt, i stedet for å skjule
det. Eksosanlegget er behandlet
med noe som heter termisk
sprøyting. Dette er mye brukt
ved reparasjoner i Nordsjøen i
oljebransjen. Det er en overflatebehandling som gjør at anlegget
ikke blir misfarget av varme, og
det er utrolig lett å holde det
fint. På tanken er det eldgamle
knepet med å legge på en

Ikke overtoisk
Navnet el Pinchero fant Pål på
nettet, mens han surfa rundt
etter et kult navn. Først fant han
et annet, men det betydde
badekar og var ikke så veldig
kult. El Pinchero er et slangord
for kompis, og er nok en mer
passende betegnelse på triken. På
tanken er det også festet en Tiki,
som er en beskyttelsesfigur.
Dette kommer av at Pål har en
kompis fra New Zealand, hvor de
er utrolig overtroiske. Der
bruker de slike til beskyttelse. Pål
er ikke så veldig overtroisk sier
han selv, men tikien som han har
støpt, passet utrolig godt der det
egentlig ble et tomrom foran på
tanken. Han har også plassert på
en Guardian Bell på triken. Så
akkurat hvor lite overtroisk han
er vi litt i tvil om. Kanskje de to
komponentene sammen bringer
lykke likevel, når man ser
premiene triken har hanket inn.
Nå er den i alle fall ferdig, og Pål
har fått kjørt litt og er er meget
fornøyd. Det vil si, det ble han
etter å fått kjørt noen turer, og
innså at å kjøre trike, ikke er
som å kjøre sykkel.
- Den er utrolig morsom å kjøre.
Men jeg må nok gjøre noe med

forbremsen, sier Pål.
Bakbremsen sto på bakakselen
da han kjøpte den og fungerer
bra.
- Litt småjusteringer på forgasseren må nok også til, før alt er
helt perfekt.
Nå skal Pål kjøre litt og kose seg
i sommer, før neste prosjekt skal
begynnes på til vinteren, nemlig
hans samboers sykkel.
Og premien fra Norrtälje skal få
hedersplassen hjemme.
- Det er gøy å se at man kan
vinne en sånn konkurranse uten
at man har et skyhøyt budsjett.
Dette ga mersmak, sier den glade
prisvinneren, og vi stiller oss i
gratulantenes rekker.

Luftfilterdeksel med Pås egen logo. Nedenfor
er magnettenninga plassert.
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Diamantkule på girstang. Bensinfilteret og kranen kommer fra en traktor.

Det noe spesielle setet med
hull og pinstriping har Pål laget
selv.

En bjelle til å fange opp onde
ånder og entici for beskyttelse.

Baklys fra en 37 modell Ford.

alle elektriskelednigner er bomullomspunnet og det meste er synlig.

Speilholder laget av
toppen til ei gassflaske.

Framflyttersettet
er egenprodusert.
Legg merke til
clutchoverføringa.

Tekniske detaljer
Sykkelreportasje:
Eier: Pål Steenersen
Bygd av: Pål Steenersen
Årsmodell: 1971
Type: Harley Davidson
Motor: 1200 shovel med STD
pan topper
Gearkasse: Rev Tech 5 speed
m/revers
Primær: Ultima 2”
Forgasser: S&S Super E/ luftfilter
boks av eier
Tenning: Karata dobbel magnet
tenning
Eksosanlegg: Av eier/modifisert
Mcm potte
Eksosventiler: Orginal
Ventilløftere: Orginal
Clutch: Ultima
Ramme: Parts by Martin Karlstad
(www.pbm-cycles.com/)
Krone:Gaffel: Calles Chopperdelers
delux springer 22” over orginal
Styre: Rustfritt Texas styre lagd
av eier
Dekk foran: Avon Venom MH9021
Dekk bak: American Classic
165/15
Forskjerm: Ingen
Bakskjerm: Ingen
Lykt foran: Swap
Lykt bak: ‘37 Ford
Bremser foran: Pm/skive
Bremser bak: Brembo/skiver
Tank: «Slimbob» av eier
Lakk: Av eier
Sal: Av eier
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Mjøsa rundt
Utenfor Pilgrims var det ikke mer parkeingsplass,
og gangveier og plener måtte taes i bruk.

1. mai startet med grått vær og rundt
ti grader. Allerede før vi var kommer
på E6, måtte vi ha første stopp for å
varme fingrene. Og dette var etter en
april med på ukesvis med
sommertemperaturer på over tjue
grader.
Tekst/foto: Elin Bakk

Til tross for goretexklær og to
ullongs, var ikke turen innover til
Nebbenes og årets H-DOCNfrokost noen varm opplevelse.
Men inne i varmen hos DK Vidar
og resten av betjeninga, kunne vi
forsyne oss av en rikholdig
buffét. Og bløtkaka som DK
Vidar egenhendig hadde laget, var
verdt turen alene. Fremdeles
glimrer H-DOCN-folket med sitt
fravær på denne sjansen til en
solid, sosial og rimelig frokost før
turen rundt Mjøsa starter. Det
var det faste traverne, med
hovedtyngde fra Kongsvinger
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som hadde møtt opp. Men
hyggelig hadde vi det, om vi ikke
var så mange.
Herlig kaos
På grunn av anleggsarbeider på
Minnesund, ble samlingspunktet i
år på Nebbenes, der også klubbens frokost serveres i
Cafeteriaen. Plassen utenfor Shell
var fylt opp med motorsykler av
alle merker, og et fotballag hadde
også rigget seg opp med en
pølsekiosk. Likevel stoppet
mange på Minnesund og der
rådet er kaos uten like. Men det
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var er herlig kaos, og tettest var
det hos Pilgrims mc, som har
klubbhuset sitt like ved veien.
Her fikk vaflene føtter å gå på, og
Siv Jensen og flere andre politikere var der og snakka til mc
folket, i mellom musikalske innslag av Dos Mosquitos. Hva hun
egentlig sa, fikk ikke jeg med
meg, for jeg var mer opptatt av å
snakke med kjente og se på
sykler. Etter hvert tittet også sola
fram og det ble riktig så hyggelig.
Bensinstopp
Som vanlig på Mjøsa rundt, klarer
man å miste flesteparten av de
man skal kjøre sammen med. Og
det klarte også jeg og mitt reisefølge, som i år var min 17-årige
datter på sin 125 ccm Suzuki.
Men vi to klarte i alle fall å holde
sammen og der vi mistet noen
kjente, fant vi alltids noen andre
kjente å kjøre med. Etter Feiring
møtte vi på regn, og det ble rikitg
så ufyselig, men like blide var vi.
For det var jo sesongstart og
Mjøsa rundt.

På Skreia ble det en liten stopp,
for å fylle litt bensin, og for å se
på den jevne strømmen av
motorsykler som passerte, og da
tittet jammen sola også fram
igjen. Og som om det ikke er
nok å se på sykler av alle merker
og aldre, møter man også
strømmen av amerikanske bilder
som kjører motsatt vei.
En hyggelig dag
Etter enda en stopp på CC
Mart’n på Gjøvik, med litt lyging,
kaffepause og en tur på toalettet
for de som var så nødne at man
aksepterer en kø så lang som et
vondt år, satte vi kursen mot
Mjøsbrua, og Hamar. Og der
møtte vi jammen ei ny regnskur.
Da vi litt fuktige, meget kalde og
svært sultne ankom Hamar, fant
vi oss et spisested inne i varmen,
hvor middagen ble fortært. Siden
var det tid for å sette kursen
hjemover og et varmt bad, for
dette var en kald, men likevel en
meget hyggelig dag.

Vaffelpressa gikk på høygir hos Pilgrimsgutta.
Plassen utenfor Nebbenes begynner å
fylles opp av folk og sykler.

Kakebakerkokkdistriktskontakt.

Morgenfriske H-DOCN-ere får seg frokost.

Syklene kom i en jevn strøm hele dagen.

På Mjøsa Rundt finnes er
salig blanding av merker
og alder på sykler..
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ROARING SILENCE
Hmm...men med Panella fra 1962 kan jeg fortsatt bråke.Lurer på om det er hennes skyld at bestemora mi på 85 år er stokk døv?

Hvor mange ganger har du ikke om
våren, når du står på stigen og beiser
huset, noe du forøvrig skulle ha gjort i
forfjor ifølge kona, plutselig hører brølet i
det fjerne fra en H-D. Da tenker nok du
som kona, hvorfor gjorde jeg ikke dette i
forfjor? Da kunne det vært jeg som kunne
nyte landeveien, frisk luft og lyden av HD-dur i øret.
Tekst: Morten Raaden
Foto: Nora Elise Raaden
Det var dette jeg bedrev tiden
med en onsdag i mai, det vil si,
ikke å beise huset, for det gjorde
jeg i forfjor. Og det var ikke fordi
jeg hørte på kona, men fordi mitt
viljeinterval passet inn i det mønsteret . Nei jeg kjørte på landeveien med min Harley–Davidson.
Målet for turen var onsdagstreffet på Vormsund. Denne onsdagen skulle Lazy Boyz ha stand
med 2011 modeller, og jeg regnet med det ville bli mange fremmøtte og mye prat om
motorsykler og gode historier
fra gamle dager. Jeg hadde ny
sykkel for sesongen og greier, en
98 modell Fatboy, som når du
aldri har kjørt nyere motorsykkel enn en 1962 modell,
blir som å komme til en ny verden. Med denne slipper jeg å
gjete sykkelen gjennom svingene,
og den har ingen egne ønsker
om i hvilken retning vi skal. Jeg
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må bare huske å bruke femtegiret.
Lovlydig
Da jeg passerte grensa mellom
Akershus og Hedmark , blinket
en bil med lysene. Eller var det et
telekast som gjorde at det bare
virket slik? Øynene søkte raskt
til speedometeret, det viste litt
over 70 km, som var fartsgrensa
på stedet. Best å ikke øke farten i
hvert fall. Jeg kjørte en liten
strekning, men så ingen politi,
radar eller laser, og konkluderte
med at da var det vel telekast i
veien likevel. Så kom jeg til ett
tettsted som heter Opakermoen. Her var det både 60 og 40
sone. Og der, i 40 sona, observerte jeg signalfarger på ei
busslomme. Etter noen ungdomsår med; ikke gammel nok, mopedtrimming og kjøring med honda
100 uten lappen, meldte de
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gamle refleksene seg; Skal jeg
bråsvinge til venstre (det var faktisk en mulighet),skal jeg gi bånn
gass og stikke av?
Men jeg landa fort på at sykkelen
er registrert og i orden ,
førekort har jeg også og hvis det
var fart de var ute etter å kontrollere, så ville jeg nok bli vinket
videre.
Da jeg kom nærmere, kom
steikepanna ut, og jeg ble pekt
inn på en bakenforliggende parkeringsplass. Biltilsynet var på
plass med tre mann.
- Vognkort og førekort takk.
Jeg ga dem dette, med en deilig
følese av at her var intet feil å
finne.
Den ene stakk en liten tur bort i
bilen for å sjekke data. Den
andre biltilsynsmannen ble
stående igjen ved meg, og snakka
om vær og vind, mens tredjemann stod på busslommen og
vinka inn.
- Men hvorfor vinker han ikke
inn bilene, tenkte jeg, samtidig
som jeg så han lot en japansk
motorsykkel også passere.
- Hva faen, er det bare H-D
kjørere som skal få være med på
dette tidsfordrivet, lurte jeg i det
stille.
Regler for alt
Han fra bilen kom tilbake med
vognkort og førekort.
- Styret virker litt for bredt, har
du målebånd?

Den andre drar frem ett målebånd.
- Er det regler for det og, undrer
jeg?
- Det er regler for alt, svarer den
første.
Jeg tenker at et styre er ikke for
bredt og trafikkfarlig, før du ikke
klarer å holde i begge sidene
samtidig. Så hva er motivet for å
måle styret mitt? De så jo at jeg
klarte en 90 graders sving inn på
parkeringa, med begge hendene
på styret.
- Styret ditt er i grenseland, men
vi lar det gå denne gangen. Men
eksosanlegget ditt er ikke E-merket, det vil si at det bråker for
mye. Så vi kan avskilte deg her og
nå, forteller mannen med målebåndet.
- Det kan vel hende dette anlegget er vel så bra i forhold til
lyd, som et orginalanlegg, prøver
jeg meg.
- Det må du dokumentere, du
har frist til den 18. mai, er svaret
jeg får.
Dette er den11. mai, og det er
tre virkedager med fulltidsjobb,
pluss at jeg må ha tid til å sette
meg inn i dette og skaffe nødvendig dokumentasjon.
Støytesting
Heit som jeg var i toppen, rusa
jeg opp sykkelen litt ekstra, da
jeg reiste derifra og håpte at de
alle tre fikk øresus til evig tid.
Framme på Vormsund fikk jeg
høre at biltilsynet hadde rigget

seg opp på begge sider av det
lille stedet, og flere hadde fått
samme mangel på eksosanlegg
som meg. Jeg fikk også høre at de
hadde aksjonert på Tyrigrava på
samme måte.
Papirer på at pro pipes (som jeg
hadde) ville klare en støytest
(som blant annet går ut på desibelmålinger ved forbikjøring som
skal være innenfor satte krav gitt
av EU-byråkrater) kunne jeg bare
glemme i flølge CBP i Skien. De
sleit med å få godkjent støytest
med orginalpotter!
Dette kaller jeg feilsatte krav til
desibelverdier.
- Da blir det visning med
orginalanlegg på biltilsynet tenkte
jeg. Man slipper vel unna støytest
når de ser E-merket på
orginalanlegget.
Hvor er låta?
Jeg spurte litt rundt om noen
hadde orginalpotter til softail
liggende, som jeg kunne få låne
eller kjøpe. Nei det var det ingen
som hadde.
- Hmm, tenkte jeg. Hvis alle som
var med Harley på Vormsund
denne onsdagen og på Tyrigrava,
nå var på utkikk etter orginalanlegg, måtte det handles raskt
skulle jeg løse dette.
I en fart inn på Finn.no, hvor jeg
fant et brukt originalanlegg (Har
fått intrykk av at de er lite brukt
disse.) til salgs på Skjetten. Jeg
ringte, og han hadde det ennå.
Lykkelig hadde jeg samme kveld
det lovlige anlegget i mitt eie.
Framtida med lovlig H-D-kjøring
var sikret. Hjemme satte jeg på
nyanlegget og det så ikke verst
ut.
- Dette kan jeg da kjøre med
uten å skjemmes, tenkte jeg.
Helt til jeg trykte på startknappen og hørte, ...øhh ventiler.
Okey kanskje lyden kommer når
jeg gir litt gass? Jeg begynner å le.
Nå hører jeg luft som forsvinner
inn i forgasseren, men hvor er
den patenterte låta?
Hvordan klarer man på en og en
halv meter, å fjerne så mye lyd?
Det må da være skadelig for motoren?
På prøveturen er jeg ganske
spent. Det går da framover på
vanlig måte, uten å måtte justere
på noe. Jeg gir gass, 130 km/t alt,
men jeg har ingen lyd å orientere
meg etter, så her må det følges
med på speedometeret.
Det føles nesten trafikkfarlig å
ikke ha lyd. For det første kjører
jeg for fort, og i neste øyeblikk

kaster en syklist seg ut i veien
foran meg, så jeg må bråbremse.
Godt de bremsene (som ikke
biltilsynet brydde seg om å
sjekke) virker. Dette blir en utfordring.
- Er det sånn det skal være så
monterer jeg cd-spiller,
forsterker og feit basskasse og
spiller ”Born to be wild” på full
guffe. Da må de da høre at jeg
kommer. Russen gjør jo det i
mai, da kan vel jeg gjøre det også.
Hør den låta
Er det alle de andre i samfunnet
som skal skånes for dette
bråket? Jeg har til dags dato aldri
opplevd at noen har kommet
bort og sagt:
- Denne sykkelen må du se å få
reparert eksosanlegget på.
Men gud vet hvor mange ganger
det har kommet noen bort når
jeg setter på meg hjelm, briller
og hansker, og sier med ett stort
smil om munnen:
- Hør den låta da.
Eller som en nabo kom bort og
sa til meg, da jeg kom hjem fra
treff en gang, og vi hadde hatt fellesstart med en 6 -7 sykler i fra
gårdsplassen hjemme på fredagen;
- Fy faen, når dere dro herifra
om freda’n, da hold det på å gå
for mæ.
Hvem er det som har rett til å
fjerne lyden fra en Harley? Er
ikke den patentert og et varemerke til en av verdens største

mc-produsenter. Skal vi finne oss
i at noen som tydeligvis ikke har
følelser for noe som helst, skal
lage regler som gjør alt til
svart/hvitt og A4.
Og hva er motivet for at vi skal
suse rundt på tohjulinger uten
lyd? Er ulykkesstatistikken hvor
lyd er grunnen så stygg, at dette
må håndheves med strengeste
hånd? Jeg kjenner frustrasjonen
og trassen stige opp i meg, og får
lyst til å skyte noen. Om så, bare
med penn.
Hjelp fra EU
Kan noe forklare meg hvem jeg
skal rette skytsen mot?
- Gå nedover korridoren her, dør
nummer to, høyre side. Der
finner du den du leter etter,
kunne noen si.
Men det er det jo ingen som
kommer til å gjøre. Får da bare
håpe på at en topp-politiker
abonnnerer på Harley News,
foreksempel Jens. Og at han
tenker etter å ha lest artikkelen;
- Dette er jo helt forferdelig. At
lyden av selveste Harley-Davidson skal låte omtrent som å «
mige i ei sinkbitte».
(Nå er ikke Jens odøling, så han
ville kansje heller ha sagt «tisse i
ei sinkbøtte».)
Det blir som å reise på Motorheadkonsert og noen kommer ut
på scenen og sier før konserten:
- I dag blir det akustisk konsert,
grunnet nye EU-direktiver på lyd.

Vi får håpe vi blir hørt, og at
noen tar saken, hvis vi roper
høyt og lenge nok. For dette
finner i hverfall ikke jeg meg i.
Når biltilsynet neste gang stopper meg med pro pipes, for det
blir en neste gang, det kan jeg
garantere. Da skal de får høre
brølet hvis jeg får anledning til å
ta en u-sving, når de står der
med steikepanna si og skal plage
ordentlige folk med tull.
(Får bare håpe jeg ikke har for
bredt styre da, så jeg klarer usvingen).
Og hvis de annmelder meg for å
prøve å stikke av, vil jeg neppe bli
dømt etter fjellvettregel nummer
ni som sier:
- Vend i tide. Det er ingen skam å
snu.
Det kunne jo også hende jeg ble
i tvil om jeg slo av stereoanlegget
før jeg dro hjemmefra, og ser for
meg politi, brannvesen, ambulanse og naboer som holder seg
for ørene og skriker etter hjelp
fra EU.
Kjære alle Harley Davidson
eiere, og dere som kommer bort
med smil om munnen når vi
starter opp syklene våre. La oss
alle trekke pusten dypt, og skrike
ut, så vi høres langt nedover i
mellomeuropa :
HARLEY DAVIDSON
AINT NOISE
POLUTION…

Kjære allmektige menn, la meg i det minste få lov til å bruke dette de
dagene da innflyvinga til Gardermoen går over distriktet her, eller når
pukkverket i grustaket går, eller når det er stevne på skytterbanen.
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Vellykket Hade

En gammel og god sykkel tiltrekker seg alltid spesielt interesserte.

Etter at vi overvar et vellykket arrangement på Gran i
fjor, som bare ble avbrutt av en liten regnskur, fant vi
ut at dette var noe vi ville ha med oss i år også.
Tekst/foto: Elin Bakk
Siden dette er andre året Oslo
Open ikke arrangeres, er Hadelandsmønstringa blitt en av
Østlandets viktigste arenaer å
vise seg fram på, for de som
bygger motorsykler. Også i år
møtte både utstillere og
publikum mannsterke opp. Og
det var mye fint, originalt og
vakkert og se. Her var stands av
forskjellige slag, Lazy Boyz var
ute med sine demo-sykler, og
Team Ravnsborg fra Toten hadde
tatt turen med racingsykkel og
crew.
Hyggelig hos Soppen
Vi dro opp til Brandbu på fredag
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og fikk også med oss en hyggelig
kveld ved klubbhuset til arrangøren, Soppen MC, som også
arrangerer treffet sitt denne
helga. Her møtte vi nye og gamle
bikervenner, det ble servert god
mat, og ut på kvelden fikk også
rockefoten rørt seg, da det viser
seg at noen av klubbens
medlemmer er rene
danseløvene. Bandet på scenen,
som hadde navnet Lunner
Skynard, rocket skikkelig, og
leverte varene. Fasilitetene var
det ingenting og si på, siden de
hadde fått nytt dusj- og toalettanlegg for året. Og lørdagen fikk
en perfekt start, siden damene i
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Birdie MC, som tok seg av
frokost og bar, serverte den
nydeligste cowboyfrokost.
Bra arrangement
Plassen på torget i Gran fyltes
etter hvert opp av sykler og folk
av alle slag, og på den andre sida
av veien var det amcarutstilling.
Hadelandsmønstringa er også
kjent for å ha et rikholdig
premiebord, og vinneren i
klassen Custom, ble Pål Steenersen fra Rulpers Hog i Ski,
med sin utrolig fine og detaljrike
trike i klassen Custom. Han fikk
en Ultimo Belt kit og et gavekort
fra en lokal forhandler.Vinneren

av samme klasse i fjor kommer
også fra samme klubb, og det sier
jo litt. Beste ombygde vant Knut
Bjørnar og Øistein Solberg med
en Fatboy, som det ikke var mye
igjen av originalsykkelen på. Her
var hovedpremien ikke mindre
enn en girboks, også gitt av
Manyana Custom. Peoples
Choice gikk til Sjanett Kalleberg
med sin røde ”13”, bygd av Willy
Larsen, som hun også vant med
på Griserally i fjor.
Vi gratulerer alle vinnere, og
Soppen Mc med et vel overstått
arrangement.Vi tar gjerne en tur
neste år, og det bør også du
gjøre…

landsmønstring

Skallestøtte.
Flammer er aldri feil på en H-D.

Steins Sportster fikk tredjeplass i Peoples Choice.
Sjanett fikk flest publikumsstemmer for sin røde 13, bygd av Willy Larsen.
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Blide gutter fra Lazy Boyz.

Ikke alle passasjerer har den beste
comfort.

Pål Steenersen hanket inn førsteprisen i Customklassen for sin el Pinchero.
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Lekkert.

Praktbygg fra Manyana Custom, 2. plass peoples choice.

Sjekk bensinkranen.

Knut Bjørnar og Øistein Solberg fikk premie for beste ombygde.

Harley Davidson kurve.

Et av de eldste objektene på utstillinga.
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Ny gasswire og kaffe
Karene hadde med seg GPS, og etter å ha fått oppgitt koordinatene til garasjen
min, kom det fire pjuskete karer på tomta ut på kvelden. Joda, wire hadde jeg
liggende, og etter to timer og noe omarbeiding, fikk Caspar Gerwe, som han het,
bruke gasshåndtaket til på vanlig måte igjen. Så vanket det kaffe og mye prat på
engelsk, norsk, og hollandsk i nok en time, før de kjørte på hotellet for å ta
kvelden.
Enden på visa ble at de kom seg opp til polarsirkelen, fikk tatt sine bilder og rakk
hjem igjen som planlagt. Og gasswiren holdt hele turen, med noen små justeringer
underveis. Jeg tipset de også om H-DOCN sine hjemmesider, og dette ble behørig
notert. Og i særdeleshet kapitlet som omhandler ”BRO”. Dette skulle de printe ut
hjemme, og fordele til andre som ville ta samme turen senere. Derfor er det nok
best å kjøpe inn noen gasswirer til og hamstre kaffe. Man vet aldri…

Dear Jostein,
This is to thank you again for your big help fixing my gas-wire last week. Although some tailor-made adjustments were needed it did hold the entire trip.We
also did manage to reach our goal, setting foot (and our bikes) on the polar circle.We also managed to drive home safely without any technical problem. Despite all the rain we made a splendid trip, but absolutely also due to your kind support. Although you refused to get compensated for the works and the wire I
am still very happy to do so. If you for whatever reason like to hold your position then please feel free to send me your lovely daughter’s bank-account so you
can buy her a present. I will spread the word and will position you as the Norwegian hero to all dutch Harley-bikers intending to visit your beautiful country.
Thanks again and all the best!
Caspar

Biker City
Biker City arrangeres i Lunde i
Telemark for første gang denne
sommeren, fra 18. juni til 21 august. Det
er planer om å videreutvikle dette konseptet i årene framover. Biker City består blant annet av en fotoutstilling
bestående av 20 store bilder, som skal
henges opp på butikkveggene i Lunde
sentrum, med tema fra bikermiljøet i
Lunde.
Tekst/foto: Øyvind Storhaug
Det er blitt sagt at Lunde har hatt landes størsts H-D-tetthet i forhold
til innbyggertallet. Lunde MC-klubb, som ble startet i 1981 og som står
bak prosjektet ”Biker City”, har også 30 års jubileum i år. Lunde ligger
sentralt i Telemark og vi håper at 50 % av alle som kjører motorsykkel
kommer til Lunde i perioden, og overnatter et døgn. Lunde er en perle for de
som ser seg rundt, her er fine mc-veier og mye å finne på. Fra 18. juni til 21.
august er kalenderen fylt med aktiviteter, men vi håper at dere kommer til
Lunde for å nyte livet og det vi allerede har her. Her kan jeg nevne Bandakkanalen med sluser og mulighet til tur på kanalbåten, fiske, leie av kano/sykkel
og lignende. Lunde er også et fint utgangspunkt for sykkelturer til Gaustatoppen og andre perler i Telemark.
Biker City skal også være en ”ramme” rundt de arrangementer som
allerede er i bygda. ”Viser ved Kanalen” og ”Wings and Wheels” er allerede
vel gjennomført, Drive in kino med Easy Rider og Harley Davidson og
Marlboro Man, Biker café hver onsdag er andre aktiviteter.Vi er bare halvveis i Biker City når du møter denne utgaven av Harley News, så dersom
du ikke har vært i Lunde ennå i sommer, håper vi du finner veien til oss. Informasjon ligger på www.bikercity.no og facebook. Arrangementet støttes
av Harley Davidson Vestfold og CBP.
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Stein Klevhøy fra Drøbak er ikke som
de fleste andre sykkelbyggere. Om de
han spør til råds sier, dette tror jeg
ikke går an, da må han prøve det
likevel, for å se om det går. Men sier
hans mentor tvert nei, gir han seg
motvillig. I alle fall noen ganger…
Tekst/foto: Elin Bakk
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Forseggjorte detaljer.

Stein har bygget bare to sykler i
sitt liv. Men han har fått fire
premier for sine bygg, så statistisk ligger han vel bedre an enn
de fleste. Den første han bygde,
fikk han tredjeplassen for i customklassen på Oslo Open i
2008. Så bygde han den om,
lakket den tidligere hvite
sykkelen kobber og svart, og
hanket inn en førstepremie for
den i 2009 i samme show. Året
etter fikk han andreplass med
den på Hadelandsmønstringa. I år
stilte han der med en grønn og
ikke helt vanlig Sportster, som
han har bygd til sin samboer, og
endte opp med tredjeplassen i
Peoples Choice. Han stilte også
på Custom Bike Show i Norrtälje med den, og fikk mange
positive tilbakemeldinger for sitt
noe uvanlige bygg.
En læregutt
Stein er blikkenslager og driver
for seg selv, så han vet hva som
skjer med metaller når man
jobber med de. Som sykkelbygger kaller han seg selv imidlertid en læregutt, og han får mye
hjelp av sine verkstedkompiser,
deriblant Bjørn Joplassen. Men

Komprimert belt og snedige oljetanker.

noe ekstra talent må han likevel
ha i den bransjen, med så mange
premier. Og noe av essensen i
dette er, at siden han ikke har
holdt på med dette i så mange år,
har han ingen innlærte oppfatninger om hvordan ting skal, eller
ikke skal være. I følge Stein må
det i alle fall prøves. Sykkelbygg-

ingen foregår i samme verksted
som han driver sin blikkenslagervirksomhet i fra. Derfor er ofte
skillet mellom jobb og hobby
veldig glidende. Lokalet er kombinert verksted for tre mekke-interesserte mc-kompiser, og hans
arbeidsplass. Her har de alt av
sveise og dreieutstyr,
rørbøy/knekkemaskin, fresemaskin og engelsk hjul. Det
eneste de mangler er en lakkboks, men siden det ligger et
lakkfirma rett oppe i gata, er ikke
det noe stort problem.
Lavt, med store hjul
Da Stein skulle bygge sportsteren, som slettes ikke ser ut
som noen sportster, var det
hjulene han først tok utgangspunkt i. Alle med litt greie på
ting, mente at soleiker ikke ville
funke, fordi de er ikke sterke
nok, siden de ikke har noen krysstøtte. Da kommer det vel ikke
som noe sjokk at det var akkurat
soleiker det ble.
- Planen var at bygget skulle bli
lavt, men med store hjul, forteller
Stein.
Bakhjulet er 21 ”. Dette ble en
utfordring, for han holdt på i fire
måneder for å få tak i felger til
sykkelen. Til slutt fant han felgene
han var på utkikk etter i Sverige
hos Eriksson, og hos Calles fikk
han tak i eiker og nav. Det var
også her ramma ble laget. Men
Stein hadde selvfølgelig sine egne
ideer om hvordan ramma skulle
bli. Og de ideene var gjerne ikke
de samme, som Calle hadde. Men
Stein holdt stand og hang over

ryggen på Calle, til ramma ble
som han hadde tenkt seg.
Nattlige ideer
Når Stein er i en byggeprosess,
hender det ofte at han våkner
midt på natta med en idé, som
ikke kan vente til neste dag. Og
det har hendt flere ganger at han
har kastet seg i bilen og dratt
ned i verkstedet, for å sette de
nattlige planene ut i livet. Stein
forteller at han er egentlig ingen
datamann, men det har gått med
noen timer foran pc for å lete
etter akkurat de riktige delene til
sykkelen han har holdt på med.
Gaffelen til bygget fant han på
nettet, hos et firma som heter

Girstang med clutch.
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American Suspension. Den be
korta inn, for så kort gaffel som
Stein behøvde, lages ikke. Det
viste seg imidlertid at med 3 °
rake i krona, ble forspranget feil
med den korte gaffelen. Men
med ei krone med 9 ° rake, ble
forspranget på 6,5 som er det
ideelle, og sykkelen er lettkjørt
som en moped bedyrer Stein.
Ikke bolt on
Er det noen maskiner som Stein
ikke får til selv, eller noe som
skal freses med CNC-styrt
maskin, har han god hjelp i Henning Finstad, også kalt Henning
Stress. Selve sykkelen som Stein
begynte å bygge på, ble kjøpt hos
Manyana Custom på Hadeland,
og der har Stein også kjøpt en
del deler. Men det er ikke mye av
det han har kjøpt, som ikke er
tilpasset eller modifisert på en
eller annen måte. Tanken ble det
laget en modell av i spiroform,
for å finne den riktige formen, og
deretter ble originalen laget i
aluminium. Siden aluminium såpass tungt, og har en tendens til
så slå seg når det sveises, ble den
sparklet med kullfiber, på grunn
av vekta. Det er også litt uvanlig
at tanken er festet med fjærer i
forkant. Motoren er original. Det
ble så brukt en god del timer til
å bla i lakk-kataloger, og flere
prøvelakkeringer i forskjellige
farger. Den stakkars lakkereren,
som heter Erik Damlien, rev seg
nok litt i håret, før Stein ble fornøyd. Den endelige fargen ble til
slutt en matt grønnfarge, kombinert med bronse. Utrolig
lekkert.
Følger eget hode
Forgasseren kjøpte Stein i
Daytona i fjor, en PSI Big Bore.
Eksosanlegget har han laget selv,
og det ble sendt til England og er
påført noe som heter keramisk
coating, som gir det et spesielt
preg. Ramma er pulverlakkert i
svart. All taping før og under til
lakkering har Stein også utført
selv. Oljetanken fikk han tak i hos
Rikken, og den ble modifisert en
del, og ble så tredd inn i ramma.
Alle synlige ledninger og kabler
er metallomspunnet, og det ble
stilt krav til at mye av det elektriske anlegget skulle skjules,
siden sykkelen er bygd så åpen.
Robin Åndahl har lagt alt det
elektriske for Stein. Som for de
andre som har gjort noe på
sykkelen, har også han hatt Stein
på skuldra, for denne karen har
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Stein og hans trofaste verkstedkompis.

meget bestemte meninger om
hvordan ting skal være.
Sykkelen ble ferdig klokka kvart
over seks om morgenen før Hadelandsmønstringa, som begynte
klokka 10. Han rakk så vidt en
liten hvil og en rask dusj, før utstillinga. Så det var en meget

sliten Stein, som fornøyd kunne
konstatere at interessen for
bygget fra publikum var meget
stor. I etterkant kan Stein fortelle
at sykkelen er blitt ganske lik det
bildet han fikk i hodet da han begynte med hjulene, og hans
bedre halvdel som skal kjøre

Metallomspunnede kabler gjemt i mørket under setet.
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sykkelen, er også meget fornøyd
med resultatet.Vi ser fram til
neste bygg fra denne kreative
karen, som lett driter i alle oppfatninger og skrevne, så vel som
uskrevene regler. Han følger rett
og slett sitt eget hode.

Stein foran båsen der de gode ideene klekkes ut.

Soleieker og taggete bremseskive.

Dette tanklokket ble laget som en koi av et
annet siste natta før Hadeland, fordi det var
laget i feil materiale
Fjærer som
tankfeste.

Tekniske detaljer:
Eier: Hege Helgaas
Bygd av: Stein Klevhøy
Årsmodell: 1997
Type: Harley-Davidson Sportster
Motor: 1200
Gearkasse: Original
Primær: Nasty Bike
Forgasser: PSI Big Bore
Tenning: Zippers
Eksosanlegg: Av bygger
Clutch: Evolution
Ramme: Calles
Krone: American Suspension
Gaffel: American Suspension
Styre: Av bygger
Dekk foran: Avon 130/60/23
Dekk bak: Metzleer 260/35/21
Forskjerm: Av bygger
Bakskjerm: Av bygger
Lykt foran: Crime Scene Choppers
Lykt bak: Custom Crome
Bremser foran: American Suspension
Bremser bak: OMP
Tank: Av bygger
Grunnarbeid: Per Wise
Lakk: House of Color,
Lakkert av: Erik Damlien
Sal: Av bygger
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På tur med Soff

Blackline fåes også i andre farger, her i rød og svart.

Jeg hadde lenge hatt en plan om å få teste en av H-D sine
vårnyheter, nemlig Softail Blackline på en litt lengre tur. Og da
jeg fikk en invitasjon til Motorsykkelens dag i Fagernes, virket
det som en god ide og la Svenskesvarten få hvile og stikke inn til
Lazy Boyz og hente ut en 2011 modell i stedet.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Harley-Davidson/Elin Bakk/Ellen M. Henden
Siden en original Blackline har
minimalt med pakkemuligheter,
ble det å raske sammen det mest
nødvendige og gå for ryggsekk.
Så jeg følte meg rimelig opphengt, med en sekk med trange
seler utenpå kjøreutsyret, og rett
ut i fredagstrafikken i Oslo, med
en helt ukjent sykkel. Den første
følelsen, var den samme som jeg
fikk da jeg skulle prøvekjøre en
Nightrod. At den var stiv og litt
kantete å småkjøre med. Dette,
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sammen med den uvante følelsen
med å ha sekk på ryggen, gjorde
de første meterne til en litt ubehagelig opplevelse.
Mer medgjørlig
Men etter noen minutter ute på
veien ble sykkelen på en måte
mye mer medgjørlig. Jeg fikk
stoppa og regulert sekk og seler,
og etter bare noen minutter på
veien utover mot Sandvika begynte Blackline og jeg å bli riktig
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så gode venner. Jeg er også litt
uvant med den fremoverbøyde
kjørestillinga, med dette gikk
over all forventning. Setet er
bygd opp såpass at man faktisk
får god støtte i korsryggen selv
om man sitter noe fremoverlent.
I alle fall gjør man det om man
har så korte armer som meg. For
å få den ultimate sittestilling på
denne, ville jeg nok hatt det
andre styret, som kommer ca. ti
cm lenger bak. Benstillinga var

perfekt og sykkelen var fin i
girene og utrolig sprek. ABS
bremsene funket bra, om jeg
hadde behov for å stoppe i en
fei.
Noe manglet
Jeg tråklet trafikk, sola skinte og
livet var helt greit egentlig. Det
var bare en ting som manglet. En
meget vesentlig ting. Du har
sikkert gjettet det. Gromlyden
selvfølgelig. Hvordan skal vi

ftail Blackline

Det ble en lunsjstopp i Hønefoss, og jeg oppdaget at med Blacline får du e god del
mer oppmerksonhet enn med en litt sliten 96 modell superglide.
kunne nyte å kjøre Harley, om
Satans Biltilsyn skal ta fra oss
dette? Når man sitter oppe på
sykkelen er det ikke lett å høre
originallyden på Blackline, på
grunn av støy fra primær og
ventiler. Men står du bak, og man
gasser litt, kan du enda høre at
det er en Harley, såvidt. Bra det
finnes råd for dette.
Den digitale triptelleren var utrolig praktisk. Her kan man med
et enkelt trykk variere mellom
kilometerteller, tripteller en eller
to, girindikator, eller klokke. Det
finnes også en lampe som lyser
med et grønt sekstall når du har
sjettegir. Når du er nede på

reserven, kommer et tall fram på
displayet, som forteller hvor
lenge du kan kjøre før det er
tomt for suppe.
Bensinoptimist
Dette var ikke stressende i det
hele tatt, da jeg hadde passert
bensinstasjonen på Nes uten å
fylle bensin, og tallene begynte å
blinke! 6 mil igjen og kjøre før
det er tomt. ”Jaja”, tenkte jeg.
”Det er da vel en bensinstasjon
snart, jeg gidder vel ikke å snu
heller.” Ikke så lur tanke, siden
jeg ikke hadde kjørt der før, og
ikke ante om det var særlig
sivilisert oppover dalen.

Det var det nemlig ikke. Tallet på
displayet ble lavere og lavere, og
jeg syntes å huske at jeg i alle fall
hadde sju mil igjen til Fagernes
sist jeg så et skilt. Optimisten
lenge leve. Bagn dukket opp
foran meg like før jeg hadde en
mil igjen å kjøre på bensinen, og
jeg var reddet.
Turen hjem igjen gikk også helt
fint og jeg og Blackline trivdes
bedre og bedre sammen. Ikke
bare var den utrolig god å kjøre,
men for meg som har den oppfatning at alle softails er myke i
bakenden og skraper fotpinner i
alle svinger, måtte innse at jeg
hadde ikke skrapt en eneste

gang. Enten var det at jeg hadde
for lite last, jeg er blitt feig til å
kjøre, eller det kan rett og slett
hende at jeg bare er forutinntatt.
For Softail Blackline er ikke bare
utrolig tøff å se på. Den er i
tilegg utrolig god å kjøre så lenge
man har litt fart, og passe lav om
man bare rager 161 og en halv
centimeter over bakken. Så må
man bare få skiftet ut de triste
fotpinnene og håndtakene, med
noe mer fancy, og bytte styre, så
er den akkurat som den skal
være.
Setter en Blackline på ønskelista
jeg. Det er jo ikke så lenge til
jul…
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Blackline på tur.
Smal og lekker.

Europaversjon av midtplassert skiltfeste, originalt er det
sidefestet. Dette er ikke
vakkert

Stusslige fotpinner.
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er en sterkt undervurdert kjørestilling. Det samme gjelder
feltutrustningen «P & P» – Panhead & Presenning. De fleste
holder en knapp på et lettere fjelltelt, men der er problemet
å finne veien helt inn. Fra Kuk i Odalen 2010.

© Åsmund Lindal

Horisontalen

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 med et lite smil og i beste mening!
Åsmund Lindal – Fotograf og HDOCN-medlem nr 665
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Kubik
på skiferplassen

Hva føles vel bedre enn den første vårmønstringa om våren, etter en lang og kald
vinter? Akkompagnert av god musikk kan man rusle rundt, se på sykler, treffe igjen
kjente man ikke har sett på en stund, drikke kaffe og ta en pølse. Rett og slett nyte
livet, og kjenne at man lever igjen. Akkurat sånn var det på Motorsykkelens dag på
Fagernes i år.
Tekst/foto: Elin Bakk
Det var klubbene Winos Crew,
Valdres, og Bergulv mc som sto
for arrangementet på Skiferplassen i Fagernes i slutten av
mai. Første gang motorsykkelens
dag gikk av stabelen her var i
2001. Winos Crew,Valdres, har
arrangert dette til sammen seks
ganger, med noen års opphold. I
år, var det for første gang
sammen med Bergulv MC. Målet
med arrangementet er å samle
folk fra forskjellige miljøer, på
tvers av alder, merke, kjønn og
preferanser, og rette fokus mot
det positive i mc- kulturen. De
setter også temaer som
sikkerhet og førstehjelp på programmet denne dagen.
Trangt i rekkene
En jevn strøm av motorsykler av
alle merker rullet inn på Skiferplassen etter hvert, og det ble
trangt i rekkene.Været var
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ganske bra, og publikum koste
seg med å se på syklene. På Lazy
Boys sin stand kunne man prøvekjøre noen av årets nyheter
innen H-D, for de hadde også
tatt turen opp fra Oslo.
H-DOCN hadde tatt med noen
smakebiter fra butikken, og fikk
god hjelp fra medlem Asbjørn fra
Raufoss og hans frue Anne-Grete
i butikken og til verving. Winos
Crew hadde også sin egen stand
der de solgte kalendere,
t- skjorter og annet snadder. Mye
oppmerksomhet fikk også den
norske Indianklubben, som hadde
egen stand på plassen. De hadde
sitt årstreff på Leira første gang i
fjor, og dette fristet tydeligvis til
gjentakelse, siden samme sted ble
valgt også i år. Og hver gang noe
skulle sies av speaker Kent fra
scenen, skulle en av de absolutt
starte sykkelen sin. Jaja…

Nr. 3 - 2011

Premiering
Ut på ettermiddagen kom det
som alle ventet på, nemlig
premiering av sykler. På Fagernes
gjør de det samme som på Hadeland. Det vil si at alle syklene
på plassen er i prinsippet med på
utstillinga, og kan få premie. De
hadde et rikholdig premiebord,
og premien for beste ombygde,
var det Piggen fra Sleipner MC
som vant med sin H-D chopper.
Beste veteran vant Rolf Wold fra
Raufoss med sin 1926 modell,
Indian Power pluss, og beste
amerikanske stakk Svein Buer, av
med førsteprisen for, med sin
1981 H-D Sturgis. Publikumsprisen vant Torkjell Malterud fra
Bøverbru med sin H-D FX.
Over 200 sykler hadde funnet
veien til Fagernes denne dagen,
og rundt 500 publikummere var
innom. De to klubbene kom vel i

havn med et meget vellykket arrangement. Det beste PR trikset
kom fra den lokale pizzeriaeieren. Han møtte opp ved
scenen og spanderte smaksprøver, og utlovet rabatt til alle
kunder som besøkte restauranten, som hadde tilknytning til Motorsykkelens dag.
Noen har skjønt det.
Vi takker Winos Crew,Valdres,
for flott gjestfrihet, super tilrettelegging for vår H-DOCN
stand, og to meget hyggelig
kvelder i klubben. En takk rettes
også til Tommy hos Lazy Boys,
som fraktet med seg våre butikkvarer til Valdres. Man får nemlig
ikke med seg all verden på en
Softail Blackline.

Vår nabostand, den nasjonale Indianklubben. Og eieren av den nærmerste
sykkelen hadde en egen evne til å starte opp så snart det skulle sies noe fra
scenen.

Mye lekkert å se.

Vi hadde også tatt med noen smakebiter fra H-DOCN butikken. Her ser vi
assisterende butikksjef Asbjørn (til høyre) og hans assistent, Anne-Grete.

Her er sykkelen som
ble best likt av
publikum, og som vant
folket pris.

Det var tydelig at
mc folket satte pris
på arrangementet.
Denne gjengen tok
turen fra Løten og
Lillehammer.
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Piggen fra Sleipner kom med sin nybygde chopper og dro inn en førstepris med denne.

Gjøvik var også representert.

Lokal pizzaeier med sansen for markedsføring.

Denne fikk premien for beste veteran.

Speaker Kent klarte også å lure
redaktøren opp på scene for en intervju,
og da måtte det drives litt reklame for
vår fantastiske organisasjon.
Foto, Anne-Grete.
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Succétältet – supersnabb resning

3195 kr
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evlar®-jeans

1495 kr

DR AGGIN C- E VO,
H E R R & DA M
33495
495 kkrr

DR AGGIN
BIK ER JE ANS
22095
0 95 kkrr

D R AG G I N S L I X ,
H E R R & DA M
22195
195 kkrr

DAG G I N
DR AY KO DRIF T
22095
0 95 kkrr

1495 kr

695 kr
BARI 1195 kr

1295 kr

1995 kr/st
1595 kr
Helgodkända
enligt EN13595

Karlstad
Gjuterigatan 28
054 -24 06 65

Gävle
Södra Kungsg. 59
026 - 660 660

Göteborg (Mölndal)
Ågatan 38
031- 67 47 80

Linköping
Vigfastgatan 6
013-329 29 60

Malmö (Fosie)
Horny xegatan 4
040 -21 38 90
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Vestnes
19. - 21. aug. 11

Tongrock, drekking, grilling,
kånnøl, sanitæranleg,
lygarlavo, badestamp.

Band:

Strong Water, Molde,
Vangsgutane, After Glove,
Harlots, Gone Rouge,
Devotion for Variety
F.O.S
Teknisk arr. Shaking Brain MC
www.gampromotion.no
Design: gampromotion.no

Info: 959 22 062 - 932 81 209 F.O.S
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DK ansvarlig
har ordet.

Børge Moe
President
Presidenten er på ferie.

DISTRIKT 2:
Nordland

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no

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

Halloen. Ja så er forhåpentligvis varmen
og solen kommer til alle i vårt langstrakte
land. Det er ingen tvil om at det er herlig å
tenke på at vi er nå i MC-sesongen. Som
dere kan lese under de forskjellige distriktene, er det stadig noe som skjer, og
kaffekvelder og treff finnes det mange av.
Jeg har selv ikke hatt så mange turer ennå,
men det skal nok ta seg opp når
Harleyprosjektene er ferdig og med skilter
på. Når dette leses så er sannsynligvis både
Jernsportsteren og Roadkingen i virke.
Skulle ikke værgudene være på vår side, så
fortvil ikke. Peile deg inn på noen hyggelige
treff, pakk på sykkelen. Hvis du starter i
regnvær, så kan det plutselig være tørre
veier og sol bak neste sving.
Frya og 25 års jubileet skulle vel bli en
høydare, og så er det jo bare å tenke på de
andre treffene du får tid til å få med deg.
Husk å ta med deg BRO listen, den kan
være til veldig god hjelp, enten det være
seg et tips til overnatting, eller noe annet
som kanskje ikke gikk som planlagt. BROene våre er lokalkjente i sine distrikter og
det kan være gull verdt.
Ha en fin sommer.
H-D Hilsen Stig.

Halloen Da var tiden kommet for nok
ett nytt blad for oss som liker Harley og
sånt. Sommeren hos meg har latt vente på
seg, men innser jo at vi i skrivende stund
”bare” er i slutten av Mai. Men den som
venter på noe godt, får som regel
straffetoll sies det. I mitt tilfelle stemmer
nok det. E-bay kan som før nevnt være
både en fornøyelse og en forbannelse, og
toll og avgiftsdirektoratet er sjelden av
førstnevnte karakter. Men nok et ordtak:
Er man med på leken må man tåle steken.
Det er jo ikke så forferdlig store summer
vi prater om, men iløpet av et halvår med
kosing på kveldstid foran pc’n koster jo litt
.Vell-vell, it’s not only-only, som han sa
racerføreren. Ellers har jeg fått kjørt litt
siden sist og storkost meg. På siste tur
hadde jeg gleden av å besøke Heroes Mc i
Bangsund på grillaften. Det var en del som
hadde tatt turen dit, og lørdags kvelden
forløp med gode venner, nye som gamle,
grillmat med mere til alles ”glæde og forlystelse” uti de små timer. Klubben fikk
også to nye fullverdige medlemmer den
samme kvelden, så underholdningen var
sikret. Godt vertskap gjør også sitt til at vi
som er gjester føler oss mer enn velkommen, så tusen takk til ”Lynet”, Franco
og resten av Heroesgjengen for ei trivelig
helg. Neste post på programmet blir for
min egen del FRYA leir i Gudbrandsdalen,
en happening som er overstått når du
leser dette. Håper du var der!

DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei igjen folkens. Her i nord er vi gått
i gang med sesongen, og det var en herlig
følelse å få biken ut på veien igjen. Jeg har
selv hatt en veldig hektisk vår med salg av
hus, kjøp av leilighet og flytting, men føler
nå at ting begynne å falle på plass og at
man kan nyte mc sesongen. Litt aktivitet
har det også vært her i nord. Det har vært
arrangert mc-dag flere plasser og her i
Tromsø var det et bra arrangement, til
tross for at politiet nektet å stille i paraden
siden HA stilte. Dett ga en ganske
amputert parade, men nok om det. Her
finnes det mange meninger og jeg tenker
ikke å si noe mer om den saken her. Det
ble også arrangert Speed Night på flyplassen samme kveld, et supert arrangement som Lasse Berg (H-D
forhandleren i Tromsø) dro i land seieren
på. Gratulerer så mye til Lasse,
kjempeartig. Må jo også nevnes at det i
Harstad 14. Mai, var Hinnøya rundt. Dette
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var en en fantastisk flott tur med oppmøte på kaia i Harstad, servering av Lødingen MC og ferge tilbake. Hele 77 bikere
deltok. Det hele ble avsluttet med fest på
Helter Skelter. Jeg fikk ikke med meg dette
selv, men de som deltok var kjempefornøyd. Nå gleder vi oss bare til Super Rally,
HDOCN sitt jubileumstreff og RTTAF.
Regner med å se mange av dere i alle fall
minst et av stedene. Til dere her i nord, det
planlegges en avslutningstur på sesongen til
Senja i september, så hold av helga 9. -11.
September. Mer info kommer. Ha en super
MC-sesong.
Stor MC klem fra Laila
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HEIDI JOHNSEN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Hey Bikera Frem med en iskald utepils,
grillmat, eller rett og slett bare ta en timeout. For nå er det sommer, høy solaktor
og et nytt Harley News å nyte.
Her i nord har vi blant annet feiret at
sesongen i gang med MC Pigg Åff party.
Dette var et vellykket arrangement der
MC folk fra rundt om i Finnmark og Troms
var samlet til et godt sjøslag.
For min egen del, starta jeg sesongen tidlig
i april, og fortsetter så lenge veiene er
bare.
Mitt Europa Run er over, og en story derfra kommer i et senere nr.
HDOCN sitt 25-årsjubileum på Frya Leir
har også gått over i historien når dette
leses. Selv om flere treff er over, og opplevelsene har stått i kø, så er fortsatt
sommeren lang og flere treff i vente.
Blant mange flotte treff kan jeg trygt
anbefale Run to the Arctic Fun, sjekk
HDOCN sine sider. Dette er et lite og
kjempetrivelig treff.

Jostein

Jeg opplever stadig at bilførere vil fortest
mulig opp og frem, og en skarve motorsyklist er ikke mye verdt. Så jeg kikker meg
ofte over skuldra for å følge litt ekstra
med. Jeg oppfordrer herved alle mc-folk
om å sjekke litt ekstra rundt seg. Planlegg
forbikjøringer for din egen del, ikke følg
på andre, hvis du kjører med flere. De som
kjører foran deg, kjører for seg og du bør
kjøre for deg.
Til slutt vil jeg oppfordre ALLE bikera til to
ting:
1) Ta mange bilder når du er på to hjul, og
tenk at kanskje flere enn du selv vil se
bildene. Gjerne på trykk i Harley News.
2) Planlegg kjøringa di nøye, kjør for deg
selv, ta dine forholdsregler og ride safe.
MC hilsen fra Heidi, DK Finnmark.

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

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

ÅGE ERIKSEN
958 69 200
aage.eriksen@blubbe.net
Hei. Når dette skrives er definitivt
vinteren borte og de fleste har kommet
seg ut på veiene.Våren er også ei stor utfordring for de som er tidlig ute på veien.
Her i Nord-Trøndelag har småveiene utenfor E6 veldig dårlig standard. Det er store
sprekker og telehivene er mange og ubehagelige. Det blir nesten dagligdags å høre
om ulykker på veiene hvor motorsykler er
involvert. I år har det være alt for mange
ulykker med mc i Namdalen.Vi får håpe at
trenden snur. Flere klubber i Sør og NordTrøndelag er i gang med å invitere til treff
og en ny sesong er i gang. Heroes MC på
Bangsund serverer fortsatt kaffe på torsdager. Håper alle har fått en fin start på
våren. Hilsen Åge.

Hei folkens. Når dette skrives, nærmer
vi oss slutten på mai. For min del har det
så langt ikke vært noen sykkelkjøring å
snakke om, bortsett fra en tur til Trollstigen. Årets første treff i området,
Telehivtreffet, gikk av stabelen 6.- 8. mai.
Dette er et blandingstreff, arrangert av Aalesund Motorsykkelklubb. I år hadde de
flytta det fra Emblemssanden til Volsdalsberga, der de besøkende fikk en kanon
helg, med fint vær og god stemning. Ellers
så hadde Twin Riders MC sitt årlige Vårslepp siste helga i april. Den helga trødde
jeg ferjedekk, og all erfaring tilsier at jeg
gikk glipp av en trivelig fest med gode
venner. Ellers rapporteres det stadig om
jugerkvelder og annen moro hos de forskjellige klubbene, så aktiviteten er
absolutt høy. Treffkalenderen er smekk full,
og det blir som vanlig umulig å få med seg
alt. Det som jeg iallfall har planer om å få
med meg, er Hausefesten i starten av juni,
Super Rally i Litauen, 1st Lake Side Run
hos Tornados, Hagerock hos Shakin' Brains
og sist, men ikke minst, H-DOCN 25-Years
Rally på Frya Leir. Dit skal vi alle sammen
enten vi har anledning eller ikke, så du som
leser dette og ikke var der, i etterkant kan
angre deg. Rally Nordvest blir det dessverre ikke noe av i år, men det visste dere
nok fra før. Jeg har fremdeles sand i
lommene etter første treffet ved Langvatnet, så da har jeg iallfall en suvenir. Takk
til arrangørklubbene for fremragende innsats, det var gøy så lenge det varte.
Nå, mens jeg sitter her og svetter ved
PC'n, med et innlegg å skrive, og lite å
skrive om, har jeg endelig fått bekrefta at
jeg kan reise på Super Rally med god
samvittighet. Jeg har egentlig lyst å reise
med det samme, men det regner selvfølgelig ute, så jeg tror likegodt jeg venter
til i juni. Nå ble jeg så reisesjuk og rastløs,
at jeg har rett og slett ikke tid til å skrive
mer. Kjør pent som vanlig, så snakkes vi!
Margareth.

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

ØYSTEIN NÆSS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Hei. Det er litt av et luksusproblem, å ha
så mange treff, kaffeturer og andre mc
relaterte ting å være med på. Det virker
som om alle kjører motorsykkel i år, selv
om media prøver å vinkle mc som noe
negativt. Men mc-miljøet er nok like
variert som folk flest.
Selv går jeg og drømmer om et nytt prosjekt, sjekk ut: www.norleycaferacer.com/.
Ikke noen tradisjonell Harley akkurat, men
noe av det beste fra USA og England.
Bruk gjerne Harley News siden på Facebook til mc relaterte tips, veier som bør
kjøres, klubber som har kaffekvelder osv.
Fortsatt god sommer. Hilsen Øystein.

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

GLENN EDQVIST
Tlf . 90532544
e-post: glenn.edqvist@yahoo.no
Fy flate for en april vi hadde i år her i
Stavangerområdet. Det var utrolig varmt
og godt. Da var det godt å være biker.
1. april datt tempen noe voldsomt, og
siden har det vært surt og kaldt. Nå er
ikke jeg den som setter meg ned og sutrer,
man får heller se det positive i det å være
inne og kose seg. Selv har jeg kjørt sykkel
så lenge, at det ikke er riktig den sammen
iveren lenger om våren etter å få sykkelen
på veien.Var det en liten flekk med bar
mark utenfor garasjen, trillet man ut
sykkelen på denne flekken, for så å starte
opp doningen. Etterpå bar det til byen for
å skryte av at man hadde hatt den første
turen på sykkelen. Det var en fin tid.
Vi får sates på at resten av sesongen blir
varm og fin. vKjør fint folkens, i sol eller
regnt til vi ses igjen.
RIDE FREE
Hilsen DK Glenn.

DISTRIKT 7:
Sørlandet

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Hei Harleyvenner! Håper dere alle
har en flott sommer akkurat nå.
Selv har jeg alt vært ute på mange fine
kjøreturer hittil, og det har vært mange
hyggelige stunder sammen med andre
tohjulsinteresserte venner. En Harleykamerat sa til meg på Evjetreffet: ”Vi er jo
som en stor familie. For en flott gjeng.” Og
det kan jeg bare bekrefte. At jeg for min
del skulle få møte så mange flotte
mennesker, også på tvers av vårt merke,
hadde jeg aldri trodd. Bikere her i landsdelen har definitivt fått et bedre samhold.
Dagene går ellers med litt arbeid opp mot
kommune(r) og politikere. En foreløpig
møteplass i Kristiansand er snart i havn.
Også en Høyrepolitiker ville ha denne på
plass før ferien, så det ser lovende ut.
Arbeidet for en samlingsplass i Vennesla
har også tatt sitt første lille steg i prosessen. Slik får vi profilert H-DOCN på en
fin måte, og flere av byråkratene nå hvem
vi er.Vi skal prøve å få til noe kjøring for
en organisasjon eller en institusjon også,
men det skjer nok ikke før litt ut på
sensommeren. Noen av dere her i Vest
Agder hører nok fra meg snart, og dere
andre som ønsker å gjøre en innsats for
medmennesker, ta kontakt. Om det er noe
du har gått og tenkt på, gjør noe med det.
Og gjør det nå!
Jeg begynner også å få litt erfaring med
arbeid opp mot det offentlige, så jeg vil
gjerne at dere lengst i øst, fra Brevikområdet og sørvest over inn i Aust Agder tar
kontakt, om dere har noe på hjertet. Dette
gjelder også dere lengst i vest.
Kjør pent, få øyekontakt med
medtrafikantene og ikke kjør dere fast i vei
sprekkene, i dette velstandslandet, som
råtner på rot.
Ha en super sommer og nyt utsikten fra
salen.
You only live once…
DK Ernst.

DISTRIKT 8:
Østlandet

starten på mc sesongen var upåklagelig.
Litt kaldere ble det da mai kom, men vi får
bare håpe resten av sesongen blir bra, og
at man får mange mil på veien.
Jeg arrangerte som vanlig frokost for HDOCN-ere 1. mai. Det var den første
dagen på fire uker at været ikke var helt
topp, men noen møtte da opp og frokost
og hjemmelaget kake ble det på alle som
stilte. Det var mye sykler ute på denne
dagen, som kjørte Mjøsa Rundt. Mellom 5 .
6 000 ble det antydet. Helgen etter hadde
vi H-DOCN stand på Ekeberg markedet
for første gang. Der var det masse folk og
jeg overtalte en kompis til å dra inn campingvogna så jeg selv fikk kjøre sykkel og var
litt vel optimistisk. ”Kjør den inn og
hekte av” sa jeg. Det ble to timer i kø for
å komme inn, i stedet for en snartur innover til Oslo. Men han tok det med godt
humør, og kom og hentet den igjen på
lørdag. Den store happeningen her landet
denne sommeren, er vel treffet som feirer
våre 25 år på veien. Når dette bladet ligger
i postkassen er nok dette gått over i historien og blir nok et fint minne for alle
som deltok. Da vil jeg bare ønske alle
sammen en fortsatt fin mc-sesong.Vi sees
plutselig. Kjør pent folkens.
DK Vidar

DK KJELL LINDBERG
Mob: 97539943
e-post: kjell.lindberg@online.no
Hei og hå, godtfolk på Østlandet
Den her gangen har jeg vært lovlig sent
ute med skriverier, langt over deadline.
Hvis dette allikevel blir med, så har jeg redaktøren å takke. Siden sist så har det blitt
sommer og vi (Vidar og jeg) har hatt en
stand på Veteranmarkedet på Ekeberg. Der
var det flott vær, masse effekter av alle
mulige slag, samt masse besøkende. Om
det blir stand der neste gang vites ikke,
men Veteranmarkedet er likevel verdt et
besøk. På fredag 3. juni var vi på grand
opening av en ny butikk med speisalfelt
innen deler til custom og "old school"
knuckle, pannhead og shovel. Firmaet heter
"Deathtrap Customs" og ligger i Ski. Der
ble det servert pølser, brus og kaffe til de
besøkende, og det var en mengde fine
tilbud til interesserte.Vi ønsker Kenneth
lykke til og kan bare si at butikken hans er
absolutt verdt et besøk.
Forøvrig vil jeg med dette takke for meg
som DK på Østlandet. Etter flere år med
H-DOCN i huset, både som styremedlem,
kasserer, assistent til medlemskontoret,
samt nå sist som DK, så går nå staffettpinnen videre. DK-område 8 på Østlandet,
er det området hvor H-DOCN
medlemmene er tettest representert, så
det bør ikke mangle på kandidater. Føler
noen at dette kan være av interesse, ta
kontakt med DK-sjef Stig Jenssen.
Kjør vakkert, vi har ingen å miste, takk for
meg.
Mvh Kjell.

VIDAR OPHEIM

Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com

Heisann. Når dette skrives har vi
kommet til 20. mai og våren har kommet.
Vi hadde en meget god sesongstart her på
Østlandet, med finvær i flere uker og
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Lesernes Bilder

1450 ccm rumpemassasje. Du kjøre hjem og hente volvon, så blir æ her æ. Foto, Martin Aunemo.

Foto, Bjørn W. Sendt inn av Roger J.

Knut Aksel tørrtrener, sjekk gliset. Foto, Ola Bjørkli.

Hjerkinn med Snøhetta i bakgrunnen. Fotograf. Jens Erik Haugen. Røros.
Tysk autobahn krever sin mann. Foto, Johnny Nilssen.
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Foto, Pål Kvalfors.

Thore fra Powerplant forsøker en
annen ridetur på
SuperRally på
Vinstra.
Foto,Taz Berger
Frida på tur med pappa, Ergan
Kystfort, Bud. Foto: Gunnar A.

Foto, Åge Eriksen.

Matilde og Emilie ble
gode hjelpere til guiden
Scratch. Foto, Espen
Solum.
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RYDDESALG
Mange gode tilbud i vår webshop

Opptil 50% rabatt

Ordretelefon
d etele
ettel
elle
ele
e
35 58 41 41
Pro-Pipes 4.900,-

Bagasjebrett
Fra

Solo sete til
alle modeller

495,Fra

FXWG og Softtail
86–99
2000 mod Softtail
Sportster 79–95

Billet framflytningssett, komp.
m/pumpe. Polert.
Aluminium.

SOFTTA
AIL
SWING-ARM
KIT

Be om tilbud
ferdig montert!

Bandit XXR

2 eksosanleg
84–99 softai

3.650,3.650,-

10” og 111/2”. fra
Justerbare
støtdempere
til softtail. Fra:

690,690

Bandit Alien II

Luftdempere
til Softail

ECE-Godkjent

5
5.900,.900,-

Sort
halvhjelm

1.850,1.850,-

Kompressor med
bryterpanel

ECE-Godkjent

5
5.400,.400,Med denne kan du heve
og senke sykkelen
automatisk via egen
bryter på sykkelen.

990,-

1.990,KüryAkyn Hyper
Carger luftfilter

Passer evo,
twincam og Spt.

6.900,–
Gjelder de fleste
design og dim.
fra 9x2,15"
opp til 18x10"

Softail 250/280 kit
Swingarm
m/offset kit
11.900,18” x 8,5”
80 eikers felg
5 500,Bad-ass bakskjerm
4.250,Kun

2
21.650,1.650,-

Verksted handbøker for HD. Fra

Ladeproblemer?

398,–

Bytt hele anlegget. Chrome
Voltpack. 32 amp. 1970-99.

2.390,Ultima Alufelger

Billet gaffel
Wide ass kit

Med luftfylling/tapping
kan du heve og senke
sykkelen manuelt.

Bandit Fighter

Bremseskiver

V
Vii lever
leverer
ver
alt av
rrammer
ammer
me

CBP leverer alt fra “Rullende chassis” til komplette “Bike kit”. Inneholder absolutt alt ned til
den minste skrue. Vi er også behjelpelige med
godkjenning av sykkelen.

2.650,2.650,-

Ikke ECEGodkjent

1490,-

for 200, 230,
250, 280 og 300
dekk

fra
fra
11.999,-

499,-

2.450,-

4.700,-

Byggesykkel!

1.590,-

Risers 4´´
smoothtop

Framflytter sett
sportster
91- nyere

WWW.CBP.NO

med alukrone, Softail
lengde, til enkel og
dobbel skive. Leveres
med 50 krone

6
6.900,–
.900,–
Uten krone

5
5.900,–
.900,–
Kan leveres i andre
lengder 0–20” for.000,–
lenget + 2
2.000,–

16"x5,5"Wide rear wheel
2.900,180 og 200 dekk 2
.900,18"x5,5" Wide rear wheel
180 og 200 dekk 2
2.900,.900,21"x2,15" Front wheel
84-99 Single disk 2
2.600,.600,-

K
Kom
om og se de nye
modellene hos oss!

kun 7
7.990,.990,5 graders krone,
FXST lengde.
Single disk.
Kan leveres i de
fleste lengder mot et
lite tillegg i prisen.
Styrestoppere eller
caliperfeste nr 2 må
evnt. bestilles ekstra.

urn Signal
Clear Tu
Kun

1.990,-

Kun
Heavy Duty:
Kr 2300,-

Hjul 60 eiker

Ultima 55 mm
opp-ned gaffel

91,-

1200 Sportster
sylindere

Alle typer 1965-99

2.520,2.520,
,-

1.990,-

1,5 kW, kontakter på
siden for bedre plass

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

Softail 91–99
Kun

7.900,-

6-trinns girkasse
m/høyredriving
Kun

10.900,-

Laydown Baklys
Kun

750,-

Sisssy bag

990,-

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

EVO motor

12.900,-

Fra
Fra 34.000,-

Kun

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

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

990,-

KüryAkyn Speil
Zombie, pr par
Maltese, pr par

1450,1150,-

Phantom Highway bars
Kun

3650,Komplett
tenningsanlegg
Ultima Singleﬁre.

1990,-
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grafisk produksjon: gampromotion.no

Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490
490,490

