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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

4

Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Tlf.: +47 62 42 62 97
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: annonse@h-docn.no

Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson
Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2012
Bladet er et åpent forum for alle
medlemmer, abonnenter og
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon eller annonser. Fotos
og tegninger er alltid velkomne, selv
om du ikke skriver selv. Så hør fra
deg!
Alle henvendelser til Harley-News
vedrørende reportasjer, kjøp &
salg, treff m.m gjøres til redaktør
Elin Bakk.

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 62 42 62 97
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: elinbakk@msn.com
Grafisk Produksjon:
FriCa as, Elnesvågen
post@frica.no
www.frica.no
Annonsepriser:
1/1 Bakside
1/1 side
1/2 side
1/3 side
1/4 side
1/6 side

Vi utarbeider også annonseoriginaler på forespørsel.
Abonnement kr. 400.- (5 nr.)
Medlemsavgift kr. 400,Bankkonto: 3000 15 00 100
REGNINGS-ADRESSE:
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
ISSN 0805 6544

kr. 5.500.kr. 5.000.kr. 3.200.kr. 2.900.kr. 2.150.kr. 1.300.-

Alle priser er ekskl. mva.

Leveringsfrist for annonsemateriell er 14 dager etter
manusfrist for stoff til
Harley-News.

Manusfrist
26, oktober

Neste Harley-News
kommer ut ca.
15. desember
Forsidefoto:
Red.

Nr. 4 - 2012

t
e
d
r
o
r
a
h
n
e
r
ø
e da k t

Hei igjen! Ofte når jeg skal
skrive lederen til høstbladet, synes
jeg det er litt trist og vemodig. Da
regner og stormer det gjerne
rundt veggene, og sykkelen står i
garasjen og venter bare på å få
komme tørt og varmt inn på
vinterlagring. Men i dag er humøret
i et helt annet leie. Ikke bare har
det med at huset mitt omsider er
nesten ferdig malt, eller at grusen i
oppkjørselen snart er på plass.
Heller ikke det at Svenskesvarten
har flyttet til et nytt hjem, der han
helt sikkert vil få det godt. Selv om
det kjennes helt greit å ha bare en
sykkel som skal pusses, serves og
betales på. Nei grunnen er at i
stedet for å sitte samvittighetsfullt
inne i dag, å gjøre ferdig siste korrektur på bladet, kledde jeg godt på
meg og tok Mr. Handsome (som er
navnet på Fatboyen jeg kjøpte meg
i sommer, mens Svenskesvarten var
innlagt hos mc-doktoren etter vårt
lille krumspring i Danmark) og fikk
med meg en fantastisk tur i nærområdet på store og små veier
omkranset av nydelige høstfarger.
Varmt og godt var det, jeg hadde
vel kledd på meg litt vel mye, men
etter å ha hutret såpass mye i
sommer, orket jeg ikke fryse mer.
Men det jeg vil fram til her, er at en
sånn høsttur, gjerne sammen med
gode venner, gjør underverker mot
det unevnelige. Nemlig tanken på
at høsten, og dermed vinteren er
på vei, og at sesongen nok en gang
går mot slutten.
Så i stedet for å tenke på alle
turene man måtte på med regntøy,
eller alle gangene teltet måtte
tørkes når man kom hjem, kan jeg
tenke på denne dagen, i strålende
høstsol, som en nydelig slutt på
sesongen 2012. Så får det heller stå
sin prøve at lørdagskvelden må
brukes til innspurten av bladet.
Og da må jeg i samme slengen
skjenne litt på meg selv. For stoppa
jeg og tok noen blinkskudd til vår
kommende H-DOCN kalender?
Nei, det gjorde jeg nok ikke.
Dermed får jeg sette min lit til at
dere lesere har tatt noen flotte

bilder i sommer, i breddeformat,
som dere nå sporestreks løper
bort til pc-en og sender til
news@h-docn.no. Husk navn på fotograf og gjerne hvor bildet er tatt.
Jeg trenger de så fort som mulig.
Tenk på at bakgrunnen ikke skal
være alt for urolig, dette skal henge
rundt om kring i folks hjem i en
måned. Og det må være
motorsykkelrelaterte bilder.
Minner også om at dere som arrangerer happenings omkring i
landet, får notater i margen på
kalenderen for bare en
femhundrelapp. Da er det lettere
for folk å huske hva som skjer til
enhver tid. Send meg en mail i dag!
Siden denne lederen ble startet i
såpass optimistiske vendinger, skal
jeg ikke bruke noe spalteplass i
den, verken til å klage over den
dårlige sommeren vi har hatt, jeg
skal ikke gnåle over dårlige veier,
planer om periodisk kontroll av
motorsykler, politiets jakt på enprosentere og folk med klubbsymboler, gale bilister eller andre
negativt ladede ord. Nei i dag er
jeg i det positive hjørnet, og vil
bare tenke på at jeg har kjørt
nesten 12 000 fantastiske
kilometer i løpet av sesongen. Jeg
har knyttet masse nye bekjentskaper, sett nye plasser, flotte
sykkelbygg, inponerende klubbhus,
ledd utrolig mye og spist og
drukket godt. Og jeg skal fortsette
med å minne alle på hvor utrolig
heldige vi er, som bare kan sette
oss på sykkelen, gi gass ut i verden
og leve dette livet, selv om vi både
må jobbe og slite litt innimellom.
Og om noen negative sjeler der
ute prøver å jekke meg ned og si
at: så fantastisk er det da virkelig
ikke! Jo det er det faktisk, jeg
mener og tror bestemt at ved å ha
en positiv innstilling, får du
positivitet tilbake. Det funker for
meg. Og jeg er utrolig takknemlig
for at jeg har fått muligheten til å
ha det sånn.

I dette nummeret av News har jeg
den glede av å presentere flere nye

skribenter. Dette er positivt, for
bladet blir aller best om stoffet er
variert, og det blir det helst når
dere medlemmer sender inn stoff.
Samtidig vil jeg minne dere som
har bidratt før, med flott stoff til
bladet, at det er lov å gjenta sine
bragder. Så kast dere rundt, se i
bildemapper og gransk minnet. Jeg
er sikker på at dere har flere historier å fortelle. Dette gjelder også
dere som enda ikke har sendt inn
stoff. Alle kan, og alt kan brukes. En
viss underholdningsverdi bør det
ha, men min erfaring er, at alle har
en historie å fortelle når det
kommer til stykket. Om noen har
sendt inn noe som enda ikke er
kommet på tykk, er det mest sannsynlig fordi det ikke har vært plass.
Men send meg gjerne en mail og
minn meg på det. Saker har vært på
avveier i mine mapper mer enn en
gang, og det beklager jeg så mye.
Luksusproblemet med mye stoff
pleier bare å være i
sommernumrene, så masse godt
stoff ligger på vent. Likevel vil jeg
ha mer.Vinteren er lang og det er
flere nummer som skal fylles. Bilder
til lesernes vil jeg også ha, husk
høyoppløselige bilder.
Når dette skrives nærmer datoen
seg for årets siste treff i H-DOCN
regi, Final Run. Det arrangeres av
Tornados MC på Kyrksæterøra.
Siden konstitueringsmøtet for det
nye styret blir holdt her, har også
jeg møteplikt. Og da vil jeg selvfølgelig benytte sjansen å omtale
det i neste nummer av bladet. Så
følg med folkens.
Ellers vil jeg oppfordre dere til å ha
en aktiv vinter. Puss og gni på
jernet, skift olje, lad batteri og følg
opp annet vedlikehold. Ikke glem
smøring og kontroll av nav og hjul.
Mitt eget krumspring i sommer,
skyldtes helt sikkert dårlig
vedlikehold av hjul og derav knekte
eiker. Jeg vet mange som meg
skifter olje, og lader batteri, sørger
for at dekkene er i orden, men der
stopper det. Søk gjerne hjelp hos
proffene, de kan dette. Og selv om
det koster noen kroner, kan det

redde livet ditt, er det definitivt
verdt det.
Husk også å være litt sosial i vinter
da. De fleste klubber har kaffekvelder, det arrangeres fester og
barheng, så ingen skal måtte sitte
hjemme og sture hele vinteren, om
man ikke vil. Oslo Motorshow arrangeres 26. – 28. oktober, og MCmessa 1. – 3 . mars, begge på Oslo
Varemesse i Lillestrøm, Dette er
også sosiale treffsteder for oss
bikere, og man får med seg nyheter
på markedet.
Så til slutt, kommer det evinnelige
maset, som jeg ikke kommer til så
slutte med, før den dagen vi ikke
får noen blader i retur lenger. Nå
har vi fått ny hjemmeside med innloggingsmulighet. Er du registrert
med mailadresse i medlemsregisteret, kan du gå inn der, få deg
passord og kontrollere dine egne
opplysninger og føye til det som
mangler eller rette opp det som er
feil. Er du medlem, men ikke har
oppgitt din mailadresse, kan du ta
kontakt med Stein Åge, vår webansvarlige på mailadresse:
stein.buch@ymail.com Send han
navn og medlemsnummer om du
har det, og han vil legge den inn for
deg.
Du kan også sende en mail til
medlemskontoret@h-docn.no for
å melde om adresseforandring.
Gjør dette med det samme du
flytter, så slipper du at bladet
stopper når ettersendingsperioden
til posten er over. Du kan også
ringe Ellen på medlemskontoret
mellom 18 – 20 på hverdager på
91 84 03 26.
Så da kjære lesere har jeg ikke mer
på hjertet denne gangen. Følg med
på hjemmesida vår, og på vår Facebookside. I begynnelsen la folk ut
masse bilder, fortsett med det. Og
skjer det noe nytt innen blad
nummer fem er ute, kan du lese
om det der.
Vi snakkes
Redaktøren
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Sol, øl, nitro og
svidd gummi
Full gass.

Når man får tilbud om å bli med på
Dragracing, det er meldt fint vær og
invitasjonen inkluderer privatsjåfør med
Lincoln, finnes det ingen unnskyldninger
til å si nei. Så da ble det en kveldstur inn
til Dal på fredagen med min Mr.
Handsome, via Kongsvinger og Skarnes,
for å slippe unna den kjedelige veiarbeidssterkninga langs Mjøsa.

Europarekord
Svein Olav Rolfstad fra Hawgs
Racing kom lengst av de norske, i
klassen Super Twin Top Fuel, men
han tapte mot finske Samu i
semifinalen. Finalen mellom Per
Bengtson og Samu
Kempainen regnet bort. Men han
forteller på telefon at noen uker
senere på Tierp i Sverige klarte
han kjøre på 6.40 sek, som er
best tid i Europa. Dette er ingen
offisiell rekord siden dette ikke
var et EM-løp, men den bra tiden
viser at de er på rett spor.
- Denne rekorden har folk forsøkt å slå i åtte år nå, så jeg må si
meg meget fornøyd, forteller
han.
Jan Sturla Hegre, fra samme lag,
tok ny personlig hastighetsrekord på samme sted. Han
sporet ut litt på slutten, og
brente ut toppen, men likevel var
dette det forteste han noen gang
hadde kjørt.
- Dette viser at det er bra

Testing.

Tekst/foto: Elin Bakk.
Lørdagen opprant med brukbart
vær, og før gutta med Lincoln
hadde plukka opp oss damene,
strålte sola fra blå himmel.
Framme på Gardermoen, var
bussen som kjørte til og fra
parkeringa akkurat gått, og det
var tydeligvis ikke noe tema å
vente i tjue minutter. Så vi la
trøstig i gjennom skogen mot
duften av nitro og lyden av
motorer presset til sitt ytterste.
Dette skulle bli gøy. Det var begynnelsen av august og her skulle
det kjøres European Dragracing
Series. Dette betyr at det er
deltakere fra mange land og konkurransen var forventet å bli tøff.
Vi ble også lovet å få se to Top
Fuel Dragstere denne helgen,
som er noe av det råeste når det
gjelder dragrace synes i alle fall
undertegnede.
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Depotbesøk
Framme på stripa var planen var
å finne stedet de serverte noe å
drikke, for på en varm augustdag,
er det veldig viktig å vedlikeholde
væskebalansen. På vei til
serveringa, som for øvrig var betjent av kjekke Powerplantgutter,
måtte vi forbi alle depotene. Og
da skulle det selvfølgelig stoppes
for å se på sykler, mekking og
snakke med kjente.Vi plasserte
flere team fra Toten og Gjøvik, og
her florerte det med kjente ansikter. Stemninga var alt fra
lettere stresset, til mer laidback
av enkelte. Har man dette som
livsstil blir man kanskje litt mer
avslappet etter mange år i gamet.
Ølkrøll
Etter hvert kom vi endelig fram
til restaurantteltet, og der skulle
det ikke være enkelt. For det
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Jan Sturla Hegre tok personlig fartsrekord og fylle 25 påsamme dag.

Hektisk i baren påstripa.

første var køen milelang. Det var
da en sak. Men skulle man kjøpe
seg skummende drikke, måtte
man sitte inne i teltet og drikke
det, eller like utenfor. Og der så
man ikke en dritt, fordi de som
hadde betalt 100 kroner ekstra
for å kunne ta med seg ølen sin
opp på tribunen, satt eller sto
rett foran. Dette er nisseregler
på sitt aller beste. På Mosten kan

krefter i begge syklene, og at vi
må bygge videre på det vi driver
med nå, forteller Rolfstad.
De pakker for øvrig syklene ned
i disse dager for dra over til
USA for å prøve seg på verdensrekorden, som nå er på 6.15 Vi
ønsker lykke til og hvordan det
går får du sikkert lese om i neste
nummer av dette bladet.
Kraftig regnskyll
Dagen var snart på hell, for tiden
går fort når man har det gøy.
Men vi hadde ikke tenkt å gi oss
enda. Så vi begynte på turen tilbake til parkeringa, og ble overrasket av en forferdelig regnvær.
Vi fikk heldigvis øye på teltet til
Mike fra Lillehammer, som hadde
stand der, og fikk være under tak
der til det verste ga seg. Så ble
det å benke seg i de behagelige
setene i Lincoln igjen, for å dra
videre til Hercules MC, som
hadde treffet sitt denne helga.
Her var det god mat, god drikke,

Dekkene varmes opp.

og rock’n roll langt ut i de små
timer. Om det regna litt innimellom utover kvelden, la det ingen
demper på stemningen. Her ble
det ikke bare danset på bordene.
Circus Dos Mosquitos spilte alt
hva remmer og tøy kunne holde
og publikum sto på bordene og
digget. En del av showet besto av
å fjerne en vest, som Linn hadde
på seg med vinkelsliper så,

Alle mann i aktivitet.

gnistføyka sto. Plusspoeng for
kreativitet! Damene, som hadde
vært på farten siden tidlig formiddag, begynte etter hvert og
bli signe, og det var tid for å
finne sjåføren, stasbilen og bli
kjørt pent og pyntelig hjem etter
en helt fantastisk dag. Dette er
dager vi skal mimre om og leve
på, når det blir snø i fonner utenfor døra og minusgrader…

Snart framme.

man ta med all den drikke man
vil og sitte på tribunen, og betaler man 100 kroner ekstra
serveres man i tillegg av toppløse
damer. Jaja, Norge er Norge,
Danmark er Danmark, sånn er
det med den saken. Men vi klarte
da å lure med oss noen øl ut så
vi fikk sitte i skråninga i sola,
prate tull, se på raske biler og
motorsykler og bare ha det godt.
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Stemning.

Circus dos Mosquitos skuffer aldri.

Per og Gine.

Herr Ravnsborg var påplass, like blid som alltid.

Noen var i storform, og andre hadde litt tyngre øyelokk.

Hos Hercules MC var stemninga god og folket stod påbord og
benker og digga musikken.

Lincolneier og gladgutt,Trond Fremming.

Tøft med Top Fuel Dragster.
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Hos Hercules MC fikk man kjøpe nydelige grillede spareribs.
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Nordic Run på norske veier

Etter langvarlig planlegging på tvers av landegrensene, var
endelig dagen kommet. Nordic Run skulle starte og spenninga var stor. Ville det komme mange deltakere? Siden man
ikke trengte å melde seg på, visste vi ikke hvor stort, eller
lite dette kunne bli.
Tekst/foto: Elin Bakk
Okkuperte halve ferga.

Danskene har kaffepause påValdresporten.
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14 deltakere overnattet hos
Rockerne MC fra søndag til
mandag. Det var både svensker,
de norske og et par dansker.
Rockerne stilte med full frokost
med eggerøre og annet snadder
til de som skulle ut på tur. Og da
vi ankom Statoil på Jevnaker,
kunne vi puste lettet ut. Rundt
40 sykler hadde møtt opp. Mesteparten var svensker, det var et
knippe dansker, noen nordmenn
og ingen finner. De norske var
Øyvind fra Sykkylven, Børge,
Kate, Ted og Hilde fra Tromsø, en
kar fra Lillestrøm og undertegnede. Etter hvert som klokka
nærmet seg avreise, hadde
Roadcaptain Åke, også kalt IcaÅce, en liten brifing om hvordan
dette skulle foregå, og hvor
første stopp skulle være. Sola
skinte fra blå himmel, alle ansikter så glade ut. Så dette virket
lovende. Den lange ormen med
sykler sneglet seg ut på veien
mot Hønefoss, og vi måtte sørge
for roadblock, så ingen stressa
bilister skulle snike seg innimellom syklene. Det er rart med
dette, så ville bilistene blir når de
ikke får kjøre. Særlig når de
mener de har retten på sin side.
Hva skal de inne i rekka av førti
motorsyklister å gjøre lurer jeg
på? Og dette så vi eksempel på
mange ganger på turen.

Valdresporten
Første stopp var Nes, ved porten
til Valdres. Her fikk vi strekke på
beina, drikke kaffe og gå på do
om man behøvde det. Her hadde
vi også fått med oss to nye
deltakere. Hans Petter og Hege
fra Romedal, hadde kommet litt
for sent til Jevnaker. Men nå var
de også innlemmet i selskapet og
vi telte 42 sykler. Farten lå på
rundt 70, kanskje litt sakte, men
det er vanskelig å beregne når
man er så mange. Det blir fort
slik at de bakerste må ligge og
svinkjøre for å holde tritt. Det
slapp vi i alle fall, og det virka
som de fleste hadde greie på å
kjøre i kolonne. Snart var vi på
veien igjen, og neste stopp var
Fagernes. Her klarte Åke å

Dollartegn
Resten av turen gikk ganske
radig, forbi Årdalstangen, over
fergestrekninga Fodnes – Mannarheim, forbi Kaupanger og fram
til dagens overnattingssted, som
var Sogndal. Dagen hadde gått
uten nevneverdig regn, og nå så
vi fram til å få opp teltene og få
litt mat i magen. Da vi ankom

Utsiktspunkt ved Hellesylt.

drev plassen. De prøvde seg med
at det var fullt, men vi kunne jo
med selvsyn se at det var flust
med ledige teltplasser. Etter at de
hadde tatt oss litt i øyesyn, og
Børge hadde godsnakket litt med
dama i respesjonen, begynte
dollartegnene og lyse i øynene,
og de kom fram til at vi skulle få
bo der likevel. På en dårlig camp-

Tromsøgjengen.

svinge av litt feil, så det ble en
runde i Leira, før vi kjørte videre.
Folket på kjøpesenteret glante
bra, da den lange rekka med
sykler gjorde en æresrunde inne
på plassen. Så ble det lunsjstopp i
Fagernes, og pølsene på Shell fikk
bein å gå på mens kaffemaskinen
gikk på høygir.
Imponerte utlendinger
Neste etappe gikk fra Fagernes,
fremdeles på E 16, langs Vangsmjøsa. Her måtte vi ha en stopp
for fotografering. Danskene og
svenskene var i imponert over
fjord og fjell, og over hvor
vakkert det var. Den danske redaktøren mente at danskene og
svenskene skulle slite med å slå

dette. Men de har da rett, fint er
det i Norge. Og dette var da
bare begynnelsen.Veien gikk
videre over Tyin, og det var
ganske småkaldt oppe på fjellet.
Og mange syntes nok nedkjøringa til Øvre Årdal var i
heftigste laget. Den består av en
rekke hårnålssvinger og tuneller,
og har du et snev av høydeskrekk, bør du ikke se ned mens
du kjører. Det luktet brente
bremser i bakkene, men alle kom
seg ned, noen med litt mer
hjertebank enn andre. I Årdal var
det tid for bensinfylling. Siden alle
hadde ganske store tanker, slapp
vi stresset med å ha fyllestopp
over alt.

campingen, fikk vi ikke den
varmeste mottakelsen. Ingen
hadde bestilt plass, og det var
tydeligvis et problem for de som

ingsesong må man kanskje ta til
takke med middelaldrende bikere
for å få pluss i kassa. Selv om det
bråkte litt da vi kom, og vi

Atlanterhavsveien.

Ingen fest hos Shaking Brains
uten fyrverkeri.
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På en av stedets trendkafeer,
havnet jeg sammen med Øyvind,
Chresten, som er den danske redaktøren og en annen danske.
Her ble det kaffe latte og en
nydelig kyllingsalat til lunsj, og
imens ga det verste regnet seg.Vi
var også innom H-DOCN
medlem Katrine, som driver gullsmedbutikk i hovedgata der.

Stopp i Fagernes.

Startproblemer
Det regna fremdels litt da vi forlot et grått Nordfjordeid. Da
hadde vi fått informasjon om at
campingen i Sykkylven ikke
kunne ta i mot oss likevel. De
hadde bare plass til tjue stykker.
Så da ble planene endre, og vi
flyttet overnattingsstedet til
Vestnes og Shakin Brains MC.Vi
passerte Hornindalsvatnet, som

kene som hadde startproblemer,
så da ble vi stående en stund. Da
det endelig ordnet seg, og vi
skulle kjøre, var det enda en som
hadde startproblemer. Kanskje
det var alt vannet som forårsaket
at det ble krøll med syklene, for
de fleste syklene var rimelig nye.
Karenfikk omsider start og vi
kom oss videre, og neste stopp
var Stranda, der vi måtte vente
på ferga over til Liabygda. Bensinstasjon og minibank ble besøkt
på Sjøholt, før vi forserte Ørskogfjellet og kom dundrende inn
på tunet til Per Villa og Shaking
Brains MC.
De hadde rigga opp grillen, og
koteletter, pølser og hamburgere
smakte fortreffelig etter en fuktig
og kjølig dag på sykkelen. De
fleste sov inne, for Per har loft
Nordic Run ankommet Shakin
Brains MC påVestnes.

kanskje ikke passet helt inn i selskapet. Da teltene omsider var
oppe og vi hadde fått oss litt
mat i magen, ble det litt mingling
og lyging med de andre
deltakerne, og noen koste seg
med en øl eller to, før vi gikk tidlig til ro.Vi hadde en ny lang dag
foran oss i salen dagen etter. Selv
om vi kanskje skuffet eierne av
campingplassen, siden vi var så
rolige.
På cafe
Dagen etter var det avreise fra
Shell i Sogndal. I dag var det litt
regn i lufta, men vi startet med

godt mot uten regntøy.Vi hadde
en plan om å stoppe så folket
fikk fotografere breen vi skulle
passere, men en liten glipp fra
den norske delegasjonen gjorde
at vips, var vi forbi den. Det ble i
stedet en stopp på Skei, for litt
mer pølser, kaffe og smalltalk, før
vi var på veien igjen. Da vi kom
ut av siste tunellen før Nordfjordeid, åpnet himmelen seg. Så
det ble bestemt at vi skulle ta en
stopp der, til det verste ga seg.Vi
var sikkert litt av et syn, der vi i
regnklær, fotposer og hjelm (!)
lette gjennom sentrum for å
finne en kafe og tak over hodet.

Fodnes fergekai.
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er Europas dypeste innsjø, med
en dybde på 514 meter. I
Grodås var det på tide for en
stopp igjen. Da vi skulle dra
videre derfra, var det en av dans-

både i lagerhallen sin og på
klubbhuset som ligger i hagen.
Her fikk folket også tilbud om
dusj. Inne i hallen var det satt
opp langbord, og denne kvelden
Blaute bikere drikker jålekaffe
i Nordfjoreid.
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Avreise Sogndal tirsdag morgen.
ble det riktig så livlig der. Flasker
med diverse fludium dukket opp
fra sidevesker og pakksekker, øl
fikk man kjøpt i baren og stemninga steg til uante høyder. All
honnør til Shaking Brains MC
som på sparket serverte både
middag og frokost til over femti
gjester. Og gjestene var imponert
over gjestfrihet og fasiliteter.
Atlanterhavsvei i sol
På den tredje dagen av Nordic
Run, gikk avreisa fra Shell på
Vestnes. Øyvind hadde nå forlatt
oss, men hans bedre halvdel Lene
stilte opp, for å være med ut til
Altanterhavsveien, som var
høydepunktet denne dagen. Også
Inger og Ivar Eidheim med sine
to barn som passasjerer, hengte
seg på her, og skulle delta på
turen til Østersund. 44 sykler
skulle vi være nå, etter mine beregninger. Selv om vi fikk en skur
på vei ut mot Atlanterhavsveien,
skinte sola og stedet viste seg fra
sin beste side da vi parkerte. Her
dufta det vafler, og tiden var nå
kommet for meg til å takke for
meg, og begynne å snu nesen
hjemover. Det var ganske trist å
skille lag med denne gode
gjengen, som vi hadde blitt etter
noen dager sammen. Men sånn
er det av og til, man får ikke bli
med på alt. Så derfor setter jeg
min lit til Kate og Børge, som
deltok på hele runden, at de kan
dele med dere lesere litt om
resten av turen, som var minst
like fin, har jeg hørt rykter om.

Campingen i Sogndal.

Livlig i lagerhallen til Per Villa.
Kjekke karer. Fra venstre, Anders,
svenk presiden, Cresten, dansk
redaktør og Åke, roadcaptain.

Shaking Brains MC Grill og bar.
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Griserallyfredagsfest

Trøndelag representert.

Alternativ transport.
Fin treffstemning.

Bålkos.

Da jeg dro hjemmefra fredag ettermiddag
skinte sola. På Facebook hadde folk hele
dagen postet bilder fra steinbruddet på
Nesodden, der de ivrigste hadde holdt
stand noen dager alt. Og i følge bildene
var ikke været dårligere der.

Tøffe karer måler krefter.
Ekte kjærlighet.
Nicole og Jeanette fikk mye oppmerksomhet
for flott dans.

Tekst /foto: Elin Bakk
Allerede før jeg kom inn til Elverum sentrum møtte jeg køen.
Den var jeg ikke veldig motivert
for akkurat nå, men her var det
bare å smøre seg med
tålmodighet. Forbi Elverum løste
det seg opp, og jeg møtte ikke
neste kø før inne i Oslo. Her var
det bare å legge seg på
midtstripa, for krypkjøring med
Harley, tærer på kreftene i clutcharma.
Framme på Nesodden hadde det
allerede ankommet en god del
folk, bålet var fyrt opp og stemninga var stigende. Etter å ha fått
opp teltet etter mye om og men
i den steinete bakken, var det
skiltet ble oppdaga. Teltet sto
like under skiltet, som gjorde
oppmerksom at dette var
Playboycampen. Det var uansett
ikke noe tema å begynne å flytte
teltet, så det fikk stå sin prøve.
Naboene var da skikkelig søte i
alle fall.
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Lettkledte dansedamer og
Rock’n roll
Planen etter at teltet var bygget,
var å sette kursen mot bua med
bongene. Noe som tok sin tid.
Det måtte klemmes her, og hilses
der. For på Griserally treffer man
alltid kjente fra hele landet og
gjerne fra nabolandene også.
Etter at øl var innkjøpt, ble det å
benke seg rundt bålet, der man
gjerne både ble kokt og stekt ,
for noen blir ofte litt ivrige når
de skal fyre. Og her fyres det
ikke med vedskier, men med
paller. Fire fem paller varmer
ganske bra. Men bål er kos uansett, og siden alle stinker bålrøyk
hele helga er det helt greit.
Etter hvert kom bandet på
scenen, og også det som mange
av den mannlige delen av
publikum ventet på, nemlig dansing av lettkledte damer. Det var
som vanlig god stemning foran
scenen, og Nicole og Jeanette
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sviktet ikke, og leverte flott dans
i stilige kostymer, små sådanne.
Mudslide rocket festen på
fredagen. På lørdag spilte
Svigermord, Fudpuckers og
Barctackers, og et lokalt band
varmet opp på fredag.
Vått i teltet
Ut på natta kom regnet som Yr
hadde skremt oss med, men da vi
sto opp på lørdag, hadde det
slutta og regne. Men alt i teltet
var vått, og det fristet ikke å
starte på en fest til. Så for min
del ble det frokost, for deretter å
pakke på sykkelen og kjøre hjem
til min tørre varme seng. Men jeg
lo godt da jeg så karen fra Villsvin
MC, som satt og skalv og så

skikkelig mørkt på livet og
formen – helt til han kom på at
det bare var lørdag, og han bare
kunne gå og kjøpe seg en øl. Han
ble glad han!
På tur hjem hadde jeg ei lang
skur, som var ganske heftig og
som varte fra Nesodden til
Gardermoen. Men med regndress og skoposer berga jeg
ganske bra.
- Vi er veldig fornøyde, til tross
for at været ga oss motstand for
andre året på rad, forteller Onar
i Hydra etter treffet. Og han
ønsker alle velkommen til neste
års Griserally, som er 14. – 16
juni. 600 besøkende er slett ikke
ille når man tenker på været som
ble meldt.

Bogersgutta.

Mudslide.
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Hyggelig treff i
H-DOCN regi

Årets International
Rally gikk av stabelen i midten av
juli, og stedet var i
år som i fjor Frya
Leir i Gudbandsdalen. Yr hadde
gjort sitt beste for
å skremme folk til å
holde seg hjemme,
men vi som tok
turen hadde ei
hyggelig helg på
Frya Leir, i varierende vær. Men hva
gjør vel det? Det er
vel selskapet som
gjør festen, og ikke
været.

Festlig lag. Foto, Åsmund.

Skeptisk.

Tekst: Elin Bakk. Foto:
Elin Bakk, Åsmund Lindal.
Selv om været ikke var av det
beste, er det litt skuffende at en
klubb med over 3000
medlemmer ikke klarer å
mobilisere mer enn cirka 120
deltakere på sitt hovedtreff, midt
i landet.Visstnok var det midt i
fellesferien, noe som kan være
vanskelig å få til om man har
barn og familie som det skal
ferieres med. Men likevel, jeg tror
vi kan bedre enn dette.Vi får
kjøpe oss tettere telt, bedre
regnklær og tykkere soveposer.
For visst kan vi ikke la været bli
grunnen til at vi sitter hjemme.
Dessverre virker det som
sviktende besøk er noe mange
treff har slitt med denne
sesongen. Om det er at vi begynner å bli gamle, at været er
for dårlig eller det rett og slett
er for mye som foregår, er ikke
lett og si.

̊
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Bikes. Foto, Åsmund.
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Handlegate
Men vi som tok turen til Frya
hadde i alle fall ei kjempefin helg i
fine omgivelser, med god mat, bra
musikk, vi fikk unna årsmøtet og
fikk valgt inn noen nye styrerepresentanter.Vi hadde også i år
en liten handlegate, som besto av

Custom Motorcycles Norway fra
Bergen, Mike fra Lillehammer,
Nils fra Shaking Brains MC, HD
Camp og en tatovør som CMN
hadde med seg fra Bergen. Det
regnet ganske kraftig ei stund på
lørdag, men resten av helga var
da været virkelig tålelig bra. Og
siden det meste foregikk under

tak var ikke noen regndråper
noe problem. TU 55 MC hadde
ansvaret for innslipp og
medlemsbutikk, noe de skjøttet
på beste måte.
Søndagsol
I år var hallen nede ved handlegata åpen hele dagen og det var

også her frokosten ble servert,
her var det bar og de solgte lapskaus og grillmat. Frya Leir er et
sted egnet for MC-treff, men
med så få deltakere blir plassen
litt for stor og utgiftene for store
for klubben. Så det var nok siste
gang vi arrangerte International
Rally her. Hva det blir til i 2013,

får det nye styret ta stilling til.
Søndagen skinte sola fra blå
himmel, og vi kunne dra hjem
uten regntøy, med tørt telt og
med gode minner fra enda et
hyggelig H-DOCN treff.
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Verdensproblemer løses over et glass.

Her kjeder vi oss ikke. Foto, Åsmund.

Tanja med sin Big Dog,

Ettermiddagskos.
Skruing påtvers av generasjoner. Foto, Åsmund..

Noen fikk litt hjelp med middagen.
Nåskal du høre her. Foto, Åsmund.
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Kenna delte ut t-skjorter og reklamerte for Norgestreffet
2013 som skal arrangeres påLista Fyr.

Trivsel påFrya.

Lapskaus nytes.
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Omsider ga regnet seg.

Frokost.

Bike and beach
Jeg har i mange år hørt snakk om
Hortenstreffet, og siden jeg har som
målsetting at jeg skal dra på minst to
nye treff hver sommer, ble dette treffet
ett av de. Yr hadde som vanlig spredd ut
varsel om regn. Mye regn faktisk, men
man feiger vel ikke ut av den grunn?

Blide arrangører i innslippet.

bestilles, og køen da maten ble
servert var lang. Men godt var
det i alle fall. I halv åttetida på
kvelden, slutta det omsider å
regne. Mange hadde reist hjem i
løpet av lørdagen, men da hadde
de jo vært der siden torsdag
mange av de. Selv dro jeg hjem
på lørdagskveld, og slapp regn på
hjemturen. Mr Handsome var
ikke helt i form etter alt vannet,
og jeg hadde litt krøll med en
blinkende oljetrykkslampe. Men
kjekke karer med peling på H-D

fra Horten MC stilte opp, og
problemet ble løst etter en del
hodekløing og testing. Tusen
takk gutter, dere er gull. At jeg
også klarte å få til litt annet
klabb på turen hjem, er en
annen historie, men rundt halv
fire var jeg hjemme i min egen
seng.
Satser på Bike and Beach med
sol hele helga neste år, for dette
er et utrolig velarrangert treff.
Takk for meg.

Middagsservering.
nydelig, med egg og bacon, og alt
man måtte behøve. Siden været
var såpass vått, ble lørdagen
ganske lang for min del. Noen
fikk dagen til å gå med drikkespill, og kom raskt i form. Andre
hadde sine egne lygarlag rundt
omkring i leiren under presenninger og i partytelt. Men stemninga var det ingenting å si på.
Og skulle man være så uheldig å
drikke opp pengene sine, var
ikke det noe problem. For her
hadde de kontor med minibank

som var åpent til faste tider,
eller de åpnet på etterspørsel.
Arrangørene hadde hendene
fulle med å kjøre treflis med
trillebår og fylle på for å unngå
at plassen ble et stort
gjørmehull. Og der gjorde de en
flott jobb.
Fellesmiddag
På lørdagskveld var det fellesmiddag, som besto av roastbiff,
nydelig hjemmelaget saus, salat
og ris. Dette måtte forhånds-

Fin jernsportster.

Tekst/foto: Elin Bakk
Treffet starter vel egentlig ikke
før fredagen, men allerede torsdag kveld hadde det ankommet
130 sykler. Og det var kanskje
ikke så dumt, for fredagen var
desidert den beste dagen, hva
været gjaldt. Da var det strandliv
og badeliv, noe som gjør dette
treffet ganske spesielt.
Flott treffplass
Selve treffplassen ligger helt
nede ved sjøen like utenfor
Horten, med en camping som
nærmeste nabo og er kommunens eiendom. Stranda er offentlig, men domineres denne
helga av deltakerne fra treffet.
Selv ankom jeg ikke før ganske
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sent på fredagskvelden, og det
var nesten mørkt før jeg hadde
funnet meg en ledig plass å sette
opp teltet. Da var det ikke så
mange ledige plasser igjen. Selve
teltoppsettinga ble en utfordring
i mørket, siden teltet var av
typen hurtig-opp og hadde bare
blitt prøvd en gang før. Men med
lommelykt, trøndersk bannskap
og litt stahet var det omsider
oppe. Ikke på den tiden reklamen lover, men oppe var det i
alle fall. Og da jeg hadde fått alt
morasset under tak, hørte jeg
de første regndråpene på
telttaket.
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Topp stemning
Stemninga på treffet var allerede
topp, og nesten 500 motorsyklister fra hele landet hadde ankommet. Hortenstreffet er et
blandingstreff, og her var mye
morsomt og se, både av antrekk
og sykler. Og det vil jeg si, vi
Harleybikere er ganske kjedelige
når det gjelder antrekk, i forhold
til de som kjører andre merker.
Her var alt fra fargerike luer og
hatter, dongerivester, grilldresser
i alle farger og merker opp og i

mente. Rett og slett en fargerik
forsamling. Harley-folket var i
mindretall, men noen kjente var
det da. Fordelen med å dra på et
treff der man ikke kjenner så
mange fra før, er at da blir man
lettere kjent med nye venner.
Vått
Det regnet da man la seg på fredagsnatta, og det regnet ikke
mindre nesten morgen. Men
mitt nye telt holdt hva det lovet
og var potte tett. Frokosten var
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1. Flere journalister var påplass.Til høyre,
Frode Moe fra MC24.

2. Randi og Tore fikk med seg Hortentreffet påtur hjem
fra ferie i Europa.
3. Terje betjener minibanken.

4. Folket var like blide til tross for mye regn.

5. Om det regner ute, kan man alltids spille litt
drikkeludo under tak.
6. Presenninger måtte til.
7. Norsk sommer.
8. Matkø.

8
5
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Lofotturen

Polarsirkelen
Neste dag våknet vi opp til flott
morgensol, og vi koste oss med
frokosten ute på verandaen foran
hytta. Så ble det en kopp kaffe, og
vi var klare for denne dagen på
veien. Regntøyet fikk ligge i

tabelt med hytte. Solen var på vei
ned, og vi inntok Rognan
sentrum og fant en koselig restaurant. Nordlandspils og litt
mat smakte godt.
Dagen derpå var det på med
regntøyet, og turen fortsatte

Vi kjørte videre til Kabelvåg,
klokka var 23 på kvelden, men
det var like lyst som om det
skulle vært klokka 11 på formiddagen. Neste dag hadde vi en
kort etappe til Gravdal og Løkta,
der Norgestreffet ble arrangert.

En liten del av det store fine området Norgestreffet var på. Gravdal og Løkta.

En stopp ved Leirfjord.

Fritt etter Ivar Aasens tekst, skulle turen
gå mellom bakkar og berg utmed havet.
Der stopper forøvrig sammenligningen.
For ikke skulle vi rydde eller bygge oss
hus på strand. Nei vi skulle på
motorsykkeltur nordover, og Lofoten var
målet. Vi var to som skulle ta turen oppover, Geir og undertegnede, som også er
medlem i Birdies Mc Lillestrøm.

Da var vi plutselig i
Nord-Norge.

Tekst/foto: Anette Marie Brænden
Tidlig om morgenen var syklene
ferdig pakket og kaffe og frokost
var inntatt. Sommeren hadde
ikke bidratt med mye bra vær så
langt, og vi var kommet til
midten av juli. Men sånne
bagateller kan man ikke bry seg
om. Er man biker og liker å dra
på tur, lar vi oss ikke stoppe av
såkalt dårlig vær. Man kler seg
etter forholdene, smiler og
gleder seg til å kjøre gjennom
vårt langstrakte land. Startsted
var Blaker, deretter gikk ferden
ut på E6 opp mot Espa, der vi
hadde første stopp, med tanking
og inntak av kaffe og boller.
Fjell og daler
Etter at boller var spist og kaffe
drukket, satte vi kursen nordover.Vi kjørte etapper på en til
to timer, alt etter som do- og
røykepausebehov meldte seg. Da
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vi kom til Røros, hadde det slutta
å regne, og innimellom skyene
kunne vi se glimt av sol.Ved
Røros tok vi vei 31, mot
Hitterdal, og kjørte videre inn på
vei 705.Vi kom opp over Tydalsfjellet, og jeg som er fasinert av
fjell og daler, likte både veien og
utsikten. Neste sted vi passerte
var Selbu. Her ble det og en liten
pause. Jeg er glad i å ta bilder, og
Selbumannen slapp heller ikke
unna. Så var det opp i salen igjen,
i retning Stjørdal. Nå var det
strake vegen på E6 nordover.
Dette kan høres kjedelig ut, men
jeg synes den har mye fine
svinger og er en bra vei å kjøre.
Kjørelyst
Planen var å slå leir i Steinkjer
området, men været var bra og
lysten til å kjøre lenger var sterk.
Derfor ble planer endret, og vi
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dro videre. Mil etter mil ble tilbakelagt, og plutselig dukket
porten til Nordnorge opp. Her
var det både et informasjons
senter, og et spisested. Så da ble
det et stopp her.Vi fikk oss litt
mat, fikk strekke litt på beina, og
knipse litt bilder. Etter at tankene
var fylt opp, hadde vi bestemt oss
for hytte første natten, og var nå
på utkikk etter en camping langs

veien. Da vi kom til Mayavatn,
svingte vi av. Joda, der var det
hytte ledig. Nå var det å pakke
ut, og skal si det smakte med et
par kalde brune, der vi satt utenfor hytteveggen og så ut på et
blikkstille Mayavatn, hvor fjellet i
bakgrunnen speilte seg i vannet.
Tilbakelagt distanse første dagen
var cirka 82 mil. En bra etappe.

Gimsøystraumen bru, en av mange bruer som forbinder øyene i Lofoten.

veska.Vi var fortsatt på E6, og
passerte flotte Mosjøen og etter
hvert Mo i Rana.Vi nærma oss
Nordland Nasjonalpark og Saltfjellet. Polarsirkelen hadde hørt
om, men aldri vært der. Nå var vi
der, og selvfølgelig svingte vi inn.
Her hadde vi ikke fått parkert,
før vi traff på kjente. Det var en
gjeng fra Team MC fra
Trondheim, og praten gikk livlig.
Et par av de hadde vi også vært
på tur i USA med i 2010. Det var
morsomt å treffe de tilfeldig igjen
her oppe. De var på vei til
Norgestreffet i Lofoten, dit vi
også hadde tenkt oss innom. Er
vi på tur er vi også turister, og
det skulle selvfølgelig tas bilder.Vi
kunne lese på krigsminnemerker,
som fortalte at det under andre
verdenskrig var både russiske og
jugoslaviske krigsfanger her
oppe, som jobbet på vei og
jernbane. Jeg hadde lagt merke til
et skilt som var dekket med
klistremerker fra en del mcklubber fra inn og utland, og
kunne selvfølgelig ikke dra derfra
før jeg hadde klistret på
Birdiesmerke.
Nydelig natur
Vi skulle videre, og snart var vi i
salen igjen. Denne dagen hadde vi
tatt det mer med ro, stoppet
mer og fått med oss mer flott
natur. Da vi ankom Rognan, var vi
igjen silkebikere. Det var komfor-

nordover.Vi kjørte gjennom
Fauske, et nydelig sted, videre
mot Bogenes. Mange som skulle
til Norgestreffet, tok ferga herfra
og til Lødingen. Da var det kort
vei til Lofoten.Vi tok ferga til
Skarberget og fortsatte på E6
mot Ballangen. På vei over til
Skarberget, ble jeg slått over
hvor nydelig naturen er her.
Fjellene steg rett opp av havet.
Jeg gledet meg mer og mer til å
se selve Lofoten, som jeg har
hørt skal være så flott. Ferga la
til, og snart var vi på vei til Ballangen, der vi skulle innom
Harley Davidson dealeren, både
for kjøp av nye bremser og for å
ha vært i en av de Nordligste
Harley forhandlerne i Europa.
Med nye bremser på Wide
Gliden, durte vi videre mot
Narvik og Bjerkvik der kom vi ut
på E10.Veien hadde gått ved
fjord og fjell, til nå en knallfin tur.
Endelig var vi i Lofotland.Veien
snodde seg gjennom småsteder,
over mange broer. Noen av
fjellene var helt grønne fra bunn
til topp, og man fikk nesten en
følelse av å være i en Ringenes
Herre film, der de fløy over høye
grønne fjell og sletter.
Til Å
Vi ankom Svolvær nesten i
midnattssol. Den var der, men vi
skimtet bare den røde gløden av
den innimellom skyene.Vakkert.

Vi sjekka inn, og fant de vi hadde
avtalt å møte. Det var trangt om
plassen, men vi fant da en plass til
teltet. Treffplassen er nok et av
de fineste jeg har vært på, der
det lå helt ut mot havet. Det var

mot Henningsvær, en kystby med
små koselig bygninger og
brygger, hvor det lå mange båter.
Etter Henningsvær kom vi til den
hviteste sandstrand jeg har sett i
Norge noen gang. En nydelig
langstrakt strand, og med kontrasten av de svarte fjellene mot
den hvite stranden var det helt
utrolig nydelig.
Uvær på vei
Vi ble et døgn på Norgestreffet.
Det var koselig på kvelden, vi
traff på mange kjente og ble
kjent med mange nye folk.Vi
skulle likevel videre, og lørdag
kveld dro vi ut til Moskenes, og
tok ferga derfra til Bodø. Ruskeværet var på vei, det merket vi
på ferga. Det gynga bra på overfarten. Da vi ankom Bodø, var
klokka halv tre på natta. Siden de
vi kjørte sammen med bodde
noen mil unna, var overnatting i
deres campingvogn på gården et
godt tilbud å få. Det ble en sen
frokost når alle omsider var
oppe. Praten gikk om været som
vi hadde hørt kom inn over
Gravdal og Løkta i løpet av
natten. For noen hadde telt,
madrass og andre løse gjenstander føket på havet. Tror
likevel alle som var der kom fra
det med skrekken.Vi forsto at på

Ikledd regndress og påTydalsfjellet vei nordover.

store fine områder og oversiktlig. Her var det stort mat/øltelt,
med scene for band. I tillegg
hadde de på et annet sted på
området et jammetelt, hvor det
var intimt og hyggelig. Litt utpå
dagen, tok vi turen ut til Å. Det
var en fin tur, og vi passerte og
stoppa på mange fine plasser på
veien utover.Vi svingte av og inn

utsatte steder som Lofoten,
endres været på et øyeblikk.Vi
takket for hyggelig lag, satte oss
på syklene og ferden gikk videre
sørover. Kystriksveien var ruta vi
hadde valgt. Første stopp var ved
Saltstraumen, som tidevannsstrømmen kalles, der den går
mellom Godøy og Straumøy, ut
og inn Saltfjorden. Over 370 m3
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Kabelvåg.

Småfosser og elver såvi mye av i den vakre naturen i Nord-Norge.
passe smal og svingete. Salten og
Svartisen var tilbakelagt, og mer
"vanlig" kyst dukket opp.

vann går gjennom det 150 m
brede og 31 m dype sundet fire
ganger om dagen. Fasinerende å
se hvordan vannet skaper
virvlene som oppstår på grunn av
strømningene. Det var mange
turister her, som prøvde fiskelykken.Vi overnatta på
Saltstraumen camping.
Severdig kystriksvei
Turen nedover fortsatte, og vi
kjørte langs havet nedover Kystriksveien. En fin veg, med fine
svinger for oss på to hjul. Så langt
var en slik tur å anbefale.Været
kunne vist seg fra en bedre side,
regntøyet satt godt på, og sola så
vi lite til.Vi stoppa på en fin rasteplass på grensen mellom Meløy
og Gildeskål kommuner.Ved klart
vær her kan man se Lofotveggen
og Røst langt der ute i havgapet.

Det fikk dessverre ikke vi. Her
står også minnesmerket over
båten Urædd, som man antar
støtte på en mine i februar 1943.

besøk det også. Modernisert og
utvidet mange ganger, men det
sies at verket er landets eldste
som fortsatt er i drift.Vi forsvant

Vakre Skagsanden Beach ved Flakstad, Lofoten.

Saltstraumen bru.

Polarsirkelen og markering av skilt fra et Birdies Mc medlem.
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Langs med Glomfjorden, ruver
høye vakre fjell på motsatt side.
Innerst i fjorden fant vi Glomfjord gamle kraftverk, verdt et

Sosial ventetid
Neste ferge gikk fra Jektvik til
Kilboghamn. Her ble det lang
ventetid, siden det viste seg at en
av fergene ikke var i drift,
dermed var det kun en ferge
som trafikkerte strekningen. Det
blåste en del, men nå var flere

av oss regnklær og kjøreklær, og
fått oss en varm dusj, var ikke
veien dit lang. Det ble et par
glass med skummende brunt, i
godt lag med flere vi kjørte med
fra Kilboghamn. Det hadde vært
en lang og opplevelsesrik dag, og
ble etter hvert på tide med litt
søvn. For er man på veien er det
atter en ny dag i morgen og flere
mil. Dagen etter var det godt å
sitte på trappa med en god og
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inn i tunnelen som er i enden av
fjorden, og merket at det gikk
oppover. Da vi kom ut, tok vi
igjen en stopp. Denne gangen for
å kunne se litt av Glomfjorden
og kraftverket ovenfra.Vannet
fosset nedover fjellsiden. Få
meter unna kom nok en tunnel,
det var Svartis-tunnellen, med en
lengde på 7600 meter. Det var
rart å tenke på at over lå den
gigantiske Svartisen, da vi kjørte
inn i tunnelen.Vel nede, stoppa vi
igjen. Svartisen måtte beskues.
Nå nærmet vi oss første ferge,
som går fra Forøy til Ågskaret.
Veien vi kjørte på er akkurat

kommet til, noen også fra
Norgestreffet. Så det ble et
hyggelig lag etter hvert. Butikken
lå i nærheten, og det ble kjøpt
inn grillpølser og engangsgrill.
Det smakte utrolig godt når en
var litt frossen, og helst kunne
tenkt seg et sted det var vindstille akkurat da.Vel over på
Kilboghamn langt ut på kvelden,
startet vi på siste etappe den
dagen, til Nesna. Siden vi visste
det skulle bli lenge å vente på
fergen, hadde vi booket en hytte
der. På Nesna camping var det og
en pub, en stor lavvo i tre, som
heter Ninas Pub. Da vi hadde fått

sterk kopp morgenkaffe, før vi
skulle av gårde. Fergeleiet lå 400
meter fra campingen. Dermed
ble første etappe, en halvtimes
tur over til Levang. Siden vi
hadde litt tidspress på oss, valgte
vi nå å sette kursen mot Mosjøen, og avslutte reisen vår langs
Kystriksveien. På vei oppover
hadde vi ikke tatt oss tid til å dra
innom der.Vi fant en koselig kafe,
og spiste nydelige ferske fis-

kekaker med tilbehør.Vi tok oss
god tid, og kikket oss rundt i
byen. Kort oppsummert kjørte vi
etter Mosjøen, videre til
Namsos, og Trondheim, der det
ble et besøk opp i det berømte
Tyholttårnet.Vi bestilte mat fra
Egon, og det var hyggelig og sitte
der oppe å spise, mens tårnet
roterte rundt. På en time hadde
vi sett Trondheim og omegn fra
oven. Mette og vel nede igjen,
tok vi turen til det enda mer berømte byggverket Nidarosdomen. Siden var det straka
veien hjem.
Denne turen kan på et vis
sammenlignes med øyhopping,
men med mc, der vi kjørte mellom øyer, som er bundet
sammen med ferger og bruer.
Det var en flott tur, som
anbefales på det sterkeste.Vi
skulle gjerne hatt bedre tid til
flere avstikkere ut på mange av
de flotte stedene vi passerte.
Totalt ble det cirka 350 mil på
denne turen, som vi brukte åtte
dager på.
Veien ut mot Henningsvær.
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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

Lindstrands Raggy

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

kr. 995

Skinnvest Bullet
Sancho Toronto West
Dameboots

kr. 1195
Skinnvest Patch
kr. 1495

kr. 3500

Sølvring
Torshammer
kr. 598

Åpningstider:
Mandag-Fredag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-16
50

Sancho Black West
kr. 2300

Takk for laget, Jan Ståle!

V

år gode venn Jan Ståle Aurdal i
Twin Riders MC i Sykkylven, ble
15. juni ført til sitt siste hvilested. Vi
kan vel trygt si at dette ble en begravelse som vi som var tilstede aldri kommer til å glemme. Jan Ståle og Anne
Lise har etterhvert opparbeidet seg
en enorm vennekrets. Ikke bare
hadde det lokale MC-miljøet mobilisert
stort, det kom også tilreisende fra
store deler av landet for å ta et siste
farvel. Med hele 85 sykler i kortesjen,
og det enorme oppmøtet ellers, var
stemningen nærmest magisk.
Sokneprest Erlend Lunde var håndplukket av hovedpersonen selv, og leverte som vanlig en gripende tale, som
fremkalte både tårer og latter.
Trompeten, orgelet og sangerne
satte også sitt preg på det hele. Det
var så man fikk gåsehud. Etter jordfestinga var klubbhuset åpent for de
som ville stikke innom, og det ble blant
annet servert varm mat. Mange ble
igjen, og møttes til mimring og sosialt
samvær utover kvelden og natta. Takk
til Anne Lise med familie og Twin Riders MC for et fint opplegg og god
mottagelse.
Vi er mange som vil savne Jan Ståle,
må han hvile i fred.

Margareth Krumsvik.

Sølvring Døskalle
kr. 598

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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DISTRIKT 1:

DISTRIKT 2:

Finnmark og Troms

Rannei Bakk
President
Hei igjen.

Det er helt utrolig hvor korte disse
sommermånedene våre er. Jeg har på følelsen at det bare er noen skarve uker
siden jeg tok ut sykkelen første gang i vår,
og nå må jeg plutselig sette den inn igjen?
Det har jo blitt noen mil i sommer også,
men det kan vel innrømmes at jeg har hatt
mange sesonger med flere mil i kjøreboka
enn i 2012. Når man kjører en
smånykkete-veteran-shovel, dukker det
fort opp uforutsette problemer og hendelser, som gjør at turene må planlegges litt
i forveien. I perioder syns jeg at jeg
vedlikeholder og skrur mer enn jeg kjører,
men for en glede når alt virker som det
skal.
Styret i vår eminente organisasjon har
startet på en ny styreperiode etter valget
på årsmøtet på Frya i juli. Børge og Stig
gikk ut av styret, Takk til generalsekretær
Børge for alle referat og en kjempejobb
med planlegginga av den norske biten av
Nordic Run. Takk til Stig som har hatt ansvaret og kontakten med Distriktskontaktene de siste to årene. De to nye vi har
fått med oss på laget er Vidar Opheim fra
Eidsvoll Verk og Bård Skalle Markussen fra
Tromsø.Velkommen til begge to, dette skal
bli trivelig.

Her får du en hyggelig melding fra
samferdselsminister Magnhild Meltveit
Kleppa: « Vi legger nå til rette for et regelverk som gir mulighet for å benytte selvbygde kjøretøy på norske veier. Ordningen
skal være på plass våren 2013.» Dette var
vel en gledelig ministerhilsen? Og nå når vi
er oppstemte over denne ordningen,
kommer EU og skremmer innmaten ut av
oss med dette: «EU-kommisjonen foreslår
å inkludere alle typer MC i en forskrift om
en årlig periodisk kontroll for kjøretøy
eldre enn seks år.» Ennå er dette bare et
forslag, men rarere forslag har blitt godkjent i EU før. Noen få land har innført
denne kontrollen, og ulykkesstatistikken
har ikke gått ned i disse landene. I følge
FEMA er det bare 0,3 prosent av
motorsykkelulykkene som skyldes teknisk
feil på kjøretøyet.Vi får krysse fingrene for
at de ikke vedtar dette.

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hallo Folkens. Da var sommeren på
hell og som vanlig så gikk den altfor fort.
Men det har for mange her nord vært en
sommer med mange mil på to hjul. Fikk
selv ikke med meg en av årets store
happenings, Nordic run.Vi har forstått av
de som deltok at det var en fantastisk tur,
all ære til Kate og Børge Moe som var
eneste nordmenn som kjørte fra start til
slutt. Og kan jo ikke la være å nevne at det
var veldig god oppslutning på deler av
turen her fra Tromsø, er ikke så reint lite
stolt av dem og tenk at Queens MC
deltok med tre av fem medlemmer på
deler av turen. Men dessverre blei det også
en tragisk slutt for en av deltagerne, han
forulykket i Nordsverige på tur hjem. R.I.P
Trond Albrigtsen. I forbindelse med at
båren kom hjem til Tromsø fra Sverige,
stilte det opp cirka 80 motorsykler cirka
sju mil fra Tromsø, for å følge båren hjem.
Det var en sterk opplevelse og det sier vel
ikke så reint lite om MC miljøet. Må også
nevne det også i år var en delegasjon her
fra nord på SuperRally, som også fortsatte
videre rundt i Europa. En av dem dro fra
Tromsø i april og er enda ikke kommet
hjem, (BenzinGeir) og vi skriver september
nå.Vi fikk kun et lite glimt av han i forbindelse med RTTAF hvor han stakk innom for
å arrangere treffet, for så å vende nesen
sørover igjen. RTTAF var flott arrangert
som vanlig. Kanskje litt færre deltagere enn
normalt, men det får den grønne vinteren
vi har hatt her nord, ta en del av skylda for.
Men de som deltok, hadde et supert treff
som vanlig. For mitt vedkommende er det
av diverse åraker ikke blitt den mcsommeren som var planlagt. Men camping
med barn er heller ikke å forakte, og vi
hadde tross alt to fine uker med barn og
campingvogn. Og som plaster på såret,
planlegger vi tur i mars til Daytona, noe vi
ser veldig frem til.Og som vi sier her
nordpå, når mai blir så jævlig dårlig, får vi
en fin sommer. I år har vi dessverre ikke
sett noe til det. Men da kan det jo være at
høsten blir fin. Ha en super høst og mange
fine høstturer, så ses vi på HD-cruise til
Kiel til våren.
Mange klemmer
DK-Laila

Nordland

HEIDI J. LEINAN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Nå er det beina høyt og kvalitetstid for
meg sjøl, for her kommer et nytt Harley
News.

Atter en flott sesong går mot slutten, men
det kan enda bli noen turer før syklene må
inn.
Etter SuperRally i Tyskland, Norgestreffet i
Lofoten, 20-års jubileumstreffet til II MC
og en del andre treff, kan jeg trygt si at
sesongen har vært helt topp. Til tider ekstremt bra. Skulle gjerne vært litt mer nedover Europa, men tida strakk ikke til.

På turene mine har jeg møtt mange
trivelige bikere, og mange av de har latt seg
verve inn i H-DOCN. Takk til dere, og velkommen inn i varmen.Vi begynner å bli en
ganske så stor familie nå, og det er topp.
Når du nå sitter med bladet, så er de fleste
treff her nordpå over. Det som måtte være
av aktiviteter fremover, blir av det private
slaget. Ofte legges det ut på side "For oss
som kjører MC i Finnmark", så ta en titt
der.
Som motorsyklist er man en svak part i
trafikken, og mange små og store trafikkuhell kan det bli. Etter det jeg har klart å
finne ut, så er heldigvis ingen bikere fra
Finnmark rammet. En motorsyklist fra
Tromsø omkom i Sverige. Hvil i Fred
Trond. Det var trist å lese om, og jeg føler
med de som stod ham nærmest.
MC folket viste ekte bikerpride, og fulgte
Trond til hvile.

Men kjære folkens, sesongen er snart over
for min del. Nå blir det å ta frem bilder fra
sesongen, se på kart og drømme seg bort
til neste sesong.
Vi ses og høres i løpet av vinteren.
Jeg oppfordrer ALLE bikere i Finnmark til
to ting:
1) Ta kontakt. Jeg vil ha turtips, bilda,
storyer. Kom igjen da folkens.

2) Gjør klar sykkelen før du setter den
bort før vinteren.

PS! Følg med på Facebookgruppa "For oss
som kjører MC i Finnmark"
Der legges det ut linker til ulike aktiviteter
som skjer utenom sesong også.

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

Hei igjen dere!
Da er sommeren definitivt på hell og
høsten har så smått begynt å vise seg i
horisonten. (Som om ikke høsten har herja
her nord i hele det som kalles sommer
da…) Å så plenen hadde i alle fall ikke noe
for seg, satser på utsetting av risplanter til
neste sommer, hvis været blir like stabilt da
som i år. Ellers så har det jo tross alt blitt
noen turer på sykkelen, og bare for å slå
det fast først som sist, gleden ved å kjøre
kan ingen, ikke engang været, ta fra meg.
Det skulle man kansje ikke tro da jeg den
31. mai la avgårde fra vakre Helgeland og
satte kusen for Trondheim.Været var
rimelig stabilt hele de 50 milene nedover,
det høljeregna jamt og trutt, ispedd
enkelte sluddbyger hele veien, noe som
gjorde turen mer til en ekspedisjon en
kosetur. Men frem til Bartebyen kom jeg da
mot alle odds. Dagen etter toppet det hele
seg da jeg skulle kjøre de få milene fra
Franco på Ranheim til H-D Trondhjem. Tro
det eller ei, det snødde…. KRAFTIG! Det
så ut som om jeg hadde fått helt et ti liters
spann med hvitmaling over meg da jeg
ankom verkstedet til HD Trondheim.
Jammen sa jeg sommer!
Dagen etter gikk turen videre til 30 års
treffet til Tornados på Kyrksæterøra. Nå
gikk det så meget bedre, for da regna det
bare, eh.. noe. Koselig treff med mye
trivelige folk. Selveste presidenten i HDOCN var til og med der og kasta glans
over evenementet.
I år sto valget mellom å kjøre til Frya på
HDOCN sitt hovedtreff eller å prøve
Norgestreffeet og Lofoten for første gang.
Lofoten vant for å si det sånn.Været viste
seg ikke her heller fra sine beste sider, men
ett tonn med trivelige motorsykkelister
samla på samme sted, gjorde underverker
når det gjaldt trivselsfaktoren. (Se annensteds i bladet for rapport derfra.) Været
ble en underordnet faktor og det sosiale
vant. Håper å få tatt turen dit igjen men
kansje i oppholdsvær neste gang…
Ellers har vel kansje en del av dere
fremdeles kjørbart føre en stund til, så ha i
tankene at vi går mot mørkere tider. Ta
dere tid til å sjekke lysene på sykkelen før
dere legger ut på tur.
Til vi sees et eller annet sted, teik ker!
Jostein

MC hilsen fra Heidi, DK Finnmark.

Til neste gang – Ha en kommisjonsfri høst!
Rannei Amalie

Nord- og Sør-Trøndelag

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

Hei. Sommeren er allerede på hell, snakk
om at tiden flyr i godt selskap. Mye vegarbeid er gjort og sommeren har da vist
noen dager som har vært til fordel for
motorsyklister, sel om det er ikke mange.
Uansett så har det vært aktiviteter rundt
om kring i landet, det er jo det som teller.
Vi har også denne sommeren opplevd
ulykker med mc. Dette er uheldig og nullvisjon på mc ulykker virker uoppnåelig.
Selv ble ikke mine mål helt oppnådd i år,
men har hatt en kjempefin sesong så langt,
og får heller legge lista litt lavere til neste
år.

Aktiviteter er det også her i Namdalen
fremover, flere lokale MC-klubber inviterer
til kaffe og sosialt samvær. Noe som er
svært hyggelig nå som høsten presser seg
frem og demper lysten til å dra på de lange
turene. Så inntil vinterlagring er
gjenomført; kjør trygt, vi snakkes.
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DISTRIKT 4:
Nordvestlandet

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

Hei igjen! Når dette leses har nok
mange av oss parkert for vinteren, mens
andre fremdeles koser seg på to hjul. Nå
gjelder det å følge med på klubbenes aktiviteter utover høsten og vinteren, og
støtte opp etter beste evne. Ta endelig
kontakt hvis du har noe på hjertet, uansett
hva det måtte være. Jeg lover i det minste
å gjøre så godt jeg kan for å hjelpe.
Når dette skrives, er det kun en uke igjen
til årets Hagerock, og to uker igjen til Rally
Nordvest.. Jeg gleder meg allerede til
neste sesong, det skal bli en sann fornøyelse å fortsette der jeg slapp med min
nyinnkjøpte Dyna Sport Touring. Ikke et
vondt ord om gode, gamle Sportsteren,
men langkjøringen har fått en helt ny
dimensjon med den nye sykkelen.
Jeg har ikke stort mer å melde, så da ses vi
plutselig.
Margareth

Åge.

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

Til tross for tidenes møkkasommer
værmessig, er det gledelig å se at det er så
stor aktivitet i de forskjellige mc- miljøene.
Flere trønderklubber har hatt jubileum i år,
gratulerer til alle sammen. Nordic run kom
til Trondheim en onsdag ettermiddag i juli,
nærmere 40 H-D-kjørere fra hele Norden.
Der ble de godt tatt imot av Hulagjengen i
Duedalen, servert mat og drikke og et par
røverhistorier ble det også utover kvelden.
Torsdagen var det oppmøte på Nardo,
med besøk hos Bikershop og Bikes. Noen
fikk hjelp med sykkelen, mens andre
shoppa klær eller slappa av med en kopp
kaffe. Deltakerne var godt fornøyd med
Trondheimsoppholdet og fortsatte med
neste etappe av Nordic Run til Østersund.
Selv om sesongen går mot slutten, er det
lov å håpe på enda noen fine turer før
snøen kommer. Del dine opplevelser med
andre, send inn bilder og skriv litt om det
til Harley News.

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
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DISTRIKT 3:

Øystein

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

Hei til alle. Sommeren har gått som
vanlig og her på Nordvestlandet har vi hatt
ca 13 grader i snitt. Jeg har likevel fått meg
noen turer på Hege, og fhar også fått med
meg noen Treff.Vi var blant annet en tur på
Frya, som var et hyggelig treff med kjekke
folk, bra fiskelykke men dessverre litt for
lite folk.
Ellers har det for egen del blitt både utdrikkingslag og bryllup i sommer. Utdrikningslaget husker jeg ikke så mye av, men
ble fortalt av mine venner at det var
skikkelig gøy.
Jeg er plutselig blitt en gift gammel gubbe,
og sykkelen blir nå parkert til fordel for
hjort-, elg- og rådyrjakt for min del. Men
sykkelen blir nok tatt fem igjen til våren,
giftermål eller ikke.
Ønsker all en fin høst med mye fint vær og
fine temperaturer lenge enda.
Hilsen 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

andre livsgivende opplevelser har stått i
kø. Livet er som en berg og dalbane, der
en alltid søker etter toppene, som skal
være der og samle krefter til nedturene
kommer på besøk.
Ha en strålende høstsesong med masse
aktiviteter. Sees.
It’s all about the experience!
Masse hilsener Ernst

DISTRIKT 8:
Østlandet

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 harleyfolk! Da er denne mcsesongen straks over, i hvert fall når det
gjelder oss som er sesongkjørere.
Håper alle har hatt gode opplevelser på
Harleyen, slik de er ment å være. Selv har
jeg fått gjort unna noen mil, litt lengre
turer enn på en stund, og joda, har vært
innom og besøkt noen få treff også. Må
liksom hilse på, når lengselen blir for stor
etter å treffe bikervennene.
Veldig fint at dere ringer og spør om min
tid, koselig å komme på besøk til dere for
en mc-prat om løse og fastgrodde ting.

Nå er planene godt i gang for Norgestreffet her i sør. Dette blir en stor happening i 2013. Jeg kommer garantert tilbake til
dette senere.
Jeg må si at den store jobben her i Kristiansand med MC parkering/møteplass er i
ferd med å bli avsluttet med positivt resultat. Etter en runde med alle politikere i
fjor og i år, har jeg virkelig sett hvor liten
innflytelse disse menneskene som kalles
politikere har på det virkelige liv. Selv om
alle var mere eller mindre positive, så
hjelper det lite når noen få av kommunens
byråkrater IKKE vil ha oss bikere i byen.
Med god hjelp fra en kollega i NMCU
Oslo, ble virkeligheten, i form av bilder fra
andre kanter av landet, med skiltene
«motorsykkelparkering» med dertil egnet
underskilt, «Gjelder motorsykkel» lagt på
bordet til Parkeringsselskapet i Kristiansand. Disse bildene ble endelig tolket
som lovlig av parkeringsetaten og ingeniørvesenet, som nå har bestilt underskiltene! Vi får nå tilgang på to
parkeringsplasser i byen, med disse nye
skiltene, med mulighet for utvidelse. For
lokalkjente blir disse blir plassert i Dronningens gate og Tordenskiolds gate, begge i
nærheten av Markens gate, gågata vår i
byen.
Så ja, det har skjedd litt i denne sesongen.
Mer kjøring på to hjul, ny Amcar og mange

VIDAR OPHEIM

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

Hallo
Ja så sitter vi nok en gang og koser oss
med et fantastisk blad. Det er alltid
hyggelig når det kommer et nytt Harley
News i postkassa.
Når dette skrives er vi i midten av august
og mye av sesongen er unnagjort, og det
har vært en bedrøvelig sommer når det
gjelder sykkelvær. Det har skiftet fra kokende varme til full påkledning og snø i
luften og ikke minst regn regn og mere
regn! Dette var kort oppsummert
sommeren på Østlandet, og det samme
gjelder vel for store deler av landet..

Det er heldigvis mulig å ha det moro for
det.Vi har blant annet arrangert Frya treff i
år også, vått var det til tider, men også fint
innimellom. Det var ikke så alt for mange
som fant veien dit, men vi som gjorde det,
hadde det hyggelig.
Det ble også avholdt årsmøte der, og jeg
ble spurt om og stille til valg i styret.
Takker så mye for tilliten og jeg gleder meg
til og være med og drive denne organisasjonen videre. Hvilken oppgave jeg får, blir
nok å lese i bladet når vi kommer så langt.
Dette vil si at vi trenger en ny DK eller
helst to her på Østlandet. Så om du/dere
har lyst til og være med og jobbe med
andre ildsjeler, ta kontakt.Vi mangle også
DK-er flere stedet i landet. Ta kontakt med
DK ansvarlig.
Noen fine turer har det likevel blitt i
sommer. Jeg hadde blant annet en flott tur
i strålende sol til Hawgs Summerparty på
Toten. Det ble bare dagstur denne gangen,
men jeg kommer sterkere tilbake senere.
Det var også fint vær og full fart på
Dragracinga på Gardermoen.
Så jeg er fremdeles optimist og avventer
innkjøp av bobilen i noen år enda…
DK VIDAR
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Lesernes Bilder

Lars fra Company MC fyllte 50, og fikk stasbil i gave.Vi gratulerer. Foto, red.

o, red.

grace påGaredermoen. Fot

t med meanikeren påDra

Trond Fremming tar en pra

Frya 2012. Innsendt av
Vidar Opheim.

Innsendt av Morten Sørestrand.

Foto, Øystein Næss.

Noen Harleyer ved Ogge,
foto Ernst Arvid Seland.
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Kveldstur hos Headstone MC. Foto, Margareth Krumsvik.

Flott tur til Bjørnsund sammen med Jernskogen MC, foto Glenn S.
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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,-

