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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.

Leder

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: Ellen Marie Henden,
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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Det lakker og lir mot jul
godtfolk, og det er da jammen
bra. For er først jula overstått,
vet man ikke ordet av det, før
sevja spretter og det er vår
igjen.
Men først skal vi meske oss
med ribbe, pinnekjøtt , lutefisk
eller hva det er folk koser seg
med som julemat i det langstrakte land. For de fleste er
ganske tradisjonsbundet når det
kommer til jula, og spesielt
maten. For egen del blir det en
annerledes julefeiring i år, da
hele familien mønstrer på
Hurtigruta, for å feire jula der. I
alle fall et par dager av den.
Da slipper vi alt stress med
matlaging og oppvask, kan
komme til dekket bord, og bare
slappe av og ta livet med ro. Så
får vi håper at vinterstormene
lar vente på seg, så ikke
julefeiringa består av å mate
krabber.

Jeg regner med at det under
treet i år mange steder ligger
julegaver fra H-DOCN butikken, som nå selges ut til halv
pris. Er du kjapp kan du enda
rekke å bestille varer. Opphørssalget varer til 20.desember. På
nyåret vil våre nye butikksider
være oppe å gå etter hvert som
firmaet som har fått jobben, har
de nye varene klare. En link vil
komme på butikksidene våre på
nettet, og også på hjemmesida
vil du finne informasjon om
dette.Vi håper det blir et
velfungerende samarbeid, og
takker herved Kate Meleng
Moe fra Tromsø, som har gjort
en fremragende jobb og stått på
for at dere skulle få varene dere
har bestilt. Hun er nå kommet
over i H-DOCN pensjonistenes
rekker. En takk sendes også til
alle dere andre, som har gjort
en innsats for medlemsbutikken
opp gjennom årene. Frivillig
arbeid har de fleste steder gått
ut på dato. Her i H-DOCN har
vi fremdeles flinke engasjerte
mennesker som gjør en

fremragende jobb for fellesskapet.Vi håper det kan fortsette sånn, om klubben skal ha
livets rett.

De fleste av oss har nok for
lenge siden stallet inn gullet,
med klumpen i halsen. Noen
har alt satt i gang å rive ned, for
å dukke opp med et helt nytt
bygg til våren. Selv holdt jeg ut
til første uka på november, før
Svenskesvarten fikk sin siste tur
i år til Fæssa, der han skal kose
seg med likesinnede til våren.
Jeg har faktisk en plan om
diverse gjøremål på den. Den
har fått litt rust hist og her og
den er blitt litt småsliten av mye
bruk. Men her bestemmer både
lommebok og pågangsmot hva
det blir til etter hvert. Til alle
som har prosjekter på gang,
eller kjenner noen som har, gi
meg et tips når det er ferdig.
Det kan jo være at en
reportasje i bladet er på sin
plass.
En fin høst får man si at det har
vært. Jeg leste faktisk på Facebook i dag at en del av folket
enda er ute og kjører, og at
kombinasjonen motorsykkel og
julelys var litt uvant.

Når dette skrives, er jeg akkurat
kommet tilbake fra en flott tur
til Edinburgh, sammen med
Presidenten,Visepresidenten og
hans frue. Siden jeg delte rom
med presidenten, som og så er
min søster, ble min tittel for
helga presidentfrue. I alle fall sto
det på hotellets velkomstskjerm:Velcome mr and mrs
Bakk. Og siden min søster da er
presidenten, ble jo seg selvfølgelig fruen. Fordelen med å
være frue, er at lørdagen kan
brukes til å rusle i byen og
eventuelt litt shopping, i stedet
for å sitte i møte. Jeg må også
opplyse at jeg hadde med både
kamera og redaktørjobben på
tur, og reportasje fra turen vil
komme i neste nummer.Vi fikk
også en omvisning hos den

lokale H-D dealeren i
Edinburgh, som gnidde seg i
hendene av handlende
møtedelegater og gjester fra
hele Euorpa.

På styremøtet som nettopp ble
gjennomført på Skype, ble
datoer og steder for neste års
treff banket på plass, i alle fall de
fleste av de. Det blir et nytt
International Rally på Frya Leir i
Gudbrandsdal, da det viste seg
at dette ble et rimelig vellykket
arrangement.Vi har selvfølgelig
fått inn en del klager i etterkant
på ting som kunne vært
annerledes, og vi så også selv
etter hvert som treffet skred
fram, at det hadde sine
svakheter. Og sånn er det lett at
det blir med ny teknisk arrangør. Og et bikertreff for
nesten 500 personer stiller litt
andre krav, enn om speiderne
eller hundeklubben kommer dit.
Men vi forsikrer alle om at i et
møte med driverne av plassen,
er alt dette tatt behørig opp, og
vil bli forbedret til neste treff.
Dette gjelder først og fremst
åpningstider i baren, og også
kommer all matservering til å
skje på en plass. Så vi håper
dere møter like mannsterke
opp til sommeren. Frya ligger jo
rimelig midt i landet vårt,
bortsett fra om du kommer fra
Nordnorge da. Og vil du være
med og hjelpe til, er det bare å
ta kontakt med styret, eller
meg, så videreformidler vi navn
og nummer.
Treffsesongen begynner som
vanlig med First Run på Røros,
hvor de tøffeste kommer på
motorsykkel, men også en del
bilbikere pleier å delta på dette
intime treffet, som jeg prøvde
selv første gang i fjor. Og det
frister absolutt til gjentakelse.
Reportasje derfra finner du et
annet sted i bladet.
Ellers legges plakater med info
ut på hjemmeside etter hvert
som detaljene for treffene våre

er klare.
2012 er også året hvor Nordic
Run skal gjennomføres. Det
starter umiddelbart etter at
International Rally er ferdig.
Dette for at eventuelle treffdeltakere som har lang vei, skal
slippe å ta turen to ganger, eller
om svensker, dansker eller
finner som skal delta på Nordic
Run, samtidig kan få med seg
International Rally. En vinn vinn
situasjon for begge arrangementene. Starten for
Nordic Rally er lagt til Jevnaker.

Takker alle mine trofaste bidragsytere som deler sine turer,
bilder og Harleyopplevelser
med dere lesere. Savner enda
mer bilder fra det langstrakte
land. Begynn allerede nå å tenke
på kalenderbilder til neste år.
Vinterbilder, vårbilder, bilder fra
sommer og høst. En eller flere
sykler bør være sentralt på
bildet, og unngå urolige og forstyrrende elementer i bakgrunnen. Husk bilder i
breddeformat, og god oppløsning. Årets kalender ble en fin
sammensetning fra landet vårt
synes jeg, og bilder som ikke ble
brukt kommer i lesernes bilder
etter hvert.
Da gjenstår det å minne om adresseforandringer som må
meldes til medlemskontoret.
Adresse og telefon dit finner du
foran i bladet. Blader som har
feil adresse kommer i retur, og
vi har dessverre ikke kapasitet
til å drive detektivvirksomhet
for å finne ut hvor folk har
flyttet. Så er det lenge siden du
har fått blad, send en mail, eller
en sms og sjekk om du står i registeret.
Ønsker alle en kort og sosial
vinter. Fortvil ikke, plutselig er vi
på veien igjen.Vi høres igjen i
nummer 1.
Jule og nyttårhilsen
fra redaktøren.
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Motorsykler og tungrock mellom vestlandsfjell
kom som baktroppen en stund
senere.

130 innmeldte er ikke noe åkimse av.

Det første Hagerock ble som navnet
tilsier arrangert i en hage. Nærmere bestemt hjemme hos Per Villa fra klubben
Shaking Brains MC. Stedet var Skorgevika
i Vestnes, og arrangementet var basert på
Tungrock fra unge lokale band.
Tekst/foto: Elin Bakk
Etter hvert økte treffet i omfang,
og siden arrangørklubben Shaking Brains MC hadde klubbhuset
sitt i samme hage, ble treffet fortsatt holdt her i årene framover. I
2009 ble valget tatt om å flytte

treffet til en større plass, siden
deltagerantallet stadig økte, og
det ble litt trangt om plassen for
å sette opp telt. En hage
inneholder jo ofte både busker
og trær, og jeg har selv bodd i

lavvo der en rosebusk havnet
midt inne i ”stua.”
I 2010 ble Hagerock arrangert
før første gang på Furland
Idrettspark. Litt surmuling fra
publikum om at det var bedre da
det ble arrangert i hagen til
tross, oppmøtet ble bra.
På tvers
Derfor pakka jeg på sykkelen i
midten av august i år og satte
tidlig i uka kursen mot de romsdalske fjell. Siden jeg i mange år
ha kjørt Norge på langs når jeg
skal opp til Trøndelag og Vestlandet, hadde jeg i år bestemt

meg for å kjøre litt mer på tvers.
Gudbrandsdalen og E6 blir ikke
mer spennende med årene, og
selv om det er flott å kjøre E39
gjennom Romsdalen, satte jeg
kursen mot Gjøvik, Fagernes,
over Golsfjellet og videre via
Hemsedal.Været var flott,
tempen bra, sykkelen gikk som ei
klokke og jeg var turist og fikk
med meg både gamle Lærdalsøyri
og Sogndal.Videre gikk turen via
Skei, Ferge over Anda Lote, forbi
Nordfjordeid, ferge over fjorden
fra Folkestad til Volda, og kvelden
endte på hyggelig besøk hos DK
og venninne Margareth i

Gummistøvler var ablolutt riktig
fottøy pådet fuktige underlaget..
Sykkylven. Og enda var det bare
onsdag. I løpet av dagen hadde
jeg så vidt sneiet ei lita regnbyge
på vei gjennom Hemsedal. Ikke
verst! Mens jeg var på Sunnmøre
fikk jeg også besøkt litt slekt og
laget noen reportasjer, før turen
gikk over Ørskogfjellet på fredag,
med min venninne Lene.
Margareth hadde litt å gjøre, og

Naturen på vei tilbake
Da vi ankom Furnes Idrettspark,
var arrangørene på plass, tskjorteselgerne i ferd med å
rigge seg opp, og i teltleiren
reiste lavvoer og telt seg i jevn
fart. Bar og festtelt var rigget, så
en skur eller to skulle ikke ha
noe å si. Sykler av mange forskjellige merker rullet inn på
plassen, for dette er et blandingstreff, selv om det er flest H-Dfolk.
Selve teltplassen har en gang
vært en fotballbane. Før den tid
var det nok ei myr, og det virka
som naturen nå var på vei til å ta
den tilbake til myr igjen. Noen
”små” regnbyger i forkant av
treffet, gjorde at deler av teltplassen var rimelig fuktig, og
hadde du ikke tette sko, var du
nok våt på beina flere ganger i
løpet av helga.
Nå er det heldigvis sånn at de
fleste bikere tåler vann, enten det
trekker inn gjennom skoa, eller
det kommer fra oven som regn.
Men stort sett var været bra
mesteparten av helga, noen
skurer får man tåle. Tips; pakk
ned gummistøvler til neste år.

på bordet og kaffekjelen putret.
Litt leirkos måtte vi ha, før vi
trakk bort til festteltet for å høre
på kveldens første band. Selv
hadde jeg gleda meg til Vangsgutane, som slettes ikke spiller
tungrock, men irskinspirert folk
rock, og som er utrolig flinke.
Siden fulgte Môlde på med litt
tyngre takter. Bak baren ble det
servert god drikke, grillmat og
suppe til sultne og tørste gjester.
Enkelte tok i bruk badestampen,
andre foretrakk lygarlavvoen
med bål, og noen var rett og
slett slitne og gikk til sengs.

Leirkos
Etter som flere kjente fra både
nord og sør ankom, og leiren ble
bygd, kom bord og stoler på
plass, vindunken og baileysflaska

Ung tungrock
Lørdagen opprant med lett regn
på formiddag, men ut på dagen
titta sola fram, og dagen ble
brukt til småprat, titting på sykler

Georg koser seg i badestampen med et lite glass, for åregulere temperaturen.

I lygarlavvoen fikk historiene
bein ågåpå.
og en liten guidet tur til sentrum
for noen av oss. Ut på
ettermiddagen ankom de yngste
musikerne, med mødre og fedre
som sjåfører, sjauere og impresarier, og det ene ungdomsbandet etter det andre
imponerte stort på scenen. På
lørdag sto seks band på scenen,
enkelte musikere var enda i de
tidlige tenårene. De rocket løs,
og viste at tungrocken har gode
arvtagere i dette distriktet. Fra
klokka fem på ettermiddagen
fram til klokka 12 sto hele seks
band på scenen, foran et entusiastisk publikum. Det startet
med Flamable. Deretter fulgte
Neighbours Pain, der to av
medlemmene er sønner av en
ikke helt ukjent biker og tungrocker Malvin Svorte, fra klubben
Headstone MC i Ålesund. Her
var det tydelig at tungrockpåvirkninga opp gjennom barndommen
har vært en viktig faktor.Videre
fulgte Metal Struck. De tre siste
bandene hadde litt eldre
medlemmer og navnene på disse
var Harlots, Gone Rough og til
sist Strong Water, som tok den
siste økta på scenen.
Våt hjemtur
Hva som ellers skjedde på lørdagskveld skal vi ikke komme inn
Klar melding.

Sverre Granrud holder påmed et kult prosjekt. Mer info vil komme om denne.
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Vokalisten i Flamable ga alt påscenen.

Teltstangtrøbbel.

Latteren satt løst
i festteltet.

Med like gensere er det lettere å
finne igjen sin kjære om man
skulle komme bort fra hverandre.
på her, men at folket koste seg
var det ingen tvil om. Plutselig
var søndagen på plass, og tiden
for å ta farvel med nye og gamle
venner var kommet. Selv hang
jeg meg på min gode venn Jens
Petter fra Vestfossen, som hadde
planlagt å kjøre via Geiranger
hjem.Vi møtte regnet på tur opp
fra Geiranger, og da var det bare
å stoppe å ikle seg regnbunaden.
Og bortsett fra en liten time,

heldigvis akkurat da vi stoppa like
før Skjåk og kjøpte oss hver vår
nydelige elgburger, regna det
jevnt og trutt hele veien hjem.
Jens Petter tok veien over
Valdresflya, og jeg fortsatte ned
mot Otta og en tett trafikkert og
regnvåt Gudbrandsdal. Som et
lite lyspunkt slutta det å regne da
jeg passerte Hamar på tur hjem.
Det er da alltids noe.

Nytt klubbhus
Fra arrangørens side får jeg opplyst at neste år blir mest sannsynlig siste hagerock som blir
arrangert på idrettsparken i
Furnes. I 2013, forøvrig når
Hagerocken skal feire 15 år, blir
den nye treffplassen ved Shaking
Brains sitt nye klubbhus som de
har kjøpt ved veien opp mot Ørskogfjellet fra Vestnes. Dette er
med forbehold om at oppuss-

ingsprosjektet går som planlagt.
Huset er lite, og løa på tomta
skal pusses opp og brukes til
klubbhus. 30 mål tomt rundt
huset skulle tilsi at i den hagen
blir det plass til mange telt.
Huset har også skog, egen elv, og
jaktrett, så her ser vi muligheten
til nye og spennende aktiviteter
på framtidige treff.

Litt ettermiddagslyging.

Vangsgutane levere som alltid varene.

Neighbours Pain.
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eller andre tall. I verkstedet i
klubben har de alt de trenger for
å bygge eller bygge om sykler, og
en del premier for flotte bygg
har også kommet til gards. Blant
annet har chopperen til Vidar
hanket hjem fire premier. Nå går
han rundt med planer om et nytt
bygg, og chopperen er derfor til
salgs.
Gutta fra Boogers er ofte å se på
turer, treff og fester rundt i land

Boogers feiret 26 år

og utland. Til sommeren reiser to
av deres prospekter til USA, med
egne sykler, som de skal frakte
med båt over. De skal kjøre gjennom 20 stater på 30 dager. Flere
av klubbens medlemmer har
også vært på rundturer i det forjettede land over there. Blant
annet har de kjørt ei rute som
heter Four Corners, som er lagt
opp av Tore Hanseth fra Hydra
MC.

Hyggelig fest
Etter hvert som kvelden skred
frem kom bandet, som var
spesielt satt sammen for anledningen på scenen, og stemninga
steg betraktelig. Kjente både fra
Toten og andre store steder
ankom, og historier ble fortalt
over et glass eller to, til langt ut i
de små timer. Noen våget seg
også ut på dansegulvet etter
hvert.

Vi takker for en hyggelig fest hos
Boogers, overnatting og ikke
minst en fantastisk frokost vi ble
servert før vi satte kursen for
ferga, for enda en svipptur over
til EU og Sverige. Der ble det en
ny runde med tollfrihandel, før
beveget oss hjemover igjen. For
det er vel ingen som sier at man
skal ta den letteste veien?

Både mat og drikke kunne man få servert i baren.

Standsmessig grill.

Bandet var satt spesielt sammen for anledningen.

Ingen fester uten litt smalltalk i verkstedet.

De kjekke gutta i Boogers mc.

Noen ganger passer det bare ikke. Slik
var det med oss da Boogers mc fra Sandefjord feiret sine 25 år i 2010. Så da ble 26
års jubileet vår mulighet til å besøke
gutta.
Kanskje var det ikke like mye festivitas som på forrige jubileum,
men vi ble hyggelig mottatt, der
vi ankom fra båten fra Sverige,
litt slitne etter ei lang reise, som
gikk via Valdres og konsert og
fest der på fredag.
Framme i Boogers flotte klubbhus, som ligger på flere nivåer, ble
vi anvist soveplasser. Deretter
løp vi gjennom dusjen, og kunne
benke oss i baren med en kald
en i handa. Og deretter bare
nyte at det var lørdag kveld, og
fremdeles mye igjen av helga.
Pusset opp
Boogers MC består av 11 H-Dinteresserte karer, men den gang
i 1985 da klubben ble startet, var
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de bare 6 – 7 stykker. Huset de
holder til i nå, leier de på en god
kontrakt, og det har gått med
noen dugnadstimer, før resultatet
ble som huset framstår i dag. I
første etasje er det full takhøyde,
en hyggelig bar, der finnes også
verksted og trapp opp til selve
hovedlokalet med scene og nok
en bar. Her er også privaten,
toaletter, dusj, biljardrom og et
lager, som for øvrig ble vårt
soverom denne helga.
Busemannen
Navnet deres fant en av gutta i et
Easyriders blad, i en tegneserievits som omhandlet noe
busemanngreier. Dermed ble det
Boogers MC. Den siste helga i
September har Boogers sin årsfest, enten de feirer 25 eller 26,
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Veggdekorasjon.

Tekst/foto: Elin Bakk

Her er flere prosjekter pågang.

De har fått et flott klubblokale av noe som var bare en
firkantet tomt betongbygg.
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For tøffinger og andre interesserte
Trøndersoddet gikk ned påhøykant pålørdag kveld.

H-DOCN sitt første treff First Run arrangeres hvert år på Røros under martnan
i februar. I tillegg til de tøffeste som tar
sykkelen dit, kommer også en del andre,
som er litt feigere og bruker bilen. Gøy
har man det uansett.
Test/foto: Elin Bakk
Treffet starter egentlig ikke før
på lørdag, men mange var
allerede ankommet på fredag
kveld, da vi ankom samfunnshuset hvor Frist Run holder hus.
Primus motor og alltid trofaste
Rolf Ophus var på plass, og
stemninga bar preg av at noen
hadde vært der ei stund, da vi
ankom i ellevetida på kvelden.
På First Run sover man i
storsalen i samfunnshuset, eller i
kjelleren. Noen hadde tjukke
luftmadrasser og andre hadde
nøyd seg med ei feltseng. I salen
durte det i vedovnen døgnet
rundt, men varmt var det ikke
der. Men med sovepose og ull-
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undertøy var det ikke kaldere
der, enn det er på et treff en vanlig kjøling sommernatt. I selve
stua var det varmt og godt og
fredagskvelden gikk med til litt
småprat, et glass eller to og deilig
nattmat som Johnny og Ellen
serverte ut på natta. Den besto
av stekt hjortekjøtt, surret i løk
og paprika, hjortekjøttkaker og
varme baguetter. Det smakte rett
og slett himmelsk, og maten forsvant som dugg for solen.
Martnasliv
Lørdag gikk turen ned til
sentrum for å se på folkelivet, og
for å kjøpe seg noe man slettes
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ikke ante at man behøvde. Etter
noen øl i diverse messetelt,
havnet vi i en kjeller på et
serveringssted, ved et langbord,
hvor stemningen på ingen måte
var dempet.Været var fint, sola
skinte og det var sikkert ikke
mer enn femten til tjue minus på
dagtid. Rene vårdagen til Røros å
være. Men på natta var det godt
opp mot 30 minus fikk vi høre.
Ut på ettermiddagen trakk folket
opp til samfunnshuset igjen, der
kveldens meny var sterkøl og
trøndersodd. Noe som for øvrig
smakte fortreffelig.Vi hadde atter
en hyggelig kveld oppe i fjellheimen, og før vi visste ordet av
det, kom dagen for hjemreisen.Vi
som hadde bil kunne kjøre hjem
etter litt ekstra strøm fra en
lader eller motorvarmer. De med
motorsykkel hadde en underlig
jobb med å tappe av olje for å ta
den med inn og varme den opp,
for så å fylle den på sykkelen
igjen og med å tine opp frosne
motorer. Toralf Opheim som
kom på lånt Knucklehead, som

forøvrig punkterte på tur opp,
tok likegodt hele sykkelen inn i
stua og parkerte den foran vedovnen til opptining.

Johnny ble fredagens helt da han og Ellen
serverte selvskutt hjortekjøttnattmat.

På hjemvei
Etter hvert ble kjøretøy tint opp
og startet, folket fikk kledd seg
etter vær og temperatur og kom
seg på hjemvei. Sistemann var
DK Vidar fra Råholt som måtte
vente på veihjelp, da hans bil
slettes ikke ville starte. Køa av
folk som trengte hjelp denne
dagen var tydeligvis lang. Men
hjem kom også han til slutt.
First Run er et treff litt utenom
de vanlige, men utrolig hyggelig
og intimt. Har du lyst på en
annerledes treffopplevelse, pakk
ned ullundertøy og varmedress
og ta turen til Røros siste helga i
Februar. Jeg tror ikke du vil
angre.
Remis Volvo reddet de om ikke hadde strøm på
søndag morgen, og det var de fleste, i 30 minus.
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Damene har fått opp formen påfredag kveld.

Pubrunde i Røros by under
marntan, ikke akkurat kjedelig.

Det durte jevnt i svartovnen
hele døgnet.

Dette var påinnsida av døra.

Kjøkkenet var en naturlig
samlingsplass, her under
nattmaten påfredag.

Sovesalen.
Noen har sin egen måte ågjøre det på.

Opptining av bunnfrosset Knuckle.

14
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Oljen henger fast i peilestaven,
litt tjukk.

Olje tappes av, olje tas inn og
varmes opp, olje tappes på
igjen. Sålettvint så.
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God stemning.

Uten mat og drikke duger en biker ikke.

Trivsel.

Staselig skyss og sjåfør i riktig antrekk.

Bikes.

Første helga i september arrangerte gutta
i Sleipner MC fra Lillehammer sin årlige
fest i klubbhuset på Vingrom, og selv om
været ikke var det aller beste, hadde en
trofast skare møtt opp.
Barcrew.

Dette blant annet for å utveksle
noen gode historier over et glass
eller to, og ellers være sosial med
likesinnede på tampen av
sesongen.
Her var de trofaste svenskene,
som alltid er på plass, noen
trøndere og noen enda lenger
nordfra og ellers folk fra fjern og
nær som var sugne på et lyspunkt i høstmørket. Noen få
hadde tatt sykkelen fatt, de andre
hadde bitt i det sure eplet og tatt
bilen. På fredagen hadde de fått
med seg den ikke ukjente
trønderen Datsun som trubadur.
Standsmessig skyss
På dagen på lørdag ble det tradisjon tro arrangert en tur til
Lillehammer med påfølgende pubrunde. Skyssen var standsmessig. En god gammel veteranbuss,
med bussjåfør i tidsmessig korrekt antrekk. En tur opp i OLhoppbakken ble det også, før
Håkons pub, klubbens eget stamsted, ble inntatt. Tilbake i klubbhuset ut på etteriddagen hadde
mer folk ankommet, og baren var
åpen. Ble du sulten ut på lørdags-
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kvelden ble det servert gryterett,
mellom girpedaler og annet verkstedutstyr. Ikke helt etter
mattilsynets krav kanskje, med de
som serverte var strålende blide
og maten smakte bra. Så hvem
bryr seg da om
kjøkkenfasilitetene?
Rock’n roll
På lørdag spilte flere band. Først
ute på scenen i verkstedlokalet,
som for anledningen er omgjort
til festsal, var Reptil Rodeo. Deretter fulgte T. Kleivens. De spilte
både høyt og fort, og da de
hadde gjort seg ferdig var det
Trio Grande sin tur. Til sammen
sørget de for at både de med
headbangingtendenser og de som
ville røre på rockefoten fikk tilfredsstilt sine behov. Rundt
midnatt var stemningen
fremdeles stigende, og mens
undertegnede, som for anledningen var sjåfør og hadde bil
startet på hjemveien, fortsatte
festen i Vingrom ut i de små
timer. For hos Sleipner MC tar
festen aldri slutt, nesten. I alle fall
ikke før godt ut på søndag…

Sleipner holder sine prospecter hardt i ørene.

Ut på tur.
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200,-

NYHET! 25-års jubileums
T-skjorte

200,-

NYHET! Jubuleums
dame t-skjorte.

450,-

NYHET! Jubileumshettejakke med trykk
foran og bak.

990,-

Softshelljakke dame og
herremodell

150,-

T-skjorte racing.
Kun få igjen.

200,-

Kun få igjen

275,-

Skjorte kort arm

TILBUD
Før kr. 100,-

Nå! 50,-

Sort T-Skjorte med
røde ermer.

450,-

Hvit hettejakke,
dame og herre.

190,-

275,-

Joggebukse med stikklommer.
Strikk oppe og nede.
Grå logo.
18

100,-

5 Days in Vinstra.
Bildebok fra SuperRally
2006
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Førstehjelpsutstyr. Innholddsrik men i
MC vennlig
størrelse. Et
must på turen.

100,Samle perm
til Harley-News.
Finnes i 2 typer.

Strikkalue, passer både
store og små!

Damesinglet

Nå! 100,-

H-DOCN beltespenne

65,-

220,-

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

90,-

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

450,-

Link til ny nettbutikk
kommer på www.h-docn.no
når den er klar.

Ortlieb packsekk med logotrykk. Slageren!

175,-

Refleksvest med
H-DOCN Reklame

400,-

Collegegenser m kort
glidelås.

150,-

Opphørssalget i
butikken varer
til 20. desember.

150,-

Dametopp
Orange og sort.

150,-

Caps med grå brodering og
justering bak.

100,-

Original Buff® med
H-DOCN motiv
Brodert tøymerke «Federation» kr. 40,Metallmerke «Federation» kr. 30,Vinylstikkers «Federation» kr. 20,Vinylstikkers (8cm) kr. 20.Metallmerke (rundt) H-DOCN
kan både skrues og syes på kr. 60.Treffmerke anheng kr. 65.Brodert Tøymerke, H-DOCN kr. 50,-

Drikkeflaske i rød
aluminium med logo.

Anbefales!!!

400,-

Collegegenser
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Kveldstur med forsmak av H-D nytt
Da kommer man gjerne fra sin
egen sykkel, som har et litt annet
lydnivå, og da blir det fryktelig
rart nesten uten noe lyd. Men
det får man bare ignorere. Dette
er jo ting man kan gjøre noe
med, om man kjøper seg en ny
sykkel. Og da jeg satte meg på
Switchback ble jeg slettes ikke
skuffet. Det som faktisk var mest
uvant var vindskjermen. Denne
er mindre og mer buet enn vindskjermen på en Roadking, og jeg
følte den var mest i veien, og at
den blafret litt. Om det har med
snap-on monteringen å gjøre,
eller om det bare var uvant var
jeg ikke helt sikker på.

Siden jeg gikk glipp av demokjøringa
på Myklagard i høst, ble det bråbestemt en kveldstur til Kongsvinger,
for å se i praksis hva H-D har på lager
for oss i 2012. Det var tørr vei, fin
temperatur, og sola var ennå oppe.
Tekst/foto: Elin Bakk
En rask telefon til min venn Gunnar, og jeg hadde fått selskap
på turen. For nå var det klart fra H-D, at egne pressevisinger
bruker vi ikke penger på i disse harde tider. Sikkert fint at de
bruker pengene på andre ting. Uansett, å teste en sykkel kan
ikke gjøres på mange måter, og om jeg gjør det sammen med
andre mc-journalister eller med vanlige bikere, er ett fett for
meg.
Nye Switchback
Det jeg var mest spent på var den nye FLD Switchback. Så det
var den første jeg kasta meg over, da vi kom frem til Tavernaen
på Kongsvinger. En liten skare mc-interesserte hadde møtt
fram, og det var både kjente og ukjente der. Men ikke så mange
at man måtte stå i kø, og det var jo greit. Det var Tommy og
Jon Christian fra Lazy Boyz, som hadde lasta opp traileren og
tatt turen opp til Hedmarken.
Det verste når man skal teste nye sykler er jo lyden.

turen til
John Cristina Foss hadde tatt
sitt.
et
mil
ers
selg
d
me
Kongsvinger

Lillebroren
Når man ser Switchback
sammen med en Roadking, ser
den nesten litt ut som lillebroren. Den er faktisk betydelig
mindre, og det følte jeg da jeg
satte meg på den også. Men for å
få skikkelig dreisen på den måtte
jeg kjøre den to turer, og da jeg
prøvde den på den andre turen
uten vindskjerm, likte jeg den
bedre. Det er behagelig med fotbrett, for da kan man flytte litt på
beina innimellom, og setet er

ganske behagelig. Men jeg tror at
er du stor, vil denne sykkelen
føles litt liten. Jeg er bare litt
over 1,60, og den var passe stor
for meg. Kombinasjon sete styre
gjorde at jeg hadde en god
sittestilling, og jeg kan tenke meg
at den er også er god på lengre
turer. Bremsene var det heller
ingenting å si på, siden sykkelen
leveres med ABS bremser.
Det geniale med denne er at
man med enkle grep kan fjerne
vesker og vindskjerm, noe som
gir sykkelen et helt annet utrykk.
Man har både tursykkel, og en
strippet sykkel som passer om
man bare skal skli en tur for å
vise seg fram.
Switchback er allerede satt opp
på ønskelista som skal oversendes julenissen senere i
desember. Dette blir garantert
en bestselger.
Pris: 260 900 i en farge, pearl:
263 900 to tone: 266 900 og custom: 271 900.
Wide Glide
De andre syklene som var med
til Kongsvinger var en V-Rod
jubileum, (testartikkel annet sted
i bladet) en Wide Glide, som for-

øvrig var fra 2011, men som i
2012 ikke er noe forandret fra i
fjor, en Ultra (for høy for lille
meg), En Roadking, en XR 1200
(også i høyeste laget) og en
Sportster XL 883N Iron, som for
øvrig er den sykkelen H-D har
solgt mest av i Norge i 2010 av
alle merker. Sportsteren var den
andre sykkelen jeg hadde bestemt meg for å prøve i tillegg til
den nye Wide Glide. Wide Glide
var akkurat som jeg trodde. God
sittestilling, kjøreegenskaper som
det skal være på en Dyna, i tillegg
er den utrolig tøff og se på.
Denne vil nok også stå på min
ønskeliste til jul. Pris 249 900 i en
farge, og 255 900 i to tone.
Ironkjærlighet
Men da jeg kom meg opp på den
knallrøde sportsteren, fikk jeg et
skikkelig flashback til min egen
Elsa, en jernsportster fra 1962,
som jeg skilte lag med for noen
år siden. Selvfølgelig med bedre
bremser, mer kjørekomfort, og
generelt med tanke på at det er
en helt ny sykkel, er denne lille
rakkeren både lekker og utrolig
morsom og kjøre. Jeg har ingen
problemer med å forstå hvorfor

Snap on vindskjerm.
denne selger bra. Skulle jeg hatt
en sykkel til, til småkjøring eller
til litt blandet tullkjøring som en
venn av meg så fint sa det en
gang, er denne absolutt ikke feil.
Sikkert en ideell sykkel om du er
fersk på to hjul, og vil begynne
med en litt mindre sykkel. Løp og
kjøp. Koster bare 124 900.
Mens vi hadde testet sykler,
hadde mørket senket seg, og det
var på tide å begi seg på
hjemveien, med tanke på skumle
elger og andre farer. Og Lazy
Boyz pakket syklene i traileren
og satte kursen for Oslo igjen…

En rød liten lkkerbisken, XL 883N Iron.
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SEX BUTIKER
I SVERIGE

Halvlång modell smidig och slitstark
taslan, med Reissa®
andasmembran.

Merkelig form påV-Rod jubileums
sin bakskjerm. Liker ikke.

DAKOTA 1795 kr
Finns i beige
och mattsvar t.

SANDY
1795 kr
DANNY
1795 kr

Switchback med vesker og
vindskjerm.

Draggin –
äkta kevlarjeans.

Succétältet 4BIKERS

Vi har hela

TÄLT, 4BIKERS MINI
(TVÅ PERS.) 1295 kr

Snabbrest, vattentätt och med
fantastisk kvalitét. Tre olika storlekar,
originalet samt Mini och Maxi.

sortimentet.
POSTVÄSKA
1995 kr

TATTOO
1995 kr

Behagelig med fotbrett.

SAMMA KVALITET
– LÄGRE PRIS

WWW.HANDELSBODEN.COM

BIKE FIGHTER
2495 kr

RYGGSKYDD
SAFE 695 kr

STEFF
2495 kr

BULLET
1199 kr

HÄNGLÅS
395 kr

MC-KÄTTING
495 kr

ENGINEER
NEER
22955 kr

MR
BLACK
LACK
695 kr

HOJLÅSET
395 kr

MAX
3495 kr

STORM
1895 kr

ALIAS
4995 kr

Kule dempere.

HÄNGSLEN 199 kr

KRAGHANDSKE
599 kr

DRY BAG
249 kr
BÄLTE
EXCLUSIVE
199 kr

Switchback uten vesker og vindskjerm.

CRUSADER 1595 kr
STYLE, HERR & DAM BIKER JEANS
1795 kr
1495 kr
Karlstad
Gjuterigatan 28
+46 54 24 06 65

En liten touringsykkel.
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Specialdesignad – lätt att ta
på och av. En stövel för alla,
men speciellt för dig med
bred vad och/eller hög vrist.

Gävle
Södra Kungsg. 59
+46 26 660 660

RAIN
1395 kr

KAPELL från 548 kr

Göteborg (Mölndal)
Ågatan 38
+46 31 67 47 80

Linköping
Vigfastgatan 6
013-329 29 60

Malmö (Fosie)
Hornyxegatan 4
040-21 38 90

ALIAS PANT
3495 kr
Stockholm
Västberga Allé 1
08-645 50 68

Välkommen till våra butiker! Öppettider hittar du på hemsidan.
, "3-45"%t(7-&t(½5& #03(t-* / ,½1* /( t."-.½ t450$,)0-.
104503%&3 #&45-- 7*" /5#65*,&/ 888)"/%&-4#0%&/$0.  7*"
&ʴ1045 03%&3ʸ)"/%&-4#0%&/$0. &--&3 7*" 5&-&'0/ ʴ  
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Per Mortens plan
Da Per Morten Olsen Fra Jaren
på Hadeland kjøpte chopperen
sin, tok han seg ikke bryet med
verken å starte den eller å
prøvekjøre. Han ville ikke
kjøre noe som andre hadde
bygd, og hadde sine helt egne
planer på hvordan sykkelen
skulle bli til slutt.
Tekst/foto: Elin Bakk

Dimmebryter.

Sykkelen kom opprinnelig fra
Nesodden og hadde i sin tid hanket
inn både premier fra diverse utstillinger og berømmelse, da den er
brukt i en reklamefilm for Norvegia.
Men det hadde ingen betydning for
Per Morten. At han ikke engang kom
inn i garasjen med sykkelen fordi den
var så lav, forteller vel litt om kjøreegenskapene på bygget, eller heller
mangelen på de. Sykkelen var bygd
for show, ikke for kjøring. Både tank,
skjermer og lignende var håndlaget
av Hans Erkenfjord hos
Chopperworks i Årjäng. Det hjalp
ikke for denne karen, sykkelen skulle
bygges om. Og den var ikke før
kommet inn i garasjen, før den ble
demontert.
Ny lakkplan
Per Morten hadde alt klart. Sykkelen
skulle være en chopper i ordets
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rette forstand, men den skulle kunne
kjøres. Han ville ha minst mulig ekstra på den, synlige ledninger, kabler
og lignende. Han hadde også en plan
om at sykkelen skulle bli en tribute
sykkel til hyllest for Winos Willie,
som grunnla klubben Per Morten er
medlem av, Nemlig Winos Crew. Alt
av tillatelser var klart fra familien til
Willie. Men da han begynte å bygge,
stoppet det hele seg i at det rett og
slett ikke var plass til det han hadde
planlagt på sykkelen. Dermed måtte
planene forandres.
- Da får jeg heller ta det på neste
bygg, sier han optimistisk.
Og siden Per Morten selv jobber i
lakkbransjen, nå som tekniker, og er
tidligere lakkerer, hadde han selvfølgelig en plan to når det gjaldt
lakken. Og at sykkelen skulle være
grønn var det ingen tvil om.

Spissmutterpynt..

Løftet ramma
Det var firmaet Parts by Martin i
Karlstad som fikk jobben med å
bygge om ramma, slik at sykkelen ble
løftet litt opp. En ny springergaffel ble
bestilt, og da den nye gaffelen ble
montert, måtte også tanken bygges
om, for å få bedre svingradius på
sykkelen. Det ble løst med to
”bulker” som tillater å legge styret
mer over. Planen var å få sykkelen
ferdig til Vårmønstringa til Soppen
mc på Gran i mai, men det ble mye
venting på deler. Også det at gaffelen
måtte sendes tilbake, da Per Morten
ikke var helt fornøyd med krommen
på den, gjorde at tidsperspektivet ble
flyttet fram. Han hadde bestemt seg
for at her skulle sykkelen bli som
han hadde tenkt, og alt stress ble
derfor avlyst. Det var også mange
meninger fra klubbkompiser og
andre om hvordan de mente han
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Snedig løsning for åfåmer
svingradius.

Framlampe.

Per Mortens Chopper har minimal klaing mellom ramme og motor.
Heftig bakende.

Lekkert.
Tekniske detaljer
Sykkelreportasje:
Eier: Per Morten Olsen
Bygd av: Per Morten Olsen
Årsmodell: 57
Type: H-D

Rikitg skotøy hører ogsåmed.

skulle gjøre ting. Men Per
Morten er en individualist, som
gjør som han har tenkt, og lar
slettes ikke andres oppfatninger
bestemme hva han skal gjøre.
Krumspring
Som om ikke det var nok forsinkelser, ble det på forsommeren også et
sykehusopphold etter et
uplanlagt krumspring på
Griserally samme året. Per
Morten fikk ni brudd i ryggen, og
all sykkelbygging ble satt på vent.
For å få tida til å gå kjøpte han
likegodt en 70 modell Dodge
Charger, slik at han hadde noe å
drive med mens ryggen skulle
leges. Siden denne bilen tydeligvis
også var drømmebilen til flere
kompiser, endte det til slutt med
at Chargeren ble byttet til en
klubbkompis, og Per Morten
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hadde plutselig enda en sykkel i
garasjen.
På nyåret i 2011 var Per Morten
bedre i ryggen og atter i full gang
i garasjen med chopperen. Det
neste problemet han støtte på,
var at han fikk ikke plass til
motoren i ramma, da denne nå
var hevet. Dermed måtte dekslene på toppene demonteres og
modifiseres, og den bakre toppen
kunne ikke monteres før han
hadde satt inn motoren.
For å få bedre sittestilling ble
også styret skiftet ut. Planen med
kabler og ledninger inne i styret
måtte også skrinlegges, da t-bar
styrets vinkler gjorde dette
umulig. I stedet ble løsninga
metallomspunnede slanger og
wirer, som tar seg utrolig godt ut
på sykkelen. De eneste instrumentene han har nå, er en
oljetrykksmåler og ei indika-
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Speil.
sjonslampe for lysene. Og en
bitteliten dimmeknapp på styret.
Sykkelen har ellers fått en del
spissmuttere som diskret pynt,
og en fiffig detalj er oljeslangene
ut fra oljetanken. Per Morten har
rett og slett droppet oljefilteret.
Nye prosjekter.
Eksosanlegget er det som sto på
sykkelen da Per Morten kjøpte
den, men det ble kappet og bakerst laget han en liten knekk,
som gjør at det passer bedre på
sykkelen. Den er blitt utrolig
kompakt og fin.
Det meste av lakkeringsjobben
tok Per Morten seg av selv, og til
selve motivet på sykkelen, fikk
han god hjelp av den ikke ukjente
Kazy fra Ålesund.Vi legger også
merke til det lekre speilet som
ikke er større enn en halv
mandarin. Hva man ser i det er

en helt annen sak.
Siden det ble sensommer før
chopperen ble ferdig, har ikke
Per Morten fått kjørt så mye på
den, og den er jo heller ingen
tursykkel. Og har man fire sykler
til i garasjen, kan det jo bli knapt
med tid til å bruke alle, om man i
tillegg skal rekke å jobbe.
- Jeg har nok en plan om å selge
unna litt etter hvert, forteller
han.
Og alle vet at til riktig pris, er
faktisk det meste til salgs. Også
den grønne chopperen. For Per
Mortens del vil det jo bare frigjøre plass til nye prosjekter, for
han kan garantere at til tross for
mange forsinkelser, var dette
definitivt ikke det siste chopperbygget produsert i den hvite
garasjen på Jaren.

Motor: H-D
Gearkasse: H-D
Primær: H-D
Forgasser: S&S
Tenning: Spyke
Eksosanlegg: Custom
Ramme: Ombygd
Gaffel: Springer ,Parts by Martin
Styre: T-Bar
Forskjerm: Not
Bakskjerm: Hand made
Bremser foran: JB
Bremser bak: OMP
Tank: Hand made
Lakk: Per Morten7Kazy
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BE PREPARED
GET YOUR TICKET PREBOOKED FOR 65,- €
Ticket preorder
Dear Super Rally fans,
we have decided to extend the preorder for our Super Rally tickets and offer the opportunity for every biker to get cheaper
tickets. The prebooking starts at the end of october.
The regular admission price at the entrance is 75 euro per ticket – for federation members too!
If you order a ticket in advance, you only pay 65 euro. You can order a maximum of 10 tickets at once.
The advantage for Federation members:
If you can show us your Federation membership card at the entrance, you‘ll receive a discount coupon, which you can use in
our merchandising stand to get a discount of 15% on your shopping.
For all prebookers imperative:
you must print out the confirmation, you received by email and you must show it at the entrance! That‘s the only way we can
check whether you have actually paid. The printout contains your unique order code. No printout --> No entry!!!
The preorder ends at 31-12-2011
There will be an extra cashier for the prebookers.
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DK ansvarlig
har ordet.

Ranni Bakk
President
Hei igjen.
Når jeg skriver dette er det en solvarm
onsdag i slutten av oktober. Jeg frykter
igjen at denne dagen er den siste fine
høstdagen, og bør vel hente ut en sykkel
og tyne siste rest av sesongen. Men først
en oppdatering fra hva som har skjedd
siden sist. Det nye styret jobber jevnt og
trutt, og når du leser dette har vi hatt
stand på Oslo Motor Show 2011 og Børge
og jeg har vært i Edinburgh på
presidentmøte i FH-DCE. Reportasjer
kommer garantert i neste News.
Så litt treffoppdateringer: Late summer
Run i Gudvangen trakk 190 trivelige
gjester i midten av august og ble av noen
velsignet med pent vær. Final Run ble arrangert på Kyrksæterøra i år, og arrangørene er fornøyde med 60 like
trivelige gjester og samme velsignelse i begynnelsen av oktober.
Vi jobber også med planleggingen av
Nordic Run 2012 som er en fellestur i
samarbeid mellom de nordiske landene.
Foreløpig er ikke alle detaljer på plass, men
vi starter 16. juli på Østlandet, fortsetter
opp til Midt-Norge, videre inn i Sverige,
Finland og avslutter i Danmark. Som under
Norway Run, kan folk henge seg på hvor
det passer. Overnatting blir på klubber og i
nærheten av hotell og camping. Mer info
kommer etterhvert, men sett for all del av
noen dager eller uker til dette. Jeg var med
på halve Norway Run i 2008 og blir gjerne
med på en ny tur!
Avslutningvis vil jeg nevne vinterprosjektet
mitt. En stille natt etter et ukjent antall Gin
Tonic, kom Sportsteren inn i drømmene
mine og regelrett krevde å bli ombygd til
bobber. Så nå er det bare å starte et nytt
kapittel i den never-ending-storyen med
tittelen ”Rannei gjør ting hun ikke kan.”
Ved nærmere ettertanke bør jeg vel
tåkelegge tidsperspektivet på dette prosjektet noe. Ellers kan jeg bli tvunget til å
ønske meg vinter sammenhengende i flere
år framover.
Jule- og nyttårshilsen - Rannei Amalie –
President.
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blir jo så glade. Så det er vel verdt det. Så
nå gleder vi oss bare til ei koselig adventstid og ei flott jul.. Og jeg håper å få se
mange av dere på H-D-cruise, som jeg
regner med blir minst like bra i år som i
fjor. Husk vi stiller mannsterke her oppe
fra nord.
Ønsker Dere alle en kjempefin adventstid
og ei fredelig jul.
Stor klem fra Laila

DISTRIKT 2:
Nordland

Nord- og Sør-Trøndelag
JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com

Halloen.
Ja så er vinteren her, og oppsummeringen
av sesongen kan gjøres. Noen fikk mange
mil på Harleyen sin, andre litt færre enn
kanskje planlagt. Det er nå når vinteren er
satt inn, at det er viktig å ikke helt glemme
for eksempel å lade batteriet på sykkelen i
ny og ne.

Heisan
Ja, da sitter du altså der med en fersk utgave av HARLEY NEWS foran deg, og forhåpentligvis koser deg før julestresset
virkelig setter inn. For vi er jo bare i begynnelsen av desember, selv om forretningene innbiller oss at julestria startet for
lenge siden og hadde julemarsipanen i
hyllene allerede i august!
Det ble jaggu noen mil på sykkel i år også
gitt, selv om det så mørkt ut ei stund.
Jubileumstreffet på Frya ble nesten akkurat
som i alle fall jeg håpet på, været var det
dessverre ingenting å gjøre med. Det var
en god del av oss ”baikera” som la turen
innom der, og moro var det, selv om
hovedbandet meldte forfall. Det er lite å
gjøre som trommis med brukket fot…
Selv traff jeg mange gamle og enda flere
nye venner der og stemninga var upåklagelig. Hadde reisefølge med blant annet
DK Heidi fra Finnmarks divisjonen og
triveligere reisefølge skal du lete lenge
etter. (Jens Petter og Franco, jeg har ikke
glemt dere heller….) Turen nedover og
delvis oppover gikk i regn, men hva gjør vel
det når en har gode venner å kjøre
sammen med? Det er bare å sette ned litt
på farten og kle seg det.
Dere får alle ha ei flott og fredfylt jul med
mange harde pakker under treet (eller var
de gjemt i garasjen?) Til vi sees igjen, god
jul og ett enda bedre nytt år!
Jostein.

På det sosiale plan er det jo bare å velge
seg ut hyggelige partys gjennom vinteren.
Bruk websidene og Facebook. Noen
prøvekjøringer ble det på meg i år også, så
når skrivesperren har gitt seg, kommer det
nok kanskje en liten reportasje.
En ting er i alle fall sikkert, H-D Company
klarer alltid å komme opp med noe nytt og
2012 er intet unntak. Og husk: bruk din
lokale DK.
Ha en fin Jul & Nyttår.
H-D Hilsen Stig.

DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei folkens.
Ja da var høsten også over og vi skriver
desember. Og jeg som skulle få så god tid
nå når biken var satt på stallen. Jeg skulle
fylle fryseren med både sopp og bær, men i
ettertid kan jeg selvfølgelig ikke finne en
eneste pakke av verken det ene eller det
andre. Bortsett fra en liten pose med
tyttebær som jeg fikk fra moderen. Men
noe har vi da fått med oss i høst og det
var den alltid så supre høstfesten til
Garbage mc i Ballangen. Festen i år var
selvfølgelig like vellykket som tidligere år,
med masse besøk fra store deler av Nordnorge, og så klart noen fra søta bror også.
Alltid utrolig hyggelig å være hos Garbage,
enten de arrangerer fest eller man bare
stopper for overnatting på tur nord eller
sørover.
Når vi nå skriver desember regner jeg
med at det er flere enn meg som har
stresset med å få adventskalendre klar til
den første. Selv har jeg 48 små pakker som
skal henges på, og hvert år lurer jeg på
hvorfor jeg startet med hjemmelaget
kalender og ikke tok den ferdige på butikken. Selvgjort er velgjort da og ungene
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Hey bikera
I en tid som denne, da mørketida har
starta og jula nærme seg, er det bare å
finne frem levende lys, duftoljer, ullsokker,
pledd, kaffe og baileys, og selfvølgelig
Harley News.
Her i nord skjer det ikke så mange MC
relaterte ting, så tida brukes mest til å
mimre over sesongen som har vært. Det
vil si å se på kartet over alle steder som er
besøkt, og bilder som er tatt, må settes i
system. Og for min del så går tida med til å
planlegge neste års sesong på to hjul. Europa var utrolig bra, så blir nok mer av det
etter hvert.
For å minne på et par ting man bør gjøre
før man setter bort babyen sin,
så er det lurt:
Vask sykkelen godt. Fjern alt av asfalt med
avfetting.
Poler krommen.
Fyll tanken og steng bensinkrana.
Skift olje på motor, primær og gir. Bytt oljefilter.
Ta batteriet inn, lad det opp i løpet av
vinteren og før du setter det i.
Jeg lader en gang på høsten, til jul, i februar
og rett før jeg setter det på igjen.
Få en tørr lagringsplass. Ta gjerne et
gammelt laken eller annet dekke over. Det
bør være noe som puster.
Jeg pleier å spraye olje på krom deler, slik
at de ikke ruster.
Ha en planke eller andre ting under støtta,
hvertfall hvis det er betongdekke der
sykkelen skal stå.
Så er det bare å glede seg til jul, nyåret,
våren og sommeren. Spyle av oljen, sette i
batteriet og gi gass.
Min baby skal muligens få varmeholker,
eller, det er vel egentlig en gave til meg
selv.
Er litt lei av å fryse på fingran.

Jeg minner om at det går an å gi bort et
medlemsskap i julegave, og selvfølgelig HDOCN effekter. Og så går det an å gi
gaver som virkelig kommer til nytte, oljetank i krom for eksempel.
Uansett, jeg ønsker dere alle en fin og
fredfylt jul. Ta godt vare på hverandre, til vi
høres igjen,
God jul og godt nytt år.
MC-hilsen fra DK Finnmark, Heidi

Knut Are.

DISTRIKT 3:

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
HEIDI JOHNSEN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com

viderebringe det i miljøet.
Står på nå letten mot Grannlandet i vest
for høstfest hos Svinkallt mc i Kiruna så
avslutter med å ønske alle en fortsatt god
høst og vinter..

DISTRIKT 4:

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

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

God hjul Harley-kjørere. Et fantastisk
jubileums år for H-DOCN er snart historie. Mange mil er kjørt og nye treff er
besøkt. En rask oppsummering av året
viser at dette har vært den lengste mc
sesong jeg kan huske, med temperaturer
opp mot 20+ langt ut i november. Frya
treffet ble en suksess, selv om været ikke
var det beste. Gudvangen var også verd et
besøk, kjørte over og gjennom mange fjell
for å komme fram til et fantastisk treff.
Final Run som Tornados arrangerte, var
dårlig besøkt, synd for de som ikke var der.

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

Jeg ønsker alle God Jul og godt nytt år.
DK Glenn

Heisann!
Det er snart jul!
Det betyr at det snart er sommer igjen, og
at vi smilende kan fortsette der vi slapp i
høst. Neste sesong blir været selvsagt mye
bedre enn det var i år. Og hvis ikke, får vi
bare pakke sakene våre og rømme landet.
Som alltid om høsten og vinteren, har vi
også i år møttes til krabbefester,
høstfester, swapmeets, bacalaofester, kaffekvelder og andre sosiale sammenkomster.
Selv om ikke alle av oss får kjørt sykkel
året rundt, så får vi da i alle fall møtes
iblant. Det er alltid like trivelig, og korter
også ned vinteren betraktelig.
Noen av bikervennene står også på ski, en
utmerket aktivitet for å gjøre vinteren litt
mindre grusom. Ellers så har vel alle ett
eller annet som skal gjøres med sykkelen
før sesongstart. Det gjelder å holde seg
beskjeftiget så tida går fort!

Det har kommet meg for øre at Nordic
Run 2012 skal ha et stopp her i nabolaget.
I den forbindelse hadde jeg satt stor pris
på ideer fra dere om hvilke tiltak som
burde iverksettes. Det gjelder å ta imot
gjengen på best mulig måte og gjøre møtet
med Sunnmøre til en minneverdig opplevelse. Selv er jeg dessverre bortreist, men
om klubber eller andre har lyst til å gjøre
noe ut av dette, må dere gjerne ta kontakt
og jeg overbringer ideene til rette vedkommende.
Da håper jeg å høre fra dere.
Jeg vet det er tidlig, men nå har jeg ikke
stort mer å si enn et rungende

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

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

Sørvestlandet

Da var sesongen over for denne gang, og
for min del er snart er den andre sesongen
i gang. Jeg snakker om den hvite, med sine
snøaktiviteter. Så jeg jeg har masse å glede
meg til fremover. Jeg kan nevne ATV
kjøring, noe som er meget morsomt
vinterstid.Vi kan også glede oss til masse
kos inne når været er som verst der ute.

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

Hei. skrivende stund banker høsten på
døren, og sommeren er plutselig på hell.
Diskusjoner om vinterprosjekt er godt i
gang, og det som ikke ble gjort i år skal
gjøres nest år. Ja tiden går fort. For å si
det slik, hvor ble det av sommeren? Det
har vært stor aktivitet denne sommeren
og jeg håper at det har gitt positive resultater til de som trenger det mest.
Det er også kommet til en ny klubb i
Namsos. Skeletons Midland. De har virkelig
jobbet iherdig for å komme i gang, og jeg
kan ikke si annet enn at de har lyktes med
det. De er å finne på Facebook. Ellers så er
det gjort mye i forhold til vegnettet, synd
at vi ikke kan presentere Namdalen på
bedre vis, slik er det bare. Som vanlig er
Heroes MC på Bangsund imøtekommende
og serverer kaffe om det kommer noen
innom. De har også tilbud for vinterlagring
av motorsykler om det skulle bli vanskelig
for deg. Selv har jeg hatt en sånn der
sesong og andre utfordringer melder seg
for vinteren. Mange klubber har aktiviteter
på senhøst og vinter, og det er bra for da
er det et alternativ og man kan utveksle
erfaringer og kutte ned vinteren med å
treffes og være soiale.
Ellers så er det bare å si tvi tvi og hade
bra.

DISTRIKT 6:

DISTRIKT 8:
Østlandet

Øystein

Nordvestlandet

Aage.

I skrivende stund har vi vanlig nordnorsk
høstvær, som er pessregn og litt vind ifra
alle kanta, men tempen e godt over
streken på stokken. Cirka +8 sist i
oktober er ganske ok.
Det er vel også snart tid for å få sykkelen i
hus for denne sesongen og heller holde
motet oppe med diverse vinteraktiviteter
av typen som gir godt humør og som gjør
vinteren kort.
Jeg vil også takke alle som tok turen hit på
høstfesten vår helga 14. -16. oktober
og vil si at det er veldig hyggelig å se nye
fjes som man knytter kontakter og vennskap med.
Håper at de medlemmer som er i nærområdet her tipser meg om diverse
happenings
som skjer i mørketidssesongen, så man kan

For dette var virkelig et bra treff, fantastisk
mat, musikk, underholdning og god drikke.
Bike fest på Lerkendal og Oslo motorshow
har H-DOCN også vert.
Forsøket med kaffekvelder på Skansen ble
det ikke så mange av, da det er så mye som
skjer i H-D byen Trondheim.
Det er bare å glede seg til neste sommer,
da skal vi til Lofoten på Norgestreff. Planen
er å unngå E6 kjøring for å komme dit.Vil
du værra med så heng på..

DISTRIKT 7:
Sørlandet

VIDAR OPHEIM

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

Hallo.
Da er tiden kommet for noen ord igjen.Vi
skriver slutten av oktober, og sykkelsesongen er definitivt slutt for i år. Mange
reiser utenlands for å kjøre sykkel og for å
få sol og varme om vinteren og det er jo
forståelig. Det har ikke jeg noen planer om
å gjøre, selv om lysten er tilstede.
Nå når dette bladet har dumpet ned i post
kassen er det vinter og tid for ribbe,
pinnekjøtt og akevitt. Og alt annet som
hører denne tiden til..
Mange har sikkert planer om å gjøre
diverse ting med sykkelen nå i mørketiden,
mens andre nøyer seg med å pakke den
bort og vente på lysere tider.
Vinteren er lang, men det er alltids mye
som skjer rundt omkring, både fester og
gode og kreative arrangement for å gjøre
vinteren litt lysere.
Ønsker alle sammen en fin vinter, en god
jul og et godt nytt år.
Vi sees plutselig…
Vidar

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
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Lesernes Bilder

Eier er Asle Eide i Helter Skelter MC, og gullguttene heter Billy og Balder. Foto, Just B. Glomsås.

Fra Hard Tail Run 2010. Foto, red.

Innsendt av Jostein.

Innsendt av John Bisgaard.

Naturens lakkunst. Foto, Kjell Lindberg.

h.
Max påtur. Foto, Gul Gulset
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Foto, Rita Tangnes.
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Foto. Kari Stensrud.

Softail Custom 87 noe ombygd. fotograf Hilde Søgård.
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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,-
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grafisk produksjon: gampromotion.no

Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490,-

