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Kjære leser

Det er takket være dine bidrag vi kan lage dette bladet.
Slik vil vi ha ditt bidrag:
*

Tekst: sendes som en separat wordfil.

*

Bilder: husk å bruke den høyeste oppløsningen på kamera når du tar bilder som skal trykkes i
bladet. Bruk kjente formater på bildefilenet: jpg, tiff, o.l.

Bilder sendes som separate filer.
Pass på at du sender bildene som fil, og ikke som foto.
Da slipper du at mailprogrammet i pc-en din forminsker bildene.
*

Et bilde må minst ha 500 kb størrelse, oppløsningen skal være 300 dpi i montert størrelse.
Er du usikker på om bildet kan brukes, send et prøvebilde, eller ring eller mail og spør.

Hilsen Redaktøren
Mail: elinbakk@msn.com
Mob.: +47 913 84 050

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, medlems betaling 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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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 &
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Elin Bakk.
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Mot lysere tider...
Siden sist har sola snudd, og det
går unektelig mot lysere tider.
Selv om jeg når dette skrives i
slutten av januar, hørte de
meldte at det skulle bli 42
grader i Folldal. Men jeg har
også sett bilder på Facebook av
en vårlig bekk på vestlandet. Så
det er håp kjære venner.

Selv har jeg hatt en begivenhetsrik høst, og også nå på nyåret er
helgene stort sett booket framover. Julefeiringa på Hurtigruta,
ble på grunn av en ganske
omtalt dame med navn Dagmar,
meget interessant, men vi overlevde da uten alt for mye krabbemating. Med ni meter bølger
over Sognesjøen og sterk
storm, måtte vi bare gi opp og
forlate baren, da møblementet
om bord begynte å fyke rundt i
rommet. Tillegg løsnet isbitmaskina fra veggen og holdt på
å treffe dama som jobba i der.
Bortsett fra litt urolig sjø et par
ganger, hadde vi i alle fall ei flott
julefeiring.
På nyåret har både Conan
Swapmeet og H-D Cruise til
Kiel blitt arrangert, med bra
oppmøte på begge, selv om det
havnet på samme helg. HDOCN hadde ingen egen stand
på Conan i år, og vi beklager
dette, og lover å komme
sterkere tilbake neste år.
Cruiset kan du lese mer om et
annet sted i bladet. Også First
Run på Røros er vel overstått
når du sitter med dette bladet
foran deg. Jeg håper å motta en
rapport derfra, som jeg kan
presentere for dere etter hvert.
Før var vinteren stille tider for
oss bikere.Vi pusset litt på

sykkelen, noen brukte tiden til å
bygge og det pleide å være et
par vinterfester gjennom den
kalde årstida. Nå er problemet
enten at man ikke har nok
helger, eller at lommeboka ikke
klarer å henge med på alt som
foregår. Og med internett og
Facebook får man invitasjoner
fra nord og sør. Mange har også
kaffetreff i uka, der de møtes for
å motivere hverandre, prate tull
og glede seg til sesongen
sammen. En vennegjeng på Østlandet pleier å treffes på en
kafe, men gjorde en vri denne
gangen og inviterte oss til å
delta for å lage en reportasje.
Kreativt. Jeg anbefaler også
Monica Votviks artikkel om
hennes motorsykkeltur i
Himalaya. Heftig lesning og
flotte bilder.
Treffsesongen står for døren, og
det er mye og velge i. Regner
med en del av dere skal på
SuperRally i Ballenstedt i Tyskland på mai.Vil dere kjøre flere
sammen, bruk gjerne Facebookgruppa vår, for å få flere til å
henge seg på. Mange savner
kanskje noen å kjøre sammen
med. Selv vet jeg ikke om jeg får
det til enda. Må ta et dypdykk i
lommeboka og sjekke
kalenderen for barnehelger, før
jeg kan bestemme meg. Derfor
oppfordrer jeg dere til å ta
masse bilder, som dere sender
til bladet etterpå. Så de som må
holde seg hjemme, også får se
hvordan tyskerne arrangerer
SuperRally.
Vi i H-DOCN kjører vårt vanlige treffprogram. International
Rally blir også i år arrangert på
Frya Leir 13. – 15. juli med års-

møte, RTTAF kjører fast
prosedyre i Storfjord 20. – 22.
juli, Late Summer Run blir i år
flyttet. Nytt treffsted er Herdla,
cirka 40 minutter nordvest for
Bergen. Herdla har flott natur,
mye historie og eget krigsmuseum. Det vil bli muligheter
for overnatting på rom og god
plass til telt. Mye er fremdeles
under planlegging, og datoen er
17. -19. august. Det blir som
vanlig båttur, god mat og når
man i tillegg har mulighet til å
besøke Vestlandets hovedstad
Bergen skulle det vel tilsi en
suksess, melder styremedlem og
medarrangør Stig Jensen. Så
oppsummerer vi sesongen på
Final Run på Kyrksæterøra hos
Tornados MC, 22. – 23.
september.

Vi er også med å arrangere
nordiske samarbeidet som har
fått navnet Nordic Run. Det er
et run som går gjennom Norge,
Sverige, Finland og Danmark, og
har samme konsept som
suksessen Norway Run som vi
hadde i 2008. Reiseruta ligger på
nettsidene våre, og du finner
den også i treffkalenderen i
dette bladet. Nærmere info
kommer når plakaten er klar,
den er det svenskene som skal
lage. Nordic Run starter dagen
etter International Rally, så her
ligger det an for en kombinasjon.
Til siste nummer av News kom
det få saker inn fra dere
medlemmer. Derfor oppfordrer
jeg dere nå til å ta fram bilder
og gode historier, og bidra litt til
bladet. Det kan fort bli kjedelig
om alle sakene skal komme fra
min penn, da mitt reisebudsjett

er noe begrenset. Ta noen fine
bilder av en sykkel du liker, gå
på garasjebesøk til en venn,
skriv en liten historie om
ferieturen eller et treff du var
på. Har du noen gode bilder, og
gir meg noen stikkord kan jeg,
om du ikke føler for å skrive
selv, være behjelpelig med å utforme teksten. På den måten
blir bladet mer variert og
stoffet mer geografisk spredt.Vi
har også begynt med premiering
for gode saker og bilder, så her
kan du bli både rik og berømt i
tillegg til at du gjør en god gjerning. Se info lenger bak i bladet.
Om du savner butikksidene i
bladet denne gangen har det sin
naturlige forklaring. Firmaet
som skulle ta over butikken er
blitt solgt til en større firma, og
vi er trygg på at den er i de
beste hender. Dette har imidlertid gjort at prosessen blei litt
forsinket, men kasserer Vegard
kan melde at utviklingen av nye
og kule produkter går for fullt.
Når du nå sitter med HN
nummer 1, vil noen av de nye
produktene alt være klare. Link
til ny butikk finner du på
www.h-docn.no

Da gjenstår bare å takke for
meg for denne gangen. Neste
gang vi ses skriver vi slutten av
april og mange er nok alt ute på
veien. Til så lenge, ha det fint,
puss litt ekstra på jernet, gå på
besøk til en venn, og husk fotoapparat, penn og blokk.
Vennlig hilsen
Redaktøren.
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Housewarming

Da det i høst ramlet inn en invitasjon til
innvielsesfest i det nye klubbhuset til
Lady Bikers i Trondheim, satte vi kursen
for Trønderhovedstaden. Både med tanke
på at det ikke er så ofte man får invitasjon fra rene dameklubber, og fordi
Trondheim nok er den ultimate bikerbyen
i Norge.
Tekst/foto: Elin Bakk
Erfaringsvis fra tidligere
bikerfester i samme by, antok vi
at folk ikke ankom så tidlig. Men
da vi ankom i ellevetida, var det
kommet en del folk, og de seg
jevnt på etter hvert.
Til slutt var det foran bardisken
det vi kaller sild i tønne. Det fine
med dette er at det er utrolig
lett å komme i snakk med folk,
når man står så tett. Bak baren
sto blide Ladys og Pre Ladys som
er navnet på klubbens prospects,
og serverte leskende drikke i
rasende fart. En diskjockey
sørget for musikken, og på
dansegulvet var det stadig ivrig
aktivitet.
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H-D klubb
Alle i klubben kjører HarleyDavidson. Gjennom årene har
medlemmer kommet og gått, og
klubben består nå av fem ladies,
og fem pre-ladies. Ingen av de
som var med å starte klubben i
1992, er med i dag, men flere av
dagens medlemmer har vært
med siden tidlig på nittitallet.
Lady Bikers fyller i år 20 år, noe
som i følge damene skal feires
med brask og bram senere i år, i
det nye klubbhuset. Gjennom
årene har Lady Bikers hatt
tilholdssted flere steder i byen,
og hver gang har de måtte be-
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gynne fra skratch, med oppussing
og innredning. Når de nå fikk
tilbud om å ta over lokalene
etter en annen bikerklubb som
skulle flytte, kom de til dekket
bord, og har kun bidratt med sin
egen personlige touch, før de
flyttet inn. Lokalene ligger på
Selsbakk i Trondheim, og huset
tidligere Town Ridge MC.
Keltisk symbol
Klubbens medlemmer kjører
mye i både inn og utland. Noen
har vært på Sweden Rock i flere
år, og flere av jentene har kjørt
Route 66. Nederland har også
vært et turmål, og de har vært
flere ganger i Skottland, England

og Irland. Dette mye fordi de
synes disse landene har interessant kultur og historie, ikke så
ulik den norske. Det er også her
de har fått inspirasjon til sin
klubblogo, som har elementer fra
keltisk historie. De har to klubbturer i året hvor alle er med. En
på vinteren og en på sommeren.
Ellers deler de seg ofte opp,
siden det er vanskelig for alle å få
ferie på samme tid. I det nye
klubbhuset skal det til neste
vinter foregå både vinterlagring
og mekking. Denne vinteren har
de ikke fått flyttet med seg syklene enda, og har derfor leid ut
litt av lokalene til to band som
har øvd her.

Travle Ladies bak baren.

g party
Smalltalk.

Lisbet lemper øl.

Trivsel i baren.

Konsentrerte.

Dansegulvet.

Terje venter påtur.

Flere ladies, men disse kommer fra
Only Ladies mc
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På H-D i Russland

Welcome to Russia.

Foran Eremitasjen St Petersburg.

Å dra på Harleytur til Russland er ikke så skummelt som
mange skal ha det til. Jeg har vært over et par ganger, og
vil gjerne dele noen erfaringer med dere som har lyst til å
krysse grensa, men som kanskje er litt usikre.
Tekst/foto: Monica Votvik
Første gang jeg var i Russland er
riktignok noen år siden, nærmere
bestemt i 2000. Da gikk selve
grensekryssinga rimelig greit. Jeg
var på vei fra Kirkenes til
Murmansk, og kjørte min gamle
panhead. På forhånd hadde jeg
gjort litt undersøkelser, og bestilt
visum gjennom turistkontoret i
Kirkenes. Der fikk jeg også siste
oppdateringer på veistandard og
lignende. Grensekontrollen gikk
som nevnt fint, men det var mange
militærkontroller, med stengte
veier underveis. Dette var ikke noe
stort problem. Det tok bare litt
tid, og sannsynligvis har dette forandra seg i løpet av de siste årene.
Veistandarden var dårlig, men ikke
verre enn at det gikk greit å kjøre.
bare man tok det med ro.
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Fram og tilbake
Nå i juni i år, hadde jeg en ny tur
over grensa. Denne gangen valgte
jeg å ta ferja til Tallinn, og krysse
grensa Estland-Russland gjennom
byene Narva – Ivangorod. Planen
var St Petersburg, deretter litt sørover, før jeg dro vest igjen mot
Lithauen og SuperRally. Jeg hadde
på forhånd fått visa gjennom Pasvikturist i Kirkenes, som var utrolig
servicemindede og raske. Å krysse
grensa her, var ikke like smidig som
i Pasvik 11 år tidligere. Først måtte
man til ene enden av Narva for å
betale 1 € i gebyr, så tilbake til
grensekontrollen på motsatt side
av byen igjen for å avlevere
kvittering på denne ene euroen, før
de åpna bommen. Deretter venta
bortimot 10 ”boder” i løpet av en
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Store på brukte

Firmaet Shelby Europe ble startet for et år siden på
Nesodden. Siden mai 2011, har de holdt til i Nordbyveien i
Ski, og i salgshallen står biler og motorsykler for enhver
smak lainet opp. Og ønsker du noe helt spesielt, har deres
amerikanske samarbeidspartner, Al Bitney, tilgang til 5 –
600 kjøretøyer, som du kan velge mellom.
Tekst/foto: Elin Bakk
Fra venstre, Harald, Sven, Al og Cato.
De tar også i mot bestillinger på
brukte deler, motorer og sykler,
de selger ikke nyere sykler enn
2003 modeller, på grunn av importreglene. De leverer også
kjøretøyer til alle EU-land. Om
kundene vil ha nyere sykler, henviser de dem til Lazy Boyz.
Lokalene de disponerer i Ski er
på 600 kvadratmeter. I første
etasje er det salgshall for biler og
motorsykler, kontor og toaletter.
I andre etasje er det akkurat
gjort ferdig et lokale som skal
romme 18 sykler, som er på vei
inn i butikken i disse dager. Da vil
de ha cirka 40 sykler inne på
lager. Av disse er 11 allerede
solgt. I løpet av våren regner de
med å ha 60 sykler i butikken.
- I andre etasje blir det også en
kantine, som vil være åpen for
kunder, mc-folk og andre NAVklienter, som de kaller oss
bikere, sier Harald og ler. For
latteren sitter løst hos disse
gutta.
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Lang fartstid
Storparten av Shelbys kunder er
kanskje ikke den vanlige klubbbikeren.
- Vi har besøk av mange bedriftsledere, nordsjøarbeidere og
håndverkere, som kommer
innom og har et spesielt ønske.
Vi vårt ytterste for at vi skal
klare å oppfylle kundenes ønsker,
forteller Harald Fåråsengen, som
er daglig leder i firmaet, men han
tilføyer at alle er selvfølgelig velkommen i butikken deres. Selv
var han med å starte Rabies Mc
en gang for lenge siden, og var
med der til i 1991, og han har
også vært med i andre klubber.
Han har dermed lang fartstid i
mc-miljøet. De to andre medeierne heter Sven Merhof, og
Cato Berggren, som også har
drevet med motorsykkel i mange
år.
Nå har de dannet sin egen
motorklubb, som har fått navnet
Shelby Rockers, der både bilfolk
og sykkelfolk er med. De treffes
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Daglig leder Harald Fåråsengen.

Harley-Davidson

Butikkens stolthet, en H-D, 1926 modell, starter og går.
for å ha det gøy, og drar på turer
sammen. For dette er en
uhøytydelig gjeng med høy
humor- og partyfaktor.

Strekker seg langt
I andre etasje har de også et rom
hvor Shelbys sitt eget band øver
en gang i uka, og de spiller når

gutta arrangerer partys på huset.
Dette bandet promoterer
firmaet når de er ute og spiller,
og heter Rune Rudberg & Shelby
Europe Band. Og ja, det er nok
den Rune Rudberg vi alle har
hørt om, som er frontfigur.
På sikt satser de også på å få sin
egen mekaniker som kan ta seg

av småreparasjoner, men foreløpig bruker de Oslofjorden
H-D Service til reparasjoner og
lignende.
- Vi følger vanlige norske salgsregler, og går motoren etter en
måned, skaffer vi selvfølgelig ny
motor med neste container.Vår
målsetting er å ha den beste

servicen og vi kan også konkurrere i pris.Vårt motto er at vi
strekker oss langt for at kunden
skal bli fornøyd. For et godt
rykte er den beste reklame, avslutter Harald.

Kontoraktivitet.
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En sånn kunne man vel trengt, om lotopremien kommer fykende inn.
Mange av syklene i butikken er allerede solgt, og nye er påvei inn.

26
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Dette kunststykket laget bare av bil og mc deler er ogsåtil salgs.

Her skal det ogsåfylles opp med brukte H-D.

Norges største utvalg i brukte
Harley -Davidson til garasjepriser.
Leverer til alle EU-land.

Besøk våre lokaler Nordbyveien 122, 1406 Ski

Åpningstider:
Hverdager 10.00 til 17.00 • Lørdager 10.00 til 14.00
Kontakt:

Daglig leder; Tlf: +47 +47 454 26 666
Markedsansvarlig: Tlf +47 452 21 000
Mail: post@shelby-europe.no • harald@shelby-europe.no
sven@shelby-europe.no

www.shelby-europe.no
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MC-kortesje
for Kreftsaken

Bak fra venstre,Tom ,Tommy, Kjell, Inge, Odd,Terje, Ulv,Vegard og Rune. Foran fra Venstre, Ole,Wenhce, Gunn, Christell, og Hans Petter.

Liker du å kjøre motorsykkel og samtidig
vil støtte en god sak, må du sette av
helgen 8. – 10. Juni 2012. Motorsykkelklubben Fatso MC, med hovedsete i Dal i
Akershus, har satt i gang en kortesjekjøring mellom Oslo og Trondheim på
fredagen. Starten er fra Hellerudsletta
klokka 09.00, og deltageravgiften på 300
kroner per deltaker skal gå uavkortet til
Kreftsaken.
Tekst/foto: Elin Bakk
Fatso MC ble startet for ni år
siden av Terje Wilsgård, som er
leder av klubben og hans svenske

28

svoger. Navnet gjenspeiler vekta
til de to grunnleggerne, som da
var godt over 100 kilo. De har
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lettet litt på kravene etter hvert,
så nå har klubben medlemmer
med forskjellig alder, vekt og
størrelse. Faktisk 30
medlemmer, som er fordelt mellom en svensk og en norsk avdeling. Klubben er politisk nøytral
og ikke tilsluttet noen paraplyorganisasjon. Medlemmene i
klubben kjører alle slags merker,
og de har også H-D kjørere i
klubben. I Norge er
medlemmene spredt utover
landet, men flesteparten er
bosatt i Akershus. De har et
klubblokale på Dal i Eidsvoll,
hvor de vinterlagrer sykler, og
her har de faste kaffekvelder
hver onsdag. De pleier også å arrangere en vinterfest, som fo-

regår ute. Da har de oppvarmet
telt, de griller og har diverse
konkurranser på jordet utenfor
klubbhuset.
Samfunnsengasjert
Fatso MC består av samfunnsengasjerte medlemmer, og
klubben ønsker å kombinere interesse for motorsykkel og
kjøring med samfunnsnyttige aktiviteter. Ideen med denne kortesjen fikk Wilsgård da han et år
passerte de som syklet
Trondheim – Oslo.
- Dette må det da gå an å gjøre
med motorsykkel, men da andre
veien, tenkte han, og ideen var
sådd.
Deretter kom planen med en

mc-kortesje fra Østlandet til
Trøndelag, mens man samtidig
samler inn penger til Kreftsaken.
Gjengen i Fatso MC håper på
stor deltakelse i kortesjen, som
avsluttes med et MC-treff på
Storsand Gård Camping i
Trondheim.
- Kreftforeningen mottar i svært
liten grad offentlige tilskudd, og
er svært avhengig av frivillig
støtte, forteller Wilsgård, som
selv har opplevd kreftdiagnoser i
nær familie. Flere av klubbens
medlemmer har også erfaring
med sykdommen.

Terje Wilsgår oppfordrer så
mange som mulig til ådelta
påkortesjen fra Oslo til
Trondheim.

Deltakerpin
- Når du møter opp og betaler
deltakeravgiften, vil du få en pin
med påskrift MC-støtta 2012. Du
kan også støtte saken uten å
kjøre, ved å betale inn kroner
300 til kontonummer 5005 05
11011. Det er viktig at du
merker innbetalingen MC Støtta
2012, forteller Wilsgård.
Fatso MC har også vært i kontakt andre klubber, lag og foreninger og de har snakket med
diverse sponsorer til aksjonen.
Det er også mulig delta bare på
deler av strekningen.
- Vi har allerede fått inn over 50
000 fra sponsorer, og siden
klubben har lagt ut penger til
trykking av brosjyrer, plakater og
laging av pins, var det greit å få
tilbake disse pengene. For nå var
klubbkassa tom, sier han.
Bikerfest
De har også fått med seg Biker shop i Trondheim som sponsor,
og Gartneriet Bar og Restaurant
på Jessheim, som arrangerer en
bikerfest til inntekt for
Kreftsaken 23. mars. Musikken
besørges av Dos Mosquitos, som
også sponser saken med å spille
for 10 000 mindre enn de pleier,
og arrangøren gir alle billettinntekter fra festen til Kreftsaken.
De garanterer at alle kommer
inn, med eller uten vest, for dette
er en fest for mc-folket.
Wilsgård oppfordrer til å møte
mannsterkt opp, både på fest og
kortesje, for å støtte en god sak.
- Vi håper også å få litt positiv
mediedekning med dette arrangementet. Det skrives sjelden
om positive ting når vårt miljø
omtales i media.Vårt mål er
minst 1000 deltakere i kortesjen,
forteller han.
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Utlån

1. Wolfgang Wiesner:
Harley-Davidson
Photographic History
Denne boka er skrevet av en tysk forfatter, uten
at den bærer spesielt preg av det. Den har engelsk
tekst, og omhandler H-D-miljøet både i Europa og
USA.
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusiast,
og har lagt ned
mye arbeid i forfatterskapet.
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv
undertegnede som har
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og annen ahaopplevelse underveis.
2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av HarleyDavidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange fargebilder av høy
kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe som lynkurs for
debutanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme seg bort over de flotte
bildene.
3. Shaun Barrington:
Harley-Davidson - An Illustrated History
En slik H-D-bok som det finnes et utall av.En rask gjennomgang av H-D-historien med mange
svart/hvitt og fargebilder. Syklene som er avbildet er dessverre av en noe varierende kvalitet.
4. Harry V. Sucher:
Harley Davidson – The Milwaukee Marvel
5. Jerry Hatfield:
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er
detaljert beskrevet år for år, delvis også med hvilke vurderinger og avgjørelser som lå til grunn
for dem. Alt sammen er spekket med autentiske foto fra den gang da, av både sykler, tekniske
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.
6. David K. Wright:
H-D Motor Co. Official History
Fabrikkens offisielle historiebok. Delt opp i egne kapitler om konstruksjoner, militærsykler,
racing, etc. Boka er noe tunglest, men kan nok brukes som fasit, da representanter for fabrikken
sikkert har kontrollert alle opplysninger. Et stort pluss for kapitlet som innholder alle modeller
som er laget år for år, og hvor mange som er produsert.Svart/hvitt bilder.
7. Allan Girdler & Ron Hussey:
Harley-Davidson Sportster
Boka tar ganske grundig for seg de viktigste Sportster-modellene. Man får også forklart de
viktigste endringene og hvilken tankegang som lå bak de forskjellige avgjørelsene. Den er dessuten skrevet på en ganske humoristisk måte, det er tydelig at i alle fall en av forfatterne er
en ekte Sportster-patriot. Egner seg godt til moralsk påfyll for alle likesinnede. Mange flotte
bilder i farger.

Parts for Harley-Davidson
Vi tar deler fra BIKE LINE

Kjør forbi avfarten til Strømstad på E6 ta av mot Åmål
ved Statoil i Skee, kjør 7km. mot Åmål, vi er på venstre side
Tlf.: +46 709 99 38 33

www.johnnys-custom.com

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

GamPromotion.no

Bøker:

[medlemsbibliotek]

• Reparasjoner
• Ombygging
• Oppbygging
• Pakninger
• Slitedeler
• Service

Dybdalen 92, 6030 Langevåg
Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20
E-post: rsmotor@mimer.no

8. Tom Isitt:
En verden med Harley-Davidson
Ei bok på dansk som tar for seg Harley-historien i nyere tid. Lettlest med mange
fargebilder av både folk og sykler. Boka egner
seg godt for den som ikke er så stø i engelsk
og vil ha seg et lynkurs om H-D og kulturen
rundt.
Nyhet!
Biblioteket vårt har fått en ny bok. Den har
tittelen : Kunsten å kjøre
motorsykkel og er skrevet av
Finn
Valgermo,
som forøvrig er
et av våre
medlemmer.
Kontakt Tove på
medlemskontoret om du vil
låne denne boka.
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B.R.O.

(Berging, reparasjon og overnatting)

Navn

Hvor

Tlf.

Trond ”Hoffa” Hofsøy

Troms

901 31 001

Heidi Leinan

Geir ”Benzin” Henriksen
Laila Helnes

Knut Are Isaksen

Jostein Mo Andersen
Bjørn Erik Lamøy
Cato Andreassen
Per Ole Tranås

Øystein Lorenzen
Aage Eriksen
Øystein Aa

Øystein Ness

Åge Stavsøien
Geir Stavik

Jan Nerland

Arild Kleppe

Vegard Glomstad

Magne ”Aron” Bakk

MarianneLundstrøm

Finnmark
Troms
Troms

Nordland, Sørtroms
Helgeland

Sandnessjøen
Mosjøen

Namsos/Nordtrøndelag

Inherred/Nordtrøndealg
Nordtrøndealg

Trondheim, Sørtrøndelag
Trondheim/Sørtrøndelag
Trondehim/Melhus
Møre og Romdal

Molde/Møre og Romsdal
Molde/Møre og Romsdal

Åndalsnes/ Møre og Romsdal
Nordmøre/Sør Trøndelag

977 83 015
997 23 612
909 16 618
971 35 109
909 53 289
411 05 243

451 93 844/414 23 728
913 85 007
909 79 292
958 69 200
996 04 315
482 86 890
906 72 007
932 86 693
977 38 705
415 33 456
922 27 294

907 72 887

Melhus – Dombås

988 71 228

Hans Arild Kalleberg

Vestfold

951 99 230

Ronald Storenes

Grimstad

Kjell Arne Vole

Gunnar Knutsen
Sigurd Langeid

Lom/Fjellstøka rundt

Vestfold

Kristiansand

Thomas Lindal

Flisaområdet

Glenn Edqvist

Stavanger

Ernst Arvid Seland

Sørlandet

412 60 774
993 96 200
975 14 160
917 75 000
480 29 529
975 07 978

905 32 544

Svein Erik Martinsen

Stavanger

Stig Jensen

Bergen/Hordaland

918 57 115

Ståle Rønningen

Oppland

974 68 383

Elin Bakk

Elverum/Hedmark

Vigleik Jansen

Olav Tveranger
Frode Larsen

Vidar Opheim
Kjell Lindberg

Torgeir Løvtjernet
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Haugalandet

Florø/Sogn og Fjordane

Oppland

Akershus

Oslo/Akershus

Kongsvingerområdet
Nr. 1 - 2012

402 45 596

997 21 264

906 49 472
970 66 660
913 84 050
970 73 804
975 39 943
488 99807

i Norge 2012

April
13. – 14. Aprilfest Fellows mc Trondheim
Info: Toro 93291545 post@fellowsmc.com
Fest på kaia i Trondheim Live musikk

16. juli - 2. august Nordic Run.

5.

Tornados MC, Kyrksæterøra, arrangerer SwapMeet/
Påskefest skjærtorsdag. Swap’et starter kl. 16.00. Live bands,
god mat (bl.a. Arons chiligryte) og drikke. Muligheter for
overnatting.Velkommen! Info, Rannei 97652616

20. – 22. Run to the Arctic fun. www.h-docn.no

14.

Mopeddrag, Dozer MC, Solør. Info: 48029529

27. – 29. Dozerparty Kilenga, Dozer MC Solør. Info: 48029529.

29.

MC-Vårmønstringen i hjertet av Bergen,
på Festplassen kl 12.00 www.rollingthundermc.no

August
10. – 12. Back to basic treff Follebu Pang MC Gausdal
Willy 90115591 pang.mc@hotmail.com
Back to Basic treff. God mat og drikke, bademuligheter og
landets fineste treffplass.

Mai
1.

H-DOCN Frokost Nebbenes Nordgående
kl. 10.00 før Mjøsa Rundt, buffét kaffe og
h-docn-kake.

25. – 27. Hadelandsmønstringa Custom og Bikeshow
Soppen Mc Hadeland Vanlig servering, teltcamp med
sanitæranlegg. www.soppen.com
25. – 27. Nord-Odal MC arr det 25. KUK i Odal´n, som vanlig på
Skytterhuset. Musikk fre: Iron Maidém, lør: Levi Henriksen,
Thomas Maarud og bra landsens folk før kvelden avsluttes
med A Spoonful of Blues. www.nomck.no
Tlf 62976336/95981185/91360738.
25. – 27. Spiders MC Åsen, feirer 30 års jubileum. For mer info gå inn
på www.spidersmc.no, eller ring tlf +4799169420
Juni
1. – 3.

Tornados MC, Kyrksæterøra, arrangerer 2nd.
Lakeside Run/30 years Anniversary
NB!! DETTE er den riktige datoen om det skulle være
annonsert annerledes noen steder.
Klubben ønsker seg ingen fine gaver til å henge på veggen,
kom heller og ta en real fest. Topp musikk begge kvelder.
Mat og drikke i overflod. Masse plass både ute og inne.
VELKOMMEN! Info, Rannei 97652616

15. – 17. Griserally, www.hydramc.no
22. – 24. Cojones MC Treff Viggja
Helge 45418025 post@cojones-mc.no
Live musikk på lørdag.
Juli
6. – 8.

13. – 15. Oss Inant arrangerer Catfish for 16. gang på rad.
Kjerknesvågen på Inderøya. Info: 91564377

20. – 22. Hawgs mc, Summer Party 25 years. Landstedet på Lena.
Info: Svein Olav 909 82 610 www.hawgsmc.no

17. – 18. Crusing og fest, Fellows mc Trondheim
Kontaktperson: Toro 93291545 post@fellowsmc.com
Utstilling bil mc m/felles crusing. Fest på kvelden.
Live musikk,mat. Info: www.fellowsmc.com
24. – 26. Late Summer Run
Herdla Fort, Askøy.
Info: www.latesummerrun.com. Tlf. +47 91583292
24. – 26. Lucifers mc Høsttreff Info: 92643102
www.lucifers-mc.com
September
22. – 23 Final Run, hos Tornados mc Kyrksæterøra
www.h-docn.no
.
Oktober
20.
Høstfest hos NOMCK. www.nomck.com
20.

30 years anniversary, Hawgs mc
Info: Svein Olav 909 82 610 www.hawgsmc.no

November
3.
Swap-meet Klett samfunnshus, Info: 92643102
www.lucifers-mc.com
Utlandet
15. – 17. Lakes summer Rally 2012 HDRCGB England
015394 42698 hippychris50@yahoo.co.uk
Lakes Rally,Kirkby Lonsdale,cumbria LA6 2DS.England
more info at hdrcgb.org.uk

Trash Treff, Trevatn Velpark, Søndre Land i Oppland. Trash Mc
Kontaktperson: Kjell Heimdal og Trond Høyberget
Telefon: 41930081/90154331 Email: trojoho@online.no
Liveband begge dager m/tedans. Døgnåpen kiosk.
Gode sanitæranlegg. Ellers som vanlig`»Full Gass»

13. – 15. H-DOCN International Rally, Frya
www.h-docn.no
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© Åsmund Lindal

Mat ska’ dem ha ...
Men drekke gjør dem vel ikke? Stor forskjell på dietten fra første
gangen jeg var med på treff på Hindseter i 1987. Men jeg må vel
innrømme at verden nå har blitt mye fetere og delvis bedre.
Noen holder likevel fast på det gamle biker-stuket med tørka
& speka, sånt som akkurat får plass i saltaska på en Twin-Cam ...
Fra 25-års jubiléet på Frya leir i Gudbrandsdalen.
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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H-DOCN informerer:

Valgkomite
Valgkomiteen for nytt styre i 2012 består av Kjell Lindberg, Kate Meleng Moe og Kenna Torkildsen.
Har du forslag eller innspill, ta kontakt med valgkomiteens leder Kjell Lindberg.
Mail: kjell.lindberg@online.no
Skrivekonkurranse
Vi søker flere skribenter til News. Har du levert en sak før og det ga mersmak? Har du tenkt å skrive noe til News, men ikke fått ut
fingeren enda? Nå er tiden inne! Alle innsendte artikler i 2012 vil bli premiert med flakslodd. Alt fra 1 – 10 lodd alt etter hvor bra vi
synes artikkelen din er. På slutten av året får leserne være med å stemme på de beste artiklene i løpet av året, og de tre beste vil bli behørig premiert.
Mail: elinbakk@msn.com
Årets blinkskudd
Sender du inn bilder til lesernes bilder er du med i konkurransen om årets blinkskudd.Vi vil kåre det beste bildet gjennom året, og
vinneren blir premiert. Husk høyoppløselige bilder, og navn på fotograf. Premien for det beste tipset gjennom året er flakslodd, hvor du
kan vinne tusenvis av kroner.
Mail: elinbakk@msn.com
1000-tipset
Bli årets tipser.Vi ønsker flere tips om rå eller spesielle sykkelbygg, spennende foretninger for oss Harley-folk, klubber, garasjer, treff vi
bør besøke og alt annet som kan være av interesse for leserne.Vi ønsker ikke bare tips om utstillingssykler, men også sykler som er i
daglig bruk.
Mail: elinbakk@msn.com

Har du savnet

H-DOCN

butikken?

På grunn av for stor arbeidsmengde på enkeltpersoner har vi
i H-DOCN lagt medlemsbutikken
over i hendene til profesjonelle.
Arnodd Produkter som skulle drive dette for oss ble
solgt 1. 1. 2012, og de nye eierne, som heter Spektrum
Profil, må få litt tid på seg til å utvikle og produsere de
nye produktene. For med ny butikk, kommer det også
nye produkter. De første produktene er allerede klare
når du sitter med bladet. Og vareutvalget vil utvides
etter hvert som de nye produktene er godkjent.
Oppdatert info og link til butikken finner du på
www.h-docn når det er klart.
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På to hjul på verdens tak
Høye fjell har alltid fascinert meg, og da jeg etter
grundig leting på nettet, fant en tur som inneholdt
motorsykkel, høye fjell, og verdens høyeste kjørbare vei,
var jeg ikke sen om å melde meg på.
Tekst/foto: Monica Votvik
Khardung La - utsikt mot Karakoram Range.

Da jeg først begynte å tenke på
dette, var det Himalaya som kom
opp som den ultimate destinasjon. Men Himalaya er stort,
og strekker seg fra Pakistan i
nordvest, gjennom Nordindia,
Tibet, Nepal, Sikkim, (som er en
liten flik av India) for så å ende
opp i Bhutan i sørøst. Har man
ikke et hav av tid og penger, må
det selekteres. Ikke bare må destinasjonen velges, men også framkomstmiddelet.
I Himalaya med Enfield
India har alltid stått for meg som
et litt skremmende land, med
mye mennesker og vanvittig
trafikk. Men siden turen ble arrangert av et norsk selskap, som
heter Indian Adventures, og
motorsykkelturen skulle vare i
16 dager inkludert reisetid, ble
det dette jeg gikk for. På den
tiden skulle vi krysse Indisk
Himalaya, med start fra New
Delhi, via tog til Shimla som
ligger ved foten av Himalaya. Her
skulle motorsyklene stå og vente

på oss, og resten av turen skulle
foregå på to hjul gjennom byer,
daler, dype skoger og høye luftige
pass på veier av diverse standard.
Jeg meldte meg på i god tid, og
gledet meg som en unge. Syklene
vi skulle kjøre var den indiske
Royal Enfield Bullet 500. Dette er
i utgangspunktet en Britisk
sykkel. De første ble produsert i
1901. Men Inderne fikk lisens til å
produsere komplette sykler fra
1962, og tok over retten til Royal
Enfield navnet i 1995. Royal
Enfield har flere modeller. Den vi
kjørte var en Bullet 500, som har
vært nesten uforandret siden introduksjonen i 1949. Den er
ensylindret, har ca 27 hk og både
elektrisk starter og kick.
Sykkelen var forholdsvis høy, og
viste seg å være ypperlig på de
”noe” ujevne Nordindiske
veiene, og tok seg imponerende
godt fram selv uten knastedekk.
Crazy trafikk
Vi var åtte personer totalt, som
skulle delta på turen. Seks

Fra mc-distriktet
New Delhi.

45

En ”enkel” dag
Dagsetappene var ikke så lange,
men desto mer innholdsrike og
slitsomme. Innholdsrike på grunn
av spennende inntrykk, veier og
natur og slitsomme av akkurat

samme grunn. Første dag skulle
være en ”enkel” dag. Det føltes
ikke sånn.Veien vi skulle kjørt var
tatt av ras, og omveien vi tok
hadde ikke turlederne hørt om
før, og den sto heller ikke på noe
kart. Til å begynne med kjørte vi
gjennom en helt fantastisk dal,
med bratte men frodige terrassedyrkede fjellsider og irrgrønn
dalbunn.Veistandarden var ikke
ille og utsikten var upåklagelig.
Men etter en stund, da vi hadde
kjørt over de første bekkene,
(asfalten var borte for lenge
siden) og over et rykende ferskt
reparert gjørmeras, begynte
tvilen å bli sådd.Vi kom til et nytt
rasområde, som hadde tatt mesteparten av veien med seg ned
stupet, men vi kom greit forbi
med syklene. Heldigvis har jeg
ikke høydeskrekk. Følgebilen var
det verre med.Vi måtte bygge
opp veien med steiner, og skyfle
bort en del gjørme, før han
kunne forsøke. Og med felles
innsats og oppmuntrende tilrop,
som den indiske sjåføren ikke
skjønte et ord av, fikk vi bilen
over.
Bare for å stoppe fullstendig opp
et par kilometer lenger opp i
bakken.

”Ganske dårlig vei” viste seg å
være et mildt uttrykk for helt for
j….lig! Veien bestod her av
gjørme, en slags hjemmelagd brostein med rullesteiner, og bekker
som rant i strie strømmer over
den såkalte veien. Alt mens vi
kommer lenger og lenger opp i
høyden. Skogen ble tettere og
tettere, tåka kom sigende, og det
begynte å skumre. Et par
deltakere kjørte til skogs, et par
fikk bøyd bakbremsepedalen, så
den sto bak-frem på grunn av
slag mot steiner, og alle begynte
å bli litt småslitne.Vi kom heldig-

”Ganske dårlig vei”
Der satt det en flokk indere på
et pledd midt i veien, foran en bil
med knekt forstilling. Grunnen
var selvfølgelig at veien videre
var ”ganske dårlig” etter Nordindisk standard. De nektet å la
oss prøve å flytte bilen, og det
resulterte i at vi fortsatte forbi
og videre mot Shoja, som var
dagens etappemål, mens
følgebilen måtte snu.Vi tok med
det nødvendigste og håpte å se
den igjen i løpet av et par dager.

Bakbrems bak-fram.
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Royal Enfield guru.

deltagere og to turledere. Alle
nordmenn, så språket var ikke
noe problem innad i gruppa. Jeg
var veldig spent på det å reise på
en arrangert mc-tur. Jeg kjente
ingen av de andre på forhånd, og
var eneste kvinnelige innslag i
gruppa. Men det viste seg at
dette var en knallfin gjeng, og på
så krevende veier, var det
akkurat passe. Da vi møtte opp,
stod syklene der de skulle. Etter
å ha gjort oss litt kjent med
sykkelen, og ikke minst sjekka at
hornet fungerte, (sykkelens
viktigste instrument viste det seg
etter hvert) ble det litt småjusteringer her og der. Deretter var
det bare å kaste seg ut i den
crazy trafikken. Shimla er en by
med 170 000 innbyggere. Den
ligger på en fjellrygg på cirka
2200 meter over havet, og
husene er spredt nedover
dalsidene. En riktig sjarmerende
by, som britene brukte som
sommerhovedstad under
okkupasjonen. I India er det
venstrekjøring, og veiene er
smale, svingete og ofte i dårlig
stand. I byene er det et sant kaos
av biler, mopeder, folk, kyr, esler,
hunder og søppel. Det å kjøre
gjennom Shimla, som første
stunt, var rett og slett fantastisk.
Syklene var lette å manøvrere i
kaoset, og det var utrolig gøy å
kunne sno seg gjennom trafikken
mellom alle bevegelige innslag, og
tute seg fram, uten å tenke på
trafikkregler. Dette er akkurat
det de forventer, og det var
superfestlig.

Verdens høyeste pass - 5600moh.
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vis fram til overnattingsstedet
etter hvert, ganske trøtte og utmattet, men enige om at denne
første ”enkle” dagen hadde vært
utrolig spennende. En hel dags
kjøring hadde tatt oss hele 170
kilometer fra Shimla.Vi så alle
lyst på livet, og fram til resten av
turen med spenning. En liten
trøst var at turlederne også
syntes at denne veien hadde
vært noe i overkant interessant.
Majestetiske fjelltopper
Dagen etter var vi uthvilte og
med friskt pågangsmot fortsatte

vi vår eventyrlige ferd på to hjul i
retning nordover. Først i tåke og
lett yr. Deretter, når
høydemeterne kom under 3000
igjen, klarnet det opp med sol og
blå himmel og riktig så mange
plussgrader.Vi kjørte gjennom
byen Manali som er kjent for
deilige epler som de eksporterer
til hele India, (vi måtte stoppe og
smake) og mot neste høye pass
som heter Rhotang La. Nå var vi
på Highway 21, eller Manali-Leh
highway som den også heter.
Veien snor seg oppover mot en
rasteplass som heter Marhi, og
her fikk vi en forsmak av de
majestetiske fjelltoppene i
Himalaya. På veien hit passerte vi
mange små nummererte boder
langs veien, som leide ut flotte
80-talls varmedresser på
timebasis. Det er visstnok mange
indere som legger helgeturen
opp til Rhotang La, for å base i
snøen på toppen.Veien over
selve passet er stengt hver tirsdag, på grunn av opptørking, leste
vi på et skilt langs veien. Flaks for
oss at det var onsdag, for dette
var ikke turlederne heller klar
over. Litt rart egentlig.Været
hadde vært fint en stund, og
veien opp til Marhi bestod av en
del grus og noe gjørme, men den

er omtalt som en av verdens
verste dødsveier. Men dette
hadde vi ikke drømt om. Det var
lange køer i begge retninger, med
uttallige overpyntede lastebiler
med dusker og glitter, og enkelte
personbiler.Veien hadde dype
hjulspor og tykk gjørme til godt
opp på ramma på sykkelen. Det
var stupbratt ned på ene siden,
bratt opp på den andre. Og dette
varte i 15 km.Vi svettet og spant,
trakk og dytta. Kjørte forbi på
høyre side og kikka flere hundre
meter rett ned, mens vi klemte
oss forbi på venstre side mellom
lastebilene og fjellet.Vi lo og var
dypt konsentrerte og litt oppgitte på samme tid. Da vi til slutt,
etter mye strev, og litt anstrengt
latter nærmet oss toppen, fikk vi
skylt av skoa gjennom noen
bekkepasseringer og vi kunne
foran oss gjenkjenne noe som
lignet på asfalt. Slitne, gjennomsvette og skikkelig gira, kom vi til
turens hittil høyeste punkt på
4000 moh, og ble belønnet med
en fantastisk utsikt! Snødekte
topper på 6-7000 meter i fjellkjeden Zanskar range hilste oss i
møte, og sannelig letta det en
stor ørn med et enormt vingespenn og svevde majestetisk rett
forbi oss. Det var som om den

Vanlige hinder.

som lå foran oss, eller rettere
sagt under oss.Veien ned på
andre sida var mye tørrere, og
svingte seg nedover gjennom uttallige grusete hårnålssvinger. Utsikten var så fantastisk at jeg fikk
tårer i øynene. Både fjellene,
veiene, det å være på
motorsykkeltur i dette unike
området og tanken på alle opplevelsene som lå foran meg,
gjorde meg både rørt og ydmyk,
og jeg følte meg utrolig liten i
denne mektige naturen.Vi
nærmet nå oss bunnen av dalen
utallige høydemeter senere, og

Gjengen påtoppen.

var ikke ille.Vi skjønte raskt hva
de mente etter et par kilometer.

ville ønske oss velkommen og
god tur videre.

Dødsveien
Vi hadde jo hørt at veien over
passet kunne være dårlig, og den

Fantastisk utsikt
Gjørmekaoset lå bak oss, og vi
var fylt med optimisme for det

kjørte noen mil inn sidedalen
Spiti valley, hvor vi skulle campe
for natta. Spiti betyr ”the middle
land” altså landet mellom Tibet
og India, og dalen og områdene
rundt går for å være det minst

befolkede området i India.
Jeg kunne bare fortsatt å fortelle
om fantastiske veier, fjell, folk,
innsjøer og nye spennende opplevelser hver dag, men jeg skal
prøve å summere opp litt, så jeg
ikke avslører altfor mange
detaljer, for de som har tenkt å
ta turen senere.Vi var altså på
vei nordover gjennom disse
ganske så øde områdene, for å
krysse Himalaya. Som dere
skjønner krever dette sin mann,
(eller kvinne) i form av både
kjøretøy og ferdigheter.Veiene vi
kjørte på var som nevnt av
varierende kvalitet, til tider totalt
fraværende, og landsbyene vi
kjørte gjennom mellom Rhotang
La og Leh, var kun mulig å ta seg
fram til tre måneder i året.
Varme smil
På grunn av at vi var så nær
grensa til både Pakistan og Kina,
var det hyppige politikontroller,
og militære overalt.Våre to
turledere hadde alle papirer,
kopier og tillatelser, så det var
ikke noe problem å passere kontrollene, og folk var hyggelige og
imøtekommende. Folk vi møtte
på vår vei, både i landsbyene og
langs veiene, var utrolig hyggelige,
og hadde de største, bredeste og
varmeste smilene jeg noensinne
noen gang har opplevd. Så fattige
kår og slitsomme liv. Men likevel
at de hadde evne til å utstråle en
slik varme, var et rikt minne å ta
med seg. De bodde stort sett i
steinhus eller hus av murstein.
Mursteinen lagde de selv av leire
de gravde ut av jorda. Først
trampa de den jevn, helte den i
former lagd av tre, og lot de
soltørke. Isolasjonen besto av
gress og
dyremøkk. De drev gårdsbruk
med sauer og yakokser, og bar
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gress over til dels store avstander, som måtte tørkes for å
fore dyra med til vinteren. Dette
var karrige, tørre områder, som
de var flinke til å utnytte ressursene av. Og de var, som sagt,
veldig blide. Det var mye manuelt
veiarbeid langs ruta vår. Det vil si
at de hakka store steiner til
mindre steiner og pukk for å fylle
hull med, og enkelte plasser la de
ny asfalt. Den kokte og blanda de
i tønner på siden av veien, før de
fylte opp hull eller la korte
strekker med asfalt. Tungt, helsefarlig arbeid, men det ga sikkert
en slant rupier i lommeboka. Og
det var masse vinking og
tommelen opp når vi putra forbi.
For putre er nok rette ordet.
Vrengt bakbremsepedal
Veistandarden og trafikken tillot
ikke høye hastigheter. Ikke for
det, vi var faktisk oppe i 80
kilometer i timen et par ganger,
og det føltes skikkelig hasardiøst!
Det ble mye å stå og kjøre, for å
avlaste kroppen mot all ristinga,
og litt småjusteringer på syklene
underveis, måtte også til.Vi
hadde ingen større operasjoner.
Det var stort sett ting som rista
løs. Bakbremsepedalen var også
en gjenganger. Den vrengte seg
for flere av oss, på grunn av dyp
gjørme og steinrøyskjøring. Det
mest alvorlige skjedde siste
dagen, da bakramma til Jim, en av
lederne, røyk. Dette løste seg
med mye ståkjøring og improvisering. Alt går, det er bare å
tenke positivt.Vi kom etter noen
fantastiske dager fram til Leh.
Her tok vi inn på et bedre hotell
og skulle slappe av helt til
morgenen etter. Leh er hovedstaden i delstaten Jammu og
Kashmir. Her bor det 27 600 innbyggere, og det ligger 3600 moh.

Vi hadde på turen hit vært over
pass på 5050 moh, så det føltes
nesten som å komme til lavlandet igjen.Vi var framme tidlig
på ettermiddagen i herlig varm
sol. Det tok ikke lang tid før vi
heiv oss i dusjen, fikk på lettere
klær og befant oss ute med en iskald Godfather pils i hånda.
Noen av oss kikka litt rundt i
byen, som er et kaos av
gateselgere, butikker, markeder,
Indere, Tibetanere, Nepalesere,
kyr, esler, hunder og noen turister. Det går direkte fly fra Delhi
til Leh, så de aller fleste benytter
seg av denne transportmuligheten. De skulle bare
visst hva de gikk glipp av!
Opp, opp og opp.
Dagen etter kjørte vi av gårde
igjen, med retning enda lenger
nord. Og det bar opp, opp, og
opp. 2000 høydemeter og mange
hårnålssvinger senere, stod vi på
toppen av Khardung La, som blir
omtalt som verdens høyeste
kjørbare pass. Det ligger på 5600
moh, og veien ble åpna for
trafikk i 1988. Fra toppen var det
en ubeskrivelig utsikt over
Karakoram range, med topper på
over 8000 meter. På selve passet
ligger det en militærbase, en kafé,
uttallige bønneflagg som henger
over alt og et par veiskilt som
forteller hvor vi er.Vi nøt utsikten, klatret litt lenger opp i
fjellsida bare på gøy, og knipset
masse bilder. Og mange knipset
også bilder av oss.Vi var visst
den store happeningen der den
dagen. Indere elsket å ta bilde av
seg selv sammen med oss vestlige tullinger. Et par i gruppen
merka høyden på kroppen, så vi
starta opp igjen og satte kursen
enda litt nordover og ned mot
Nubra Valley. Nå var vi bare få

Luxuscamp.
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Shopping.

mil unna både Kina og Pakistan,
så kontrollene var hyppige. Man
må ha en spesiell ”inner line
permit” for å kjøre hit, så det var
ikke mange andre turister å se.Vi
møtte flere lange
militærkolonner som okkuperte

dalen ligger fjellkjeden
Karakoram range, på andre siden
Ladakh range. Det er vel unødig
å si at dalen er totalt isolert de
fleste månedene i året.Vi overnattet i en liten landsby her, før
vi kjørte samme vei tilbake.Vi
Highway 21.

mesteparten av veibredden, og
måtte foreta noen forbikjøringer
av samme type kolonner under
intens konsentrasjon, på vei
videre ned i dalen.
Motorsykkeleventyret
over
Godt og vel 2000 høydemeter
lenger nede var det som å
komme til en annen verden,
veldig tørt og goldt. Enkelte
plasser var det som en ørken
med fin sand, samtidig som to
elver møttes og skapte et frodig
mangfold langs elvebredden.
Nubra Valley ligger på ca 3300
moh, og på alle kanter var det
høye fjell på 5-6000 meter som
raget høyt over oss med
snødekte topper. Her var
brearmer som forer elvene med
vann, og som gjør at mennesker
faktisk kan leve av jordflekkene
sine her. På den ene siden av

snodde oss oppover og oppover
forbi de obligatoriske
militærkaravanene med livet som
innsats, tilbake over Khardung La
(ny fotostopp) og nedover og
nedover tilbake til Leh. 2000
meter opp, 2000 meter ned.Vårt
indiske motorsykkeleventyr var
over, men for et eventyr det har
vært! Det finnes ikke ord…
Over hvert pass, bak hver sving,
over de tibetanske høyslettene,
gjennom landsbyene, har det
ventet nye overraskelser. Det
hadde vært spennende, utfordrende, morsomt, imponerende
og interessant.Vi forlot våre
trofaste Royal Enfielder i Leh, de
andre tok fly tilbake til New
Delhi og Norge, mens jeg fortsatte mitt Himalaya- eventyr
med 14 dagers fjelltur i Ladakh.
Gjennom nye daler, høye fjellpass
og majestetiske fjelltopper og
enda flere fantastiske opplevelser.

Shimla.

Røffe veier.

RABATT-AVTALER

Fornøyd.

H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre medlemmer.
Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i posten slik at de vet
hvordan dette ser ut.

ON-SAT-SAFE- TRACKER SPORING OG
ALARMERINGSSYSTEM 20% rabatt på Safe Tracker
og etablering. Kontakt Tor Svein Haugen på tlf. 37256000
torsvein@on-sat.no www.on-sat.no Avtale inngått av Ernst
Seland
OSLO BLUESKLUBB
Ved framvisning av medlemskort, får alle inngang til
medlemspris. Ca. 20% avslag. Gjelder hos Oslo Bluesklubb
og arrangementer hos Buckley Pub. Avtale inngått av Bjørn
E.T. Larsen
SANDMOEN KRO Sandmoveien 3, 7072 Trondheim.
25% på all mat, drikke kommer utenom. Medlemskort må
forevises. www.sandmoenkro.no Avtale inngått av Øyvind
Lien
MC-PARTS SWEDEN 5% Rabatt på hele
sortementet. www.mc-parts.se Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin Bakk.

JEGARD HANDEL AS A-rabatt. 10-40% på div. varer.
www.jegard.no Tlf. butikk i Oslo: 41735000
Avtale inngått av Svein Jørgen Rud
YONAS PIZZA
Radisson Hotel, Sjøgata 7,Tromsø
10% Rabatt på Trømsøs beste pizza ved å vise H-DOCN
medlemskort Avtale inngått av Børge Moe

OTTA TURISTSENTER Otta i Oppland (3 km nord
for Otta Sentrum mot Dombås) 25% rabatt på teltplass
(dusj/wc ink) og 15% på hytte / rom dersom du kommer
på en Harley. Mer info på
www.ulvolden.no/nosk/index_no.htm
Tlf. +47 61230323 Avtale ingått av Terje Ulvolden
BESTGRILLEN / BEST FANNREM
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får H-DOCN
medlemmer, ved framvising av gyldig medlemskort.15%
rabatt
Avtale inngått av Ola Bjørkli

BENSISNSTASJONEN BEST/FANNEREM
Får du gratis kaffe. Et naturlig stoppested, beliggende ved
E-39 på Fannrem i Orkdal kommune.Velkommen
Avtale inngått av Ola Bjørkli

MC-Travel Den danske reisearrangører MC-Travel gir
alle H-DOCN medlemmer en generell rabatt på DKK
1.500,- pr. deltaker på reiser til USA. Les mer om firmaet
på
www.mc-travel.dk
DEKKMANN: Følgende rabatter på MCC dekk til
medlemmer av H-DOCN Continental: 30%
Dunlop: 30% - Bridgestone: 30% - Avon: 27%
Pirelli: 27% - Metxeler: 25%

Mirmaris Pizza Resturante, Øragata, Kyrksæterøra.
20% rabatt på mat ved framvisning av gyldig medlemskort.
Tlf. 72454830 Avtale inngått med Johnny Henden

Glopheim Kafe Den fredede retrokafeen (60 talls)
Glopheim Kafe på Atna midt i Østerdalen, tilbyr 10%
rabatt på alt til medlemmer av H-DOCN mot framvisning
av medlemskort.Tlf. 93223309 Avtale inngått av Bjørn
E.T.Larsen
Gudvangen Camping
Gudvangen Camping i Gudvangen, Sogn og Fjordane (på
grensen til Hordaland 50km øst fra Voss) Rabatt 10% på
teltplass / bobil og 5 % på hytte / rom ved framvisning av
medlemskort.
Avtale inngått av Stig Jensen.
BergArt Gullsmedverkstad
Eidsgata 42, 6770 Nordfjoreid
20 % på alle handlaga smykke til H-DOCN medlema
Tlf: 57 86 06 45 E-post: kbergart@frisurf.no
Web: www.bergart.net
HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/øltelt.
Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å tilby klubbens
medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt
og utstyr. For mer info:www.partytelt.net
eller ring meg på tlf 930 67387,
Roar Homble
BÅRRES GRILL OG PIZZABAR V/
SHELLSTASJONEN: 7200 Kyrksæterøra,
tlf: 72 45 22. 15% rabatt på matservering.
Avtale inngått av Aron
BESTEMORS MC: Sigrids vei 11 o
7725 Steinkjer, tlf: 913 66 890.
Harley-Davidson/utleie/ salg av MC utstyr.
10 % rabatt.Avtale inngått av Ove Derås

TERJE WOLD A/S IMPORTØR: Rabattavtale
på Avondekk. Ring Erik på telefon 72 88 93 77
FLOBERGSHAGEN
ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 19702005.Avtale inngått av Thomas Lindal

TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer,
tlf: 74134620.Tommeverktøy - tommeskruer div mekanisk utstyr. Ulike prosentsatser
Avtale inngått av Harald Breivikås.
SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra, tlf: 72 45 14 62.
10% rabatt. Avtale inngått av Aron

JOKER´N PIZZABAR, HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer. Tlf: 77 83 43 44
HØY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655. Dunlop
MC-dekk - 25% rabatt.Avon MC-dekk - 23%
rabatt. Omlegging/avbalansering kr. 125,netto eks.mva. Miljøavgift MC kr. 15,- netto
eks. mva.Vi lagerfører endel MC-batteri. Har

omleggings- og avbalanseringsmaskiner for
MC-hjul.Avtale inngått av Øystein Lorentsen

TRB CYCLES A/S:
7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. Oppgradering av
forgassere. Spesialavtale
H-DOCN.Avtale inngått av Ove Derås
VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag: Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.

HELLINS FRISØRTEAM: Øragata 11,
7200 Kyrksæterøra.Tlf: 72 45 24 70. 20%
rabatt på hårklipp.Avtale inngått av Aron.

BAKK INDUSTRIER: Myrhaugen, 7200
Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 22 50. 20% rabatt på glassblåsing og montering
av Helicoil. Avtale inngått av Aron
RINGLIS DEKKSENTER: 7332 Løkken
Verk Rabatt tilsvarende mva til H-DOCNs
medlemmer.Tilbudet innkluderer omlegging
og balansering.Tlf: 72496950.
Avtale inngått av Torbjørn Sand

WURTH NORGE A/S: Gjelder alle butikker i
Norge..Verktøy/Kjemi/elektrisk/skruer og diverse utstyr
20-50% Ved framvising av gyldig medlemsskap i H-DOCN.
Avtale inngått av Geir "Benzin
ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget kort,
Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret.Avtale inngått av H-DOCN
styret

ABRA A/S,KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av størrelse
på handelen. Avtale inngått av Jan Kåre Krokdal

STEINKJER VULK A/S: 7700 Steinkjer, tlf:
74161300. Dekk og slanger. Ulike prosentsatser.

FLISESPESIALISTEN AS: Myreneveien
30, 4800 Arendal, 20% til alle H-DOCN-medlemmer
ved visning av medlemskort. Kontakt
Henrik Søgaard på telefon 370 28 700 eller
fax 370 28 600.Avtale inngått av Odd Jorkjen
MC-SHOP STAVANGER: 20% på alle
drag-specialities deler.Tlf: 51 82 74 74 Avtale
inngått av Glenn.

MC BUTIKKEN SANDNES: H-DOCN
medlemmer gis 15% rabatt på utvalgte deler. Butikken
holder til i Strandgaten 11, 4307 Sandnes Tlf. 51 97 86 00,
Telefaks 51 97 86 01
SMYRIL LINE: Oppgi ditt medlemsnummer
når du bestiller og få 10 % rabatt.Tlf: 55 59 65 20
www.smyril-line.no Avtale inngått av Oskar Sigurdsson.

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

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

Best Western
Rabatterte priser for motorsyklister Mer enn 110 hoteller
i Norge, Sverige, Finland, Polen og de Baltiske landene
(Litauen, Latvia og Estonia) tilbyr nå motorsykkelkjørere
rabatterte priser i sommer *.Tilbudet gjelder fra 1. april til
30. september* i en natt i et enkeltrom eller dobbeltrom
inkludert frokost. Etter 5 netter får du den 6 natten gratis!
Hvordan bestille et hotellrom?
reservere Du et hotellrom hos Best Western på følgende
måter:
- via vårt gratis reservasjonsnummer 800 11 624
- direkte til hotellet - på www.bestwestern.com .Når du
bestiller via www.bestwestern.com, velger man sted og
dato på forsiden, deretter hotellet du ønsker. Nederst på
hotellsiden skriver du "bikerpass" i
feltet som heter Promotion Field Code.
Man forhåndsbestiller et Biker Pass før man legger ut på
tur. Passet kan bestilles via
hovedkontoret:Tlf: 22 94 40 60, info@bestwestern.com
eller hos hotellet

Bikershop v Siv June Øyen, Trondheim, tilbyr rabattavtale til H-DOCN`s medlemmer, 10% rabatt på alt,
unntatt zodiac produkter.
Avtale inngått av Øystein Næss
25% rabatt på oljeprodukter fra Sunoco på HagiaKarmøy mot fremvisning av medlemskort.
Besøksadresse: Bøneset Næringspark, 4260 Torvastad.
Webside: hagiakarmoy.no
Nettbutikken MC- senteret gir 15% rabatt på
kjøreklær, 10% rabatt på hjelmer (Shoei og HJC), 10%
på bagasjeutstyr (Givi) og 10% på annet/diverse
mc-utstyr til H-DOCN sine medlemmer.
www.mcsenteret.no
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Hvis du vil over landegrensene en tur, bør
du sjekke ut reiseruta til Nordic Run på
hjemmesida vår. Den vil starte på Østlandet etter International Rally-helga, og
fortsette gjennom hele Norden med avslutning i Danmark.Videre er Super Rally
definitivt krysset av på min kalender for
sommeren. Det blir nok akkurat et så
stort og innholdsrikt treff som det skal
være. Forhåndssalget av rabatterte billetter
er forlenget fram til 31. mars, så inn på
hjemmesiden og kjøp billetter. Så sees vi i
Ballenstedt? Det er jo bare noen steinkast
hjemmefra, om man er skikkelig god til å
kaste.

Rannei Bakk
President
Heisann og godt nyttår bikers!
Midten av januar slenger ekle snøfiller på
tvers med iskalde vindrosser, og det eneste
gledelige er at jeg har funnet løsningen for
å unngå følelsen av en uendelig vinter. Begynn med et over middels stort prosjekt
på Harleyen, så fyker vintermånedene
avgårde i enorm fart. Huhei, som tiden flyr
når man har det gøy! Den går forresten
enda fortere med litt trøbbel, venting og
uforutsette hendelser. Så jeg beklager så
meget, men må desverre introdusere to
nye vintermåneder for å bli ferdig til våren.
Sist nevnte jeg at vi skulle på
presidentmøte i Edinburgh på november.
Et utrolig stort og velorganisert arrangement med nesten 200 delegater fra
hele Europa. På møtet fikk vi blant annet
presentasjoner og framdriftsplaner for
Super Rally de tre neste årene. Først ut er
jo Tyskland nå i 2012 og det virker som alt
er i rute. Det neste landet som ble
presentert var Irland i 2013. De har store
problemer med politi som krever
astronomiske summer for å overvåke arrangementet. (Det viser seg nå i ettertid at
Irland har trukket seg fra Super Rally 2013,
da de har ingen mulighet til å betale slike
summer for vakthold som politiet har påkrevd. Den Irske presidenten beklager så
mye, men det er ingenting de kan gjøre for
å få gjennomført et så stort arrangement
under slike forhold. FH-DCE håper at
noen vil ta på seg og arrangere Super Rally
2013 på så kort varsel.Vi får krysse fingrene og se hva som skjer.
Et års planlegging er veldig kort tid for et
så stort arrangement, men med litt
medvind fra omgivelsene, er det utrolig
hva som kan fikses på kort tid.) I 2014 er
det Estland sin tur til å ønske oss velkommen til Super Rally. De har ennå ikke
kommet så langt i planleggingen, dette er
jo også i overkommeig avstand hjemmefra,
så man bør vel dra en tur dit også.
Vi i styre og stell vil få takke for
julekortene vi har fått fra dere
medlemmer. I tillegg har vi fått hyggelige
hilsener på nettet, som til sammen har
gjort at vi har vært glade og julevarme i
hjertene våre nesten helt til nå.

Når du leser dette har H-DOCN allerede
startet treffsesongen. First Run på Røros
24.-25. februar er allerede unnagjort, og
jeg vedder en femmer på at vi som var der
hadde det helt flott.Videre utover
sommeren vil våre treff gå omtrent som
vanlig.Vi etterlyser fortsatt noen som
kunne tenke seg og arrangere Family Run,
ta kontakt med oss i styret, vi skulle
virkelig hatt et familiearrangement i løpet
av sommeren. Treffplakater kommer etter
hvert i blad og på nett. Følg med og sett av
tid til ett eller flere av våre trivelige treff
rundt om i landet.
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Da pakker jeg bagen og flytter opp i
klubben for ei helg i bobberskruingens
tegn. Neste helg blir det en tur til Kiel på
Harley-Davidson & Southern Rock Cruise,
helga etterpå en busstur til Eskilstuna på et
stort swapmeet På februar skal styret
møtes i Ålesund og First Run på slutten av
måneden må jeg bare få med meg. I mars
reiser jeg og visepresidenten til Danmark
på Nordisk Presidentmøte. Og plutselig er
det vår folkens! Jeg må sende dette så fort
som mulig til redaktøren og sette igang
med helgens planlagte prosjekt. Igjen beklager jeg de to ekstra vintermånedene. Jeg
døper dem herved Rubruar og Sabvaslar
og dedikerer dem til alle vinterbyggere
med dårlig tid rundt om i landet.
Snakkes plutselig..
Rannei Amalie

DK ansvarlig
har ordet.

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no
Hei alle. Når dette leses er allerede første
H-DOCN treff overstått, og om få
måneder er det ny sesong for alle både
nord og sør i landet. Som dere kan lese
under de forskjellige DK distriktene, er
det stadig ett eller annet på gang. Husk å
bruke din lokale DK og ikke glem å støtte
opp arbeidet de legger ned for at akkurat
DU skal få det lille ekstra, som gjør vår organisasjon spesiell.

Vårmønstringer og treff kommer, og det er
bare å velge ut. Late Summer Run som jeg
har vært mye engasjert i de siste årene, er
trygt i hendene på Randi fra Skjoldmøy
MC. Nytt treffsted er på Herdla, cirka 40
minutter nord vest fra Bergen. Herdla har
flott natur, mye historie og eget krigsmuseum. Det vil bli muligheter for overnatting på rom og god plass til telt. Mye er
fremdeles under planlegging, treffet er
flyttet til uke 33 dvs. 17.-19. august. Båttur,
god mat og nærhet til å besøke Vestlandets
hovedstad Bergen skulle vel tilsi at dette
blir en suksess.
Ellers trenger vi ny DK i distrikt 6
(Stavanger/Sørvestlandet) og i distrikt 5
(Bergen/Vestlandet). Har du lyst å være HDOCN sin representant et av disse distriktene, ta kontakt med meg.
H-D Hilsen Stig

Nr. 1 - 2012

DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

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

DISTRIKT 2:
Nordland

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com

Hei folkens. Et riktig Godt Nyttår
ønskes til alle dere der ute i vårt langstrakte land. Håper alle Mc-venner hadde
en flott jul og en god start på det nye året.
Vi har hatt en topp jule- og nyttårshelg
med flere fine mc-fester med goder
venner. Her oppe i nord har vi hatt veldig
lite snø så langt i vinter, til glede for noen
og til ergrelse for andre. Er for øvrig veldig
glad for at mørketiden nå er over og at vi
går lysere tider i møte. Og plutselig er vi
ute på veien igjen med biken. Er litt lei meg
for at jeg ikke får med meg Super Rally i år,
men satser på å få med litt av Nordic run
som jeg tror kommer til å bli et supert arrangement. Ellers har min kjære og jeg
kjøpt oss nytt hus og gleder oss masse til å
flytte inn. Da får vi endelig plass til hele
storfamilien. Så nå blir det full jobb fremover med salg av leilighet og flytting. Og til
dere her nord, send gjerne mail til meg om
det som skjer rundt omkring i landsdelen,
av fester, turer o.l så kan jeg formidle
videre. Håper på en tidlig vår så vi får en
lang og super sesong.
Stor klem fra Laila

HEIDI J. LEINAN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Hey Bikera Godt nytt motorsykkel-år
alle sammen!!! Her i nord feirer vi, trad isjonen tro, at sola er tilbake. Det betyr
lysere daga, våren nærmer seg og snart er
ny mc sesong i emning. Og det minner
meg også på å komme i gang med å få på
varmeholkene jeg fikk i adventsgave fra
meg selv. Siden siste Harley News har det
ikke skjedd så mye nordpå. Bortsett fra
MC X-mas Table i Alta, 1. juledagsparty hos
Ragnarok MC og et par andre party, så har
det vært stille i vinter. Harley-Davidson Southern Rock Cruise til Kiel er når du leser
dette overstått, og det kan du lese mer om
et annet sted i dette bladet.
Tida fremover blir ofte brukt til å
planlegge sommerens turer. Jeg har sett på
kjøreruter, via Google Earth, og funnet en
del ruter. Blant annet til SR i Ballenstedt.
Måtte bare snøen tine fortere enn.., ja
dere vet. Hvis noen ønsker å joine, er det
bare å ta kontakt.
De av dere som leser News, som kjører
MC i Finnmark, meld dere inn i gruppa
"For oss som kjører MC i Finnmark"
Der legger jeg ut info om turer, party,
kaffemøter og andre ting.

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

Ja så var det nytt blad igjen gitt!
Å der sitter du med et nytt Harley News i
handa, lunt og trygt vil jeg tro?
Jeg går ut i fra at du som jeg, henter kaffekoppen eller noe, og blar raskt gjennom
bladet første gangen, og skummer gjennom om det er noe som man allerhelst vil
lese først. Det være seg kjenninger eller
nybygde sykler. Og her kjære leser, vil jeg
gjerne at du om du føler for det, sender
inn nettopp bilder med eller uten historien
bak til oss, slik at vi kan speile både flotte
sykler, fester eller bare bilder som påkaller
smilet hos resten av oss, Du kan være med
og gjør ”vårt” blad bedre og interaktivt
som det så flott heter om du skjønner. Har
vi en avtale? Da dette ble skrevet var det
fremdeles kong vinter som regjerte her på
Helgeland og gradstokken viste -5C. Ikke
så ille det, årstiden tatt i betraktning. Men
fremdeles er asfalten enten sleip av
vegsaltinga, dekket av snø og is eller
kanskje begge deler. Uansett er det ikke
forhold som passer for den type aktivitet
vi ”baikera” allerhelst vil drive på med,
eller er det kanskje nettopp det?
Å jo da, i garasjer, verksteder, på mekkeplasser og i klubblokaler rundt om, er
sesongen kommet godt i gang den. Det
hamres, sveises og skrus til høy musikk.
(if it’s to loud – you’re to old) De fleste nå
er inne i en hektisk aktivitet med bygging,
utskifting eller pleier sin trofaste stålhest
der oljer av ymse slag, gammal
bremseveske og annet skiftes ut mot nytt,
slik at en kan være trygg på at redskapen
teknisk fungerer som den skal. Og alt
”stæsj” innhandlet fra landet over
dammen, eller på Finn eller hvor en nå fikk
det fra, er på tur på sin rettmessige plass
rundt om på sykkelen. ”Dæ e bærre
lækkert!” Det diskuteres og planlegges
over en lav sko og realiserer man 25% av
turene man bare skal på, blir det mange å
møte etter veien i år…
Til vi møtes – teik ker!
Jostein

DISTRIKT 5:
Vestlandet

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

Hei alle sammen. Håper alle har
kommet vel gjennom jul og nyttår med
helsa i behold og er godt fornøyde med
både julegaver og julemat.Vi har kommet
over i et nytt (skudd)år med nye
muligheter som det så fint heter.
Vinteren viser seg omsider hvit og staselig,
etter litt ventetid på snøen..
Jeg klarte med et nødskrik å få levert
julegavene rundt i bygda på Road Kingen
på julaften, forøvrig første gangen på 2 hjul
så sent i desember. Jeg rakk så vidt hjem
og i hus, før det slo til med underkjølt regn
og dermed veldig glatt. Dermed har man
prøvd det også. Fremover mot våren går jo
tiden som alltid ganske kjapt, så det er
bare å få kontroll på både
utstyr og fører så man er startklar.
På gjenhør, Knut-Are

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

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

Hei. Det er ingen tvil om at Vårherre har
bidratt litt og kuttet ned ventetiden.
Vinteren har vært skånsom i vårt område i
2011, og nå har sola snudd og det går rette
vegen. Her i Namdalen har det vært stor
aktivitet senhøstes med vegarbeid, mye
forbedringer er gjort og det gir en
trygghet med tanke på bikere som ferdes i
vår landsdel. Det er også stor klubbrelatert aktivitet i området. Flere klubber
har klart å skaffe seg klubblokaler og er i
full sving med å gjøre lokalene klare til
våren og sommeren. Dette lover jo bra og
det er fint om dere lykkes med deres
planer. Dette skal jeg følge opp, slik at dere
også får en plass i vårt blad. Mange er
allerede i planfasen i forhold til aktiviteter
sommeren 2012. Det nevnes Super Rally i
Tyskland samt Norgestreff i Lofoten og
turer hit og turer dit. Da må jeg anbefale
Nordic Run som et alternativ og du finner
informasjon om det her
http://www.hdocn.no.
Skifte av sykkel, nye bremser og nye dekk
skal på plass her, planene er klare. At man
kan planlegge og forberede er jo det
positive med denne hobbyen vi har og det
gjør at tiden går fort mot vår.
Dette får være nok for denne gang, vi
høres.
Aage

ØYSTEIN NÆSS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Hei Da er det meste av vintern unnagjort,
under to måneder igjenn til 1. mai. Og for
den som har vært lat i vinter, er det bare å
starte med klargjøring av jernet. Selv har
jeg vert lat, eller opptatt med andre ting .
Men en sykkel skal være klar til 1. mai
Treffkalenderen er full av interessante treff,
så det blir nok vanskelig å bestemme seg i
år også.Synd at Frya, Catfish og Norgestreffet er på samme helg, skulle gjerne
vært på alle, men jobbhelg gjør at jeg
slipper å velge. Jeg synes for øvrig at
Nordic run virker spennende, og gleder
meg til å høre mer om dette.
Skryt til Lucifers gjengen i Skaun, som har
arrangert 2 swap-meet i den kalde årstida.
Bra arrangement med plass til flere
deleselgere. Ha en fin vår vi sees plutselig.
Øystein

WANTED:
Vi trenger en ny medarbeider i
dette området.Vil du gjøre en innsats for H-DOCN, ta kontakt med
DK-ansvarlig Stig Jensen. Mob:918
57 115 Mail:
shovelpower@broadpark.no

DISTRIKT 6:
Sørvestlandet

WANTED:
Vi trenger en ny medarbeider i
dette området.Vil du gjøre en inn-

sats for H-DOCN, ta kontakt med
DK-ansvarlig Stig Jensen.
Mob:918 57 115 Mail: shovelpower@broadpark.no

DISTRIKT 7:
Sørlandet

DISTRIKT 4:

det treff på New Hong Kong, sammen med
Søgne mc og mange andre, på Tangvall i
Søgne kl .19.00 Første fredagen i måneden
er det treff på Midnight cafe i Kristiansand,
for alle MC klubber og interesserte kl.
22.00. Møt opp tidligere på kvelden og nyt
Osvald’s nydelige hamburgertallerken!
Begge disse anbefales på det varmeste.
Til dere som har jernet hjemme, er det
tida for rengjøringsmidler, pussefiller, wax
og andre ting. Det er fint å ha noe MC
relatert håndarbeid og fordrive vintertida
med. Status for dette året har vært ”mye
arbeid og lite ull”. All jobbing med politikere, kommunebyråkrater og andre
ledere innenfor kommunale og statlige
etater har tatt på, en av grunnene til at
denne sesongen vært veldig lite aktiv på to
hjul. Neste år satser jeg mere på kjøring,
og mindre på jobbing.
Men det er en ting som jeg savner litt mer
av, og det er at dere medlemmer i mitt distrikt tar kontakt. Noen få av dere er
flinke, men er det noe dere andre har på
hjertet, så si fra! Vil dere ha noe arrangert,
eller rett og slett ønsker en prat via tlf.
eller mail, så ikke nøl med å ta kontakt.
Elin, vår kjære redaktør trenger folk med
skrivekløe, også fra oss her i sør! Send inn
noen ord og bilder til henne da vel.
Fatt mot, sola snur om ikke lenge.
Ha det godt alle sammen.
Keep true to the vision, LIVING in your
head!
Harley hilsen fra DK Ernst

DISTRIKT 8:
Østlandet

Nordvestlandet

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

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

Hei igjen! Nå er vi forhåpentligvis ute av
stupmørkets klamme favntak igjen. Når
dette skrives, er jeg så lei av drittvær, at jeg
formelig kan kjenne sikringene rikosjettere
i hodet mitt. Siden lenge før jul, har vi
stort sett hatt storm, orkan og regn. Vi
har hatt Berit, Cato, Dagmar og Emil. Det
jeg ønsker meg nå, er en godværsbolk så
kraftig, at den får sitt eget navn, foreksempel Harley. Eller Fuckoffmøkkavær
da, hvis det absolutt må være noe på F.
Dette ekstremværet kan godt treffe oss
med full tyngde allerede i dag, og vennligst
bare bli stående mellom fjellene til annen
beskjed gis.Mens jeg venter på dette,
studerer jeg arbeidsplan og treffliste, og
ønsker meg både hit og dit. Først skal
sesongen innvies, noe som medfører ulike
arrangementer rundt omkring. Twin
Riders i Sykkylven har sitt årlige Vårslepp i
slutten av april og Ålesund Motorsykkelklubb arrangerer som vanlig Telehivtreffet i
Ålesund den 6.-8. mai. Motorsykkelens dag
markeres i Ålesund den 21. mai. I Romsdalen skjer det også litt ymse, men her har
jeg ingen datoer foreløpig.
Jeg gleder meg stort til Super Rally i Tysk land, og håper virkelig jeg greier å skaffe
meg fri i sakens anledning. Twin Riders MC
i Sykkylven har lovet å ta imot Nordic
Run når den tid kommer, så da er den
biten på plass.
Da har jeg ikke mer å si, ha en fin vår og så
treffes vi snart på veien.

Kjære Harleyvenner!
Jo da, jeg er her, litt gjemt og litt glemt,
men er oppegående og på plass. Sesongen
har nå fått sin perfekte start gjennom
Harley-Riders årlige etter etterjulebord. Er
det noe de gutta i Harley-Riders kan, så er
det å samle folk til fest! For meg har denne
plassen i Lyngdal vært mitt andre hjem i
alle år, og røttene fra familien stikker også
dypt i denne lille sørlandsbyen.
Det skjer litt her i distriktet, på vinterstid.
Vi samles på New Hong Kong, på Tangvall i
Søgne, første tirsdagen i mnd. Kl.19.00 og
Osvald på Midnight cafe inviterer til treff
første fredagen i måneden.
Når det gjelder mc-relatert arbeid, har
dette som nevnt gått litt på hvilemodus,
byråkrater og politikere er ikke akkurat
vesener som gir de mest positive opplevelsene. I år blir det å prioritere kjøring og
hjelpe dere medlemmer i og utenfor klubbene, om dere har noe på hjertet.
Ser frem til sola at skal skinne og D
vitaminene kan legges til side for denne
vinterens mørketid. Det er alltid bedre å få
de rette vitaminene gjennom sol og mat,
men godt det finnes påfyll av vitaminer,
mineraler og lyslamper mot denne mørke
årstida. En skulle definitivt trukket vestover, over Atlanteren og sydover mot
Florida som er mitt favorittsted her på
jorda. Her er det sol, varme, brummende
og vibrerende lyder fra sykler med merket
H-D på tanken. Herfra har jeg positive
minner som har etset seg inn i en enkel
sjel. Ikke glemt å finne frem støvklut og
pussemiddel til Harleyene og med litt godt
attåt, vil vårpussen vil gå som en drøm.
Ha en flott vår!

VIDAR OPHEIM

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

Heisann Ja da er har man kommet i gang
med 2012, nytt år og nye muligheter.
Tiden går utrolig fort og denne vinteren
har så langt når ette skrives vært kort og
snill i forhold til forrige vinter. Med lite snø
og få minusgrader, og godt er det. Mange
av dere har sikkert jobbet på prosjekter
som skal være klare til sommeren kommer
og trenger den tiden som er igjen. Mens
andre av oss bare venter og er startklare
så fort vinteren slipper taket, for nå er
treffkalendrene ute og man siter og ser på
hva man skal få med seg denne sommeren.
Det er som vanlig mye og velge i, og det er
helt umulig og være med på alt.. Jeg har
ikke spikret noe som helst enda i sommer,
bortsett fra 30-årsjubileet til Spiders MC.
Dermed blir det Trøndelagstur i pinsen.
For dere som ønsker å være med på
frokost og kjøring rundt Mjøsa 1. mai, er
det som vanlig samling på Nebbenes kro,
Nord, hvor vi serverer frokostbuffét og
hjemmelaget bløtkake.Velkommen. Jeg har
også tenkt og få til et par dagsturer i
sommer, med besøk på diverse
motormuseer. Dette kommer til å bli
publisert på FB-siden til bladet. Følg med..
Da gjenstår bare å takke for denne gang.
Vi sees plutselig…
DK VIDAR

Get serious about your fun!
Masse hilsener DK Ernst

Siden DK- nytt fra Ernst ved en feil
hadde falt ut i News nr fem, trykker vi
det her, så ingen info går tapt.

Hei alle sammen!!
Denne årstida skal jeg ikke si så mye om,
men den er jo koselig også da. Det er en
fin tid til å treffe likesinnede på diverse
utesteder. Første tirsdagen i måneden er
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