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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.

Høsten er på vei...

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.
Vinneren kunngjøres i Harley News nr 5.

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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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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kommer ut ca.
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Forsidefoto:
Elin Bakk.

Fire plussgrader klokka halv åtte.
Det er nå definitivt at sommeren
nå straks er over, selv om det
har vært varmt og fint på dagene
denne siste uka. Kjølige netter
og kvelder hører høsten til. Et
par turer på sykkelen har det
også blitt innimellom innspurten
til bladet. Det gjelder å tyne
sesongen så lenge som mulig, for
vi vet alle hva som nå står for
døra. Metervis med snø, kuldegrader, neglesprett, snømåking og
nedisete biler med flatt batteri.
Og før det kommer raking av
løv, høststormer, men også varm
kakao foran vedovnen, stearinlys
og masse innekos. Er vi heldig
kommer vi oss på en bikerfest
eller flere i løpet av vintersesongen også, og da blir jo livet
straks mer levelig. Man kan
mimre litt om sommerens begivenheter eller mangel på sånne,
eller planlegge hyss til neste
sesong. Og de som egner
vinteren til garasjegleder og
delehandling, har mye og glede
seg til framover.

Det er også viktig å stelle fint
med jernet, som skal stå der
hele vinteren.Vask den, skift olje
nå, så er det gjort, ta ut batteriet
og lad det innimellom. Det er
også lurt å gå over den skikkelig
, slik at du ikke får deg en overraskelse når våren kommer og
du skal ut på veien igjen. Et godt
vedlikehold sparer deg for
mange problemer. Eller du kan
sette den inn til noen som driver
med slikt, trygg på at den får den
beste pleie. For ekstremmotorsyklistene er det nå tid for å
montere på sidevogna og ta frem
varmedressen. For noen av oss
bryr seg katta om snø og slaps
og kjører likevel. Noen av disse
pleier å møte trofast opp på vårt
første treff Final Run. En artikkel
om dette treffet finner du i neste
nummer av bladet.
Sommeren ja. Mange vil påstå at
her på Østlandet har vi ikke hatt
noen sommer i år. Jeg er uenig.
Men det har kanskje regnet i
meste laget innimellom. Det har
ikke vært mange turer uten at
regntøyet har vært på, men cirka
11 000 km har jeg og Svenskes-

varten gjort unna sammen så
langt. Selv har jeg lagt en plan om
å anskaffe meg regntette hansker
til neste sesong. For med regndress, skinnbuff og skoposer er
fingrene det eneste stedet som
blir vått. Trønderne jeg har
snakket med er heller ikke
videre imponert over
sommerværet, men nordpå derimot, har de vel hatt sommerens
beste vær.
Denne sommeren ble ganske
spesiell for mange av oss. I en tid
da livet skal bestå av sol, sommer
og glede, ble vi her i lille
fredelige Norge rammet av en
hendelse vi ikke hadde drømt
om kunne skje akkurat her. Og
det verste var at mannen, som
klarte å spre så mye uhygge og
skape så mye sorg, var en av våre
egne. Og det var vårt demokrati
han ville til livs, og våre unge det
gikk mest utover. Engasjerte ungdommer på terskelen til sitt
voksenliv.
Tross dette, det norske folk
hevet seg over hat og
hevntanker, og har i etterkant
stått sammen og støttet
hverandre i sorgen. Og bikere
stilte opp over hele landet,
kjørte i kortesje og la ned roser
for å vise sin medfølelse med de
som var rammet av terrorangrepet. Noe pressen selvfølgelig slo opp som en uvanlig
hendelse. Men vi som er i dette
miljøet, vet faktisk at er det noe
vi er gode, på så er det samhold
og lojalitet. Greit at andre også
kunne se litt av det vi opplever
hele tida.
Men, tross sorg og elendighet,
livet må uansett gå videre, og
hendelsen har nok gjort oss til
et enda mer sammensveiset folk.
2011 har vært et spesielt år for
H-DOCN.Vi har rundet våre 25
år som organisasjon, og det ble
behørig feiret på Frya i juli. Og
med et oppmøte på nesten 400
bikere, er vi meget fornøyd. Og i
etterkant har vi fått mange
positive tilbakemeldinger fra fornøyde treffdeltakere. I bladet har
vi også fokusert litt på historien
og mimret litt i gamle artikler.

Og jeg skulle gjerne laget enda
flere rundt omkring i vårt langstrakte land. Men et reisebudsjett i H-DOCN rekker ikke all
verden, så det begrenser seg
selv. Så er det noen der ute som
vet om noen som det skulle
vært skrevet en artikkel om, ta
penna i egen hånd, ta med
kamera og lag en reportasje selv.
Det er faktisk ikke så vanskelig
som mange tror. Hjelp til
redigering skal det bli en råd
med.
Historisk ble det også på årsmøtet som ble avholdt på Frya.
For første gang i vår historie
sitter en kvinne nå ved roret i
H-DOCN. Rannei Bakk ble valgt
til vår nye president, og vi
ønsker henne lykke til. Jeg har
heller ikke hørt om noen andre
klubber i føderasjonen, som har
kvinnelig president, så det virker
som ligger et hestehode foran
her, også i forhold til resten av
Europa. Det skal bli interessant
og se hvordan dette blir mottatt
av de andre klubbene i føderasjonen, på presidentmøtet i
Edinburgh, senere i høst. For
dette er jo som kjent et meget
mannsdominert miljø, selv om
damene nå er på full fart inn.

Jeg har via nettet etterlyst bilder
til kalenderen vår. Bildene må ha
høy oppløsning, være
motorsykkelrelatert og være tatt
i liggende format. Husk navn på
eventuelle personer på bildet og
navn på fotograf. Kaster du deg
rundt, kan det være du enda
rekker å være med i konkurransen om å få ditt bilde i
kalenderen. Ellers vil jeg ha alt
annet av tips, stoff, artikler, bilder
til lesernes. Det er dere kjære
medlemmer, som kan være med
å gjøre dette bladet variert, med
stoff med god geografisk spredning.
På et planleggingsmøte på det
nasjonale treffet i Sunne Sverige,
hvor vår ex-president Børge
Moe deltok, ble neste års store
happening i Norden, Nordic Run
diskutert. På siste styremøte i
Oslo i august ble forslag til reiserute gjennom Norge satt opp,

og den vil snart bli kunngjort,
om det blir godtatt av arbeidsgruppa for Nordic Run. Informasjon om endelig reiserute vil
komme i News nr 5. Starten skal
være i Oslo-området 16. juli
2012. Så sett av et par uker fra
den datoen allerede. Dette er en
unik mulighet til å få mange nye
venner, få kjøre på nye veier og
ha det gøy sammen med
likesinnede. Og det hele vil bli
avsluttet i Frederikshavn, med en
kjempefest som du bare ikke vil
gå glipp av. Og oppskriften er
som på Norway Run; vil du være
med så heng på, der du vil, når
du vil.

Observante lesere har sikkert
sett at vi har trykket et napputbilag i bladet med treffkalender
og BRO-kontaktene våre på i det
siste. Dette vil vi fortsette med,
og jeg oppfordrer alle som arrangerer fester eller treff gjennom året, som de vil kunngjøre i
bladet, og ha datoer klare, og å
ta kontakt allerede nå. News har
ganske lang trykketid, og
plutselig er det for sent. Dette
vil ikke koste noe for den
enkelte klubb. Så send meg en
mail snarest. news@h-docn.no
Minner også om notater i
margen på kalenderen.
Kalenderen skal være ferdig i
midten av november, så her
gjelder det å få ut fingeren. Her
tilbyr jeg alle klubber et arrangemetsnotat til den mikroskopiske sum av 500 kroner,
pluss moms.

Husk bilder til lesernes, lag en
artikkel om ferieturen på to hjul
og send inn kalenderbilder. Har
du flyttet? Husk å melde fra om
ny adresse, enten til medlemskontoret@h-docn.no eller du
kan gjøre det på våre
hjemmesider www.h-docn.no
En sms til +47 918 40 32 funker
også. Ellers får du ikke blad, giro
til å betale medlemsskapet og
risikerer å bli meldt ut. Og da får
du heller ikke noe Harley News
du kan kose deg med i vinter,
mens vi venter på en ny vår. Ha
en fin høst, vi ses i desembernummeret.
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H-DOCN feiret sine
første 25 år på Frya
Selv om sola var fraværende, og vi
hadde noen skurer gjennom helga, var
det gjennomgående høy trivselsfaktor, da vårt 25-års jubileum gikk av
stabelen, på Frya Leir i Gudbrandsdalen, første helga i juli.
Tekst/foto: Elin Bakk

men de aller fleste brukte nok
tida der, til det de pleier når de
er på treff. Nemlig hyggelig
samvær med likesinnede, og litt
lyging over et glass øl eller to.
Det var også godt oppmøte på
årsmøtet, der det ble foretatt
valg av nytt styre. For første gang
i H-DOCN og mest sannsynlig
føderasjonens historie, sitter en
kvinne nå ved roret i en nasjonal
H-D klubb. Rannei Bakk, fra
Kyrksæterøra, ble valgt til å lede
oss de neste to årene.Vi ønsker

Trondheim, ble behørig premiert
på scenen på lørdags kveld.
Arrangørene serverte festmiddag
på lørdag til de som ville ha, og
selv om køen var litt lang til
tider, fikk de bra karakter på
gjennomføringen av den, og dessert vanket det også til de som
var snille. Musikken på fredag ble
tatt hånd om av et lokalt band
som lød navnet By Request. De
spilte også først på kvelden på
lørdag, mens Johnsons Company
fikk i gang rockefoten på folket

Sørlandsleiren.

Selvpåstått bygdetulling, ogsåkalt
trelitern.
Smalltalk.

Ikke alltid man rekker åta av skorne når
man er trøtt.

Noen ankommer stille.

Klar for fellestur og regnbuksa er på.
Allerede torsdag ettermiddag var
de første fra styret, DK-er og
andre frivillige på plass for å
gjøre klart til innrykket av
hovedtyngden av glade bikere
dagen etter. Siden de som drev
plassen var teknisk arrangør for
treffet, ble det mindre jobb på
oss, men likevel var det forskjellig
som skulle ordnes, før dørene
ble åpnet for publikum. Blant
annet meldte vårt hovedband på
lørdag at trommisen hadde knust
foten, og det ble et stress med å
finne et nytt band på en dags

6

varsel.Vi overbringer herved en
stor takk til Johnsons Company
som stilte opp og reddet festen
på lørdag.
Perfekt treffsted
Frya leir viste seg å være et
perfekt sted å arrangere treff.
Her var vi for oss selv, på et
idyllisk sted inne i skogen.Vi
kunne tilby rom for de som ikke
liker å bo i telt, og en rikholdig
handlegate gjorde at det også var
litt å gjøre der på dagtid. Det ble
også arrangert konkurranser,

Nr. 4 - 2011

henne lykke til. Presentasjon av
hele det nye styret et annet sted
i bladet.
Festmiddag og rock’n roll
På lørdag ble det også en fellestur for de som ville se seg om i
området, beklageligvis noe
amputert på grunn av ei ganske
kraftig regnskur. Det planlagte
slowracet ble avlyst på grunn av
ingen påmeldte, men en quiz arrangert av DK-ansvarlig fikk med
seg en del deltakere.Vinnerne av
Quizen, Only Ladies mc fra

ut i de små timer.
Vi takker alle som møtte opp og
feiret vårt jubileum, og som det
ser ut nå, kan nok vårt hovedtreff bli arrangert her i framtida,
siden plassen fungerte godt, og
oppmøtet var meget bra. Frya
ligger tydeligvis i overkommelig
avstand for mange av våre
medlemmer. Noen småting vi
ikke var helt fornøyd med fra arrangørens side, lover vi skal bli
fikset på til vi møtes på Frya
neste sommer. Dessuten har vi
allerede nå bestilt SOL!

Blide treffdeltakere.
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Guttene fra Mobile Dicks slapper av i leiren.

Ragnhild Skogstad, Per Skogstad og
Håkon Stagnes vokter innslippet

Trivsel påstokken.

Bikershopgjengen hadde tatt turen fra Trondheim.
Lazy Boys gledet oss med sitt nærvær og
bestselgeren var vel paraplyen.

Johnsons Company rocker Frya.

Sleipner kjørte som vanlig showet, og
hadde med klippemaskin og lynlim.
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Fra leiren.
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H-DOCN veteraner

Deathtrap Customs,
rettet mot byggere

Fra venstre, John Lillegård, Ola Østby, Åsmund Lindal,
Øystein Moses Aa, Magne Aron Bakk og Kjell Arne Vole.

Kenneth utenfor butikken i Ski, sammen med en av sine beste kunder Pål Senersen.

På vårt eget jubileumstreff på Frya hadde
selvfølgelig noen av veteranene i organisasjonen også møtt opp, for å være
med på feiringen. Planen var å få samlet
alle sammen og lage et skikkelig intervju.
Tekst/foto: Elin Bakk
Men som alle vet, glade gutter på
kalas er ikke alltid så lett å samle.
Og da jeg omsider hadde fått alle
til å stille opp på et bilde, var det
i grunnen så sent, at alle planer
om et seriøst intervju ble
skrinlagt.
Blant veteranene er medlem
nummer 1, John Lillegård fra
Oslo. Han var medlem i det
første interimstyret, og var aktiv
i H-DOCN i 17 år. Han har hatt
flere verv i klubben, blant annet
var han vår første president, og
han tok også hånd om medlemskontoret i flere år. Lillegård
ankom på samme sykkel på 25
års treffet, som han brukte på
det første treffet i 1987.
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Ola Østby kommer fra Nord
Odal, og har medlemsnummer
86. Han var blant de første som
begynte å snakke om
mulighetene til å starte en nasjonal H-D klubb i Norge, da
likesinnede møttes på Youngstorget, som var en treffplass for
motorsyklister på 70 og 80 tallet.
Han har også en fortid i styret i
klubben.
Åsmund Lindal fra Drøbak er
nok den som de fleste kjenner
som mannen med kamera, og det
er ikke få blinkskudd til bladet
han har produsert opp gjennom
årene. Han leverer fremdeles sitt
faste bildegalleri til bladet. Åsmund er medlem nr 665, og har
vært ut og inn av styret opp
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gjennom årene. Den evige varamann kaller han seg selv. Han
kjører også den samme sykkelen
den dag i dag, som han kjøpte da
han meldte seg inn i 1987.
Øystein Moses Aa fra Trondheim
er medlem nummer 324. Han
har også vært i styret i flere omganger, blant annet som
president, har også vært DK, og
var også treffansvarlig da
H-DOCN arrangerte SuperRally
på Vinstra i 2006.
Magne Aron Bakk, fra
Kyrksæterøra, har medlemsnummer 295. Han også hatt
flere omganger i styret, også han
president. Etter at han ga seg i
styret var han Distriktskontakt i
flere år, før også han gikk over i
H-DOCN-veteranenes rekker.
Kjell Arne Vole fra Lom var også
med i den spede begynnelse,
blant annet på det første årsmøtet i Asker i 1996. Han har
medlemsnummer 13, og har hatt
flere viktige verv i klubben.
Et av våre æresmedlemmer, også
kjent under navnet gammelkas-

sereren, Sigurd Langeid fra Kristiansand, dro fra treffet på lørdag
og ble ikke med på fellesbildet.
Han var også med fra den spede
begynnelse, og har skjøttet kassererjobben i H-DOCN i en
årerekke.
Ex kasserer og æresmedlem Sigrud
Langeid pakker påfor ådra hjem.

I løpet av sommeren har en ny forhandler
for deler til Harley-Davidson dukket opp
på Østlandet. Deathtrap Customs er
navnet, og butikken ligger i Ski utenfor
Oslo. Eier Kenneth Laurendz forklarer at
de retter seg mer mot byggemiljøet, enn
en vanlig dealer.
Tekst/foto: Elin Bakk
Mange kjenner nok igjen
Kenneth fra den gangen han
jobba på Lazy Boys. Der var han
både på verkstedet, på lagret og
han var også butikkansvarlig for
service og ettermarkedsdeler i
flere år. Etter det, har han også
prøvd seg i den marine industrien, men savnet etter å
jobbe med motorsykler ble for
stort. Og det var mens han drev
og bygde egne sykler, noe han
faktisk er veldig bra på, han fikk
ideen. Hvorfor er det ingen som
selger festeanordningene man
har bruk for når man bygger en
sykkel. Mange bruker mye tid på
å lage disse.
Leverandørleting
Siden Kenneth også fikk
problemer med ryggen, og å
bygge sykler hele tiden ikke var
aktuelt lenger, begynte han sysle
med ideen om å starte for seg

selv. I begynnelsen var dette noe
han bare drev med på si, men
etter hvert økte troen på at
dette kunne bli et levebrød. Det
første han begynte med var å
selge tommeskruer i rustfritt.
Dette var det ingen som hadde,
og noe Kenneth selv lenge hadde
savnet. Dermed begynte letingen
etter leverandører. Fortsettelsen
ble å finne løsninger for festeanordninger man trenger når man
skal bygge sykler.Ved å kjøpe
disse ferdig, sparer man tid, for
alle disse delene er tilpasset
hverandre. Her kan man få kjøpt
alt fra den minste del for å få
skrudd fast komponenter, til
ferdige kits for motorfester.
Tekniske råd
Kenneth er også totalleverandør
for ettermarkedsdeler til H-D,
han forhandler alt fra komplette
rullende chassis, til dekk og olje.

Butikken.
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Han har drevet med mekking
siden mopedalderen, og har vel
mer enn middels peiling på dette
temaet. Derfor er han også behjelpelig med svar på tekniske
spørsmål kundene måtte ha.
Kenneth driver fremdeles og
bygger litt sykler når tiden
strekker til, og det første prosjektet for en kunde er alt på-

begynt. Og i butikken står sykler
han har bygd til seg selv og sin
bedre halvdel. Han har også en
del andre spennende planer på
gang, men foreløpig er det alt vi
får vite. Så følg med.
Personlig service
Kenneths deler kan godt konkurrere med prisene du må betale

for samme deler på Ebay. I tillegg
får du personlig service til
samme pris. Og hos Kenneth får
du se varene du skal ha, og
slipper å få overraskelser i
etterkant. Etter en prangende
åpning med fullt hus tidlig i
sommer, er Kenneth godt fornøyd med responsen han har fått
fra et bredt spekter av kunder.

Vi gratulerer også Deathtrap
Customs med seieren i Mopeddragrace i Ski i september, arrangert av Rulpers Hog.

Kenneth bak disken, legg merke til kassa-apparatet.
Pinstripet av Pål Stenersen.
Kenneth har en ryddig og stilig butikk.

Festeanordninger i bruk.
Skjermstag.

Åpningsfesten.
Litt av utvalget.

12
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Nordic Run 2012
På Nordisk Presidentmøte i Helsinki tidligere i år, planla vi å ha et arbeidsmøte
for Nordic Run 2012. En representant fra
hvert av landene Sverige, Finland,
Danmark og Norge skulle treffes på

Mer krefter blant
nyhetene fra H-D

Tekst: Børge Moe

Som selskapsdame på den nesten 1900 km
lange turen ned til Sunne, tok jeg med min
datter Marianne.Vi kjørte ned Norge og etter
et par overnattinger stakk vi innom Redaktør
Elin, som disket opp med nydelig oksemørbrad til middag, før vi svingte inn i Sverige.
Samme kveld treff vi Göran og Åke som er
president og sekretær i H-DCS og deres
koner Lena. At begge heter Lena gjør det jo
litt enklere å huske navnene. Kvelden ble
svært hyggelig men pliktoppfyllende som vi er,
måtte vi avslutte kveldshyggen bare noen
timer ut i den nye dagen.Vi skulle jo i et viktig
møte tidlig på fredagsmorgen.

I 2012 blir det enda mer
Big Twin ytelse fra
Harley-Davidson, når
Twin Cam 103™-motoren
blir standard på de fleste
Softail og Touringmodellene. V-Rod
markerer sitt 10-års
jubileum som powercruiser med en egen 10th
Anniversary Edition. Dyna
Switchback™ er et spennende nytt medlem i Dynafamilien.

Harley-Davidson mener at hver eneste
motorsykkel de selger er et godt utgangpunkt
for customisering. Derfor tilbyr de nå HarleyDavidson H-D1 - en pakkeløsning for alle som
ønsker å gjøre sykkelen sin unik. H-D1-pakken
inkluderer en oversikt over Harley-Davidson
Genuine Motor Accessories – på trykk og
som online kataloger og Fit Shop; et konsept
hvor man kan prøve forskjellige seter, styrer,
sittehøyde etc på en sykkel i butikk samt konsultasjon hos en Harley-Davidson-forhandler.
H-D1 gir nærmest uendelige muligheter til å
personifisere funksjon, stil og ytelse.
Harley-Davidson Europe, Midtøsten og Afrika,
møter 2012 med 29 modeller – hver eneste
en er et resultat av mange generasjoners erfaring og en lidenskap for motorsykler som
aldri svekkes.
Alle 2012 Touring og Softail®-modellene
leveres med Twin Cam 103™-motor, med
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Klokka 12 starta møtet, usikker av hvilke årsaker, uten finsk og dansk representant men
med Marianne og Göran som stedfortredere.
Åke og undertegnede ble enig om at Nordic
Run 2012 skal starte i Oslo 16. juli og 19. juli
skal vi ankomme Östersund. 22. juli overnatter vi i Haparanda før turen går videre
nedover Finland til Helsinki og båt derfra til
Stockholm 27. juli. I Sverige kjører vi innom
Öland og så brua over til Danmark 30. juli.
Etter en rundtur i Danmark avslutter vi trolig
i Fredrikshamn 2. august med en kjempefest
som bare danskene kan lage. Dagsetappene
bør ikke være lenger enn 300 km med unntak
av et par dager i kjedelig terreng. Göran og
Marianne var helt enig med oss.

Vi prøver å legge overnattingene til steder der
det er mulig å slå opp telt, men at det også er
hotell eller campingplasser i nærheten.Vi
håper flest mulig vil komme og være med på
denne historiske turen gjennom de fire
Skandinaviske landene. De som har deltatt på
lignende reiser (Norway Run 2008) kan skrive
under på at dette virkelig er måten å stifte nye
og varige bekjentskap på. Jeg må understreke
at reiseruta kan få noen små endringer og at
dette kun er hovedtrekkene. Fullstendig plan
skal være klar innen 30. september og den
skal publiseres senest i siste nummer av
landenes respektive klubbmagasiner. Følg med!

The Undertaker Bikers Corner, Alta

Med avtagbare sidevesker og avtagbar vindskjerm forvandles motorsykkelen raskt fra
touring til custom. I tillegg har Night Rod
Special fått flere større oppdateringer, som
mer aggressiv styling og optimalisert
førerergonomi. Fra Harley-Davidson Custom
Vehicle Operations (CVO™) kommer nye og
glinsende CVO Road Glide® Custom – et
mesterstykke av en touringsykkel i et begrenset antall.

Høydepunkter – modellåret 2012

Svenskenes Internasjonale treff i Sunne 5.
August, for å lage ei grovskisse på det
som etter hvert skal bli den endelige
kjøreruta.

unntak av Blackline. Denne motoren leverer
opptil 134 Nm dreimoment, en økning på ca 6
prosent mer enn Twin Cam 96 motoren den
erstatter. Twin Cam 103 motoren er utstyrt
med nye kamaksler og automatisk dekompresjons-mekanisme. Den har 103-emblem på
sidedeksel og luftfilter.

Night Rod Special er oppgradert med et
smalere bakparti, lettere hjul, opp-ned gaffel
foran og forbedret førerergonomi. HarleyDavidson feirer 10 år med power-cruising
med en egen V-Rod 10 års jubileumsmodell.
Sykkelen har fargen Brilliant Silver Pearl som
minner om den første V-Rod-en i eloksert
aluminium fra 2002 – sykkelen hvor den vannavkjølte Revolution V-Twin-motoren ble
introdusert. Alle V-Rod-modellene har
emblemer som markerer;V-Rod 10th
Anniversary.

Nye Dyna Switchback er motorsykkelen for
den som vil ha det beste fra to verdener.
Dette er en custom-touringsykkel – klar for
de lange helgeturene helt til man tar av
sideveskene og vindskjermen. På få minutter
forvandles Switchback til en custom gatecruiser med 5-eikers støpte aluminiumsfelger
og mini-apehanger-styre.

Alle 2012 Softail-modellene, unntatt Blackline,
får ekstra kraft fra Twin Cam 103™-motoren
på 1690cc. Fat Boy og Fat Boy Special har
begge fått nytt styre som gir bedre
førerergonomi. I tillegg har Fat Boy Special
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nytt, lavere og smalere sete som gir enda
bedre nærhet til sykkelen. Et nytt slangeløst
dekk er tilgjengelig til Softail Deluxe.

Alle 2012 Touring-modellene fra HarleyDavidson leveres med Twin Cam 103™motor som gir all kraften som trengs for
sikker forbikjøring. På touringmodellene har
motoren oljekjøler. ABS-bremser er standard,
det samme er sikkerhetssystemet Smart
Security System.

På vår ferietur til Statene var vi på et
Swapmeet utenfor Daytona. Her møtte
vi denne karen som kalte seg The undertaker.
Tekst/foto: Øystein Næss

Er du i Finnmark og trenger hjelp med
Harleyen, kan du kontakte Biker Jens.
Han kan sikkert hjelpe deg.
Tekst/foto: Berit ”Beltlaus” Hansen

Harley-Davidson Sportster-syklene appellerer
til et bredt publikum. I 2012 vil det være syv
forskjellige modeller å velge mellom, fra den
racinginspirerte XR 1200X™ og den lettkjørte SuperLow™ til de to Dark Custommodellene Iron 883™ og Nightster.

Nye CVO Road Glide Custom er en av de
fire 2012-modellene fra Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO™). Dette er
motorsykler som lages i et begrenset antall og
det ikke blir spart på noe. Fantastisk lakkarbeid, skinnende krom, lydanlegg med høy
ytelse og den kraftigste V-Twin-motoren
Harley-Davidson produserer. CVO Road
Glide Custom er en såkalt ”hot-rod bagger”
med rammemontert kåpe med sotet Wind
Splitter skjerm, lydanlegg fra Harman/Kardon.
Bensintanken har en lav profil og fargen er avstemt mot resten av motorsykkelen.

Han hadde bygd begge trikene, en til seg selv og en til kona. De bodde
i Key West, og hadde kjørt derifra, for å være med på Daytone Bike
Week. De ble nysgjerrige da de hørte vi var fra Norge, og vi fikk en
prat med de, og måtte bare forevige både de og syklene deres. De fikk
også noen H-DOOCN klistermerker, noe de satte stor pris på.

Jeg fikk i alle fall hjelp da belten røyk på vei mot Kautokeino. Ny belt
ble bestilt og var framme dagen etter.
Biker Jens, som er en ”gammel” Harley mann, hadde alt verktøy som
skulle til, og etter en time var sykkelen på veien igjen. Turen kunne fortsette sørover, kun et døgn forsinka.
Jens Annfinsen som han egentlig heter, holder til på Arroneskjosen
utenfor Alta. www.bikerjens.no
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Et biljardbord har de også, og når det ikke brukes
til spilling kan det benyttes som sitteplass.

Trønderbesøk.

Rustlers Mc.

Rustlers mc har eksistert siden 1994, og
har i dag 9 fullverdige medlemmer.
Klubben er en ren Harleyklubb, og deres
klubbhus er lokalisert like utenfor
Fredrikstad.
Tekst: Ellen M. Henden
Foto: Ellen M. Henden/Rustlers MC
De første årene klubben eksisterte hadde de klubbhus inne i
sentrum, som de leide av kommunen. I 2002, flyttet de til
Gressvik, der de holdt til fram til
desember 2009, da de fikk kjøpt
et gammelt skytterhus i Ørebekk. Siden alt inne i huset var
rosa, måtte de fram med
malekost, hammer og sag. For
standarden var så som så. De
hadde mildt sagt en del oppussing å gjøre før de kunne flytte
inn.Veggene ble malt, og det rosa
forsvant litt etter litt. Men de
sparte noe få rosa vegger, som et
minne om fordums dager. Bar ble
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bygd, og i mars 2011 kunne de
invitere til innflyttingsfest.
Sosialt møtested
Siden huset har vært skytterhus,
inneholdt det blant annet en
egen skytebane. Den var konstruert slik at standplass var i
galleriet i andre etasje, og kulene
suste over selve festlokalet, mot
skivene, som var på andre siden
av lokalet. Guttene garanterer at
det nå er trygt å være der.
Skyttebanen er definitivt nedlagt.
Selv om de har god plass, har
ikke medlemmene egne
mekkebåser i klubbhuset, da
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stort sett alle medlemmene har
eget verksted hjemme. Derfor er
klubbhuset mer et sosialt
møtested. Siden gutta er blitt
eldre, og de fleste er familiserte,
brukes huset mye til barnebursdager, grilling og andre sosiale
samlinger for hele familien. På
mars har de sin faste vårfest, da
bikere fra nær og fjern dukker
opp til et hyggelig lag.
Treff og turer
- Det bygges og skrus en
del fremdeles i Rustlers
mc, men det bygges
mindre nå enn før, forteller
Ronny Solheim.
- Dette har ingenting med
mindre interesse for bygging å gjøre, men heller at
man får mindre tid, siden
hjem og familie også
krever sitt, fortsetter han.
Klubben har en del faste
treff og turer som de
reiser på gjennom året.
Første treff i sesongen er
Griserally på Nesodden.

Gutta i klubben har beholdt noen av de rosa veggene som et minne.

De pleier også å ta en tur å besøke gode venner i Sverige,
Trondheim og Molde i løpet av
sesongen, og så avsluttes det hele
med Mosten Raceday i Danmark
i september.
Rustlers MC har faste kaffekvelder hver mandag fra klokka
18.00.

Bare blide ansikter åse.

Fra galleriet kan man betakte baren i fuglepersåektiv, og her er også
skytterbanen der man kan skyte påblinken som er over scenen.
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Chopperbesøk hos
Chopper Freaks
Blide romsdalinger påtur.

Girls.

Sært.

Tekst/foto: Elin Bakk
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En stilig bagger.

Her var bikere fra både inn- og utland.

Denne fikk mye oppmerksomhet.

Det er vel kanskje slik at navnet forplikter. Har du en fin chopper tar du den tydeligvis
med om du skal på besøk hit. For sjelden har jeg sett så mange flotte choppere på et
norsk treff.
Mange av syklene på plassen
tilhørte nok medlemmene i
klubben, som er viden kjent for
sine chopperbygg. Og det er vel
naturlig at gutta i klubben også
omgås andre sykkelbyggere. For
foran deres klubbhus utenfor
Fredrikstad sto det ene bygget,
flottere og mer spesielt, enn det
andre. Et deilig skue etter å ha
vært på mange treff denne
sommeren der standardsyklene
er i flertall, og roadkingfaktoren

More bikes.

er rimelig høy. Ikke misforstå.
Det er ingen ting galt med det.
Men når man skal lage reportasjer, gjør et spesielt chopperbygg
eller ti, mer av seg.
Stikkord: trivsel
For vår del ble det bare en
kveldstur til Fredrikstad på lørdagskveld, til klubben, som i år
forøvrig fyller 25 år. Men med
fint vær og god stemning, så det
ut som treffdeltagerne koste seg
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maks. En del var litt røde i ansiktet etter å ha tilbrakt dagen i
kanllsol på bøljan den blå. For
båttur er standard denne helgen,
med servering og tilhørende lyging. En del hadde også tatt med
telt, og hadde campet på klubbens egen teltplass.
Med servering av god mat og
variert musikk fra scenen, var
trivsel stikkordet i Fredrikstad
denne helga. Rundt 450 glade
bikere var innom treffet, som er

Fin Shovel.

Fet bakende.

en fast happening hvert år.
Kvelden ble for vår del avsluttet
med en flott mc-tur oppover
Østfold på vei hjemover, i en utrolig solnedgang. I og utenfor
Chopper Freaks sine lokaler steg
nok stemningen utover natta,
som den har en tendens til å
gjøre i slike sammenhenger, før
søndagen plutselig dukket opp,
og hjemturen sto for tur for de
alle fleste…
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Lakeside Run for første gang
Kjell og Stu koser seg i lygarlavvoen.

Rekordoppmøte påTornados erstatning
for River Meet, Lakeside Run.

I 2010 arrangerte Tornados MC sitt
siste River Meet, et arrangement som
har eksistert i 24 år. I 2011 begynte en
ny epoke, med Lakeside Run, arrangert
ved deres nye klubbhus. Selv om et ble
et meget vellykket treff, var ikke alle
River Meet-fans like begeistret. I alle
fall ikke i forkant.
Tekst/foto: Elin Bakk

Dette gjaldt spesielt en kar fra
Trondheim med navn Ketil Eggen.
Han så meget svart på et år uten
River Meet, dermed tok han
saken i egne hender, pakket på
sykkelen og dro utover mot
Kyrksæterøra allerede på torsdag ettermiddag.
Eget treff
I alle årene River Meet ble arrangert, var Ketil, eller ”Muggel”
som han også kalles, den første
som ankom treffet. Og han likte
også best de treffene med litt
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guffent vær, gjerne med litt snø
eller frost i løpet av helga.
- Det er da aill toillingan kjæm,
og da blir det artigst, var hans utsagn.
Så på torsdag dro han likegodt
opp i Tovan, der River Meet ble
arrangert, satte opp lavvoen sin
og lagde seg leirbål. Her koste
han seg med en øl eller to og en
liten dram, og mimret litt over
noe som definitivt var over. Som
pynt på lavvoen hang en tidlig
River Meet t-skjorte. Men etter
som fredagen opprant, innså han
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at det nok kunne bli litt kjedelig
å ha sitt helt eget River Meet ei
hel helg. Så da pakka han like
godt på sykkelen og ankom treffplassen ved klubbhuset, ved Rovannet, omtrent samtidig med de
andre treffdeltakerne. Og som
seg hør og bør fikk han som
eneste person treffmerke med
innskripsjonen River Meet nr 25!
Heidundrende fest
Og i Støyperiet, som de kaller
klubbhuset, hvor Lakeside Run
blir arrangert, ble det en
heidundrende fest hele helga,
med god mat, (her må Rannei sin
hjemmelagede potetsalat nevnes
i særdeleshet), god drikke, bra
musikk så folk fikk prøvd
rockefoten, og fasiliteter som
dusj og vannklosett. En klar forbedring fra River Meet, der det
kun var utedo og kaldt vann i en
kran ute, for personlig hygiene.
For de som savnet elva, var
mulighetene for et bad også til
stede, om man ruslet ned til
vannet. Tornados MC kunne også
skilte med antagelig Nord-Europas høyeste lygarlavvo, der
reisverket er laget av

telefonpåler. De hadde også og
opptegnet vei dit, så man ikke
skulle gå seg vekk på turen.
Arrangørene kunne tilfreds konstatere at deltakerantallet på
Lakeside Run slo River Meet
oppmøtet allerede fra første arrangement. Nå ladder de opp til
å overta stafettpinnen etter
Verdal MC, med å arrangere
H-DOCN sitt Final Run. Og det
kan du kanskje få lese om i en
senere utgave av dette bladet,
om du er snill…

Det siste River meet hadde bare en
deltaker, som standhaftig holder ut.
Antagelig Nord-Europas høyeste
lygarlavvo, med reisverk av
telefonpåler.

Tornados nye treffsted med flott utsikt
over Rovannet. Noen av medlemmene
har sogar sine egne hytter påstedet.

Frank koser seg
med koteletter og
Ranneis nydelige
hjemmelagede
potetsalat.
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Ung biker koser seg påtur.

Only Ladies MC
fra Trondeim, alltid
like blide.

Trivsel i leiren.

Blir veien lang, kan
man hvile påbenken.

© Åsmund Lindal

Og været viste seg fra sin beste side.

Modig gjort
å tråkke helt fra Odalen på tre hjul og parkere blant de store!
Enda modigere gjort å kjøre helt fra Drøbak med Norges
breieste bakdekk – eller er det noen som har noe feitere?
25-års jubiléet på Frya leir i Gudbrandsdalen var sommerens
høydepunkt, og begge bildene er derfra. Gratulerer!

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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Sofus fra
Sunnmøre
Da Runar Sæthre fra Langevåg returnerte fra USA, etter å
ha jobba i Seattle, fikk han overvekt på bagasjen på flyplassen. Og det var kanskje ikke så rart. Det var ikke på
kilovis med skitne truser og strømper som gjorde utslaget.
Derimot hadde han mesteparten av en motorsykkel i deler
pakket ned i bagasjen.
Tekst/foto: Elin Bakk
Ramma ble det ikke plass til i
kofferten, så den og resten av
delene ble sendt i en kasse som
gikk som flyfrakt på samme fly
hjem til Norge. Og det som var
av ledig plass, ble fylt opp med
kasser med Budweiser.
Modifiseringer
Sykkelen var langt fra komplett,
og da Runar kom hjem, tok det
noen år før han kom i gang med
å bygge den opp. Han begynte
med sykkelen mens han jobba på
H-D Ålesund. Der hadde hans
kollega Kjetil en sykkel av samme
type, som var rød, og som hadde
fått navnet Sofie. Da sa det seg
selv at navnet måtte bli
Sofus. Selv om
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sykkelen for mange fremstår som
original, er det gjort en del
modifiseringer og Runar har også
laget en del deler selv. Dette
gjelder blant annet
bremsepedalen som etter Runars
ombygging nå er mer
ergonomisk riktig. Han har også
laget bøylen til ekstralysene bak,
og deler av bagasjebæreren. Oljetanken måtte han også lage selv,
siden den manglet. For prosjektet var langt fra komplett da
han kjøpte det. Den ble laget
etter mål, for å fremstå så original som mulig.
Eksosrype
Sykkelen har også STD-topper.
Dette gir mer fraspark enn på en
originalmotor. De fire pluggene
blir antent av en stifttenning og
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to coiler. Bremsene betegner
Runar som særdeles blokkeringfrie. Det vil si at de er så bra,
som originalbremser kan bli.
Lakkeringa har også Runar gjort
selv. Det er original fargedeling,
men han har gjort selve fargene
litt skarpere enn den originalt
skal være.
Eksosrypa som ligger på eksosrøret har også Runar laget selv,
av et stykke rustfritt stål, som
han har bearbeidet
med
vinkelsliper og
til slutt
med fil.
Til

finishen brukte han ventilslipepastaen til Chiefen på båten
han jobba på. Sistnevnte var ikke
videre imponert. Men nå ligger
hun der i alle fall, og er rimelig
”heit” når de er på tur.
Sofus har flere ganger innkassert
premier for beste veteran, når de
to har reist lang og strand rundt
på treff. For etter at Runar solgte
Road Kingen, og Sofus ble dagligsykkelen, er den blitt så fornøyd og blid som bare en Sofus
kan være. Før det var den grønn
av misunnelse, faktisk i den grad
av bensinen på tanken ble grønn.
Og den nekta plent å starte, men
det var den gangen det…
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Aut. MC-verksted.

• Reparasjoner • Ombygging
• Oppbygging • Pakninger
• Slitedeler • Service
GamPromotion.no

Tekniske detaljer
Sykkelreportasje:
Eier: Runar Sæthre.
Bygd av: Runar Sæthre.
Årsmodell: 1958.
Type: Harley-Davidson.
Motor: 1200 Panhead med STD topper.
Gearkasse: HD 4 trinns.
Primær: Belt.
Forgasser: CV.
Tenning: 4 plugger, 2 coiler og en stift.
Eksosanlegg: HD bortimot original.
Eksosventiler: Manley 2toms rustfrie.
Ventilløftere: Stive/justerbare.
Clutch: HD Original.
Ramme: HD Original.
Krone: HD Original.
Gaffel: HD Original.
Styre: HD Original.
Dekk foran: 130/90-16 ww.
Dekk bak: 130/90-16 ww.
Forskjerm: HD Original.
Bakskjerm: HD Original.
Lykt foran: HD Original.
Lykt bak: HD Original.
Bremser foran: Littegrann.
Bremser bak: Litt der og.
Tank: Original.
Lakk: Av Runar.
Sal: Original.
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Dybdalen 92, 6030 Langevåg
Tlf: 932 86 817 - Fax 70 19 21 20
E-post: rsmotor@mimer.no

Vi har også godkjent
tilhenger til MC og ATV
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Skrur for harde livet

Far og sønn i butikken.
Dette er ting som Runar pusler med
når han har fri. Det meste av minatyrverktøy har han laget selv.

Etter ar Runar Sæthre startet sitt eget
verksted i Langevåg utenfor Ålesund, har
det bare dratt på seg med jobber. Og selv
om firmaet heter RS Motor og Marine,
blir det mest motor og minst marine. Og
de tohjulte motoriserte kjøretøyene han
skrur på, er helst av amerikansk opprinnelse.

som skal bygges, og en trike.
De har rundt 100 kvadratmeter
til disposisjon, som inneholder
butikk og verksted. Og i dette
Verkstedbenken.

Vokser
Runar og Ronny merker allerede
at lokalene de har er i minste
laget. Derfor vurderer de å flytte

Tekst/foto: Elin Bakk
Runar er utdannet bil og
motorsykkelmekaniker og har
fagbrev på begge deler. Han har
også utdanning på Baader Filetmaskiner, laget i Lübeck, men den
utdannelsen har han mindre bruk
for om dagen. For nå går det
mest i Harley-Davidson. Mange
kjenner Runar fra årene han
jobba som mekaniker og var deleier i AMS, Harley Davidson
Ålesund. Med seg i sitt nye firma
har han også fått sønnen Ronny,
som er har fagbrev som
bilmekaniker og som nå også skal
ta fagbrevet som
motorsykkelmekaniker. Ronny
var en tid i Trondheim som
student, og engasjerte hjernen
sin i Religionsvitenskap og
Filosofi. Men etter at han be-
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gynte hos faren, er det mest
motorsykkelvitenskap det går i.
Og i følge Runar, går det for seg i
langt fredeligere former, enn i et
annet familiefirma i samme
bransje, som vi har sett på tv.

til større lokaler etter hvert,
eller å bygge på. Da vil de få
bedre plass å boltre seg på. De
har også vinterlagring som tilbud
til sine kunder, og leier et lokale
et annet sted til dette.
Vi ble også imponert over
Runars miniverksted, som han
har bygd i en liten kasse som
henger i butikken. Her har han
spikket og smidd et lite miniatyrverksted, som er laget utrolig
naturtro, og der står det selvfølgelig en bitteliten Harleymodell, som han også har bygd
sammen. Dette er ekte håndverk
og småprikkel. Imponerende.

Her bygges opp og bygges
om eller repareres, alt
etter kundens ønske.

Ingen
prangende
neonskilter
påfasaden,
men kunder
mangeler
han ikke for
det.

Legger opp løpet selv
- Det beste med å ha sitt eget
firma, er at man kan legge opp
løpet selv, forteller Runar. Og
sjefen, eller the Boss, som han
ofte omtales som, er ganske grei.
Det er ikke uvanlig at Runar kan
få fri, om han skal på noe
motorsykkelrelatert ei helg.
Jobbene de får inn er alt fra
service, enkle reparasjoner til
større jobber som ombygging og
oppbygging av sykler. I ordreboka
framover står både en bobber,

Nr. 4 - 2011

verkstedet er det ikke mye som
ligger og slenger. Alt på sin plass
er tydeligvis et motto som
gjelder her. Her finnes lite stæsj

og dill å kjøpe, men de har et bra
utvalg i pakninger, slitedeler, litt
verktøy, olje, dekk og annet en
motorsyklist har bruk for. Utenfor har han en hel garasje med
prosjekter, som skal bygges for
kunder. Og junior har også et
eget prosjekt på gang, som skal
bli en caferacer. Det er en 58
modell AJS, 500, twin, som skal
restaureres og bygges opp.
Spennende!

Ordning og reda.
The Boss.
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Presentasjon
av nytt styre

En godkjent mengde treff har
det også blitt så langt i år, og
ennå kan det skvises ut litt
sommerfølelse og treffhelger før
sesongen er slutt. Til helgen er
det Late Summer Run i
Gudvangen og 30.09-02.10 er
det Final Run på Kyrksæterøra.
Våre to siste arrangement for i
år.Velkommen til alle, dette blir
gøy!
Kjør vakkert!

Ranni Bakk
President

Ranni Bakk
President

Frank Remy
Breivikås
Treffansvarlig

Stig Jensen
DK-ansvarlig
50

Børge Moe
Visepresident/sekretær

Vegard Glomstad
Kasserer

Åsmund Lindal
Vara
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Heisann godtfolk.
Først er det på sin plass med en
stor takk til expresident Børge
Moe som har ledet H-DOCNskuta stødig i nesten tre år. Han
er fortsatt i styret, og ferskingpresidenten er veldig glad for å
ha noen og spørre, hvis det
skulle være behov for det.
Jan Nerland gikk ut av styret på
årsmøtet på Frya. Han har vært
styremedlem i minst hundre år,
og vil bli dypt savnet. En takk
også til han for flott innsats.
Ny av året er Remy Breivikås fra
Steinkjer. Mangeårig medlem i HDOCN og flere år som distriktskontakt i Nord- og
Sør-Trøndelag. Han ønskes
hjertelig velkommen i styret.
Tove Lindberg overlater i løpet
av høsten medlemskontoret til
Ellen Henden. Takk for innsatsen
til Tove og velkommen til Ellen.

Stein Åge Buch
Webansvarlig

Åge Volden
Vara

Øystein Næss
Vara

Og her sitter jeg i sjefs-stolen,
skriver presidentens hjørne og
dingler eplekjekt med beina. Hvis
valgkomiteen, styret og de oppmøtte på årsmøtet mener at jeg
er et godt valg, får jeg vel bevise
for dere andre at det stemmer.
Her er litt om meg og mitt: Jeg
kjører en 80-modell Wide Glide
og en 91-modell Sportster.
Hjemme er Kyrksæterøra i SørTrøndelag og samboeren min er
en snakkesalig jakopapegøye med
et noe merkelig vokabular.
Medlem i H-DOCN har jeg vært
i tolv år og distriktskontakt i
Team Nordvest i flere år. Jeg ble
innvalgt i styret i fjor, men er
godt kjent med styrearbeid etter
å ha vært president i egen klubb i
seks år.
I skrivende stund er jeg på
slutten av siste ferieuka. Jeg har
vært litt her og litt der, litt
planlagt og litt på sparket, litt sol
og litt regn, litt Wide Glide og litt
Sportster, mye kjentfolk og
mange nye venner. Dette kan vel
oppsummeres som en fin ferie?

Rannei Amalie
President

Børge Moe
Vicepresident/sekretær
Hei.
Jeg tenkte det var på sin plass å
skrive noen ord å takke for meg
som leder av vår fine organisasjon. Jeg vært i styret siden 2006
og vært president de siste to og
et halvt år. Det er to og et halvt
år lenger enn det jeg hadde
planlagt å være president.

Men det har vært noen fine år og
det blir flere år i styret. Jeg fortsetter som styremedlem etter
ønske fra valgkomiteen, den nye
presidenten og de øvrige
styremedlemmene.

Det er ikke mulig å si nei til en så
flott gjeng og da inkluderer jeg
distriktskontakter,
varamedlemmer, medlemskontoransvarlig, redaktør og butikksjef i
samme gjengen. Jeg ser frem til
flere styremøter, både live og på
Skype.
Jeg har god tro på at vår nye
president kommer til å styre
H-DOCN i riktig retning.

Det er ikke første gang Rannei
stiller opp og tar et
presidentverv. Jenta er godt bereist i ledelse både i jobb og på
fritid. Dessuten har hun både
pågangsmot og godt humør.
Dette er kravene vi stiller for å la
oss lede.

Tove Lindberg
Medlemskontoret

Ellen Marie Henden
Medlemskontoret

Hei alle sammen
Jeg har etter seks års som ansvarlig for medlemskontoret i HDOCN valgt å overlate dette til
andre, og vil med dette takke for
meg.Vil samtidig ønske vår nye
representant, Ellen Henden, lykke
til.

Hei. Her er jeg.
Ellen Marie Henden er mitt navn,
og det er jeg som skal ha ansvaret for H-DOCN sitt
medlemskontor framover, når
Tove nå har lagt inn årene.

Dette har vært noen hektiske og
fine år, og jeg har blitt kjent med
mennesker i både inn og utland,
både innenfor og utenfor organisasjonen. Mange av dere vil
jeg fremdeles ha god kontakt
med. Og alle dere andre håper
jeg å møte på veien i en eller
annen sammenheng.

Når dere leser dette, er det
snart slutt på sesongen og
planlegging av neste års happeninger står for tur. Kjør vakkert og
husk at vi er en stor familie.Vi
ses plutselig.
Med vennlig hilsen Tove

Jeg jobber i helsevesenet, men er
også utdannet førstehjelpsinstruktør og skadesminkør.
Dette har jeg fått bruk for i Røde
Kors hvor jeg har drevet med
frivillig organisasjonsarbeid siden
1983. Her har jeg har sittet i
lederverv både på lokalt og distriktsplan. Så om noen der ute
føler for å arrangere et førstehjelpkurs i H-DOCN regi kan
jeg være behjelpelig.
Jeg er fra Jevnaker på Hadeland,
men har i sommer flyttet til
Halsa på Nordmøre, hvor min
samboer Johnny er fra. Dere som
driver med sporten flytting, vet
at mens man er på farten, blir det
mindre tid til motorsykkelkjøring, men noen småturer er
det da blitt i år også, selv om
mesteparten av sommeren har
regnet bort. Jeg har ikke kuttet
kontakten helt med Jevnaker, da
mine tre voksne barn bor der, og
jeg har også annen familie og en
hytte der jeg besøker jevnlig.

På to hjul har jeg vært siden
1988 og tung MC har jeg kjørt
siden 2005. Nå kjører jeg en
Sportster fra 2003, med navn
"Knerten" og jeg har også hatt en
Heritage. Ellers elsker jeg å bake
og å drive på kjøkkenet, så jeg er
ofte og finne der.

Gleder meg til å ta fatt. Ta kontakt om det er noe dere lurer på.
Hilsen Ellen Marie
Medlemskontoret.

Lykke til Rannei.
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DK ansvarlig DISTRIKT 1:
har ordet.

Finnmark og Troms

DISTRIKT 3:

sesongen, se på kart og drømme seg bort
til neste sesong.Vi ses og høres i løpet av
vinteren.

Nord- og Sør-Trøndelag

Jeg oppfordrer ALLE bikera i Finnmark til
to ting:

DISTRIKT 4: DISTRIKT 6:
Nordvestlandet

Sørvestlandet

1) Ta kontakt. Jeg vil ha turtips, bilda,
storya. Kom igjen da folkens.
2) Ta kontakt. Jeg vil ha turtips, bilda,
storya. Kom igjen da folkens.

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
Hei og god høst.
Treffsesongen er vel på hell for de fleste.
Noen fikk mange mil på 2 hjul, andre litt
færre enn planlagt. Da det på grunn av for
få påmeldte ikke ble noe av 25 års
jubileumsturene til H-DOCN i det store
Amerika, ble ferieløsningen for min del bil i
USA. 630 mil på 18 dager helt OK,
Harleymuseet ble besøkt og diverse annet
Harley-relatert. Museet er vel verdt et
besøk. Mye rart å se, blant annet den
første V Rod som var kjørbar. Den så ut
som en drøm i mine øyne. Helt skrelt for
dilldall, bare en masse ledninger og
sensorer og sveiser, ulakkert var den også.
Noe som gjorde at den bar tydelig preg av
en skikkelig testsykkel. Bortevekk er
plutselig alle mine tilbøyeligheter for ikke å
like en vannkjølt Harley. Det ble en litt rar
slutt av ferien, da vi fikk nyheten om tragedien i Oslo/Utøya. Plutselig var lille Norge
på alles lepper. Hva annet kan man si en at
et hele er tragisk. Ellers så var jo
jubileumstreffet på Frya en suksess, og
handlegaten var topp. Husk ta med deg
BRO listen når du er ute på tur. Plutselig
trenger du hjelp til noe, og da er hjelpen
nær uansett hvor du måtte befinne deg i
Norge.
Ha en fin høst.
H-D Hilsen Stig.
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LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com

HEIDI JOHNSEN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Hey Bikera Ullsokkan er på, baileys i
kaffen og stearinlysan tent, for nå er det
kvalitetstid med et nytt nr av Harley
News. En fantastisk MC sesong nærmer
seg faretruende slutten. Her i nord må vi
nok sette inn kjøretøy litt før dere der
lenger sør. Men det har da blitt noen mil
på baken. Etter Europa run, Frya leir, Run
to the 60's i Kemi og mange andre treff,
kan jeg bare konkludere med at sommeren
har vært meningsfylt og givende. Jeg har
hørt utrolig mye bra musikk, møtt mange
flotte mennesker, og noen har også latt seg
verve. Takk til dere, og velkommen inn i
varmen. I Karasjok traff jeg i sommer et
herlig par, som måtte beundre sykkelen og
prøvesitte. De var opptatt av kjøreegenskaper, utstyr, størrelsen på motor og den
deilige følelsen av frihet. Med blanke øyne,
et stort glis og tanker som svirret, skjønte
jeg at dette er en drøm. Og noen
drømmer blir til virkelighet, så kanskje får
vi se bildet av de to i bladet, på hver sin
harley etter hvert. Og hvem vet, kanskje vi
får lese om en sånn drøm bli til virkelighet
her i bladet. I skrivende stund sitter jeg i
Vadsø,Varangerfestivalen går av stabelen
her i helga, og mye bra drivende blues står
på menyen.Takk til Marit og Hugo for
gjestfriheta. Hamningberg er bare 10 mil
unna, så en liten tur dit blir det også tid til.
Når du nå sitter med bladet, så er de fleste
treff her nordpå over. End of Season Party
på Skaidi er under planlegging, et arrangement som starta opp i fjor.Vi samles
et gjeng bikere, spiser god mat, mimrer
over sesongen og koser oss så godt vi kan.
Les mer på facebook gruppa "For oss som
kjører MC i Finnmark". Sesongen er lang
og mange trafikkuhell kan det bli, men
ettersom jeg har klart å finne ut, så er
ingen bikere fra Finnmark rammet. En
britisk motorsyklist, i følge med 8-10 andre
sykler, omkom på indre strøk her i Finnmark, front mot front med en bobil. Det er
trist å lese om, og jeg føler med de som
har mistet en av sine.
Planene mine videre er å få Night Train på
SPA. Den skal få den beste pleie, såklart,
det er jo min baby. Og fører skal selvfølgelig også få den beste pleie.
Men kjære folkens, sesongen er over for
min del. Nå blir det å ta frem bilder fra
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PS! Følg med på Facebook gruppa "For oss
som kjører MC i Finnmark" . Der legges
det ut linker til ulike aktiviteter som skjer
utenom sesong også.
MC hilsen fra Heidi, DK Finnmark.

DISTRIKT 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisann godtfolk Ja, da var
sommerens turer og treff vel og vakkert
på tur inn i våre fotoalbumer og facebook
profiler. Høsten har startet oppkjøringa, og
vi håper vel alle i år også på en fin høst
med lune kvelder og tørre dager. Slik at en
får kjørt noen ekstra runder før det blir
for kaldt, rått og glatt langs våre veier av
en høyst varierende standard. Selv har jeg
kun fått kjørt rundt 300 mil på sykkel hittil
i år, delvis på grunn av mye jobbing og dels
fordi jeg har vært fri for sykkel en periode
da jeg ble pressa ut i ei rundkjøring av en
bil med ”alle rettigheter”. Dette resulterte
i en god del skrubbsår og skader på
chopperen , og et sterkt skadet ego.
(Begge er nå under oppbygging for øvrig.).
Jeg betrakter meg selv som meget heldig
som kom fra denne hendelsen uten varige
mèn, for det kunne gått så mye verre. Det
var sterk trafikk i motgående kjørefelt. og
jeg grøsser enda litt ved tanken på hva
som kunne ha skjedd. Hjelm og skinnklær
med padding, var nok en hovedgrunn til at
det gikk så bra som det gjorde. Så til alle
dere som nok av og til (som også jeg av og
til gjorde) bare skal en liten tur med
sykkelen på butikken, posten elle hva det
nå kan være iført halvhjelm, dongeri og Tskjorte i godværet. Tenk dere om. Det kan
gå galt, og da er det bedre og heller være
litt svett men uskadet, etter et ublidt møte
med asfalten.
Take care!
Jostein

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
Hei. Håper at flere enn undertegnede kan
lene seg godt tilbake mot ryggstødet og
tenke tilbake på en flott „sommar på
mopeden“ som skrevet i teksten.
Selv startet jeg sesongen med å ikke
komme i mål med sykkelen, så løsningen
ble å lete opp en Road King som man har
tenkt på så lenge. Tiden begynte å bli
knapp, så ny brukt kom i hus like før vi
satte nesen sørover mot Griserallyet. 140
mil på 2 dager og med 49 regndråper på
turen. Da var man bare et stort glis når
man var fremme. Har fått med Midnattsoltreffet i Gällivare I Nord-Sverige og RTTAF
i Storfjord så man er i godt driv…
Siden sist har jeg også hoppet over i nygammel jobb så verktøyskapet er igjen
trygt plassert på verkstedet hos Reidar og
co på Harley-Davidson Nord Norge.
Minner til slutt om høstfesten her på
kåken 14. – 16. oktober.

skjellige møter. Det skulle vært disse byråkratene som skulle vært på valg - hvert år.
Jo da det finnes positive ting i verden, fint
høstvær, brummende lyd fra sykkelen og
flere treff. Måtte høsten bli fin for alle
bikere. Kjør forsiktig og nyt ’an.
Let your metal sing!
Beste hilsener fra Ernst.

DISTRIKT 8:
Østlandet

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

MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com

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

Hei. Det er ikke mangel på aktiviteter
rundt om kring her i Midt-Norge. Mange
opplever at det blir for lite helger på
sommeren, det blir arrangert treff hver
helg. Ofte må flere klubber dele helg,
dette er jo uheldig for alle. Her må det
kanskje til med nytenkning slik at klubbene klubbene sitter igjen med noe
etterpå.
Vi kommer heller ikke utenom dette med
vegforhold i området. Mange av veiene har
en standard som er skikkelig dårlig, så vær
forsiktig.
Heroes MC på Bangsund serverer fortsatt
kaffe på tirsdag og torsdager. Håper høsten
kommer med flere fine dager, slik at det gir
bedre trivsel på vegen.

Hei igjen! Nå hadde det nok vært
bedre om leserne skrev DK-nytt selv, siden
jeg ikke har deltatt på særlig mye her
hjemme, og således ikke har mye å melde.
I den grad vi har hatt sommer i år, så er
den vel snart over. Jeg er litt småfurten
fordi jeg gikk glipp av så mange treff, men
ved nærmere ettertanke har jeg opplevd
svært mye denne sommeren. Jeg har vært
på Super Rally i Litauen, Farotreffet i
Portugal, Late Summer Run på Gudvangen
og Hagerock på Vestnes. I Litauen hadde de
hatt over 30 grader og sol i ukevis før
treffet, så jeg går ut fra at det akutte
temperaturfallet og vinden var til ære for
sunnmøringen på tur. Ellers så syns jeg
våre litauiske venner gjorde en god innsats,
og jeg storkoste meg hele helgen. Dere
andre som var der, takk for laget! Treffet i
Faro, arrangert av Moto Clube de Faro, kan
anbefales på det varmeste. Selv om turen
til Portugal foregikk med fly, er dette noe
av det råeste jeg har vært med på. Jeg fikk
sett utrolig mange artige fremkomstmidler.
Stemningen som preget hele Faro by, lar
seg nesten ikke beskrive med ord. Du må
rett og slett reise ned et år og oppleve det
selv. I for- og etterkant av denne turen, var
jeg også i Belgia noen dager, der jeg også
fikk opplevd en masse spennende sammen
med mine belgiske bikervenner. Blant
annet var jeg der på landets nasjonaldag
den 21. juli, som sammenfaller med Gentse
Feesten. Dette er den årlige, tidagers
byfesten i Gent, som det absolutt er verd å
få med seg hvis man tilfeldigvis er på de
kanter. Belgierne er ikke så opptatt av salutt, folketog, bunad og sekkeløp. Derimot
er det fast takst at kongens fly er ute på
tur, i svært lav høyde og flankert av
helikoptre og jagerfly fra hæren. Hele
sulamitten fløy rett over hustaket der jeg
bodde. Et fascinerende syn! Ellers var det
et yrende folkeliv i byen, musikk i alle
varianter og god stemning. I Norge har jeg
også vært på tur, om enn ikke så langt.
Første treffet mitt her ble Late Summer
Run på Gudvangen. Et trivelig treff, som
det kommer reportasje om i neste
nummer. Hagerocken hos Shakin' Brains
er nærmest hellig for mitt vedkommende.
Dette treffet foregikk helgen etter
Gudvangen, og svarte som vanlig til forventningene. Det spiller ingen rolle at jeg
smelta bootsa mine under tørk i
lygarlavvoen, at buksa nesten tok fyr
under de samme forhold, og at hele
ekvipasjen Krumsvik stinka som en bråtebrann hele helgen. Det var verd det!
Reportasje kommer i neste nummer også
fra dette treffet. I skrivende stund håper
jeg intenst på å få vikar til helgen, så jeg
kommer avgårde på et arrangement som
er så hemmelig, at jeg trolig har skrevet for
mye allerede. Det er dessverre slik at
annethvert år blir alt sabotert av jobben,
og i år klaffet ting helt utrolig dårlig.
Hadde jeg ikke hatt så snille kolleger,
hadde jeg ikke fått med meg noen ting. Nå
håper jeg fergas reinjeger er like snill når
jeg skal ta igjen de ekstra vaktene. Jeg
anmoder rette myndighet om vennligst å
flytte reinsjakta til i januar en gang, så jeg
slipper å bli rammet av ekstra arbeidshelg
nå med det første.

Ja så er det høst igjen.
Denne sommeren har det vært noe varierende vær, men det har vært fine
temperaturer.
Ikke ett treff har jeg fått med meg i år, noe
jeg som offshore arbeider må leve med.
Men men slik er livet, noen får alle treffene
med seg og noen får ingen.
H-D Stavanger er på tur til Mariero i nye
lokaler, noe som samler alle Bikerstreet
butikkene (Suzuki, Honda, med flere)
under ett tak. Dette ser jeg på som en
kjempe fordel, for oss som kjører H-D.
Det er alltid plass til flere i H-D miljøet,
alle er potensielle H-D eiere.
Ha en god høst folkens.

Knut-Are

ØYSTEIN NÆSS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Hei. En fantastisk mc-sesong er snart
over, sykkel og kjøreutstyr skal pakkes
vekk. Noter ned feil og ting som skal
gjøres med sykkelen. Jeg har selv lett for å
glemme hva det var som skulle gjøres, når
vinteren omsider er der.
Men først er det Final run hos Tornados på
Kyrksæterøra, vi sees der.
Kjør pent og se opp for Elg.

Øystein.

Jeg ønsker dere alle en varm og tørr høst,
la oss kjøre pent og ta vare på hverandre!

Margareth

Hilsen DK Glenn
RIDE FREE

DISTRIKT 7:
Sørlandet

VIDAR OPHEIM

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

Heisann. Ja da er høsten kommet, og det
er ikke lenge før sykkelen kan byttes ut
med ski. Til trøst er det enda august når
jeg skriver dette, og det kan bli mange fine
turer på sykkelen enda.
Jeg har ikke kjørt så mye sykkel som jeg
hadde ønsket i sommer. Det er mange
grunner for det, men det elendige
sommerværet er en, og mye hav tiden har
gått til hus og jobb. Men får satse på at
neste sommer blir bedre i så måte.
Dette var sommeren vi hadde jubileums
treff på Frya og det var en stor suksess,
masse folk og god stemning. Har fått
mange tilbakemeldinger både fra gjester og
folk som hadde stands der. Takk til alle
sammen, som kom og gjorde dette til et
bra arrangement.
Da håper jeg dere får en fin høst og at vi
plutselig sees.

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Kjære Harleyvenner Mye vann er
rent ut i havet, bokstavelig talt siden forrige medlemsblad. Her i sør har det vært
vått og grått i det som skulle vært de
beste sommermånedene. Selv har jeg ikke
fått med meg så mange treff og så mye
kjøring, men dette av andre grunner enn
været. Men for all del, høsten er en fin tid å
få en siste innspurt på Harleysesongen.
Andre skjær i sjøen er det også her i syd,
nærmere bestemt Kristiansand kommune.
Vi har vært i møte med nesten alle politiske ledere i kommunen det siste halve
året, og alle er positive til at vi skulle få
oss en møteplass for motorsykler. Høyres
leder lovte oss plass før sommeren.
Etter å ha jobbet mye med denne saken,
ser jeg nå at politikere ikke har noe de skal
ha sagt angående utførelse av en sak, det
er nemlig de byråkratiske lederne som
stikker kjepper i mc-hjulene, og ellers gjør
alt for å trenere en sak. Så når det gjelder
møteplass har jeg valgt å legge den på is.
Jeg gidder ikke jobbe for å få en møteplass/parkeringsplass for flere
mopeder.Dette er fordi mc parkering ikke
kan skiltes med underskilt ”kun for mc”.
Natteravn på mc, er også en ting jeg og
lederen i NMCU har jobbet med å få til,
ikke en gang her gidder lederen for denne
avdelingen i kommunen å møte opp på for-
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Lesernes Bilder

Sportstertur av Ernst Arvid Seland.

Foto, Jarl Morten Andersen.

Roadtrip 2007.Foto Toralf Opheim.

Foto, Bjørn Martinsen.
Lillegutt
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Omringet av kjekke karer, foto,Tom Bogstad.

e Grethe Klungervik
lge Old Timers Mc . Foto, Ann
Høyangbjørn mc og Jan He
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Foto, Åge Eriksen.

Foto, Johnny Nilsen.

Griserally 2009. Foto,Tori Husås.
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RYDDESALG
Mange gode tilbud i vår webshop

Opptil 50% rabatt
Ordretelefon
dretelefon
dr
etelefon 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.

SOFT
OFTAIL
AIL
SWING-ARM
KIT

Be om tilbud
ferdig montert!

Bandit XXR

2 eksosanlegg
84–99 softail

3.650,3.650,-

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

690,-

Bandit Alien II

Luftdempere
til Softail

ECE-Godkjent

5
.900,5.900,-

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

21.650,21.650,-

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

Vi leverer
Vi
lever
alt av
rammer
rammer

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

fr
fraa
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” forlenget + 2
2.000,–
.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!

7.990,kun 7.990,5 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.

Clear Turn Signal
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,-

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,-

Sissy 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 34.000,Fra

Kun

Chrome Hendler
og bryterhus
96-07 Big Twin. 96-04 XL.

2250,Adjure Skull & Maltese
Lyktinnsats 7” 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,-

NORGES STØRSTE DELELAGER • RASK DELELEVERING • DAGLIGE FLYSENDINGER FRA USA • SERVICE • KONKURRANSEDYKTIGE PRISER
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grafisk produksjon: gampromotion.no

Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490,-

