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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.
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Leder...

Da satt man her igjen da for å
forfatte nok en leder, enda jeg
ikke synes det er lenge siden
sist. Skal man ta det som et tegn
på at man begynner å bli litt
eldre, siden tiden går så fort,
eller er det rett og slett det fine
vårværet vi har vært velsignet
med her østpå, som har gjort at
våren har gått som en røyk? Jeg
vet at i andre deler av vårt langstrakte land, har det snødd, eller
regnet hunder og katter i ukevis, veier raser ut og elver og
innsjøer dukker opp der det
aldri har vært slike før. Det
verste er at på Yr.no kan de ikke
love noen store forandringer i
nærmeste framtid.
Jeg snakka netopp med en kompis fra Midtnorge i telefonen og
jeg kan godt forstå frustrasjonen, når de har ti centimeter
vann i kjelleren, og hører på
nyhetene at det er skogbrannfare på sørlandet! Men ikke bli
sure på alle som bor sørpå for
det, og ikke på oss klimaflyktningner heller.Vi kan da ikke
noe for at været er som det er.
Og vi må vel få være glade for
at sola skinner her, om det
regner andre steder?
Jeg er likevel imponert over optimismen blant trøndere,
vestlendinger og folk nordfra.
Og innstillinga til den
trønderske bonden som ble
intervjuet på dagsrevyen i dag,
da reporteren lurte på om han
ikke ble frustrert over at
finværet holdt seg på Østlandet.
”Det kommer vel hit og”, kom
det sindig fra trønderen. Og det
er det som gjør at folk faktisk
fortsetter å bo her, selv om
sommer etter sommer regner
bort. Innstillinga er ”det blir nok
bedre neste år”eller ”det ser da

virkelig litt lysar ut borti der”,
vitner om en ukuelig optimisme
hva været angår. Da er det verre
med folk lenger sør som
surmuler om det kommer ei
skur eller to, som faktisk slutter
igjen, og ikke varer i ukevis. Så
stå på folkens!

Og atter en gang, været får vi
dessverre ikke gjort særlig mye
med, annet enn å beklage oss.
Ikke for å gni det inn, men
mange i mitt område har kjørt
sykkel i flere uker allerede. I min
gate, som i følge naboen er den
siste gata i området som blir
snøfri, var det kjørbart først i
går. Isen har smeltet fort, men
på den siste biten har den vært
standhaftig. Nå har jeg likevel
prioritert å gjøre ferdig det
siste til dette bladet før jeg tar
ut sykkelen, ellers er jeg redd
jeg vil få problemer med
motivasjonen til å sitte inne og
skrive. Dessuten er det litt mye
grus og støv på veien enda etter
min smak. Men etter en liten
regnskur i dag, håper jeg det bedrer seg, og jeg har også sett at
feiebilene er i gang med vår-rengjøringen i gatene. Jeg må innrømme at det ble en liten
prøvetur på lørdag, etter at oljeskift og skifting av en ødelagt
pære var unnagjort. Men på
sleipe grusveier, asfalt med et
lag grus oppå, og til sist på litt is
som plutselig dukka opp bak en
sving, ble det spennende nok for
en litt rusten vårsjåfør. Heldigvis
hadde jeg vett til å ta det med
ro, og det gikk bra.
Jeg har vært litt rundt på noen
reportasjereiser i det siste, og
etter at jeg kom hjem har jeg
tenkt litt på en ting. Dette i forhold til alle klubbhusene som

klubbene holder til i rundt om
kring. Her mekkes det, de har
kaffekvelder, barheng, og fester.
Det er også en del klubber som
sper på klubbkassa ved å leie ut
lokalene til diverse selskapeligheter og foreninger. Og
det er jo positivt, husene blir
mer brukt, og klubbene får
noen kroner i klubbkassa. For
det koster å drive et hus. Det
skal varmes opp og
vedlikeholdes. Og det er dette
jeg tenker på. De fleste av disse
lokalene som etter hvert har
fått en utrolig bra standard, var i
utgangspunktet gamle industrilokaler, utrangerte bedehus eller samfunnshus. Sågar
slakterier og bryggerier har de
vært brukt til. Da sier det seg at
en viss arbeidsinnsats behøves,
før lokalene har dagens
standard og fyller kravene til
brukerne.

Og når jeg nå har reist rundt og
snakket med gutta i klubbene,
er det tydelig at i bikermiljøet
har de klart å bevare noe som i
resten av samfunnet er på vei
ut. Nemlig dugnadsånden.
Mange ungdomslag, og andre
foreninger må rett og slett legge
ned driften, fordi det er ingen
som gidder å bruke fritida på
frivillig arbeid lenger. Er du på
foreldremøter eller årsmøter i
foreninger, sitter de fleste og
stirrer stivt i gulvet, fordi de er
livredde for at de kanskje må
gjøre en innsats for fellesskapet. Kanskje blir de valgt til
noe. Men når jeg ser alle timene
medlemmene i de enkelte klubbene har brukt i fellesskap, for
at klubben deres skal ha et
eget tiholdssted, blir jeg meget
imponert. Alle kjenner noen i
nærmiljøet som har noe å bidra

med og ofte når restauranter
eller kafeer skal bygges om eller
renoveres, gir de gladelig bort
møbler og utstyr som skal
skiftes ut til sine venner. Helt
brukbare ting, kanskje ikke i
årets farge, men fullt brukbare i
mange år. Miljøvennlig er det
også, for gjenbruk er bra. De
fleste klubber har også et par
elektrikere, rørleggere og
snekkere i stallen, og slipper å
leie inn fagfolk. Hadde alle disse
timene rundt omkring i landet
blitt regnet med, hadde vel
tallene i brutto nasjonalprodukt
sett helt annerledes ut.
Så hva er det som er så spesielt
med oss bikere, som gjør at vi
er villig til å ofre så mye tid og
arbeid for fellesskapet. Jeg
mener at det er rett og slett
samhold, felleskap, brorskap og
det at vi rett og slett setter pris
på å være sosiale med
likesinnede. Med disse ordene
vil jeg ønske alle en riktig fin vår
og forsommer, alle skal få sin
dose med sol, om dere bare er
tålmodige. Kjør forsiktig og
klokt, og til slutt, smil til verden,
så smiler den tilbake, selv om vi
er tøffe bikere…
Husk:
• Send inn artikler, bilder og
tips oss.
• Vi har fremdeles fem treff vi
skal arrangere i år, se
plakater lenger bak i bladet,
og møt opp.
• Verv nye medlemmer.
• Husk å melde adresseforandring om du er på
flyttefot.
• Følg med på www.h-docn og
på vår Facebookside.
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Pastorn MC feiret 1

Tidlig vår i Fredrikstad.

Pastorn MC ble startet i Mysen av tre mcfrelste karer, blant dem Bjørn, som
fremdeles er president i klubben. I begynnelsen hadde de ikke noe eget klubbhus, men samlet seg hjemme hos
hverandre.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Glenn Olsen
Lørdag den 24. mars ble klubbens jubileum feiret sammen
med 60 – 70 festglade
bikervenner på et lokale i Fredikstad som heter Kilevold. Her var
det høy stemning, god musikk,
god mat og drikke som det skal
ære i et sånt lag.

Eget lokale
For tre år siden flyttet klubben
inn i Fredrikstad Gamle Bryggeri,
hvor de har et lokale for sosialt
samvær. Her har de hva de
trenger, et lite kjøkken hvor det
ble stekt vafler da vi er på besøk,
en bar, sittegrupper og et eget

bur til røyking.
- Dette rommet gjør livet litt
enklere for de vi kjenner som
plages med astma, om de vil
komme på et barheng, forteller
Glenn.
I tillegg leier noen av gutta i
klubben et verkstedlokale på
samme sted, hvor de driver med
lett customisering og
vedlikehold. Her har de også sine
sykler lagret på vinteren, mens
andre har eget verksted og
vinterlagringsplass hjemme. Siden
presidenten i klubben jobber

Ikke alle har eget øl.

Arild får i seg litt fast føde.
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som mekaniker på H-D Østfold,
er det han de henvender seg til
når de skal til med litt større
operasjoner. Han har eget verksted hjemme i garasjen, hvor han
blant annet har bygd sin egen
Trike.
Faste turer
Onsdager er det offisiell klubbkveld, med kaffe, juging og
kanskje serveres det vafler og.
Her er alle bikere velkommen
innom for en prat, om man har
veien forbi. Ellers prøver de å

15 år på veien
treffes en gang i måneden for å
løse noen verdensproblemer
over et glass øl eller to i baren,
og da inviteres ofte nære og
kjære via nettet og klubbens
facebookside. Guttene som har
unger på deltid har synkronisert
sine pappahelger, et kjent tema i
mange bikerklubber. Pastorn MC
har fire faste happeninger som
de er på hvert år. Blant disse er
Tolnetreffet i Danmark. De arrangerer også sitt eget påskecruise til et sted i nærområdet,
hvor hele familien er med på grilling og sosialt samvær.

Bare H-D
Pastorn MC er en ren H-D
klubb, og består av 11 kjekke
karer i sin beste alder. Åtte
medlemmer og tre prospecter er
de nå, og som i de fleste andre
bikerklubber er de yngste i
klubben så vidt under førti. Av
andre arrangementer kan nevnes
en fast vårfest utenfor klubbhuset. Da rigger de opp presenning og griller og inviterer til en
hyggelig kveld, med langbord, god
mat og drikke. De pleier også å
være med å kjøre tur med
handikappede barn, en arNoen av gutta i baren.

rangement som ble startet av
Fredrikstad Mc. Da samles barn
fra flere institusjoner og får sitte
på en liten runde, noe som er utrolig populært. Noen av barna
pleier å snike seg inn i køen på
nytt, og når de blir spurt: kjørte
ikke du i sted da, er svaret alltid
nei. Dette er tydeligvis årets
høydepunkt for de. En historie
som fortelles, er at et av barna
mistet festet på fothvileren, så
foten ble hengende så slå i
bakken. Han som kjørte sa han
skulle stoppe og sette den fast
igjen. Ingen fare, svarte pas-

Amira koser seg i
hundehengeren sin.
sasjeren, jeg er jo lam så kjenner
ingenting likevel.
B-H-er i taket
Før jeg pakker sammen blokk og

Røykerommet.

kamera må jeg spørre litt om
pynten de har i taket. Her henger
fargerike B-H-er på rekke og rad,
og jeg lurer på hva som har
skjedd. Det fortellers at det begynte med en dame som tok av
sin på en fest, og den ble hengt
opp som suvenir. Og etter det
har vel flere gjort det samme,
men noen har de visst og fått
levert. Etter at jeg fikk svaret på
dette, var det en etternøler som
prøvde seg med at alle damer på
besøk måtte bare av med B-H,
og henge den opp. Den gikk jeg
ikke på da, så jeg returnerte hjem
igjen med B-H-en der den skal
være. Så lettlurt er man da vel
ikke.
Vi gratulerer Pastorn MC med
jubileet, og takker for nydelige
vafler og god kaffe.
Bak fra v, Bjørn,Tom, Arne, Bjørn, Glenn, Roy og Bjørn. Foran fra v, Erling, Arild og Arek.
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Gjestene koser seg.

Kalas.

Klubblokalet.
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Bikerdamer

invaderte Bergen
Og folket danset og koste seg.

Det var i anledning at Hotcpotch MC fra
Bergen fylte fem år, at horder av
bikerdamer fra Østlandet satte kursen
for Vestlandsbyen. Allerede fredag var
stemningen stor, da bandet som skulle
spille på jubileumsfesten lørdag, hadde
spillejobb på en pub på Knarvik. Og de
besøkende gjestene møtte mann, eller
skal vi si kvinnesterke opp.

kvadratmeter, har de en avtale
om å låne Oldtimers MC sitt
klubbhus når de skal arrangere
større fester. Til gjengjeld står de
i baren når Oldtimers selv skal

ha fest. En meget praktisk løsning. Et par av damene i
Hotcpotch MC har også sine
bedre halvdeler i klubben. Eller
var det omvendt? Uansett, festen

Anne Grethe i Hotcpotch MC, med sin søster
Mildrid som for anledningen var bardame.

Tekst/foto: Elin Bakk
Etter at Utenrics, som puben het,
stengte, fortsatte festen ut i de
små timer i Oldtimers MC sitt
klubbhus på Hylkje, like i
nærheten. Her var det leid inn
sjåfører som kjørte festfolket hit
og dit etter som behovet viste
seg. Lørdag på dagen ble det organisert skyss inn til byen og pubrunde i Bergen by, og på
kvelden hadde jentene satt opp
buss fra byen og ut til jubileums-

festen på Hylkje, med retur på
natta for de som holdt til i
sentrum. En del av de besøkende gjestene ble innlosjert i
klubbhuset til Oldtimers, og
noen bodde på hotell i byen.Vi
er imponert over fantastisk logistikk!
Låner festlokale
Siden Hotchpotch MC sitt eget
klubbhus er på bare 30
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Østlandsdamene
var i form.

Og mat skal
dem ha...
dro seg i gang, og på scenen
rocket bandet The Boogiemen
Inc fra Trøndelag, der flere av
medlemmene i bandet var barndomsvenner av Anne Grethe i
Hotchpotc.
Folket strømmet på
Etter hvert som kvelden seg på,
ble gavebordet fylt opp, og inn
gjennom dørene strømmet det
på med festglade bikere fra nær
og fjern, som ville feire damene i
Hotchpotch MC. På dansegulvet
var det intens aktivitet, noe som
tydet på at Trønderbandet falt i
smak hos gjestene.
Ut på kvelden ble det servert
nydelig lapskaussuppe, noe som
gjorde festdeltakerne rustet til å
holde festen gående langt ut i de
små timer. Over 40 tilreisende
gjester kom langveisfra, og fra
nærliggende områder møtte også
folk mannsterke opp. Ca 200
mennesker var innom dørene i
løpet av kvelden og natta. Og da
undertegnede sto opp i åttetida
for å finne veien til flyplassen, var
det enda noen få sjeler som
standhaftig holdt ut.

jentegjeng som trives sammen
- Jeg tror vi er den eneste rene
H-D klubben for damer her i
området, sier Anne Grethe.
Klubbhuset deres er på loftet
over mc-garasjen hjemme hos
henne og mannen Jan Helge, som
forøvrig er medlem i Oldtimers
MC. De mangler nå kun eget
toalett for å kunne ha egne
fester der. Men etter hvert som
ting blir på stell der, skal det
brukes til mer enn klubbmøter
og sosialt samvær. Da blir der
nok både barheng og mindre
fester der. Hotcpotch MC arrangerer en årlig jentetur hvor
de inviterer andre jenteklubber
og bikerdamer til å være med,
og de har hver vår en egen årsfest, som alltid arrangeres hos
Oldtimers. Årets fest føyer seg
elegant inn i rekken av vellykkede
partys.
Mingling.

På tide med dameklubb
De var tre bikerdamer som i
2007 startet Hotchpotch MC.
Det begynte med at damene
som hadde kjørt mc og vært i
miljøet i mange år, syntes det
var på tide å starte en ren dameklubb for de som kjørte Harley.
Det er bare to av de tre som
startet klubben som er med i
dag, da ei av de kjøpte seg
japsesykkel og dermed gikk ut av
klubben. Men de har fått inn nytt
blod, så nå er de fem
medlemmer. De har ikke noe mål
om å bli store, men vil være en

10
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- Vi synes at det var ekstra artig
at så mange dameklubber tok
turen for å feire sammen med
oss, sier Anne Grethe fornøyd.

Vi stiller oss i rekken av
gratulanter, og takker for godt
stell og hjertevarm gjestfrihet.Vi
kommer gjerne tilbake…

Silje fra Hotchpotch MC voktet over
lapskausgryta.

Hektisk foran baren, og bak også.

Janne og Trude sjekker gavebordet.

To glade gutter, Henrik og Terje.

Nåskal du høre her.

Det skåler vi på.

Koser seg påfest.
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Hos Old Timers MC
dene i elva, og til tider hadde han
vannet opp til halsen. Standhaftig
som han var, ga han seg ikke. Og
hjem kom han, ganske så bløt fra
topp til tå. Eller i alle fall opp til
haka.
Huset var i en mistrøstig stand
da de overtok det, men guttene
gikk på med krum rygg, hammer
og spiker. Et par av veggene var
nesten helt borte, så de hadde
litt av en jobb foran seg. Etter to
år med oppussing, var de kommet så langt at de kunne ha den
første festen i eget klubbhus.

Bak baren fra v.Trond og Odd. Foran fra venstre Kalle,Terje
K, Frode og Jan Helge. ikke tilstede, Leif og Terje A.

For å bli medlem i Old Timers MC, må du
enten være over 30 år eller ha sykkel som
så gammel. Dagens medlemmer
i klubben fyller lett dette kravet. Men
skulle du komme inn her og ikke fylle
kravene, må du nok ha et juniormerke på
ryggen.

Bygget basseng
Gjennom de 18 årene klubben
har hatt tilholdssted her, har det
blitt pusset opp rom for rom og
etasje for etasje. Et av de siste
prosjektene var å pusse opp hele
det store festlokalet, noe som
også innebar å skifte hele gulvet.
Det gamle gulvet var så utslit at
de faktisk opplevde at personer
gikk gjennom det. De har også
gravd opp under huset, kjørt
bort mengder med stein og jord
og støpt nytt gulv med skikkelig
membran. Der det før
sto sjøvann ved flo sjø, er det nå
blitt kjeller og skal bli verksted
etter hvert. Guttene i klubben
pleier å fleipe med at de har byg-

Tekst/foto: Elin Bakk
Dette var nok mer aktuelt da
klubben ble startet i 1988, av en
motorsykkelinteressert kompisgjeng som ble enige om å starte
en MC-klubb. Tilholdsstedet
deres den gangen var noen brakker på Hylkje i Åsane. Plutselig
fikk de beskjed om at de måtte
flytte ut, og det på en dags varsel,
fordi det skulle bygges garasjer
der. Det hastet vel ikke så ille likevel har de funnet ut i ettertid,
for brakkene står der den dag i
dag.
Like nedenfor brakkene, sto et
gammelt ullspinneri som sto
tomt. Herfra hadde de tidligere
lånt noen materialer til brakkene
mens de holdt til der. Etter litt
undersøkelser om huset gikk det
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i orden med handelen, og de ble
huseiere. Nå hadde de i alle fall
betalt for plankene de lånte, og
selvfølgelig bar de plankene ned
til huset igjen.
Stor oppussingsjobb
Huset har en flott beliggenhet,
litt for seg selv nede i en dal, 100
meter fra sjøen ved utløpet av en
liten elv. Før i tiden, da bygningen
ble brukt som mølle, kjørte
båtene helt inn til huset. Nå er
det mindre med båttrafikken og
litt grunnere vann, men historien
forteller at en kar fra klubben
skulle ta snarveien over elva da
han skulle gå hjem en tidlig morgen etter en fest. Men han
bomma litt på de grunneste ste-
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Terje K. og Kalle.

get basseng - ikke for å bade i,
men for å holde vannet ute. Det
gamle verkstedet var i første etasje og her ble det gjort vedlikehold og mindre ombygginger av
syklene. De håper at når det nye
verkstedet nå er ferdig, skal det
også bli mer tid og plass for
bygging av sykler.
Blomster fra bidragsfogden
Klubbhuset deres er på 1400
kvadratmeter, fordelt på fire etasjer. Her har de flere soverom,
privatavdeling, festlokale med
scene og bar, kafe, og kjøkken.
Oppe er der også en bar, sittegrupper, toalett og dusj og på
hemsen finnes et langbord. Selv
om huset nå begynner å bli utrolig bra, har de enda noen planer i
forhold til nytt kjøkken og bad.
Men før den tid skal de ha en
oppussingspause. Så mange år
med oppussing tar hardt på medlemmene og ikke minst deres respektive. De fleiper med at de
har fått blomster fra bidragsfogden til tider. Riktig så ille er det
nok ikke, men de kjenner at de
nå vil bruke fritiden til å skru,
omgås med andre bikere og
kjøre motorsykkel, og ikke bare
til husbygging.

vært med siden starten. De teller
nå åtte medlemmer og et æresmedlem.
De har kaffekvelder hver tirsdag,
så er du i området, stikk gjerne
innom for en hyggelig prat. Her
er alle velkommen.
Vi er litt usikker påhva slags tid
man går etter her, for av tre
klokker i baren var ingen riktige.
Men fine det var de.

Tøffe bikere påvei påtreff påOsterøy med minimotorsykler.
Veggmalerier
Men litt har de da fått kjørt opp
gjennom årene, til tross for all
byggeaktiviteten. Old Timers MC
arrangerer fast to arrangementer
hvert år. Det ene er Vestlandstreffet som foregår i juni, som fra
å være et vanlig mc-treff, gikk
over til å bli en fest på klubbhuset fordi det regnet vekk gang på
gang. På høsten, i november, har
de Rullatorparty. Da pleier det
ofte å være 3 – 400 mennesker
tilstede, og de har flere band og
tatoovør på besøk. Med et så
stort og flott klubbhus funker
det fint med så mange gjester. På
festene er de kjent for at det er
god stemning og at de har god
mat. Siden de har to kokker blant
klubbens medlemmer, er kanskje
ikke det så rart.
Den nyoppussede festsalen har
møbler fra restaurant Baronen
og Baronessen i Oslo, og er lys
og luftig. I dette rommet, og
spredt rundt i klubbens lokaler,
finnes flere store veggmalerier
som ble laget av en kunstmaler
som fikk bo i huset ei stund. Da
de pusset opp, sagde de ned en
hel vegg som inneholdt et stort

maleri, og hang det opp igjen når
det ble ferdig. Over scenen henger bilde av mannen som er opphavet til klubblogoen deres. Og
uansett hvor i rommet du er, ser
det ut som karen på bildet følger
deg med øynene. Spooky.

Veggmaleriet som pryder scenen.

Godt naboforhold
Old Timers MC har også et veldig godt forhold til sine naboer.
Huset blir brukt litt som et samfunnshus for folket i nærområdet, som låner det når de skal
arrangere noe, og det er aldri
bråk eller klager når de har fester der. Guttene tror at det at de
er folkelige og ikke tar seg selv
særlig høytidelig er litt av årsaken
til det gode naboforholdet. En
gang de skulle til Osterøy på et
treff, ankom guttene på minimotorsykler. Det var litt av et syn da
de kom av fergen, før lemmen
gikk opp og det eneste du så av
de var toppen på hjelmene
deres. De pleier også å ha en blåtur i året, og da har reisemålene
vært både England,
Budapest og seiltur til Danmark.
Old Timers MC er en ren H-D
klubb, og tre av medlemmene har

Her driver de og innreder sitt nye verksted.

Klubbens medlemmer foran
veggmaleri i festlokalet.

Neste generasjon biker, Silje
Småvik på12 år poserer på
pappas sykkel.

Her holder Old Timers MC til.
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RESULTATREGNSKAP 2011 M/ BUDSJETT 2012
Harley-Davidson Owners Club Norway
DRIFT AV H-DOCN
INNTEKTER
Medlemskontingenter
Treff / arrangement
Butikksalg
Rente- og finansinntekter
SUM INNTEKTER

Budsjett 2011

31-12-11

Rest av budsjett

Budsjett 2012

920 000
140 000

928 650
225 957

-8 650
-85 957

15 000
1 075 000

15 818
1 170 425

-818
-95 425

930 000
175 000
10 000
15 000
1 130 000

DRIFTSKOSTNADER
Kontorhold/leie
Data / andre kontorkostnader
Regnskapshonorar
Kontorrekv./trykksaker/abb.
Telefon/internett
Porto
Andre kostnader
Styremøtekostnader
Årsmøtekostnader
Distriktskontakter
Reklamekostnader
Representasjon/gaver
Internasjonale kontakter
Treff/arrangement
Reisekostnader arrangement
MC Messe
Forsikring
Gebyr/rentekostnader
Tap på kundefordringer
SUM KOSTNADER

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

25 889
20 800
37 500
14 412
78 425
21 864
0
59 329
0
2 198
9 375
1 395
38 102
231 717
8 234
10 298
1 605
5 930
4 050
571 123

4 111
-800
2 500
-4 412
-33 425
8 136
0
20 671
2 500
12 802
625
-1 395
1 898
-56 717
1 766
-10 298
-105
70
15 950
-36 123

30 000
28 000
37 500
10 000
60 000
25 000
0
65 000
0
55 000
3 000
1 000
37 000
175 000
5 000
0
1 500
6 000
5 000
544 000

RESULTAT DRIFT H-DOCN

540 000

599 302

-59 302

586 000

INNTEKTER NEWS
Annonseinntekter News
SUM INNTEKTER

150 000
150 000

154 380
154 380

-4 380
-4 380

150 000
150 000

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

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

492 744
60 000
2 924
0
143 697
12 686
0
712 051

7 256
0
7 076
0
-23 697
-2 686
0
-12 051

497 000
66 000
3 000
0
155 000
15 000
0
736 000

-550 000

-557 671

7 671

-586 000

150 000
120 000
20 000
10 000

171 189
171 325
38 372
-38 508

-21 189
-51 325
-18 372
48 508

5 000
0
5 000
0

0

3 123

-3 123

0

RESULTAT NEWS
BUTIKK
Salg butikk
Varekjøp butikk
Driftskostnader/porto butikk
RESULTAT BUTIKK
RESULTAT 2011
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Årsberetning for 2011.

Da er det på tide og oppsummere det
25. året i H-DOCN sin historie.
I 2011 har det blitt avviklet fem styremøter, hvorav tre har blitt holdt på Skype for å holde kostnadene nede. Representanter fra styret har deltatt på nordisk presidentmøte i Finland på mars og på presidentmøtet i Edinburgh på
november.Vi har også hatt stand på Oslo Motor Show på Lillestrøm i slutten av oktober.
H-DOCN har arrangert 5 treff i 2011.Vi startet sesongen allerede i februar og avsluttet i oktober. En stor takk til arrangørklubber og enkeltpersoner for flott gjennomførte arrangement og en enda større takk til alle medlemmer i H-DOCN som
møtte opp og deltok på treffene. Jubileumstreffet på Frya var en flott feiring, bra oppmøte og fin stemning hele helga.
Harley-News er limet som holder organisasjonen vår sammen og gjør at vi kan følge med på alt som skjer. Elin har levert
oss fem flotte blader i 2011.
Medlemskontoret har nå hatt det nye medlemsregisteret i et år og det har forenklet jobben med å holde styr på alle 2400
medlemmene. Det som har gitt mye ekstra arbeid og kostnad er alle bladene vi får i retur pga. manglende adresseforandring
fra medlemmer som har flyttet.Vervekonkurransen vi hadde ga mange nye medlemmer og to glade vinnere av en Ipod og et
reisegavekort.
Butikken har hatt sitt siste år i H-DOCN i 2011. Den har vært en del av H-DOCN siden 1988-89 og vil bli satt bort til
profesjonelle i 2012. Styret takker Kate og alle tidligere butikksjefer som i mer enn 20 år har solgt oss klær og effekter med
vår fine logo.
Distriktskontaktene har hatt stands på forskjellige arrangementer rundt om i landet, vervet medlemmer og holdt oss oppdatert på DK-nytt-siden i Harley News. I 2011 har vi manglet representanter i noen av distriktene men vi jobber kontinuerlig for å finne nye ildsjeler.
Alt i alt vil vi si oss godt fornøyd med 2011. Sammensetningen i styret har fungert fint og oppgavene til hver enkelt har vært
løst tilfredsstillende. Den jobben vi har gjort, håper vi skal bidra til at H-DOCN fortsatt vil være en stabil og nyttig organisasjon.
På vegne av det sittende styret
Rannei Bakk
President
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Norges største spesialforretning for Harley-Davidson

Vi hjelper deg
med det meste.

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

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

Halvarssons Jackpot
herrejakke
kr. 3995

Sancho Toronto
West herre
kr. 3500

Halvarssons
Lincoln

Lindstrands Wrap
blue jeans dame-/herre
kr. 1295

Sancho Point
Cracker dame

kr. 548

Halvarssons Jiro
dame-/herrebukse

kr. 2900

kr. 3295

"VÅRSLÆPP 4.-6.mai! Masse tilbud og aktiviteter
fredag og lørdag. MC-tur kl. 12 på søndag! Følg med på
våre nettsider eller på Facebook-siden vår!"

Åpningstider:
Mandag-Fredag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-16
30

Halvarssons
Jatzy damejakke
kr. 3495

Torbjørn Bratts veg 11, 7032 Trondheim • Tel:+ 47 47 34 94 04 • Mob:+47 91 99 81 37
siv@biker-shop.no • www.biker-shop.no
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www.gampromotion.no

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

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

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
Heidi Leinan
Trond ”Hoffa” Hofsøy
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
Kjell Arne Vole
Hans Arild Kalleberg
Gunnar Knutsen
Ronald Storenes
Sigurd Langeid
Thomas Lindal
Ernst Arvid Seland
Glenn Edqvist
Svein Erik Martinsen
Vigleik Jansen
Stig Jensen
Olav Tveranger
Ståle Rønningen
Frode Larsen
Elin Bakk
Vidar Opheim
Kjell Lindberg
Torgeir Løvtjernet
Kennet K. Kraus
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Hvor
Finnmark
Troms
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
Melhus – Dombås
Lom/Fjellstøka rundt
Vestfold
Vestfold
Grimstad
Kristiansand
Flisaområdet
Sørlandet
Stavanger
Stavanger
Haugalandet
Bergen/Hordaland
Florø/Sogn og Fjordane
Oppland
Oppland
Elverum/Hedmark
Akershus
Oslo/Akershus
Kongsvingerområdet
Østfold
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Tlf.
977 83 015
901 31 001
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
988 71 228
412 60 774
951 99 230
993 96 200
975 14 160
917 75 000
480 29 529
975 07 978
905 32 544
402 45 596
997 21 264
918 57 115
906 49 472
974 68 383
970 66 660
913 84 050
970 73 804
975 39 943
488 99 807
928 84 928

i Norge 2012

Mai
1.

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

25. – 27. Hadelandsmønstringa 2012 Gran på Hadeland
Soppen MC Hadeland
Kontaktperson: Hallgeir Haga 91118831
hallgeir@soppen.com
Mønstring i Gran sentrum lørdag. Live music på Soppen
fredag og lørdag.Vanlig servering. Topp sanitær.
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 2012 Nesodden Hydra MC
Kontaktperson: Onar Sandnes +4766910914
hydra@hydramc.no
Østlandets største og beste treff. Live Music, BBQ, Tattoo,
Striptease, Best in show. More info: www.hydramc.no
eller +47 66910914
22. – 24. Cojones MC Treff Viggja
Helge 45418025 post@cojones-mc.no
Live musikk på lørdag.
Juli
6. – 8.

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

20. – 22. Hawgs mc, Summer Party 25 years. Landstedet på Lena.
Info: Svein Olav 909 82 610 www.hawgsmc.no
27. – 29. Dozerparty Kilenga, Dozer MC Solør. Info: 48029529.
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.
17. – 19. Hagerock nr. 15 Vestnes Tongrock, kåin øl, badestamp,
sanitæranlegg, grilling, 10-12 band på senå.
F.O.S. Teknisk ar. Shaking Brain MC Vestnes
Sted Furland iddretspark mellom Åndalsnes og Ålesund
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
Gudvangen
Info: www.latesummerrun.com. Tlf. +47 91583292
24. – 26. Lucifers mc Høsttreff Info: 92643102
www.lucifers-mc.com
September
7. – 9.
Sensommerparty Norevikane/Fagernes i Sogn & Fjordane
Høyangbjørn MC S&F N Kontaktperson: Geir Egil Hellebust
57 71 31 40 hbmcsf@online.no
Tattoo - Premiering - Mat-Drikke - Live Musikk.
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

16. juli - 2. august Nordic Run.
13. – 15. Oss Inant arrangerer Catfish for 16. gang på rad.
Kjerknesvågen på Inderøya. Info: 91564377
20. – 22. Run to the Arctic fun. www.h-docn.no
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Spiders MC fyller 30 år

I en gammel ullvarefabrikk i Hopla i Åsen
i Nord-Trøndelag holder Spiders MC til.
Den gangen de startet, var de fylkets
første H-D klubb. Siste helga i mai skal de
feire sitt 30-års jubileum i Hopla.
Tekst: Spiders MC/Elin Bakk
Foto: Spiders MC
Spiders MC ble grunnlagt i 1982,
da Hooligans MC, som hadde
holdt til i Åsen sentrum i to år,
delte seg i to grupper. Den ene
gruppen startet Spiders MC og
den nedlagte ullvarefabrikken i
Hopla i Åsen ble deres klubbhus.
Den andre gruppen gikk over til
Hooligans MC, Stjørdal.
Flere restaureringer
Den gangen de startet var de ni
medlemmer, og de startet
omgående med å pusse opp
klubbhuset. Gjennom årene har
huset vært gjennom flere ombygginger og restaureringer. I
1989 gravde de ut kjelleren for å
bygge verksted. Det ble også
laget et påbygg, også dette med
kjeller. I kjelleren nå finnes både
verksted, sveiserom, og i påbygget i første etasje finnes
kjøkken, privatrom og biljardrom.
De fikk etter hvert kjøpt huset
av kommunen, og de har også
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bygslet en fire mål stor tomt. Sist
vinter har de utvidet verkstedet i
kjelleren med fire mekkebåser,
gjestesoverommet ble ombygd
og de har også planer om å lage
nye soverom oppe.
Logoen til Spiders MC bygger på
at de holder til i en gammel ullvarefabrikk, og at denne hadde
edderkoppen i sin logo. Edderkoppen som spinner sitt solide
nett er et symbol på samhold, og
den symboliserer også djevelen
som fanger synderne i sitt garn.
Alt med motor
Interessene til medlemmene i
Spiders MC favner alt som har
med motor å gjøre. Foruten
motorsykler, dreier det seg også
om mopeder, traktorer, biler
eller store gravemaskiner. Og
siden mange av medlemmene har
egen traktor eller gravemaskin,
kan diskusjonene i verkstedet
like gjerne være om diesel-
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motorer som om motorsykkelmotorer. En del av medlemmene
har også interesse for amerikanske biler, helst fra førtitallet.
Medlemmene har drevet både
med isracing og dragrace, og
flere av klubbens medlemmer
har vært guider på mc-turer i
USA de siste årene. Ellers reiser
de på treff og turer både i nærområdet og i utlandet.
Spiders MC har faste kaffekvelder hver onsdag, men det er

alltids noen som stikker innom
på en kaffe ellers i uka også. De
har to faste arrangementer i
året. Den ene er Grisfæsten, som
finner sted i oktober, en andre er
Hoplaweekend som er på mai.
Og der er på Hoplaweekend
jubileet skal feires. Spiders MC
ønsker velkommen til feiringen i
Hopla, fint vær er allerede bestilt.
Arild og Randi for en stund siden.

Førnøyd kar.

Fra tiden med dongerivester og hockeysveis.

Glade gutter i baren.
Klubbhuset i Hopla.
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En fredløs historie
Biker-legenden Thore Henki Holm Hansen har fått sin biografi
Av Åsmund Lindal

Jeg har nylig pløyd meg gjennom ei bok
som jeg synes alle med interesse for HD
og miljøet rundt burde ta seg tid til å
lese. Det er en levende historie – fortalt
på hovedpersonens premisser til journalist Per Asle Rustad. Vi aner nok at
journalisten neppe har vridd på en gassholk noen gang, men likevel synes jeg
Rastløs oppvekst
Hadde Henki vokst opp i dag, hadde han
sannsynligvis fått en eller annen diagnose
bestående av en lang rekke store bokstaver. La oss anta at ADHD er den mest
nærliggende. Henki ble født i 1944 i Oslo.
Han vokste opp med en far som var en
dyktig og ettertraktet verktøymaker, og
som fikk en yrkeskarriere i det amerikanske flyvåpenet. Henry var dessuten en ettertraktet biloppretter
som ble læremester for sin unge
sønn. Men han var dessverre en
tørst fyr som lett tydde til lærbeltet når det klikket. Dette gikk
ut over både kone og barn. Henki,
som var en slags ”Emil i Lønneberga” og full av virketrang og
spillopper, utviklet et rebelsk
motsetningsforhold til faren.
Når faren får jobb på Keflavikbasen på Island, kontakter han Oslo kommune
og får Henki plassert på
barnehjem ”fordi han er
for mye for moren å
hanskes med mens han er
bortreist på jobb”. Henki
får en traumatisk tid på
barnehjem, og opplever
mishandling og forsøk
på sexovergrep. Siden
havner han på Bastø,
der han midt i all
”justisen” greier å
utvikle både
personlige
ferdigheter og
lederegenskaper.
Når vi siden får beretningen om Henkis
ufattelig mangslungne liv, kan det

han har gjort en hederlig jobb med å formidle et Biker-liv helt utenom det vanlige. Boka kaster også lys over
fenomener som både er prinsipielle,
sosiale, moralske og politiske. Denne
boka handler om mye mer enn bare
”Henki”.
Talende forside: Portrettet tatt av fotografen Bjørn Melbye gir
signal om hva denne boka handler om.

være greit å ha
hans barne- og
ungdomsår i
bakhodet.

Popcorn,
burgers,
Rock &Roll
– and
HarleyDavidson
Men etter Bastøy-oppholdet
blir Henki igjen
del av sin familie. I
1960 flytter de til
USA, der faren
åpner et maskinverksted. En ny
tilværelse starter like
i nærheten av
Milwaukee. USA på
60-tallet er en voldsom
kontrast til det grå
Norge, og fristelsene er
mange for Henki, som
overveldes av den amerikanske livsstilen. Han
stuper ut i den amerikanske drømmen, og
greier å bli registrert som
myndig i en alder av16 år
etter en domsavgjørelse.
Han vil stå på egne bein,
komme seg vekk fra farens fyll
og vold og skape seg et
voksenliv. Og hvilket liv det
ble!
Henki startet sin interesse for
alt som ruller innenfor bilmiljøet.
Utallige prosjekter og verksteder
preget hans liv. Tilfeldigheter dro
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ham inn i motorsykkelbevegelsen, og mye av
hans seinere livshistorie utfolder seg innenfor
biker-miljøet. Han ble rekruttert inn i Outlaws-klubben der han etter hvert fikk
lederrollen i Florida-området. Senere var det
Henki som eksporterte Outlaws til Europa
og drev fram dette spesielle miljøet på denne
sida av dammen.
Arbeidergutten mot etablissementet
Denne omtalen skal ikke gi noe ”referat” av
Henkis liv som biker og rebell. Les heller
boka! Men historien har noen interessante
sider som går langt ut over ungguttens styr
og strev med å sette fot under seg og bli en
del av et amerikansk miljø.
Klassisk er hans møte med borgerskapets
USA etter at han har gjort kjæresten fra en
katolsk rikmannsfamilie gravid. De to håpet å
få gifte seg, men den gang ei. Jenta blir sendt
av gårde for å føde, sønnen adoptert bort, og
Henki hivd ut. Helt etter svarteboka hos de
nestekjærlige katolikker, altså. Det hører med
til historien at sønnen finner fram til faren
Henki og de gjenforenes helt til slutt i denne
beretningen.
Henkis liv som Outlaws-leder fører ham i
clash med politi og rettsvesen. Han får merke
at ”law and order” ikke nødvendigvis er rettferdig. Gjennom alle de ulike rettshistoriene i
boka gis det et skremmende bilde av hvordan
kameraderi og karriereplaner hos de velfriserte representantene for maktapparatet
feier all rettferdighet til side. ”Noen snakker
sammen” bak kulissene, og utfallet er gitt.
Manipulering av etterforskning og slu utnyttelse av formaliteter fører Henki bak murene i
flere runder. Siste gang i perioden 1997–
2004, der Henki sitter inne syv år for en
narkotikaforbrytelse han umulig kan være
skyld i. Men da har han først hatt et mellomspill som CIA-agent, med noen utrolige sidesprang inn i turbulensen rundt den
beryktede ”Papa Doc” på Haiti. Heller ikke
den kampen mot overmakten førte til noen
samfunnsomveltning til glede for de undertrykte, og CIA-oppdraget ga verken lønn
eller pensjon for Henki … Alt i alt en besk
samfunnskritikk.
Landeveiens riddere
Ifølge Henki var ikke Outlaws-miljøet preget
av tung kriminalitet eller vold, og i hvert fall
minimalt med drug-dealing (selv om de
brukte mye rart selv på den tida). Det ble
ryddet opp internt når noe kom ut av kontroll, og det var kameratskapet som telte. Du
angir aldri en klubbkamerat! Allerede navnet
”Outlaws” plasserer klubben i konflikt med
storsamfunnets lover og maktapparat. Henki
beretter om noen fornøyelige bedragerirunder der de stjal sjekker og cashet dem inn
på bankens bekostning. Det gjelder bare ikke
å bli tatt, og framfor alt må ingenting kunne
bevises. Falske navn og identiteter hørte
med. Utfra denne formelen kjørte de sine
Harleys fra by til by, voktet sitt revir og holdt
Bandidos unna jaktmarkene. Hvordan de
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overlevde sine 14-dagers fester og en ganske
heftig marijuana-tåke med innslag av ”englestøv” og andre eksotiske drugs, er og blir
en medisinsk gåte.
Det ligger også noe selvmotsigende i måten å
opptre på. På den ene sida en økonomisk
tilværelse et sted i grå/svart-sonen, noe som
skulle tilsi en mest mulig usynlig tilværelse. På
den annen side tydelige ”Colors” på skinnvestene når en større kolonne
Harleys dundrer inn i en eller annen
amerikansk by. Alle vet hvem som
kommer! Sammen med de
påfølgende festlighetene og bråkete
MC-kjøring i gatene, følger fullt
politioppbud. Gjengene var tøffe
og provoserende, og utfordret
den amerikanske borgerligheten.
Men så fikk de oppleve apparatets hevn. For Henki og flere av
hans kamerater ble det mange
år bak murene.

Olav Thon til å skaffe lokaler, for Thon gjennomskuet den falske narko-anklagen og
hadde sympati for den fargerike Henki. Siden
ble det virksomhet som impresario for størrelser som Waylon Jennings og andre countrymusikere, og Henki har selv også en viss
musikalsk karriere innen sjangeren med egen
plateutgivelse. Skulle gjerne hørt den!
På den tida kom jeg selv i kontakt med
Henki, som drev en stort

En ekte mannfolkhistorie
Noe av fundamentet for
klubbvirksomheten var å
drive Truck-stops og utesteder med ”utvidet
servering”. Mange av våre
heltemodige Bikers hadde
en eller flere ”old ladies”
som de levde sammen
med mens de samtidig
leide dem ut. Altså en
slags sexblandingsøkonomi som neppe får
gehør hos kvinnebevegelsen. Det er
modig gjort av Henki
å brette ut dette, for
det er ikke mange
som tør å stå fram
som i hvert fall
delvis hallik!
Men Henki
ryddet opp i sitt
privatliv og giftet
seg. Det er
tragisk å lese
om hvordan
Henki fikk
ødelagt sitt liv
med kone og
to døtre
fordi han
måtte
komme
unna den
falske
narkotika-anklagen i USA. Familielivet glapp
da han flyktet hjem til Norge i perioden
1981–97.
I Norge ble Henki en størrelse i Oslo-miljøet
og etablerte en norsk Outlaws-avdeling. En
tid var han President i både Outlaws Europa
og Norge. Han fikk faktisk hjelp av selveste
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anlagt Harley
Davidson forretning i Oslo. Her var
deler, utstyr og sykler til salgs. Jeg prøvde å få
kjøpt mitt ”Willie G” kjørekostyme hos
Henki, men varene kom aldri og jeg måtte til

slutt bestille dem et annet sted. Også i denne
businessen fikk han større krefter mot seg og
måtte kaste inn håndkléet. Banken satte krok
på døra, helt unødvendig ifølge Henki.
Med glimt i øyet
”Fredløs Biker” er en beretning bygget på
Henkis egen versjon. Det er en subjektiv
bok, men gir seg heller ikke ut for noe annet.
Det er en nesten endeløs historie om oppog nedturer: Henki starter noe nytt, jobber
det opp, havner i trøbbel eller fengsel,
må forlate alt han har
skapt – og

sette i gang påny. Han opplever å bli forrådt
og bedratt, hengt ut som samfunnsfiende og
buret inne. Gjennom dette livslange kjøret
makter han likevel å beholde glimtet i øyet
og en stor porsjon selvironi. Nettopp denne
sympatiske sida ved Henki gjør framstillingen
både underholdende og troverdig.
Det kan vel vel hende at sannheten har flere
sider enn de som boka forteller om. Men
Henki har til denne dag jobbet for å få sin
sak gjenopptatt i USA, mener selv han er
uskyldig dømt – og at det han har gjort tåler
dagens lys. Andre, ikke minst amerikanske
”myndigheter”, har mer å skjule.

Akkurat dette tror jeg ham på. Uansett er
dette fengslende lesning!
Per Asle Rustad:
Thore Henki Holm Hansen – Fredløs Biker
426 sider, innbundet og illustrert utgave.
Utgitt av Schibsted Forlag 2011.

Boka har en nokså dårlig redigert bildeseksjon.
Som leser skulle jeg ønske bildene var plassert
der de hører hjemme i stoffet og gitt en mer eksklusiv presentasjon. Bildene i dette oppslaget er
også tatt av fotograf Bjørn Melbye.
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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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RABATT-AVTALER

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

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

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

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

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

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

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

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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Finn din nærmeste autoriserte H-D forhandler på www.harley-davidson.no
H-D Østfold, H-D Oslo, H-D Vestfold, H-D Stavanger
anger,, H-D Bergen, H-D Ålesund,
H-D Trondheim, H-D Nord-Norge, H-D Tromsø
Nr. 2 - 2012

Nordic Run

Som vi før har nevnt, starter Nordic
Run den 16. juli, dagen etter
Fryatreffet. Da vi fremdeles venter på
informasjon fra svenskene, har vi ikke
fullt program klart enda. Men informasjonen vil komme på hjemmesida
etter hvert som den er klar. Her
kommer litt info om den norske ruta i
grove trekk.
Starten er i Jevnaker på Hadeland og her vil det vil bli muligheter
for overnatting hos Rockerne mc på Jevnaker fra søndag 15, og
det blir også servert frokost på mandag morgen. I Sogndal skal vi
stoppe hos Riverside MC, i Sykkylven på dag to er det Twin
Riders MC som er vårt vertskap.Videre går ferden via Molde til
Trondheim, og Hula. Derfra går turen til Østersund.
Det finnes hoteller og campinger i tilknytninger til alle stopp,
nærmere info om dette kommer på hjemmesida. Ska man overnatte på camping eller hotell må man selv stå for bookingen. På
www.h-docn.no ligger også ruta for hele turen, om man vil sjekke
på kartet.
Dagsetappene vil være på rundt 30 mil, noe som er overkommelig
for de fleste, og turen gjennom Norge, Sverige, Finland og
Danmark avsluttes i Fredrikshavn den 1/8 med en fest i Sæby,
som bare danskene kan gjøre det.
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DK ansvarlig DISTRIKT 1:

Rannei Bakk
President
Heisann. Presidenthjørnet denne gangen
blir tidsfordriv på Kastrup flyplass på tur til
Nordisk presidentmøte i Århus. Det er
deilig og være norsk stort sett over alt, og
Danmark skal nok klare og holde ut med
Børge og meg hele denne helga.
Så, hva har skjedd siden sist? Vinteren har
sluppet taket, og de fleste er vel på veien.
Jeg er ustyrtelig lykkelig for at jeg kan
hente fram Wide-Gliden som har stått
bortgjemt i en krok i vinter. Hvis noen
lurer på hvordan det går med Sportsterbobber-prosjektet, må jeg vel bare kunne
si: Jeg har ikke gitt opp ennå og skynder
meg videre til neste tema, som er treffsesongen og i hovedsak treffene våre.
Først en veldig gledelig beskjed: Family Run
er oppe og går igjen! Shakin Brains MC på
Vestnes vil legge til rette for at små og
store får ei fin helg ved klubbhuset deres i
Skorgevika. De har trampoline og stor
badestamp utenfor klubbhuset og
muligheter for fiske i sjøen. Jeg har hørt
snakk om treffleker eller natursti, og det
skulle forundre meg stort om de ikke har
nugatti eller pølsegrilling. Kast ungene bak
på sykkelen eller inn i bilen og møt opp.
Dette blir gøy!
Vi har også kommet godt i gang med
International Rally på Frya. Det meste av
logistikken er på plass. Tu55 vil ha ansvaret
for innsjekk og vakthold, plasseier sørger
for god mat og drikke, og vi har bra
musikk til å løfte stemninga på kveldene.
Årsmøtet vil bli arrangert på dette treffet
også, så møt opp og delta. Det var
imponerende mange deltakere på årsmøtet i fjor. Innkalling og agenda finner du
et annet sted i dette bladet. Rom på Frya
kan bestilles hos meg på mail:
president@h-docn.no eller på mobil 976
52 616 etter klokka 19.00. Jeg kan også
nåes på Facebook. Let meg opp og send
meg en melding.Vi har godt over 100
sengeplasser å leie ut. Men ikke vent for
lenge. Alle rom var utleid i fjor, så kast deg
rundt og bestill i god tid. Har du et hav av
tid, eller ferie til overs kan det være en
meget god ide og hoppe rett over på
Nordic Run, som starter på Jevnaker 16
juli.
Ha en fin tid til neste blad – Kjør vakkert!

har ordet.

Finnmark og Troms

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no

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

Hallaien.
Forhåpentligvis har alle nå etter hvert fått
ut sine kjære motorsykkler. Mange mil kan
det bli, mens andre er fornøyd med en tur
til den lokale kafeen. Hva sesongen bringer
er det jo ingen som vet, men at vi nå har
hele 6 treff i regi av H-DOCN igjen, er jo
bare lekkert. Det skulle vel være noe for
enhver smak. Nordic Run blir nok en opplevelse. Hvis det blir like bra som Norway
Run i 2008, så er suksessen sikret.
Har DU lyst har du lov som det heter:Vi
trenger ny DK i Stavanger området og i
Bergensområdet.
RING MEG! Som Gabrielle synger. Hvis du
vil være med å dra i gang litt trivelige aktiviteter, det kreves ikke mye av deg, og du
vil garantert få treffe mange trivelige folk.
Hold fast i styret, vri hodet, gjør deg synlig
enten med lys eller lyd. Da slipper vi
ulykker.
Ha en fin sesong.
H-D Hilsen Stig.

Hei alle Mc-folk. Nå sitter du der med
et nytt fantastisk blad, Og mange av dere
er vel allerede på veien, når dette skrives I
sllutten av mars. Og er vi heldige så er det
ikke så lenge før vi her oppe i nord også
kan ta ut doningen. Her har vi hatt en
fantastisk ettervinter så langt, med
Harleycruise som var helt fantastisk og
mange var også på Rammstein konsert noe
som var en super opplevelse og som
frister veldig til gjentagelse. Jeg og min
kjære har kjøpt oss hus og har hatt
hendene fulle med oppussing, salg, vasking
og flytting, men nå ser vi endelig en ende
på det også. Og gleden er enorm for både
store og små. Skal bli godt og få plass til
alle. Ellers er det full planlegging av ferie
for å få alt sydd sammen, og man konstaterer som vanlig at ferien er for kort og
budsjettet er for lite. Men ferie blir det og
vi håper veldig på å få med oss en bit av
Nordic run. Har snakkes med mange her
oppe som har lyst til det.
Ønsker Dere alle en fantastisk Mc-vår .
Stor Mc klem fra Laila

Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
Tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Hei.
Ja så var det et nytt blad igjen da. Her jeg
sitter og skriver mot slutten av mars,
ser jeg ut gjennom vinduet og alt jeg ser er
et grått, tåkete og regntungt Helgeland.
Skal da aldri våren komme?
Vinterens nettsurfinger med søken etter
deler til sykkel og ting du bare må ha, på
blant annet diverse flotte facebook
grupper, finn.no og utallige vandringer i
venners garasjer har resultert i små og
ikke fullt så små pakker i posten, til
samboers store eller litt mindre frustrasjon. (Blir det aldri nok?) I garasjen står
sykkelen og er stort sett gjort klar til en
ny strålende sesong med mange og lange
turer. Ja våren kan trygt bare komme for
det eneste jeg mangler er bedre vær, litt
mer fritid, ja og så må jeg nok ha nye eshaustpakninger.
Vi står foran en fin tid med et utall av treff
og Rallies både i inn og utland. Noen av
oss drar på lange turer, noen på kortere
helgeturer. Uansett hva du velger å gjøre,
se nå over det tekniske på sykkelen din. Er
du usikker på hva eller hvordan, spør
andre eller ring forhandleren slik at du kan
få gode råd og vink. Da kan du ferdes trygt
og sikkert hvor enn du velger å dra. Husk
noen er faktisk glad i deg!
Håper å se mange av dere etter veien i
sommer.
Jostein.

HEIDI J. LEINAN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Hey Bikera!
Kom Mai du skjønne milde...
Ja da er sesongen i gang igjen, og lykkefølelsen er stor!
Sesongen har forresten vært i gang lenge
for enkelte. I Oslobygda har folk kjørt to
hjuling siden februar.Vi andre, som bor litt
lenger nord, har venta med lengsel og
smerte på lukta av bar asfalt og olje.
Og i år som i fjor og alle andre år, så
kommer sykkelsesongen litt brått på for
enkelte bilista.
Jeg oppfordrer derfor dere alle om å
sjekke godt rundt dere i trafikken.
Planlegg kjøringa for deg selv og tenk deg
om, og RIDE SAFE!
Til vi høres og ses på to hjul,
1) Kjør masse sykkel.
2) Ha det gøy.

Klæm fra Heidi, DK Finnmark
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KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
Hei Godtfolk

I disse dager klør det nok hos alle og enhver, når man ser tinvatnet renne i strie
strømmer her oppe i Nord, samtidig som
man ser på de sosiale medier at dokker
der Sør allerede koser dokker på to hjul.
Men ingen panikk, vi Nordlendinga trenger
som vanlig bare 20 minutt med blå himmel,
så er vi storfornøyd og i høygir.
Håpe å se mange kjente og nye fjes på
veien i sommer.
Ha en flott vår og sommer.
Knut Are.

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

er under videreutdanning på grunn av
helsa. Planen er å jobbe med mekanikk, og
lakkering etter hvert.
Har du noe på hjertet,
ta kontakt med Johnny.

DISTRIKT 5:

DISTRIKT 8:
Østlandet

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

Hei.
I skrivende stund,(6. mars og mye snø) er
det bare timer til turen går ned til Egypt.
Dette for å lade opp batteriene til en
knallsommer med mc. Treffsesongen er
allerede i gang og First Run er allerede
unnagjort og flere kommer etter. Følg med
i bladet og på nett www.h-docn.no
Vi merket nå at våren preger starten på
mc-sesongen. Det er mye dårlige veier,
telehiv og mye sand i vegbanen. Derfor er
det viktig at vi tar det med ro, og at utstyret er i orden. Flere og flere gjennomfører rustløserkurset i regi av NMCU
og dette har gitt flere motorsyklister en
aha-opplevelse.
Personlig er noen av målene for sesongen
SuperRally i Tyskland og minimum tre treff
i regi av H-DOCN, og en del lokale treff i
nærområdet. Ellers er det bare å håpe at
våren har vært en fin opplevelse uten de
store uhell og at det hele føles positivt. Da
er jo grunnlaget for en fin sesong unnagjort.
Hvem vet, kanskje treffes vi.
Ha det bra så lenge.

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

Hei igjen!
Er alle klare nå? Da starter vi å kjøre. Det
er mye vi skal ha med oss, og fra nå av er
det forhåpentligvis full fart til langt ut i
november.
Min treffsesong starter med Super Rally i
Ballenstedt, jeg gleder meg som en unge.
Båtbilletten er bestilt for lenge siden og
jeg håper å treffe flest mulig av dere der.
Ellers har jeg store planer som vanlig, og så
får vi se hva som blir noe av og hva som
skjærer seg. Motorsykkelens dag i Ålesund
er et arrangement som pleier å trekke mye
folk. Det er den 19.mai, ikke den 21. som
jeg skrev i forrige nummer. Hvis jeg har fri
og alt klaffer, tenkte jeg å stille med en
stand i sakens anledning. Da håper jeg
dere stikker innom og tar en kaffe og slår
av en prat. Når forbipasserende ikkemedlemmer får se dere praktfulle, sjarmerende medlemmer, regner jeg med det blir
hektisk aktivitet med verving hele dagen.
Jeg tør ikke si hvordan programmet ser ut
for dagen i sin helhet, men det blir det nok
opplyst om i andre fora.
Har du et arrangement som du vil ha med
i treffkalenderen på nettsidene våre, kan
du på en lettvint måte registrere det
under fanen «Rallies».
Jeg har ikke så mye mer å si denne gangen,
bortsett fra at vi snakkes snart. Jeg ber
dere innstendig, la oss ta godt vare på oss
selv og hverandre. Ta ingen unødige sjanser,
og pass dere for bilene. Jeg håper inderlig
at vi alle kommer oss gjennom sesongen
uten grufulle ulykker av noe slag.
Kos dere så lenge.

ØYSTEIN NÆSS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Halloen H-DOCN medlemmer.
Det er endelig vår i Trøndelagen. De fleste
har vel startet sesongen, men noen
etternølere er det som vanlig. Og den som
ikke har fått ut sykkel`n til 1.mai, han
straffes som vanlig med vaffelsteiking. I alle
fall i Hula. Det avholdes H-DOCN
styremøte 28. april i Hula i Duedalen. Har
du lyst til å møte styret og treffes for et
hyggelig lag, møt opp etter klokka 1800 for
litt sjitprat over en øl.
Er det noen av medlemmene i Trøndelag
som kan tenke seg å stille opp for HDOCN på Bikefest Lerkendal 19 mai?
Artig jobb, prate litt med folk og skryte av
foreninga vår. Ta kontakt om du er interessert. Nordic run passerer Trøndelag 1819 juli, om du skal være med eller ikke
møt opp og treff gamle og nye venner.
Gratulerer til Spiders og Tornados som har
30års jubileum. Og en riktig god sommer
til alle mc-folk. Kjør langt i år og kjør nye
veier, det blir det historier av.
Finner du den perfekte motorsykkelveien,
la andre også få vite om det. Tips gjerne redaktøren, om det som skjer der du er, det
kan fort bli til et par sider i News.
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

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

VIDAR OPHEIM

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

Hei!
Det er utrolig hvor fort tiden går. Nå er
det på tide med noen ord i et nytt blad og
det er vel med meg som de fleste andre, et
lyspunkt hver gang det dumper ned i postkassen.
Men også det at man kjenner at sommeren
snart er her, gjør at man er ved godt mot.
Og at planene som er lagt i vinter snart
kan settes ut i live.Vi skriver nå midten av
mars, og jeg har hatt min første tur på to
hjul i deilige 11 varmegrader. Noe som
nesten er for godt til og være sant på
denne tiden. Måtte det bare vare, så blir
dette en lang og fin sesong her østpå og
jeg ønsker også det samme for resten av
landet.
Det er mye som skjer nå fremover og man
er nødt til å velge hva man vil være med
på. Man rekker uansett ikke over alt. Men
H-DOCNs internasjonale treff, 13.-15. Juli
blir også i år lagt til Frya leir og vi håper så
mange som mulig av dere tar turen dit.Vi
skal gjøre det vi kan for at det blir et bra
treff. Det blir også i år handlegate der. Om
du kjenner noen som kunne være interessert i å ha utsalg der, ta kontakt med
meg på mail.
For dere som har tenkt å kjøre deler eller
hele Nordic Run 16. juli fra Jevnaker, er jo
Frya en fin oppvarming.
Ønsker alle en riktig fin start på mcsesongen. Kjør trygt, så sees vi plutselig.
DK Vidar

Kjære Harleyvenner!
Jo da, våren er alt på plass. Sesongen
startet tidlig her på Sørlandet i år.
I slutten av februar var tohjulingen på plass
på asfalten, i sommertemperaturer langt
over normalen. Etter ei uke med snø, er
våren nå tilbake for fullt.
Det har vært litt tilbakemeldinger fra dere
medlemmer i det siste, og det setter jeg
stor pris på. Jeg skal se på hva jeg får til av
ting og tang, følg med i media, og fortsett
kontakten. Ring og skriv flere mail!

JOHNNY HENDEN
Mob: 481 87 038
johnnyxlh@hotmail.com
Ny DK
Siste tilskudd på DK-laget i 2012 er Johnny
Henden. Han skal virke sammen med
Margareth i distrikt 4, og har ansvaret for
midtre del av Romsdal og Nordmøre.
Johnny er 38 år og bosatt på Halsa på
Nordmøre. Her er han Samboer med
Ellen, som har ansvaret for H-DOCN sitt
medlemskontor.

I 2006 kjøpte Johnny sin første H-D, en
Jernsportster fra 1985. I 2009 kjøpte han
seg en fxr, 1985 modell. Denne sykkelen
er konstant under ombygging i følge
Johnny. Han er også medlem i Tornados
MC på Kyrksæterøra. Andre interesser er
friluftsliv og jakt og de dyra han ikke
skyter, kjører han gjerne på med bilen.
Han jobber for tida som maskinkjører, men

Skal straks nåned på torvet i Kristiansand
igjen i regi av lokalavisa, som tar bilde av
fremmøtte. Vi stiller med H-DOCN
flagget, for å vise folket og bilistene at vi er
på veien igjen. Gjør en det ofte nok, så
husker kanskje bilistene dette de har sett i
avisa, om at vi er på veien igjen. I tillegg får
jeg jo promotert organisasjonen vår gratis!
Ellers er det vårpuss, flere ganger nå på
våren i veistøv og skitt, men det er jo en
del av hobbyen vår. Jeg jobber også litt opp
mot de kommunale myndigheter i et par
kommuner her i sør. Temaet er å få til
møteplasser av ymse slag, så får tida vise.
Men for oss her i Kristiansand, er møteplass for mc lagt inn i byplanen for 2012.
Nyt våren alle sammen, så sees vi på veien
i både øst og vest.
Thumb the starter and ignore the stop
switch
Masse hilsener fra Ernst
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Lesernes Bilder

Foto, Jostein Mo Anderssen.

Elvemøte. Foto; Jostein Mo Anderssen.

St. Bernadinepasset, innsendt av Jan Kloster.

Gudvangen 2011. Foto, Kjell Lindberg.

id Seland.

Lokalt vidunder av Ernst Arv
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Midpint Cafè, Emilie og Matilde i front. Foto
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Berit innser at uhell skjer når du minst venter det. Foto, Øystein Næss.

Årgangvidunder av Ernst Arvid Seland.

Daytona Beach. Sendt inn av Anne Minne Torkildsen.

ograf, Scratch. Innsendt Av Espen Solum.
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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

2.650,2.650,-

Ikke ECEGodkjent

Justerbare
støtdempere
til softtail. Fra:

690,-

Sort
halvhjelm

1.850,1.8
50,-

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

10” og 111/2”. fra

Luftdempere
til Softail

5
5.900,.900,-

ECE-Godkjent

Bremseskiver

V
Vii lever
leverer
alt av
rrammer
ammer

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.

Bandit Alien II

3.650,3.650,-

1490,-

for 200, 230,
250, 280 og 300
dekk

fra
fra
11.999,-

499,-

2.450,-

4.700,-

Byggesykkel!

1.590,-

Risers 4´´
smoothtop

Framflytter sett
sportster
91- nyere

WWW.CBP.NO

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

6.900,–
6.900,–
Uten krone

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

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

K
Kom
om og se de nye
modellene hos oss!

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

Clear Turn Signal
Kun

1.990,-

Kun
Heavy Duty:
Kr 2300,-

Hjul 60 eiker

Ultima 55 mm
opp-ned gaffel

91,-

1200 Sportster
sylindere

Alle typer 1965-99

2.520,-

1.990,-

1,5 kW, kontakter på
siden for bedre plass

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

Softail 91–99
Kun

7.900,-

6-trinns girkasse
m/høyredriving
Kun

10.900,-

Laydown Baklys
Kun

750,-

Sissy bag

990,-

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

EVO motor

12.900,-

Fra 34.000,Fra

Kun

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

2250,Adjure Skull & Maltese
Lyktinnsats 7” og 5 3/4”
Kun

990,-

KüryAkyn Speil
Zombie, pr par
Maltese, pr par

1450,1150,-

Phantom Highway bars
Kun

3650,Komplett
tenningsanlegg
Ultima Singlefire.

1990,-

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

Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490,-

