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Kjære leser
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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.
*

Leder...

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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Så sitter jeg her igjen da. Når
dette skrives har akkurat sola
snudd, og den sommeren så begynte så godt tidlig på våren her
nede, har vist seg å være en
megabløff.Våren har vært kald,
og til tider våt, og enda verre
har det vært lenger nord i
landet. Nå er det jo sånn at alle
klager på været, og ingen gjør
noe med det, det finnes bare
dårlige klær og så videre… Men
nå det da er denne sommeren
og muligheten til å leve ut vår
felles interesse på to hjul, der
mesteparten av tiden tilbringes
ute, som vi ser fram til hele
høsten og vinteren og som
holder oss oppe. Da kan selv
den mest optimistiske av oss bli
litt skuffet når mye av sesongen
regner vekk.
Men uansett, vi får bare håpe på
at resten av sommeren blir
bedre enn de dagene som har
gått, og noen fine dager innimellom har det da likevel vært, når
vi tenker etter.
Selv fikk jeg en god forsmak på
sommeren da jeg var i Tyskland
på SuperRally tidligere i vår.
Stekende sol fra morgen til
kveld, over tjue grader varmt,
og ikke en regndråpe fra vi dro
hjemmefra. Litt kjølige netter
var det nede på Ballestedt
Flügplatz, men da fikk man jo
brukt ullundertøyet og, så
ingenting er så galt at det ikke
er godt for noe. Noen i den
tyske H-D klubben må definitivt
være på godfot med værgudene.

Jeg fikk meg også et skikkelig
rundkast, i rimelig høy fart. Men
noen passet nok på meg, for
måte på å være heldig. Du kan
lese detaljene om dette et
annet sted i bladet. Etter en slik
episode begynner man å tenke
litt, og selv om jeg ser på meg
selv som en livsnyter, setter jeg
nok enda mer pris på livet, når
det nå var så nære på at det
kunne gått skikkelig galt. Så vær
forsiktig der ute, det er faktisk
risikosport vi driver med. Og
kle dere skikkelig! Det reddet
meg.
Regn eller ikke, vi er inne i
høysesongen for treff og
happenings i vårt miljø. Family
Run siste helga i juni er vel historie når du leser dette. Shaking
Brains MC på Vestnes tok ansvar og tok på seg dette arrangementet. Bra gjort, for vi
må jo tenke rekruttering. For
H-DOCN sin del er styre og
stell når dette skrives midt i forberedelsene til hovedtreffet vårt
på Frya, som arrangeres i de
dager dette bladet er ute. I
etterkant av dette starter
Nordic Run fra Rockerne MC
på Jevnaker, og går gjennom
Norge, Sverige, Finland og
Danmark. Dette blir nok en
kjempeopplevelse og deltar du
her vil du garantert får nye
venner for livet. Se rute på
hjemmesida vår www.h-docn.no
eller på Harley News sin Facebookside. Sleng deg på og hopp
av når det passer. RTTAF i Stor-

fjord går etter programmet 20
– 23 juli, Late Summer Run blir
likevel i Gudvangen, men helga
24. – 26. august, og så avslutter
vi sesongen med Final Run på
Kyrksæterøra 22. – 23.
september.
Møt opp!
En annen ting som ikke kan
nevnes for mye, er adresseforandring. Mange glemmer HDOCN når de skal sende
adresseforandring når de flytter.
Siden posten ettersender en
stund, reflekterer man ofte ikke
over at bladet stopper, for da er
det gjerne en stund siden man
flyttet. Husk også å bruke
tilsendt giro og kid når du betaler, da kommer det automatisk i registeret og du unngår
at bladet stopper fordi innbetalinga di ikke blir registrert.Vi har
dessverre ikke kontonumrene
til alle våre medlemmer i hodet.
Ellers er det også mye tull med
posten om dagen. Når vi sender
blader og lister over de som
skal ha de til posten, er det lett
å forstå, at når de som står på
lista ikke får bladet, er det noen
der som ikke har gjort jobben
sin.Vi får også blader i retur, til
tross for at adressen er rikitg.
Jeg er ikke imponert. Men vær
litt overbærende med oss, vi
gjør vårt beste for at alle skal få
blader til riktig tid. Husk at
dette er noe vi gjør på fritida,
og da er vi nødvendigvis ikke på
telefon hele dagen, eller alle
dager. Selv svarer jeg på alle

henvendelser så lenge macen
min snurrer og går, jeg puster
og telefonen har strøm. Så er
det noe mine kjære venner, er
det bedre å ta en telefon til
meg, enn å klage på Facebooksida.
Husk også nå når sesongen er
på topp og dere er ute på veien,
at jeg venter på artikler og
bilder til bladet fra dere. Er dere
usikker på noe, ta en telefon. Ta
med kamera og en notatblokk,
eller bruk telefonen. Det er ofte
ikke så mye som skal til før det
blir en flott artikkel til bladet. Ta
bilder, husk høy oppløsning. Tips
meg også om folk og sykler
dere tror det kan være interessant å lese om. Ingen sak er
for liten. Og husk bilder til
kalenderen, vi har et flott land,
og pynter man det med en
Harley, blir det et flott
kalenderbilde. Med det samme
er det vel på sin plass å takke
dere som har levert artikler
eller bilder til bladet. Dere er
gull!
Så om vi ikke ses på veien i
sommer, er jeg garantert på
plass igjen på september i blad
nummer 4. Da sitter du forhåpentligvis med mange nye
minner etter en flott sesong på
to hjul, i regn eller ikke, og du
har helt sikkert fått enda flere
gode mc-venner.
Vi ses!
Redaktøren
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Ville du se treffet fra oven kunne du ta en flytur eller bestige et fjell.Vi valgte det siste.

Solnedgang.

tanga legges oppi veska. Da ble
den litt mindre farlig.

Det er et kjent fenomen at tyskere er
god på organisering. Derfor kom det ikke
som noen bombe at det meste gled på
skinner, da de arrangerte SuperRally, ved
Ballenstedt Flügplatz, litt sørvest for
Berlin.
Tekst/foto: Elin Bakk
Til og med været hadde de fullklaff med. Selv om vi kanskje ikke
kan sette det på tyskernes konto
for god planlegging. Allerede tidlig i uka treffet ble arrangert, slo
det til med sol fra skyfri himmel
og temperaturer godt over tjue
grader, og det varte hele helga til
endes. Noen få regndråper falt
natt til søndag, det var det hele.
Selve treffplassen var på et stort
jorde, like ved en flyplass, og her
var det selvfølgelig mulighet for å
bivåne området fra lufta både fra
det gamle propellflyet som holdt
det gående med regelmessige
turer hele helga og fra et
helikopter og man sverget til
mer moderne transportmåter.Vi
litt mindre dristige, nøyde oss
med å bestige åsen bak treffplassen til fots.Veien opp dit var
ganske bratt, men utsikten fra
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klippen som lå der, tilbakebetalte
slitet med renter.
Treffplassen lå i en svak skråning,
noe som var genialt, for da kunne
man ha oversikten over mesteparten av området, uansett
hvor man oppholdt seg.
Checkpoint
For å komme inn på selve festområdet måtte man gjennom en
port, og her ble man sluset inn,
og behørig sjekket og kroppsvisitert av sikkerhetsvakter.
Dette ble veldig morsomt for
oss damer.Vi stimet selvfølgelig
mot de kjekkeste sikkerhetsvaktene når vi skulle inn. Man må
jo ta med seg den moroa man
får. Dette ble ganske snart avslørt av de blåkledte, og etter
hvert ble alle damer vinket inn
mot de kvinnelige vaktene. Slutt
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på moroa med andre ord.
Hadde du en leatherman i
lomma fikk du ikke ha den med
inn. Ellers sjekket de alle andre
mistenkelige objekter deltakerne
hadde med seg, og alle vesker ble
sjekket. Da vår kjære Miss
President kom spankulerende
med sin fergebillettørveske, ble
det nesten oppstandelse. For
dette var skumle greier. Etter litt
diskusjon ble mynteholderen erMotocrossfotball.

klært ufarlig. Men bilettklippetanga derimot var en
ufordring for vaktene. Den kunne
nok være farlig. Presidenten
prøvde å forklare hva den skulle
brukes til, og at det farligste som
kunne skje var at hun kunne
klippe hull i en t-skjorte om hun
fikk den inn i tanga. For glipa der
billetten skal inn er ganske smal.
Vaktene var fremdeles skeptiske,
og etter et kompromiss, måtte

Egen beachbar
Selve festområdet var ganske
stort, men likevel oversiktlig. I to
store telt var det live musikk og
det var barer over alt. Det litt
tungvinte var at et sted hadde de
drinker, et sted whisky og et
annet sted øl eller slush. Så drakk
du ikke det samme som de du
satt sammen, med ble det fort
litt løping rundt. Ikke noe stort
problem, for avstandene var ikke
store, og litt trim innimellom har
jo alle godt av.Vårt favorittsted
var Beachbaren. Ja du leste riktig.
For i fraværet av en ekte strand
såpass langt unna havet, hadde de
kjørt inn noen tonn med sand, og
laget en egen strandbar, der de
solgte fargerike drinker. Dette
ble vårt favorittsted. Hele
lørdagen ble dette stedet
okkupert av en norsk delegasjon,
som bare ble større jo lenger ut
på dagen det gikk. GTs og
Mojitos gikk ned på høykant, til
hyggelige tyske priser under
parasollene. For sola stakk bra,
og mange vinterbleke nordboere
fikk en umiskjennelig rosa farge i
løpet av helga.

En drink kostet fem euro, en øl
betalte du tre for, så pengene
varte lenge. Tyskerne kjørte med
Euro, og ikke bonger eller
SuperRallydollar. Dette er jo en
fordel for oss som har en
tendens til å finne lommene fulle
av bonger når treffet er slutt.
Variert mattilbud
Mat var det heller ingen
problemer å finne. Her fikk du
kjøpe grillspyd, pølser, burgere,
pizza, kinesisk, pannekaker eller
hva det nå var du hadde lyst på.
Det vi savnet var en form for
buffet eller muligheten til å sitte
skikkelig og spise middag. På
Vinstra hadde vi et buffét-telt
med hvite duker og litt stil. Noe
lignende i tillegg og alt hadde
vært perfekt.
Frokosten får også godkjent.Vi
måtte stå litt i kø for eggerøra,
og kaffeserveringa var lagt opp
sånn at det ble litt køer om du
gikk på den tiden alle andre
skulle spise frokost. Men når man
tenker på at det var ca 17 000
mennesker som skulle ha frokost
midt ute på et jorde, må vi si oss
fornøyde. De som jobbet der var
ungdommer, sikkert ikke med all
verdens erfaring. Inne i

Våre danske venner fra Kolding, som hadde enda mer problemer
påtur ned til Ballenstedt enn oss. De kom fram de også.

frokostteltet var det rock’n roll
på full guffe fra et band på en
scene både fredag og lørdag. Her
skulle vi tydelig inspireres til mer
party. Men under søndagsfrokosten var det fredelig, heldigvis.

om scenen hadde vært ute.
Motocrossfotball foregikk på
lørdag på dagen ved flystripa, og
var utrolig heftig og se på. Her
gjaldt det å gi gass så sandspruten sto og ikke vike unna.
Tøft!

Stripping og Rock’n roll
Jeg er ikke den som står foran
scenen og headbanger når jeg er
på treff. Jeg vil snakke med folk,
og dette blir ganske umulig i et

Clubshop
Den tyske H-D klubben hadde et
eget infotelt, der du fikk levere
kupongen din for å vinne en HD, eller to kunne du faktisk

Enkelte valge ånyte egen medbragt musikk.

telt med livemusikk. Det frister
heller ikke å stå i et mørkt telt,
når solnedgangen byr på de
flotteste farger utenfor. Så jeg
kan derfor ikke anmelde
bandene som sto på scenen .Men
jeg fikk med meg litt av Status
Quo Tribute, og de var slettes
ikke ille. Ellers skrytte mange av
AC/DC Tribute som besto kun
av damer, og som rocket utrolig
bra. Hovedbandet hadde avlyst,
og det var jo synd for arrangørene. Men de fleste som
drar på SuperRally drar nok uansett ikke dit for musikken.
Strippeshow var det også, i følge
de mest ivrige til å få med seg
dette. Både kvinnelige og mannlige. Jeg tror nok underholdninga
hadde fått mer oppmerksomhet

vinne. De trakk ut en på fredag
og en på lørdag. Litt synd at
mange ikke hadde fått med seg
dette og derfor ikke leverte
lappen sin før lørdag. Her hadde
den polske klubben som er arrangør av neste års SuperRally
rigget sin stand, og her kunne du
lade telefon, de hadde hittegodsavdeling og her fikk du svar om
det var noe du ville spørre de
tyske arrangørene om noe. I
clubshopen for treffeffekter var
det jevn trafikk hele helga. Selv
ble jeg den heldige eier av både
en singlet, en t-skorte og en
hettejakke i flott kvalitet til en
human pris. For de kjøpelystne,
var det på treffet tre handlegater,
fullspekket med alt man kunne
trenge og mye man slettes ikke
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Beachbaren ble okkupert av glade nordmenn pålørdag.

kommer til å trenge. Og verden
er ikke så stor. Her traff vi blant
annet kjentfolk fra nabolaget.
Erik fra Villsvin mc i Elverum var
glad og lykkelig fordi han hadde
funnet seg en villsvinring. Et
skikkelig funn for et svin på tysklandstur.
Sanitærluksus
Dusj og toaletter var rene og
delikate, og nede på festområdet
fantes nesten bare vannklosett.
O deilige luksus! Vi vet alle
hvordan en bærbardo ser ut og
ikke minst lukter et stykke ut i
treffet i varmegrader. For to euro
kunne du dusje så lenge du ville.
Eneste bakdelen med dusjen var
at man måtte opp og trykke på
knappen hele tiden for å få vann.
Ikke så lett når man ikke er mer
en 1,61 på strømpelesten, eller
skal vi si barfoten.
Det var minimalt med køer. På
teltplassen var det de sedvanlige
plastdoene. Dette forholdt vi i
H-DOCN leiren oss ikke til i det
hele tatt. Henrik fra, Company
MC, hadde bestilt sin egen do,
som ble plassert i utkanten av
leiren, og låst med egen hengelås
med en mikroskopisk nøkkel.
Den fikk vi andre også bruke.
Bortsett fra Remi da, han fikk
ikke gå dit for sin bedre halvdel
Bente, og måtte pent benytte
public. En kreativ sjel fant på det
smarte trekket å feste den lille
nøkkelen til en hanske, og da ble
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toalettet øyeblikkelig døpt for
hanskerommet. For i virvaret av
dotrengte kaoskamerater, fulle
folk og andre distre sjeler så vi
for oss at den nøkkelen lett
kunne forsvinne. Den andre ble
forresten tapet fast under det
ene bordet i leiren.Vi er vel ikke
amatører heller!
SuperRallyhekta
På presidentmøtet lørdag kunne
de andre lands utskremte
komme med spørsmål eller
klager til arrangementet. Det ble
lett latter i forsamlinga når tyskerne svarte på den engelske
damas klaging på at noen hadde
stått fire timer i innslipp.
- Da ble det vel bare ekstra
hyggelig å komme inn og få ta seg
en øl, var svaret hun fikk. Etterpå
tilføyde de bare: ”Vi ber om
unnskyldning for det. Neste sak. ”
Elegant svart.
Nå skal det tilføyes at de fikk
etter hvert åpnet en port til i
innslippet, og da vi kom på torsdag kveld i åtte- ni tida, sto vi
knapt et kvarter i kø. Gutta i innslippet var utrolig effektive.
Oppsummert må jeg si at tyskerne hadde gjort en topp jobb
med å arrangere SuperRally
2012. Og når det er så bra, blir
man bare totalt SuperRallyhekta.
Så Polen, 2013, i’ll be there.
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Strategisk parkert stressless ved hovedgata.

Nordmenn påtur.

TrønderlagOsloleiren seilte under H-DOCN flagg.

Kari og Piggen fra Lillehammer hadde
ogsåtatt turen til Ballenstedt.

Denne karen hadde sansen
for norske bikerdamer.

Flathead friends.
Bra sanitæranlegg.
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Tre fullspekkede handlegater om man hadde noen Euro tilovers
åbruke påtant og fjas, kjøreutstyr eller andre ting.

Til frokosten fulgte rock'n roll.
Erik fra Villsvin MC i Elverum ville pynte seg litt, og fant seg en artsfrende.

Der Bente er, finnes ogsåChampagne.

Et av tributebandene som ikke var såaller verst; Status Quo tributeband.

Merja Savalainen fra Finland hadde tatt med seg litt håndarbeid
som hun solgte; praktiske vesker til åfeste i beltet.

I klubbshopen gikk salget strykende.
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Ble Designer Store

Da Lazy Boyz i Strømsveien i Oslo,
som nå titulerer seg som Lazy Boyz
AS Harley-Davidson Oslo, åpnet sine
dører til oppgraderte og større
lokaler, strømmet H-D folket på.
Mye fint folk fra H-D Europa hadde
også tatt turen, for å kaste glans
over den offisielle åpningen.

Ikke bare har de bygget ny fasade
og oppgradert lokalene innvendig. De er også blitt Norges
største Designer Store. Dette
innebærer at alt skal godkjennes
av Harley-Davidson internasjonalt. Dette gjelder både innredning og belysning, og det
totale visuelle inntrykket av butikken. Dette betyr ikke at de

H-D Europa for godkjenning, og
til slutt til de høye herrer i
Milwaukee, som hadde det siste
ordet, forteller Tor Arne Kallevik,
som innehar tittelen Marketing &
Sales Co-ordinator.
Oversiktlig
Når man kommer inn i første
etasje, ligger avdelingen for

Tekst/foto: Elin Bakk
Biker in spe.

Verkstedet har ogsåfått en ansiktsløfting. Fra
venstre Tor Kallestad og Tor Fredriksen.
selv ikke har noen innvirkning på
det ferdige resultat.
- Vi leide inn et designbyrå som
kom med forslag. Så diskuterte vi
oss fram til en løsning alle var
fornøyd med. Deretter ble det
endelige utkastet sendt til

brukte sykler til venstre. Opp
trappa finner du selve butikken,
som er lys og oversiktlig. Her
finnes en stor avdeling for klær
og stæsj. Forslag av kombinasjoner av klær er vist på utstillingsdokker, for å hjelpe de

som ikke har alt klart på forhånd.
Til og med kleshengerne har HD logo.
- Harley-Davidson er jo det mcmerket som er flinkest på klær.
De har også godt utvalg i ting
som er med å skape miljø
hjemme eller i garasjen der du
har sykkelen din. Blant annet
skilter som du kan ha på veggen,
og ferdige verkstedgulv med H-D
logo, bestående av fliser du fester
sammen selv, sier Kallevik.

kjøreutstyr. Avdelingen for deler
og ekstra er oppdelt etter
sykkeltype. En for Touring, en for
Sportster, en for Dyna og så
videre. Dette gjør det lett å finne
det du leter etter. De har også
en flott Customers Lounge, med
varme og kalde drikker og sittegrupper. Dette skal bli en samlingsplass hvor kundene kan
slappe av og føle seg hjemme.
Salgsavdelingen er flyttet ut fra
små kontorer og består nå av to

Men ingen ville si hovrdan
de fikk denne dit.

Moteoppvisning var det også.

Den nye butikken har en imponerende fasade.-
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Høy kompetanse
I den nye butikken har de fått inn
mye nytt, også i smykker og
personlige effekter. Du kan blant
annet få kjøpt golfballer og fiskekroker med H-D merket på.
- Dette gjør at du alltid kan ta
med deg H-D identiteten din, og
den vil passe inn i de fleste
anledninger, forteller Kallevik.
De selger selvfølgelig også
hjelmer, sko, hansker og annet

kundeøyer bak frostet glass ute i
butikken. Dette har de gjort for
at selgerne skal være mer tilgjengelige for kundene. Nye
sykler er spredt rundt om i butikken.
Verkstedet er også oppgradert
fra grunnen av, med både vegger
og gulv, arbeidsstasjoner og kundemottak. På verkstedet jobber
det sju mekanikere med høy
kompetanse. Alle har gjenomgått
H-D sitt utdanningssystem. De
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Det vanket forfriskninger og kake i kaffekroken pååpningsdagen.

Avdelingen for klær, sko og hjelmer. Her var utvalget stort.

har også hele tre mekanikere
som innehar tittelen Master of
Technology.
- Den ene av disse er amerikaneren Kurt Lohse, som er vår
Service Technician/Shop Foreman
.Vi har også Simon Fraser som er
Service Technician og Frank Robert Fagerhaug, med tittelen
Service Technician/Service
Writer, som også er Master Of
Technology.Vi er ganske alene
landet om å ha så mange høyt utdannede mekanikere. Sjefen på
verkstedet er Lars-Erik Ahlquist,
som er vår Service Manager, altså
selve verksmesteren.
Snorklipping
De ansatte har i denne prosessen gjort en stor innsats også
på andre felter enn de er ansatt
for å jobbe på.
- Det var litt gøy og se at de som
til vanlig driver bare med
motorsykler, også var flinke på
andre områder, sier Kallevik.
Seks måneder tok ombyggingen,
og før sesongen var helt i gang,
kunne Lazy Boyz AS - HarleyDavidson Oslo møte kundene i
sine nye flotte lokaler. På åpningsdagen serverte de både mat
og forfriskninger til de som stakk
innom. Klokka 17.00 var det
høytidelig klipping av snor, og
overrekkelse av gaver og
sertifikater. Det var selveste
Managing Director Roel Rietveld,
fra H-D Europa, som fikk æren
av å klippe snora. Etterpå var det
bokstavelig talt et rykende show,
der spreke damer viste klær og
sko.
Åpningsfesten fortsatte utover
kvelden, mens undertegnede begynte på veien hjem.
Vi gratulerer så mye med nye
lokaler.
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Avdelingen for stæsj var sortert etter type sykkel, og de hdde ogsåen
avdeling for multifit.

Det var selveste Managing Director Roel Rietveld,
fra H-D Europa, som fikk æren av åklippe snora.
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Et imponerende inngangsparti. Her er herrene
Kallestad og Sylling er påvei opp trappen.

Mange hadde tatt uren innom for en titt, en handel eller en
motorsykkelprat.
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Avreise fra Hadeland i knallvær.

Kjært barn har mange navn. Da undertegnede og hennes gode venninne Margareth
Krumsvik fra Sunnmøre la ut på den lange
turen til SuperRally i Ballenstedt, var det
nok flere rundt oss som tenkte med seg
selv; dette kommer aldri til å gå bra…

KK på tur

Tekst/foto: Elin Bakk
Allerede før jul begynte
Margareth å mase på meg om å
bli med på Superrallytur. Dette
foregikk gjerne på Facebookchatten, der vi nesten daglig
hadde kontakt. Hun hadde alt bestilt båtbillett, hadde reiseruta
klar og ga seg ikke. Men med
NAV som arbeidsgiver, eget hus
og to tenåringer boende
hjemme, var det lett å se at en
slik tur var det umulig å få klemt
inn i budsjettet, som fra før ikke
er så fett. Så mitt svar var glatt
nei. Ikke for at jeg ikke hadde
lyst, men fordi jeg rett og slett
ikke hadde råd. Men da det kom
fram litt senere at Staten hadde
vært mild og snill med en
stakkars gjeldsslave, og drysset
tilbake på meg noen tidligere innbetalte skattekroner, så hun
straks muligheten.
- Nå kan du bli med til Ballenstedt.
Jeg tenkte litt på det, og kjente at
jeg var hardt fristet. Det var ikke
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godt å vite neste gang en slik
mulighet dukket opp. Jeg hadde
både barnefri, og økonomisk
mulighet. Svaret ble ja, båtbillett
ble bestilt og det var bare å begynne å glede seg.
KK
KK kan stå for flere ting. Klabbkjerringer eller Kaoskamerater
er noen av forslagene. Kaospilot
er også et uttrykk som kan
brukes når visse personer har en
tendens til å komme opp i alskens situasjoner. Det kan dreie
seg om å kjøre feil, ikke ha tilgang
på kontanter av en eller annen
uforutsigbar grunn, tekniske
problemer, ting som forsvinner,
ting man har glemt, osv. Har man
denne evnen til å tiltrekke seg
problemer, hender det ofte at
når man spør nære og kjære om
de vil kjøre sammen med en på
tur, har de plutselig andre planer.
Dette kan jo selvfølgelig være
tilfeldig, men har man opplevd
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Ispause i Hokksund.
det tilstrekkelig mange nok
ganger, begynner man å kjenne
lusa på gangen.
Da har man i grunnen bare to
valg. Enten kan man kjøre alene,
som undertegnede synes er
veldig greit mange ganger. Men
det er jo hyggelig med selskap
og, og da er løsningen klar. Man
må finne en likesinnet.
En bra start
Mandag kveld i SuperRally-uka
ankom Margareth Jaren på Hadeland, som var stedet vår felles
reise skulle starte. Hun hadde
hatt en flott tur fra Møre, i fint
vær, med flere hyggelige kaffestopp hos kjente og helt forskånet fra problemer. Dette
tegnet bra. Avreisen tirsdag
morgen foregikk i strålende solskinn og nesten tjue grader, og

etter å ha fylt opp tanken med
bensin og kroppen med litt
væske, var vi på veien. På forhånd
hadde vi bestemt oss for at dette
ikke skulle være noen transporttur.Vi skulle være turister,
kjøre småveier og se oss rundt.
Derfor skippet vi motorveier og
koste oss gjennom landlige
omgivelser duftende av hegg og
syrin. Første stopp var Hokksund, der ullklær og jakkefòr ble
pakket ned, og is og kaffe ble inntatt. Dette var helt konge. Båten
skulle vi ikke ta fra Larvik før
dagen etter, så vi hadde et hav av
tid.
Turister
Neste stopp på ruta var Eidsfoss,
som er betegnet som Norges
minste by. Her var det så vakkert
at vi bare måtte ha en rast.
Gamle Eidsfoss er et av Norges
best bevarte industri- og jernverkssamfunn, grunnlagt i 1697
og med 25 verneverdige bygninger fra den gamle tiden. Her
finnes et særegent postkontor,
dampbåt, industrimuseum, kro og
hovedgård og med Norges eldste
landhandel i drift. Anbefaler et
stopp her om du har veien forbi.
Nå syntes vi at det hadde vært
bra med stopping ei stund, så
etter at kaffen var drukket opp
og bilder var tatt, gikk resten av
turen ned mot Larvik i et jafs.
Litt kø fikk vi på det siste stykke

Eidsfoss kaffebar og landhandel.
med motorvei. Den veien vi
egentlig skulle kjøre på i følge
kartet, forsvant i et kaos med
veiarbeid. Plutselig var vi på kaia
på Larvik, skikkelig gira på å kjøre
mer, men på båtbilletten vår sto
det onsdag morgen.
Her var gode råd dyre, for i følge
våre undersøkelser skulle det gå
en båt om mindre enn en time.
Og vi var slettes ikke motivert
for å ta kvelden nå. Dermed var
det av med hjelmer og hansker,
og på med våre mest troskyldige
dådyrblikk, og så siktet vi oss inn
mot billettluka. Dama som satt
der var nok nær pensjonsalderen, og så skikkelig snill ut.Vi
la frem vår sak med den
sterkeste overbevisning, vel
vitende om at billigbilletter får
man ikke booket om. Men etter
en hyggelig og overbevisende
prat med damen i luken og hun
hadde tatt et par telefoner, hadde
vi klart det umulige.Vi hadde to
billetter til avgangen til Hirtshals
som gikk klokka 17.30.
Trøtte og øltørste
Om bord i båten fikk vi surret
sykler, og vi strenet sporestreks
mot buffeen. Mat skulle det være.
Eidsfoss.

Og som vanlig i en buffé med så
mye god mat, klarer man ikke
spise mer enn en brøkdel av det
man har lyst på, og ender opp
helt daumett. Rett ut på
soldekket lå vi etterpå og bare
koste oss, og kjente sola varme.
Dette var bare helt knall.
SuperSpeed fra Larvik til Hirtshals er et flott alternativ om man
heller vil bruke tiden på å kjøre
sykkel, enn på å sitte på en båt
når man skal sørover. Ikke koster
den all verden heller, og mat og
taxfree kan matche de fleste
ferger over til det store utland.
Framme i Hirtshals var det bare
å gi jernet. Kartsjefen
(Margareth) hadde full kontroll,
og vi satte kursen sørover. Etter
Ålborg kjørte vi inn på vei 13.Vi
var alt fornøyd av motorvei. En
bensinfylling og noen timer
senere begynte vi å bli trøtte og
også en smule øltørste. Da vi like
etter kjørte inn i Viborg, og så et
stort rødt skilt det sto Motell på
var vi begge samstemte og såre
enige. Nå tar vi kvelden. At vi
hadde glemt å se på klokka og at
den var passert ett på natta, var
en bagatell. Dette ordner seg
sikkert.

Dette går til helvete
Da vi hadde parkert foran
motellet, var en mann fra et
sikkerhetsselskap på plass etter
noen minutter, og han klarte på
en mystisk måte å trylle fram et
rom. Det siste de hadde faktisk.
Så da vi hadde fått bakset alt
morass inn på rom nummer 15,
sprettet vi hver vår øl. For som
de strukturerte menneskene vi
er, hadde vi vært forutsigbare
nok til å kjøpe på båten.Vi har
vel vært med på før at det er
ikke alltid er lett å få tak i øl når
man tar kvelden langs veien. Så vi
koste oss med sideveskevarm øl,
og syntes bare at livet gikk an.
Helt til det banket hardt i veggen
ved siden av oss. Ups! Det var jo
midt på natta. Det hadde vi glemt
i vår lykkerus over seng, dusj og
øl.
Neste dag, etter en god dansk
frokost, pakket vi på syklene og
ga oss i vei nedover mot den
tyske grensen.Været var
fremdeles flott, bortsett fra den
ekle vinden som kom i krappe

kelig nok like hel, og min første
tanke var jo at jeg måtte reise
opp sykkelen. Det klarte jeg selvfølgelig ikke, og to svensker som
var på vei til Tyskland for å kjøpe
seg sprit, stoppa og hjalp meg
med sykkelen. De lurte på om
jeg var ok, og etter å ha kjent
etter litt, og det eneste jeg kjente
var en svak smerte i den ene
ankelen. Så jada, jeg var like hel.Vi
fikk snudd til sykkelen, jeg sjekka
at den starta, og svenskene fortsatte videre mot landet med den
billige spriten.
Jeg fikk ringt til Margareth som
heldigvis ikke hadde sett hva som
skjedde i speilet, men hun hadde
fått med seg at jeg ble borte.
Hun kom tilbake, og ble nok
ganske sjokkert da hun så
hvordan sykkel og klær så ut. Og
enda mer overrasket over at
jenta var like hel. Skinnjakka og
buksa hadde fått slitt hull flere
plasser, og jeg er ganske glad for
at jeg bruker klær med polstring
på albuer og skuldre. Det verste
var egentlig at jeg hadde mista

Guffen surrer sykler.
kast og røsket i både førere og
sykler. Om det var vinden, eller
andre faktorer er usikkert, men
etter å ha kommet ut under en
undergang, (vi var nå tilbake på
motorveien) fikk jeg en kraftig
wobbel på sykkelen. Den bare
eskalerte i styrke, og det siste jeg
husker var at jeg tenkte: ”dette
går til helvete!!”
Mistet fletta
Det neste jeg vet er at jeg og
Svenskesvarten skled langs asfalten i høy fart. Gnistføyka sto
fra sykkelen, og tankene i hodet
mitt var: ”nå blir sykkelen min
ødelagt”, og ”skal det aldri
stoppe”? Etter noe som virket
som en halv evighet, stoppet
omsider både jeg og sykkelen.Vi
hadde til alt hell havnet på en påkjøringsrampe, og det var såpass
tidlig på dagen at trafikken ikke
var så stor. Jeg reiste meg, mer-

fem centimeter av den ene fletta.
Hårtufsen lå fint på asfalten der
jeg hadde stoppa. Sideveska mi,
som hadde aluminiumsplater innvendig, hadde også fått skikkelig
juling, men den hadde nok tatt av
det verste av støyten både for
sjåfør og sykkel.
Vi fikk festa en stropp på veska

Oppbrukt jakke.
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Hotell Speedmonsters i Kiel.
og kjørte på veiskuldra ned til
avfarten mot Padborg. Der
parkerte vi på en truckstopp, og
fikk sjekka sykkelen litt mer,
skrudd fast løse deler og tatt en
kaffe. Det var da det begynte å
sige inn hvor utrolig heldig jeg
hadde vært, og hvor små
marginene egentlig er.
På vei videre
Man blir sulten av å krasje, og det
var langt på dag.Vi bestemte oss
for lunsj i Flensburg, og heller
ikke den ble helt uten forviklinger.Vi parkerte syklene i ei
gate og var overbevist om at
dette var sentrum. Men etter
hvert som vi ruslet bortover
gata, fant vi ingen restauranter, og

motorveien kom vi rett inn i et
område med veiarbeid, og selvfølgelig kø. Det var varmt, hånda
var vissen av krypkjøringa og
framdrifta var minimal. Jeg følte
også at noe ikke var som det
skulle etter krasjet, og da vi var i
fart igjen, kjørte vi inn på
nærmeste bensinstasjon. Etter
litt sjekking av Svenskesvarten
fant vi grunnen. En eike i bakhjulet var knekt, og flere andre
var løse. Mens vi sto det og
klødde oss i hodet, og lurte på
om vi skulle kjøre tilbake til Kiel
for å få det fikset, eller ta sjansen
å kjøre ned til Hamburg, kom en
kar på en sykkel innom. Han
hadde en vennskapsklubb i
Norge, og ga oss en adresse i

den på mirakuløst vis plutselig
dukket opp fra en av de nevnte
lommer. Dermed begynte jobben
med å finne adressen. GPS er en
fin ting. Men når den er på en
telefon, som i tillegg har knust
display blir det straks litt vanskeligere.Vi måtte jo legge
telefonen i lomma for hver gang
vi kjørte feil. Men til slutt fant vi
da stedet, som viste seg å være
et mc- verksted i en bakgård.
Der drev en kar i sekstiåra på
med å fikse et bakhjul til noen
dansker som også hadde samme
mål som oss. Karen kikka på
hjulet mitt, men kunne dessverre
ikke hjelpe meg. De danske
bikerne kikket på jakka og
sykkelen min, og ojet over seg
over hvor heldig jeg hadde vært.
Og jeg fikk etter hvert navnet

kjenne på at denne dagen i
grunnen hadde vært begivenhetsrik nok. Mange telefoner senere
til den ene forståsegpåeren etter
den andre, hadde vi null peil på
hva det kunne være, og bestemte
oss for å ringe etter bergingsbil.
Jeg tok et par telefoner, bare for
å finne ut at, jo da, jeg hadde
berging på min forsikring. Men
optimisten Margareth hadde nok
ikke det. Uansett, hjelp måtte vi
ha, og bergingsbil ble bestilt. Før
bergeren var på plass var det
godt over midnatt. Stasjonen
stengte klokka ti, men han som
jobba der hadde i sin uendelige
godhet ordnet det så et lys med
bevegelsessensor sto på. Så vi
slapp i det minste å sitte i stappmørket å vente. Bare vi gidda
opp å veive litt med armene hver

++ og var nå god som ny. Da vi
skulle dra og takket fint for oss
svarte Malte;
- Velcome back anytime. We will
always have a free roof for you!
Og på spørsmålet om de hadde
tenkt seg på SuperRally var
svaret klart.
- Its not possible, its too many
of you!
Morgenkaffe hos Speedmonsters i Kiel.
Abdullah eller noe lignende, som
var enda mindre språkmektig
enn de andre. Framme hos H-D
Kiel ble sykler lesset av, og taxi
skulle betales. Planen var også at
han skulle kjøre oss til et hotell i
Kiel det vi skulle overnatte. Jeg
tok fram kortet og skulle betale
for meg, men neida. Så enkelt var
det ikke. Her i Kiel var det helt
vanlig at man måtte betale med
cash. Og vi hadde nettopp ankommet Euroland, og hadde bare
norske penger.
Enden på visa eller skal vi si Visa,

Skikkelige porsjoner og mette ble vi.

MC-verkstedet i Rensburg og våre nye danske venner fra Kolding.
rundt oss fantes kun alkiser og
uteliggere. Til slutt ga vi opp hele
lunsjopplegget og satte oss på
syklene for å kjøre videre. Men
vips, over ei gate og rundt et
hjørne, åpenbarte det seg en
flott havnepromenade med flere
restauranter på rad, og ingen
alkiser å se så langt øyet kunne
rekke.
Etter et godt måltid, og litt kommunikasjon med de som hadde
fortroppen, satset vi på å komme
oss til en by et stykke før Ballenstedt i løpet av kvelden.Vi
hadde vel hatt nok hendelser for
i dag. Trodde vi ja.Vel inne på
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Rensburg som var nærmeste by.
Hva den adressen var, fikk vi ikke
med oss, for han snakka selvfølgelig omtrent ikke engelsk.
Men ved hjelp av GPS-en på min
telefon, var planen å kjøre inn i
byen for å prøve å finne adressen
på lappen.
GPS kaos
Lappen ja. Hvor var nå den. Fyren
var kjørt, og Margareth lette i
alle sine lommer. Og hun har
mange. Bukse med lommer, minst
fire, jakke med like mange og
vest med enda flere.Vi hadde
nesten gitt opp hele lappen, da
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”Elin den seje.”
Vi fikk tilbud om å kjøre sammen
med danskene ned til Hamburg,
hvor de kunne vise oss et H-D
verksted som kunne fikse eikene.
Vi overveide litt frem og tilbake,
men siden reparasjonen bare var
så vidt i gang, det alt var langt på
dag, og det var over ti mil til
Hamburg, valgte vi å dra til bake
til Kiel, og H-D-verkstedet der
for å prøve å få fiksa hjulet.Vi sa
farvel til våre nye danske venner
og satte kursen mot Kiel. Da vi
etter litt fram og tilbake hadde
funnet overnatting og på vei dit,
kom Margareth på at hun måtte
ha litt bensin.Vi stoppa, fylte og
drakk kaffe igjen, for nå var det
jo lenge siden sist.
Startnekt
Så skulle vi starte opp, hotellet
var bare et par kilometer unna,
og vi så fram mot en dusj, og
kanskje en kald øl. Men tror du
sportsteren ville starte da? Det
smalt og skjøt, og gå det ville den
slettes ikke. De på bensinstasjonen forsto ikke et ord av
det vi spurte om, og vi begynte å

gang lyset slokna.
Da bergerne kom, måtte vi fram
med dådyrblikk og overtalingsevner igjen. Kunne de muligens
overveie å ta med begge syklene,
selv om forsikringa bare dekka
berging av min? Vi fant ut at det
var den yngste som bestemte,
som vi døpte Guffen. Han var en
røslig kar med stor mage og
overallsbukse. Heldigvis var han
mottagelig for litt flørt og
kvinnelist. For selv om de sa nei
til å begynne med, var enden på
visa at begge syklene ble
stroppet fast på lasteplanet på
bilen. De to bekymrete sykkeleierne tutret og kommenterte
over måten de stroppet på, men
alle våre innsigelser ble feid bort.
Enten fordi han ikke forsto
språket, eller så var det kanskje
at han rett og slett kunne jobben
sin. Og vi kunne jo ikke bli
uvenner med dem, siden de var
så snille med oss.
Visakrøll
Syklene sto trygt de, og damer
og oppakning ble stuet inn i en
taxi, kjørt av en ved navn

Malte fikser bakhjulet mitt.
var at jeg måtte betale for at
taxien skulle kjøre til en
minibank så jeg fikk ta ut penger.
Til bake på H-D Kiel var syklene
nå lesset av, og klokka var
nærmere tre på natta. Jeg var lei
og sliten. Det tar på med krasjing, timer med venting, køkjøring og masse småkjøring på
en sykkel med løse eiker. Rundt
butikken var det skog og grønne
plener, og tempen var 19 grader.
- Margareth? Gidder vi virkelig å
ta inn på hotell nå? Klokka er fire
før vi er i seng, vi må være her
igjen når verkstedet åpner
klokka åtte.
Og Margareth trosset sin edderkoppangst. Vi lesset ut telt,
sidevesker og pikkpakk fra dro-

sjen og vinket farvel både til taxisjåfør og våre to bergere som vi
hadde blitt riktig så gode venner
med. Mellom to konteinere
under et tak, blåste vi opp
luftmadrassen, og pakket ut
soveposene.
Vi oppsummerte dagen med restene av det lunkne sidevognsølet,
et par småflasker Baileys, og
hadde det riktig så trivelig i H-D
butikkens bakgård før vi gikk til
ro. Kunsten å være kaoskamerat,
er alltid å gjøre det beste ut av
situasjonen. Og da gutta på
verkstedet kom på jobb dagen
etter, var det ingen som så mye
som leet på et øyelokk, over at
det lå to damer i hver sin
sovepose mellom to sykler,
masse oppakning og kjøreklær
utenfor verkstedet deres.
Flott service
Etter en prat med sjefen på
Speedmonsters som verkstedet
heter, var det klart at syklene
skulle de fikse.Verkstedet ved HD butikken i Kiel er et eget
firma, og Malte som sjefen heter
begynte straks å trille ut sykler.
Før klokka var fem over åtte var
sykkelen min inne på verkstedet
og under behandling. Ikke lenge
etter var en annen mekaniker i
gang med Margareth sin. Det
lønner seg tydeligvis å ligge i kø.
Mens guttene jobbet, fikk vi tatt
morgentoalettet. Etterpå tok vi
fram kaffekjele og kokeapparat
og laget oss morgenkaffe. Her
benket vi oss i solveggen med
stolene våre, drakk kaffe og titta
på sykler og kjekke bikere. Etter
hvert kom det flere nordmenn
innom som hadde fått problemer
med syklene på vei ned til Ballenstedt. Før klokka elleve var
syklene våre i orden og pakket
på, og vi var klare for avreise. Jeg
hadde fått en ny eike, de løse var
festet, og de hadde sett over at
sykkelen var i orden etter
smellen. Margareth sin sporty
fikk nye plugger, en ny pakning

Målet nådd
Med disse ordene og en hyggelig
formiddag i minnet, prøvde vi
tappert å finne den riktige veien
videre.Vi studerte kartet og
hadde spurt oss for, men likevel
ble det litt klabb og babb før vi
omsider var på vei. Riktignok
mot motorveien, som vi ikke
skulle kjøre til å begynne med,
men retningen var i alle fall riktig.
Jeg pekte på tanken og gestikulerte til Margareth, kanskje vi
skulle ha litt bensin først. Å kjøre
bensintørt på autobahn er ingen
god ide. Hun svingte av første vei
til venstre, og vips var vi på den
veien vi hadde lett etter en
stund.Vi stoppet på en bensin-

Margareth, når vi stoppa utenfor
utslippet i et sinnsykt kaos for å
ta på oss hjelmene, oppdaget at
vesten med lommebok og
telefon lå igjen i leiren. En telefon
og en løpetur senere inkludert
en politimann som nesten klikka
for at vi hadde stoppa der vi
hadde, var vest og Margareth på
plass.Vi kom oss omsider ut på
veien i strømmen av sykler, og i
det vi var oppe fart, flagret kartet
ut av Margareths oppakning. Minutter senere drar hun til høyre i
krysset vi skulle svinge til venstre
i.Vegard kasserer, som hadde
dristet seg til å kjøre med oss, og
undertegnede stoppet etter en
stund, og etter litt var vi fulltallige igjen, bare for å kjøre gjennom et tettsted med et
morsomt navn. Kunne det passe
bedre? Etter at ”Morgenrot ”var
passert, gikk det greit.
Vi kjørte autobahn til Kiel, hvor
Vegard tok ferge hjem, og vi
overnattet på hotell.Vi skrev oss
selvfølgelig inn på hotellet som
Elin Blakk og Margareth Krumspring. Dagen etter tok vi

Fremme!
stasjon og det ble würst og vann
til frokost og bensin på tanken.
Deretter kjørte vi gjennom små
vakre landsbyer og grønne
skoger, med godt mot og følelsen
av at nå går resten på skinner. Og
det gjorde det faktisk. Litt autobahn måtte vi kjøre innimellom
for å få unna litt mil. Denne
dagen var det bare stopp for
bensin og mat, og litt kaffe da.Vi
skulle jo på SuperRally. Og dit
kom vi ut på kveldinga. Sola
skinte og i leiren med norske
bikere og H-DOCN flagg hadde
de reservert plass til oss. Endelig
kunne vi åpne ei kald øl, og bare
nyte at vi var framme, for det
syntes vi at vi hadde fortjent.
Hjemturen
Hjemturen gikk forholdsvis bra.
Litt surr ble det selvfølgelig da

vestkysten opp, og det eneste
klabbet denne dagen var da vi
klarte å miste hverandre på
motorveien opp mot Ålborg
etter ei bensinfylling. Da jeg
stoppa for å kle på meg genser,
og var på vei ut på motorveien
igjen, kom Margareth durende
forbi. Og jeg var overbevist om
at hun var foran meg! Jaja. Før
Margareth var helt hjemme på
Sunnmøre klarte hun også å stå
på Otta uten strøm, og belten
røk på vei opp Ørskogfjellet.
Men etter en sånn tur er jo
dette bare for bagateller å regne.
Hjem kom hun uansett, med lånt
bil, klar for å planlegge nye eventyr. For en ekte kaoskamerat
mister aldri motet…
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Randsfjorden rundt i strålende sol

Folksomt ved klubbhuset til Rockerne.

Ved Bjørnen kro påDokka koste folk seg med is og kaffe.

1.mai, det vil si den dagen mc-sesongen
offisielt starter med forskjellige
rundturer, hadde endelig fått full klaff
med været. Sola skinte, det var ni grader
allerede klokka åtte, og helt vindstille.
Tekst/foto: Elin Bakk
Etter å ha kjørt rundt Mjøsa på
denne datoen flere ganger, falt
valget i år på runden som
Rockerne MC fra Hønefoss har
arrangert i cirka femten år, nemlig Randsfjorden rundt. Runden
starter ved klubbhuset deres på
Jevnaker, og går så på vestsida av
Randsfjorden, helt opp til Dokka.
Vanligvis går den så på Østsida
tilbake, via Brandbu, men på
grunn av mye veiarbeid på den
ruta i år, ble ruta langt ned til
Gjøvik, og over Lygna tilbake.
Turen er på 18 mil, noe lengre
med årets rute.
- Grunnen til at vi begynte med
dette var at vi ville samle klubbene rundt fjorden til en fellestur, forteller Tommy, presidenten
i klubben.
Godt oppmøte
Folk var tidlig ute, for Rockerne
serverte kaffe og vafler før turen
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det passet. Neste stopp var
Lygna, og her var det også
rimelig fullt med sykler, og en del
fine biler hadde også samlet seg
her.
Rockerne var meget fornøyd
med oppmøtet, og særs fornøyd

med været. Dette blir garantert
ikke siste gangen man kan oppleve horder med motorsykler på
vei rundt Randsfjorden i regi av
Rockerne MC.

Fullrigger.

Fin chopper.

Siste stopp påturen,
Lygna.Mannen med det lange
skjegget er president Tommy

startet, og var på plass alt klokka
ti. Litt lyging skal det jo også
være tid til. Presis klokka 12
startet folk opp syklene sine, og
med egen roadcaptain og roadblock, sneglet den lange ormen
med sykler seg ut på riksvegen.
Cirka 200 sykler ble observert
ut fra Bøndenes hus på Jevnaker,
og langs veien satt folk med flagg
og fluktstoler og vinket til
bikerne. Det var tydelig at dette
var en happening de var vant til,
og hadde gledet seg til å se.
Det ble en flott tur langs fjorden,
og oppe på Bjørnen Kro ved
Dokka samlet folket seg. Noen
koste seg med kaffe og is, noen
tok middagen på kroa, og noen
bare ruslet rundt og så på sykler
i det fine været . Etter en stund
begynte folk å kjøre nedover
igjen. Turen derfra var ikke organisert, noen hadde det travlere
enn andre, så da fikk folk dra når
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Denne gjengen hadde tatt turen fra Oslo via frokost påNebbenes.
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Erik og Ann-Kristin koser seg i finværet påBjørnen.
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ALLT DU BEHÖVER FÖR SMART CAMPING
Fem olika tält – speciellt framtagna fö
för hojåkare. 100 %
vattentäta och mycket lätta att hantera. Du sätter sj
själv
upp det minsta tältet på cirka 10 sekunder. Smartaste
campingen på marknaden. Dessutom sj
självuppblåsande
liggunderlag, sovsäckar, campingstolar
och andra praktiska pr ylar du
behöver ute i gröngräset.
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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.

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

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

Stetson Boron

Gaffelveske Braided

kr. 345

kr. 499

Sølvring
Torshammer
kr. 498

I'm Cute
Babybody

kr. 95

Skinnvest Bullet
kr. 1195

kr. 149

Bikerbaby
Babybody
kr. 149
Åpningstider:
Mandag-Fredag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-16
50

Guardian
Bells (ass.)

÷10 % rabatt til alle HDOCN-,
og klubbmedlemmer"

Skinnvest Patch
kr. 1495

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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DK ansvarlig
har ordet.

Rannei Bakk
President
Er det ikke herlig? Vi er midt i sesongen,
uendelige mil med veier ligger foran oss.
Her er det bare å nyte maksimalt. Sol og
varme? Ja takk. Kjølig og regn? Desto
bedre når du når målet for turen!
Jeg har allerede brukt mye av ferien min på
tyske småveier og Super Rally i Ballenstedt. To flotte uker med fint vær, gode
opplevelser og en pinsehelg med innhold
akkurat som forventet når 16000 bikere
samles på et stort område. Tyskerne hadde
gjort en bra jobb med planlegging og gjennomføring. En bra miks av gamle og nye
venner, fint vær, god mat, billig drikke, bra
musikk og variert underholdning. Siden jeg
ankom tidlig på torsdag og dro seint på
søndag og unngikk køene ved inn- og utgangene, er min opplevelse av Super Rally
2012 bare positive.
Noe som ikke er så positivt er at vi ennå
ikke har fått den nye H-DOCN-butikken i
gang. Det var meningen at den skulle
startes opp etter nyttår, men en hel rekke
uheldige omstendigheter gjør at vi ennå
ikke kan tilby dere medlemmer en ny og
bedre butikk.Vi jobber med saken, og i
mellomtiden får dere bruke de gamle
medlemseffektene med forsiktighet, så de
varer til den nye butikken er på plass.
Noen av dere har ikke fått blad nr. 2 i
skrivende stund.Vi får mellom 25 til 50
returblader pga. feil adresse på hver forsendelse, så sjekk om videresendingsperioden er utløpt og at du har sendt
medlemskontoret din nye adresse. Hvis du
ikke har flyttet, du har betalt og du har fått
blad nr 1, ta kontakt med Ellen på
medlemskontoret, så sender hun et nytt
blad nr. 2.Vi mistenker at Posten har hatt
noe krøll med utsendelsene. I returbladforsendelsen for blad nr.2 var det returblader
fra nr. 5 fra i fjor og nr. 1 fra i år! Det skal
ikke være enkelt…
Til slutt over til noe mer gledelig som er
de siste fire H-DOCN treffene. De
kommer som perler på en snor utover
sommeren og høsten. Plakatene finner du i
dette bladet og oppskriften er veldig enkel:
Møt opp, ha en fin helg, dra hjem igjen.
Dette er noe de aller fleste av oss kan
klare!
Ha en fin sommer - kjør vakkert – nyt
sesongen!
Rannei Amalie
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utrolig godt allternativ til Mc-treff.
Ha en fortsatt super Mc-sesong og for oss
her nord håper jeg resten av den blir snøfri. Det var ganske så deprimerende når vi
sto og kostet 10 cm med snø av sykkelen
den 31. Mai. Heldigvis er stort sett 90 % av
befolkningen her oppe med i kortidsminneforeninga, så når det blir litt varme
igjen, er alt glemt og vi fortsetter og bo
her i den vakre landsdelen våres.
Ha en topp ferie alle sammen.
Stor klem fra Laila

Ha en knall sesong :-)
H-D Hilsen Stig.

DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

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

Hallo folkens. Da var det klart for nytt
blad og vi skriver allerede juli. Litt vemodig
å tenke på at sommeren går så altfor fort
og Mc-sesongen blir alltid altfor kort.
Men vi har jo enda mye å glede oss til ikke
minst Nordic run, hvor jeg håper på å
treffe mange av dere der ute. Selv starter
vi etter RTTAF i Storfjord og regner med å
ta følget igjen i Haparanda. Hiv dere med,
så vi kanskje vi blir en hel gjeng som kan
starte sammen fra Storfjord på søndag.
Ellers har det vært en begredelig vår/forsommer her oppe i nord og det har vært
lite kjøring så langt i år. Den største
happeningen for noen av oss var alternativt Super Rally på Tomasjord hos
Kate og Børge, et utrulig flott og artig arrangement .Vi har også hatt en tur med
Queens MC med partnere. Den gikk til
Lenangsøyra i Lyngen og festivalen Lyngen
Rock & Reker, som var arrangert for første
gang. Super festival med masse flott
musikk og fantastiske arrangører, som ikke
visste hva godt de skulle gjøre for oss. Et

Nr. 3 - 2012

Nordland

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

STIG JENSSEN
Tlf 918 57 115
shovelpower@broadpark.no

Hallaien. Solen skinner alltid, det er bare
det at det av og til er noen skyer som
ligger i veien. Husk dette når du skal på
tur. Har nevnt det før, solen kan skinne
rundt neste sving eller over neste fjelltopp
selv om DU starter i regn.
Sesongen har allerede vart en stund her på
Vestlandet, selv om det til tider har haglet
og gradestokken viser enda bare 4-5 røde
grader om morgenen.
Når dette skrives 7. Juni, er jeg selv helt
startklar med nyoverhalt EVO, alt av skinn
er smurt inn med diverse naturlige oljer
og voks. Så nå kan det bare hølje ned. Går
det egentlig an å ikke trives på en HarleyDavidson? Jeg tror faktisk ikke det! Uten å
reklamere for mye - Takk til H-D Bergen
for det de har gjort med vegkongen min,
prøveturen i dag var en nytelse.
På tur kan det kan være vått og kaldt og
DU er dritlei, men tenk da på hvor godt
det er å komme hjem - med en ny opplevelse i minnebanken.
Så til slutt - kjør forsiktig! Legg deg i
veibanen slik at du får øyekontakt via speil
eller noe i den duren som stikker ut på 4
hjulingene. Bruk lys - mye lys - lite lys mye lyd eller lite lyd. Da er mye gjort!
La oss heller møtes på et treff enn i en begravelse.

DISTRIKT 2:

HEIDI J. LEINAN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Hey bikera Woohooooo frem med iskald CB, sleng beina på bordet og nyt
ettermiddagen, for her er endelig et nytt
Harley News. Det skrives juli, og mange
har vært i gang med MC sesongen lenge,
og vært på ulike treff.
For min del starta sesongen i mai i år. Jeg la
opp til langtur, med SuperRally i Ballenstedt som første mål. 3250 km(en vei) var
ikke bortkastet. Helt topp treff med ca 17
000 deltakere.
Her i Finnmark har det vært liten aktivitet,
bortsett fra Motorsykkelens dag i Alta 2.
juni, og i Hammerfest 9. juni. Bilder og nye
medlemmer på tur. Arctic Riders i Båtsfjord har hatt sitt treff Næggelsprættn 08.10. juni. Bunkers MC, Alta hadde sitt treff
6.-8. juli. Se
Alta MC Klubb har sitt Polartreff 20.-22.
Juli. www.amck.no
Sesongen 2012 blir ikke ulik andre
sesonger. Mye kjøring i inn- og utland,
mange treff og mye gøy, mange gamle
kjente og mange nye venner, netter i telt
og dager i regn. Ja rett og slett en helt vanlig sesong vil jeg tro. Noen treff er allerede
planlagt og noen blir tatt på sparket. Run
to The Arctic Fun, Storfjord Troms, tredje
helga i juli, er et treff jeg absolutt vil
anbefale. Sjekk www.h-docn.no for mer
info. Et annet treff nordpå jeg vil anbefale,
er Run to The 60’s, Kemi, Finland. Siste
helga i juli.
Deler av den utrolig vakre norskekysten
venter på meg og natt toget fra Alta, og vi
er begge klare. Så hvis noen av dere
planlegger tur ut mot havet en eller anna
plass, så ta kontakt, om du er medlem eller
ikke. Jeg er å finne på Facebook, e-post og
mobil. Jeg er interessert i å høre fra dere
alle.
Så vil jeg ønske alle som skal kjøre den
flotte ruta «Nordic Run» god tur!!!
Til alle bikera i Finnmark til to ting:
1) Kjør trygt på to hjul i sommer! Vi skal
ikke være med å øke statistikken over mculykker. Ta dine forhåndsregler som utsatt
trafikant.
2) Ta kontakt med meg enten på mobil, epost, min profil på Facebook, eller gjennom
Facebook gruppa ”For oss som kjører MC
i Finnmark”. Jeg vil gjerne ha bilder og
tekst fra treff, tips om mc bygging,
lakkering, veteransykler, utstyr, turer og det
som måtte ha med MC å gjøre.
Til slutt, ha en fortsatt flott sesong, MC
hilsen fra Heidi, DK Finnmark!!

Heisann Ja da var sesongen kommet
godt i gang og endel turer er kjørt og flere
skal det jaggu bli.Var i våres en tur på
sykkel selvfølgelig, til El Colverado eller
Kolvereid for de av dere som ikke er så lokalkjent i Nord-trøndelagen. Anledningen
var en fest (selvsagt) og opptak av en hardt
arbeidende mc kompis til prospect i II Mc
Nærøy. Både turen og festen var av prima
kvalitiet, og må få lov å si at det er alltid en
fornøyelse å være hos gjengen på «Myra».
De blir jo snart for familie å regne. Opptaket gikk av stabelen til alles fornøyelse
kanskje, untatt for «Petter’n», som jo var
aftenens underholdning i egenskap av at
det var ham som ble tatt opp.. .. .. Ikke
likte han noe særlig den publisiteten som
ble ham til del og slettes ikke de 40
grønne geleshot’sene han måtte presse i
seg! (se bilde av seansen i lesernes bilder)
All ære til kandidaten, han ble tatt opp.
Det ble også en tur til Kyrksæterøra i begynnelsen av juni for å feire deres 30-års
jubileum. Et meget hyggelig lag, med mange
gamle og nye mc-venner.
Ellers vil jeg avslutte for denne gang med å
få med at det er mange treff og turer som
skal gjennomføres før kong vinter legger et
hvitt lokk over 2012 sesongen, så jeg bare
minner dere alle om å kjøre sikkert. Det
er fremdeles en god del som bryr seg om
dere og gjerne vil forsette å gjøre det i åra
fremover!
Til vi sees et eller annet sted, Ride Safe!
Jostein

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

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

Hei. Allerede i midten av april var det
mangt og mye som tydet på at våren var
kommet for fult her i Namdalen, og flere
var ute for å prøve forholdene. Men vips,
så var det vinter igjen. Alltid spennende tid
dette med våren.

Selv hentet jeg og kona ut kjøretøyene
våre i mai, og vi var veldig spente på
hvordan de nye syklene skulle oppleves.
Men det var som forventet, - meget bra.
Mange har en meget innholdsrik kjøreplan
foran seg og håper bare at de lykkes med
sine mål.Veiene i Nord Trøndelag er utbedret og begynner å ta form i positiv retning så det lover bra. Håper at
værforholdene blir overkommelige og at
de som har begivenheter på planen lykkes
med sine arrangement. Lykke til alle
sammen.
Åge.

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

DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

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

Hei folkens! Når dette skrives er vi i
slutten av mai, mens når det leses har vi
hoppet fram til siste halvdel av juli. Jeg skal
ikke gi meg ut på noen spådommer om
sommeren, men etpar ting kan jeg i det
minste fastslå allerede nå: Tiden har gått
altfor fort, og vi skulle gjerne hatt fri i
minst en måned til. Minst! Heldigvis er
det lenge igjen av sesongen. Ifjor kjørte jeg
min siste tur i nydelig «sommervær» så
sent som i november, og jeg tar som en
selvfølge at det skal gjenta seg i år.

Det er mange treff igjen, jeg nevner i fleng:
Shakin' brains MC Vestnes sitt årlige
Hagerock , vårt eget Late summer run på
Gudvangen, Rally Nord Vest og
Sensommer Party hos Høyangbjørn MC.
På Høyangbjørn MC sitt treff blir det sågar
bryllupsfeiring, da Randi fra Skjoldmøy MC
og Tore fra Skallebank MC skal gifte seg!
Garantert en stor opplevelse, i nydelige
omgivelser i Norevikane. Alle arrangementene er vel verd å få med seg,
selv om Rally Nord Vest og Late Summer
Run kolliderer. Sånn er det bare, ihvertfall
så lenge vi ikke har tre helger i uka.
Akkurat det hadde forresten vært en
høyst velkommen ordning som jeg slett
ikke skulle ha protestert mot.
Som jeg nevnte innledningsvis, skrives
dette i slutten av mai, nærmere bestemt
kvelden før avreise til Super Rally i Ballenstedt. Sykkelen står pakket og klar utenfor,
og jeg klør etter å komme avgårde. Jeg må
derfor runde av og komme meg i
loppekassa, så jeg slipper å sovne på turen
nedover. Ha en fin sensommer, og huskhjula ned!

Fortsatt god sommer til alle motorsyklister. Det beste av mc sesongen er enda
ikke over.

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

Hvis noen av dere kjører på Fosens fantastiske mc veier, legg gjerne turen innom
Roan. Om du ringer først så skal jeg ha
kaffen klar.
Jabbes da.
Øystein.

JOHNNY HENDEN
Mob: 481 87 038
johnnyxlh@hotmail.com

Når vi nå skriver begynnelsen av juni her
på Nordvestlandet begynner tempen å
komme oppi 12+ . Da har jeg et håp om å
få noen turer på Hege, som er sykkelen
min. Jeg har ikke planlagt noen spesielle
treff , men tar det heller litt på sparket og
kjører etter finværet. Om noen passerer
Halsa på E 39, er det bare å ta kontakt for
kaffe på kaia. Ellers er jeg her for å hjelpe,
om noen skulle være uheldige å trenge litt
hjelp med sykkelen . Selv om jeg aldri har
hørt om noen som har hatt problemer
med en Harley.
Ellers har vi akkurat arrangert Lakeside
run med masse gode venner til stede. En
super fest med glade mennesker, selv om
det regnet nesten hele helga. Håper å se
dere snart igjen rundt omkring.
Ha en fin sommer!
Johnny.

DISTRIKT 5:
Vestlandet

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

Kjære Harley folk!, her kommer en
liten hilsen fra syd. Her går det meste som
på en god gammeldags vår, bortsett fra at
sommeren kom i slutten av februar og
varte gjennom hele mars måned, nå er
sommeren endelig tilbake, etter mange
uker med regn og vind. Nå er er det vel
ikke været en skal henge seg for mye opp i,
selv om det som oftest henger i sammen
med den kjære sykkelen vår. Selv er jeg er
ikke flink til å ta turen ut når det regner.
Det må være et sentralt tilfelle av alderssyndromet som gjør seg gjeldene i denne
kroppen. Men om det regner eller er sol,
så gir jeg meg fortsatt ikke på å få til en
mc-møteplass her i Kristiansand.
Etter utallige møter igjen i år, har nå
endelig Byutviklingsstyret enstemmig gått
inn for å gi oss medhold i dette, men saken
ligger nå hos parkeringsselskapet i byen, så
er det et par innstanser til som en må
igjennom, før vi kanskje får en møteplass,
omtrent midt på Vestre Strandgate.
De kommunale byråkratene blir ikke kvitt
denne mannen fra H-DOCN enda på en
stund.
H-DOCN flagget har vært i lokalavisa
Fedrelandsvennen et par ganger i år, med
undertegnedes hilsen til mc- folk.
Det med flagget har slått bra an, så nå er
det mange flere her nede som etter hvert
forstår at vi i H-DOCN, IKKE er
HOG’ere.

DISTRIKT 8:
Østlandet

VIDAR OPHEIM

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

Hei godt folk. Ja da sitter jeg her i en
kald og treg start på sommeren.Vi skriver
20 mai men det er vel straffen for at
sykkelen kom på veien allerede i starten av
mars.
Nå når dette er på trykk har vi kommet et
godt stykke ut i sommeren, solen har
snudd, men det er muligheter for mange
fine turer til langt utover høsten.
Jeg hadde som vanlig H-DOCN-frokost 1.
Mai, og det var et fantastisk oppmøte med
mellom 50-60 pluss alle andre
motorsykkelister. Og været slo til og
gjorde dagen fullkommen. Ellers har jeg
deltatt på motorsykkelens dag i Drammen,
i regi av NMCU, der det også var lagt opp
til minnegudstjeneste I Bragenes kirke, for
alle som omkom i mc-ulykker i 2011.
Minner derfor alle om å kjøre forsiktig.
Uansett var det hyggelig og treffe folket og
slå av en prat etter en lang vinter.
Jeg har også fått med ned Spiders 30 –års
jubileum på hjemtraktene i pinsa og
Tornados 30 års jubileum på hjemturen
første helga i juni.
Nå skal resten av sommeren nytes langs
veien eller på et hyggelig treff .
Vi sees plutselig
DK Vidar

Ellers hadde vi en fin markering av ”se oss”
aksjonen i NMCU, ca 50 sykler var på
plass i Søgne, og vi kjørte til Sørlandsparken og tilbake.
Heldigvis kom Laila og Tommy med en
gjeng Harleyer fra Kvinesdal i vest! Så ja, vi
ble noen Harleyer på dette arrangementet
au, TAKK til alle som stilte opp!!
Og til slutt vil jeg takke de som har kontaktet meg om ”alt mulig” det er derfor
jeg er her som DK! Noen ganger kan jeg
hjelpe, hvis ikke sender jeg dere på andre
spor.
Med sommeren her, sees vi sikkert på
veien rundt neste sving!
Go on, get the throttle happy!
Beste hilsener fra DK Ernst
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Utsikt over Randsfjorden. Innsendt av Geir Bredde.

"Prospect-Prøven. Innsendt av DK Jostein.

Bjørn øvelseskjører. Innsendt av Linda Eidset.

Laila og Kate påRTTAF 2011. Foto, Berit M Hansen

Flott Bagger fra Bikeweek 2011 av Ernst Arvid Seland.

Toolbike, Bikeweek 2011 av Ernst Arvid Seland.
Frya

set.
2011. Innsendt av Linda Eid
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Pinsetur til Vikafjell. Magne Tangen.
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Her blir det servert skrøner, Griserally 2012.

Klassiker I Daytona av Ernst Arvid Seland.
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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,-
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grafisk produksjon: FriCa as

Ultima 6-trinns
girkasse

490,490,490,490,-

