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

* Tekst: sendes som en separat wordfil.

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

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

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

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

Ho ho
Ikke før har man ryddet vekk
kjøreklær, hjelm, og satt inn
sykkelen sånn passe deppa,  fylt
av svartsyn over hvor lenge det
er til vi kan plukke dette fram
igjen, før julemarsipan og
peppekaker invaderer våre
kolonialomgivelser. Og vi
skjønner at julemåneden er rett
rundt hjørnet. Og som alle vet,
som har noe de skal gjøre i
desember, er at det går slag i slag
med julekonserter, juleavslut-
ninger på ditt og datt, julebord
og andre sosiale sammen-
komster. Man har knapt en dag
uten planer. Skulle man ha et par
dager, eller faktisk ei hel helg
uten noe på programmet, har
man julegaver som skal kjøpes,
og mange av dere har faktisk en
sykkel som i høstens pågangsmot
er blitt plukket ned i fillebiter,
som skal forandres på, feilleverte
deler skal sendes tilbake, swap
skal besøkes og nye deler må be-
stilles.

Vi vet også at når den meget
omtalte jula er over, er det
jammen ikke lenge til det blir vår,
og vi igjen kan leve gode dager på
treff, kjøre sløve ettermiddags-
turer med gode venner, dra på
kaffekvelder og meske oss med
vafler, eller vi kan pakke sykkelen
for langtur og sette kursen mot
det store utland.  Nei at vinteren
er lang, er noe vi tror i vår for-
tvilelse over at en sesong atter
er over. Men jeg tror vi trenger
den så lang, for å rekke over alt
annet vi skal gjøre, og for å rekke
å glede oss til vi er der igjen.
Mange benytter også høsten eller
vinteren til en svipptur til sol og
varme, eller faktisk flesker til og
drar til det forjettede land over
there.

Vinter ja. Her på Hedmarken har
vi sett lite til den enda. Den
snøen som kom på oktober
holdt kun i noen få dager, og
siden har været vekslet mellom
hvitrimede morgener og
regnfulle ettermiddager. Så er det
litt frost på natta igjen, for at man

skal få skrape litt is igjen neste
morgen. Og vår folkefiende nr 1,
og verdensmester i svartmaling,
Yr.no, spår at vi skal få en mild og
våt vinter. Jeg vil mye heller ha
minusgrader og snø. Hvordan
skal vi ellers se forskjell på års-
tidene, hvis det skal regne hele
året?
Jeg skal ikke snakke om
sommeren som gikk værmessig,
for der er vel det meste sagt i de
fleste foraer. Vi får bare håpe at
sommeren 2013, eller tjuetretten
som det så fint heter, gir oss et
overflod av varme dager, sol,
milde sommerkvelder, og bare en
liten regnskur ei og anna natt for
å hindre tørke. Det er lov å håpe.

I vår forening skjer det litt i
vinterens mulm og mørke. Tid-
ligere i høst møttes styre og stell
på Kyrksæterøra under Final
Run, for å konstituere styret, så
alle vet hva de skal gjøre i neste
periode, og for å behandle
styresaker og sikre at treff og
andre arrangementer i klubbens
regi skal gå som planlagt. Bilder
av det nye styret finner du et
annet sted i bladet. Når dette
skrives pakker presidenten og
visepresidenten sine kofferter for
årets presidentmøte i Federa-
sjonen. I år foregår det i Belgia,
nærmere bestemt  Antwerpen.
Her skal det blant annet be-
stemmes hvem som skal ar-
rangere SuperRally litt frem i tid.
Reportasje fra møtet og reisen
kommer i blad nummer en. I
2013 er turen kommet for H-
DOCN til å arrangere det nord-
iske presidentmøtet. Dette er et
nyttig møte for at vi skal kunne
samarbeide bedre her oppe i
Norden, og her legger de også
strategien for hvordan de skal
stille seg til de forskjellige sakene
på neste møte i Fedreasjonen.
Møtet blir nok litt ut på våren. 

Når det gjelder butikken, har vi
enda ikke noe konkret  å tilby
dere, men det meldes at vi har
funnet en ny samarbeidspartner,
og de har lovet oss at det skal bli
mulighet til å kjøpe julegaver i ny
nettbutikk i år. Følg med på Nett-

sida vår og på Facebookgruppa.
Nyheter vil komme der først. 
Vi trenger også en ny med-
arbeider til medlemskontoret
vårt. Har du datakunnskaper, og
noen timer ledig i uka du vil fylle
med hyggelig frivillig arbeid, er
det bare å ta kontakt med oss.
Du vil få dekt litt utgifter til et
hjemmekontor og vil få være
med på noen styremøter rundt
om i landet. Du får også ta del i
et fellesskap med andre glade H-
DOCN-ere, som er helt unikt. Se
stillingsannonse annet sted i
bladet. Vi mangler også DK-er
flere steder i landet. Særlig på
Sørlandet, i Østfold, På Bergens-
kanten og på Østlandet er det
litt tynt i rekkene. Melder du deg
nå, rekker du å bli med på DK-
samlinga vi skal ha på Østlandet
til våren. Dette er vår gulrot til
DK-ene og pleier å være både
konstruktivt og hyggelig, og vil
nok gjøre starten lettere for den
som vil ta på seg vervet.

Til sist vil jeg få takke alle som
har bidratt med stoff til bladet,
tusen tusen takk. I det siste har
dere virkelig vært flinke. Dette
gjør jobben lettere for meg, og
fortsetter det sånn,  vil kanskje
mitt meget beskjedne reisebud-
sjett varer litt lenger enn dette
året. Det er nok ikke laget for at
jeg skal dekke hele landet alene,
for i år var det tomt i juli! Derfor
var det meget kjærkommet at
dere har sendt inn så mye bra
stoff. Jeg fikk også masse fine
kalenderbilder. De som ikke ble
brukt i kalenderen, legges i
mappa lesernes bilder og vil
komme på trykk etter hvert. Det
er deilig å lage et blad, når man
har det luksusproblemet at
stoffet må ligge over til neste
nummer. Husk å fortsette med
dette, og tenk på kalenderbilder
gjennom året fram til neste skal
lages. Send også inn bilder til
lesernes bilder. 

Vi blir å finne på MC-Messa på
Norges Varemesse på Lillestrøm
første helga på mars. Der vil det
bli servert medlemskake. Det er
en nydelig sjokoladekake, som

serveres til medlemmer som
stikker innom og til de som
melder seg inn og betaler kon-
tingenten på stedet. Det finnes
regler for sånt. Har du helga fri
og kan tenke deg å stå på stand
og treffe masse hyggelige
mennesker noen timer, kan du ta
kontakt med undertegnede, din
DK, som formidler videre eller
noen i styret. 

Jeg kan heller ikke denne gangen
unngå å minne om adressefor-
andring, om du skulle finne på å
flytte. Ellers risikerer du at du
ikke får blader, regninger og lig-
nende, og faren er stor for at du
kan bli utmeldt. Vi får fremdeles
en del blader i retur. Du kan også
logge inn selv på den nye
hjemmesida vår, og endre dine
opplysninger. For å gjøre dette
må du være registrert hos oss
med mailadresse. Er du ikke det,
ta kontakt med vår webansvar-
lige Stein Åge Buch, på mail:
stein.buch@ymail.com oppgi
personalia og medlemsnummer
og han sørger for at du får
tilgang der.

Treffsesongen starter allerede i
Februar på Røros med First Run.
Pakk fram alle varme klær og
kast deg på sykkelen, eller i bilen.
Dette er et intimt og utrolig
hyggelig treff, og du får med deg
Rørosmartan uten at du trenger
å bestille svindyre hotellrom.
Treffet arrangeres i et gammelt
samfunnshus, og vi sover på
sovesal, får servert frokost og
deilig trøndersodd, sterkøl  og
det brenner alltid godt i ved-
ovnen. Møt opp, dette er trivsel
på høyt plan. 

Til vi ses igjen, ha ei fin jul, ei flott
nyttårsfeiring og så ses vi i det
nye…

Hislen
Elin Redaktør.
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Det er særlig på grunn av sine
flotte strender og
dykkerfasiliteter, at Thailand er
blitt så populært. Vi har vært
noen turer dit,  på forskjellige
steder, og for oss seiler det opp
en klar favoritt, nemlig Phuket.
Hit dro vi sist vinter, tre karer og
undertegnede. Det var Piggen,
Kjell og vår medbrakte lokale
guide og kjentmann: ”Thaimon”.
Arvid, en kompis i Sleipner MC,
hadde funnet dette hotellet på
nettet, mente vi måtte sjekke det
opp. Han og Lisbeth kom selv
etter og møtte oss her, da
Pattaya Bike Week var unnagjort.
Det lønner seg nok å bestille på
nett, for vi fikk billigere døgnpris
på hotels.com, enn hva man får
ved personlig oppmøte. 
Bare navnet Nickys Handlebar
Hotel, gir jo en bikersjel visse as-
sosiasjoner og forventninger. Og
de ble oppfylt til fulle. Å komme
hit, var som å bo på en koselig
harleyklubb. Riktignok av den litt

luksuriøse og velutstyrte typen.
Her møter du bikere fra alle
land, det er en rolig og koselig
atmosfære, og ingen thaidamer
som maser.  Det er som å være
på et råfett treff hele ferien. Hva
med å våkne til lyden av en
Harley eller en Lamborghini på
morran?

Hotellet
Nickys Handlebar Hotel ligger
inne i Patong by,  to kvartaler fra
stranda, tre kvartaler fra Bangla
Road. (Herlig navn?)  Altså, veldig
sentralt. Det er et lite, men bra
hotell. Bassenget er ikke så stort,
og ikke uteområdet heller. Men
siden man har  ”det store bas-
senget”  kun en timinutters gåtur
unna, who cares? Rommene er
mer enn store nok, velutstyrte
og veldig kule. Det har en, koselig
biker-atmosfære, hyggelig betjen-
ing og det er rent og ordentlig
over alt. Dessuten var det så mye

stilig design, kule detaljer og
gode ideer, at det må være til
stor inspirasjon for alle med
egne klubblokaler. Som bestillt
fra oss bikere, er designet
spunnet rundt temaet Harley-
Davidson.
Kjøkkenet er også helt for-
treffelig. Maten de serverer er
hovedsakelig thai, med små inn-
slag fra det australske kjøkken.
De har blide kokker, og siden det
har fritt innsyn fra bakgården,

kan jeg konstatere at det er det
reneste kjøkkenet jeg har sett i
Thailand. 

Utleie
Nicky leier selvfølgelig ut
Harleyer, og har en stor garasje
med utleiesykler ved siden av
mc-verkstedet i første etasje. De
arrangerer Harleyturer rundt på
Phuket og viser turistene
severdigheter de ellers ikke vil
finne, påstår de. Oftest avsluttes

den med en diger barbeque på
Nickys Handlebar. Lamborghinien
og Ferrarien kan du også leie,
men da med Nicky eller broren
som sjåfør. Både Nicky og broren
hans snakker forøvrig perfekt
engelsk og tysk, og er veldig
trivelige folk, som er sosiale og
liker å prate. Det ble ikke ”tid til”
noen kjøring på oss denne
gangen, noe som antagelig
skyldes Arvid og ”Thaimons”
meget grundige sightseeing på
nattelivet i Patong by.

Patong
Patong er en passe stor by, og
den lett å bli orientere seg i. Det

går an å gå til alt, hvis en ikke
digger hemningsløst å ragge Tuk-
Tuk! ”Thaimon” med lang fartstid
i Phuket,  viste oss flere fantas-
tiske strender rundt omkring
Patong. En halvtime med taxi hit
eller dit, og vi var på de deiligste
strender. Bystranden i Patong er
også veldig bra, og er ren og fin
med lite mas. Den er faktisk den
fineste bystranda jeg har sett i
Thailand. De beste strendene
ellers i Thailand har jeg ellers
funnet ute på øyene.
Butikker finnes det rikelig av og
man kan shoppe til krampa tar
en. Selve byen er koselig, fine
markeder og det finnes shopp-
ing-sentere både utendørs og

noen litt mer lukseriøse
innendørs. Vi fant også en veldig
god skinnskredder, på O-Top
senteret. Han heter Jackie Mum,
er selv biker, og butikken heter
Big Mum Shop. Der handla vi
både vester og jakker. Jeg fikk
også og brennmerka leggen, da
jeg lett overivrig poserte på en
lokal Harley med den nye skinn-
jakka…

Rundtomkring
Det er lett å reise rundt i Thai-
land.  Vi tok noen dager ”re-
kreasjon” etter Patong på øya
Racha/Koh Raya. Det er et
vakkert sted, like utenfor Phuket,
mot fastlandet. Det var litt dyrt,

der, og med farlige monitor-
varaner i buskene. Men ikke så
farlige som søstera til Fittipaldi,
som var sjåfør på Koh Chang
året før. 
Da har dere fått en anbefaling
om dere har veien ditover. Vi skal
i alle fall tilbake, kanskje vi ses?

www.nickyhandlebars.com

Det er sikkert flere enn meg som syns det
er godt med litt varme midtvinters. Da er
jo alltids Thailand, som er et av Sørøst-
Asias mest kjente turistmål, et fristende
sted å reise til. Her kommer en anbefaling
om et flott hotell som passer for oss
bikere. Det heter Nickys Handlebar
Hotel.

Tekst/foto: Kari J. Øfstedal

Hotell for H-D frelste

Turens første bad.

Thaimons nye BayRans.

Garasjen til nickys.

Piggen pa ̊rommet.
Skyvedøra til dusjen. Det finurlige festet til skrivebordet. Nickys by night.

Kjell leser meny pa ̊bremseskive. Stilig dørlas̊.

Kari, med paraplydrinkpynten i har̊et og Piggen.
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I forrige nummer av News, for-
talte redaktør Elin om starten på
Nordic Run fra Jevnaker den 16.
juli. Da gikk ferden vi Fagernes til
Sogndal, Vestnes og videre på
Atlanterhavsveien. Her kommer
noen av mine opplevelser på
resten av turen.

Hår på brystet
I Nordic Run var start og
stoppesteder planlagt på forhånd.
Men ettersom det var en tur
uten påmelding, og hvor man
kunne hoppe av og på etter eget
ønske, var nok spenningen størst
rundt oppslutninga. Gjennom

Norge og Sverige vil jeg anta at
vi lå på cirka 40 sykler. I Finland
ble vi flere og i Danmark var an-
tallet deltakere enda høyere.
Dagsetappene lå på rundt 30 mil,
og i hovedsak overnattet vi på
motorsykkelklubber og camping-
plasser. Turen var på 17 dager og
ble på totalt 560 mil. Den tredje
dagen kjørte vi altså Atlanter-
havsveien, og ferden videre  gikk
til Kristiansund og Trondheim.
Denne dagen fikk vi kjørt på en
del smale svingete veier, til tider i
pissregn. I følge den danske re-
daktøren Chresten, var dette
kjøring som ga hår på brystet.

Helt perfekt til min nye bikini vil
jeg tro. På en bensinstasjon i
nærheten av Kyrksæterøra traff
vi mange fra Tornados MC, som
var kommet for å hilse på og
ønske oss god tur videre. Det
varmet våre regnvåte og hårete
motorsykkelkropper.  I

Trondheim var det overnatting
hos Hulagjengen. Deres spesielle
klubbhus, en militærbunker inne i
et berg, fasinerte de fleste.  Og
når de serverte deilig
trøndersodd, frokost og øl for en
billig penge, følte i alle fall jeg
meg som Snehvit blant de syv

dverger, inne i berget. Stor takk
til Hulagjengen som tok så godt i
mot oss.

Elgdramatikk
I Trondheim var det oppstart fra
Statoil på Nardo, noe som ga
mulighet for shopping på Biker
Shop, Bikes og Harley-Davidson
Trondheim som ligger i dette
området.  Ferden gikk videre og
den gamle togmesteren Jens
Aalborg ønsket oss (tilfeldigvis?)
velkommen hjem når vi stoppet
på Gods-Expeditionen på Hell.
Ikke godt å si hvilke makter som
rår på et slikt sted. Noen i vårt
følge følte nok litt ekstra nærvær
av disse litt senere, da en av
skogens konger valgte å krysse
vegen midt mellom 40 kolonne-
kjørende motorsykler. Heldigvis
uten å forårsake noe annet enn
ekstra høy hjerterytme. Det ble
en solfylt dag på vei til Ös-
tersund, hvor vi overnattet på en
campingplass. De fleste av oss lå i

telt, og vi fikk virkelig kjenne på
kroppen, at denne sommeren
ikke var av de mildeste.

Åkes grusveitabbe
Neste dags etappe gikk nordover
til Storuman. Nattens kalde for-
nøyelse gjorde at jeg, Børge,
Hilde og Ted valgte å bestille oss
hytte. Det var ikke så dumt. Ikke
for at det ble så veldig kaldt
denne natten, men fordi det var
støvsuger i hytta.  Var det på
grunn av hjemlengsel til støvsug-
ing, gulvvask og annet moro?
Neida, det var ikke med lyst og
glede at vi støvsugde våre kjøre-
klær og pakksekker. Det var en
nødvendighet etter tre mil på en
svært så finkornet grusvei. Vår
roadkaptein Åke prøvde å be så
mye om unnskyldning for at han
tok feil vei i et kryss, men vi har
ennå ikke klart å få hoste frem et
svar. 
På neste dags etappe hadde vi et
stopp i Storsele, hvor en av de

lokale bikerne lurte på om vi
kunne være med å kjøre parade i
forbindelse med Storseles
Markedsdager, arrangert av Lions
Club. Vi takket ja, og både vi og
befolkningen i Storsele fikk en
minnerik opplevelse da 50 sykler,
inklusiv de cirka 10 lokale syk-
lene, kom buldrende inn på et
jorde mellom flere titalls
handelsboder. Etterpå gikk veien
til Skellefteå, hvor vi var innom
Skellefteå Harley Club, spiste
hamburgere og så på deres flotte
lokaler, før vi kjørte hjem til
roadkapteinen.  Åke og hans fru
Lena overrasket stort med å be
oss alle på overnatting i deres
hus, lysthus, stall eller i hagen, alt
etter hva vi måtte ønske, og det
ble servet gratis mat og drikke.
Badestampen stod også klar, så vi
hadde mildt sagt alt vi trengte. Vi
koste oss så mye den kvelden, at
vi faktisk den dag i dag ikke kan
huske at Åke førte oss milevis på
grusveier. 

Flinke guider
Neste dag gikk turen nordover
til Haparanda. De tøffeste av oss,

cirka tjue stykker, tok svippturen
på 20 mil tur retur, opp til
Polarsirkelen før vi campet på
Kukkolaforsen. Gjensynsgleden
ble stor når våre venner Grethe,
Frank, Tor og Siv Hege ankom fra
Tromsø. Det ble fellesmiddag
med hele gjengen, og vi ble
servert sik som er den lokale
delikatessen. Jeg var mest takk-
nemlig for at det faktisk etter
hvert også dukket opp annen
mat i bufféen.
De neste dagene gikk veien sør-
over gjennom Finland. Finnene
bød på stort oppmøte av guider
som etappevis fulgte oss sør- og
østover fra by til by. Vår guide fra

Haparanda var en riktig viking.
Han kjørte med vikingehjelm
med gedigne horn, dongerivest
og t-skjorte. Litt i kontrast til
mine x-antall lag med ullunder-
tøy under kjøreklærne. Vi hadde
overnatting i Kalajoki, Kupoio og
Sysma.  Vi var innom flere
Harley-forhandlere, hvor det ikke
bare kunne handles og få utført
diverse service, men vi ble også
servert gratis mat. På turen
hadde vi noen riktig så sosiale
kvelder med god mat og drikke.
Den nyvalgte finske presidenten
Kimmo fulgte oss også et stykke
på veien, og vi takker for et
hyggelig følge. De finske veiene
kunne ingen klage på, og det gikk
utmerket å kjøre rundt 50 sykler
i lag og samtidig holde farts-
grensen. Det som ikke virket like
enkelt, var hvordan vi alle
sammen skulle kunne klare å
finne frem til båten inne i
Helsinki. Fra før av hadde Børge
og jeg en ikke særlig god erfaring
på dette, og da var vi bare to
sykler. Men det var her finnene
virkelig imponerte. Hvor mange
guider det var, vet jeg ikke. Men

de hadde gule vester, og var over
alt. Vi ble loset gjennom Helsinki,
over brosteiner, gjennom lys-
kryss og utallige filbytter, i et
rimelig høyt tempo. Og ingen ble
borte fra oss. Rett og slett
imponerende.

Båtluksus
Nordic Run turen bar ikke preg
av mange hotellopphold, så da vi
skulle reise med båten fra
Helsinki til Stockholm, var mange
glade for å få gjenoppleve laken-
følelsen. Det føltes som et liv i
luksus. Noen av de mest
hardbarka bikerne fikk til og med
shoppet gave til fruen sin. Greit

I 2008 arrangerte H-DOCN Norway Run.
Siden ideen om et samarbeid mellom de
nordiske landene for å arrangere en
fellestur gjennom de nordiske landene ble
lansert, har jeg ventet i spenning. Og i
sommer ble Nordic Run en realitet. Her
er historien om fortsettelsen gjennom litt
av Norge og resten av Norden. Den viste
oss virkelig Nordens mangfold.

Tekst: Kate M. Moe 
Foto: Kate og Børge Moe

Nordic run
- fortsettelsen

Sandkassen.

Gods-Exspedition.

Roadkaptein Ak̊e.

Gammel Dansk.

Stockholmeren Anders.
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med en museåpner til hjem-
komsten, ble det sagt. Etter en
deilig middag samlet vi oss alle i
puben, helt uten at det var
planlagt. Merkelig. Vi lagde et
heidundrende liv, slik at
trubadurdama som hadde sin
siste arbeidskveld, takket oss for
den fantastiske stemningen vi
laget med allsang, dans og spill-
opper. 
Vi anløp Stockholm. Takk gud,
eller hvem som styrte lyskrys-
sene, for det gikk i grønt hele
veien til H-D Syd. Her forlot våre
nære venner nordfra oss, og jeg
og Børge ble alene sammen med
kun svensker og dansker.
Stakkars oss, alene på tur. Det
var kanskje nettopp det dans-
kene og svenskene faktisk tenkte,
for nå følte vi virkelig at alle
hadde omsorg for oss.  Vi var
kommet til fredag 27. juli og vi
campet i Västervik ved Gränsö
Slott, hvor arrangementet

Hojrock var i full gang med 5500
betalende motorsyklister. Store
greier, med en fantastisk musikk-
arena i parken ved slottet. 

Gjestfrie Ib
Idylliske Öland var vårt neste
overnattingssted. Her ble det en
guidet tur på øya, før vi badet i
havet og nøt en fantastisk sol-
nedgang med god mat og drikke.
Før vi forlot Sverige spiste vi en
skikkelig hamburgerlunsj på
Bellas Place i Rättvik, en
imponerende cafe i 50-tallsstil. Ib
fra Danmark møtte oss i Väs-
tervik. Som mange Harley-
kjørere elsker han mennesker,
Harley-miljøet, livet og de gleder
det kan by på. Ib bød på seg selv,
masse gammel dansk og over-
natting hvis vi noen gang skulle
være i nærheten av hans hjem. Vi
var mange som fikk denne invita-
sjonen, likevel følte nok hver og
en av oss at dette mente han

helt oppriktig. Som den sosiale
mannen han er, har han nok møtt
mange på sin vei, som også har
følt ektheten i hans gjestfrihet. At
et par, som han hadde møtt i
1983, denne sommeren ringte på

hans dør, syntes han var
kjempekoselig. Han beklaget bare
at han ikke kjente dem igjen.  Ib
understrekte derfor at vi måtte
huske å si at vi hadde kjørt
Nordic Run sammen, når vi en
gang i fremtiden dukket opp på
hans dørterskel. 

Deilige Danmark
Vi kjørte over Øresundbroen til
Danmark, hvor vi ble møtt av en
horde dansker. De blokkerte
veier og lyskryss, slik at vi alle
kunne kjøre samlet ut av Kø-
benhavn og til Vallø Camping i
Køge. Vi fikk besøkt den lokale
puben og smakt på litt Gammel

Dansk. Morgenen etter hadde
den danske klubben ordnet med
en fantastisk frokost, noe som vi
etter å ha vært i Danmark en
stund, forstod var helt vanlig her.
Klubbhuset til distrikt 2 Fyn, ble

vår neste overnatting, etter å ha
kjørt på noen fantastisk små og
fine motorsykkelveier og vært
innom småbyer med sentrum det
står respekt av. For i Danmark
har de fortsatt bakere, slaktere
og små sjarmerende butikker og
cafeer. Det er deilig å være norsk
i Danmark.

Fantastisk tur
Neste overnatting var på
vestkystens Hvide-sand, og dagen
deretter kjørte vi på stranden
Sandkassen på Rödö, ute i havet.
En heftig nærdaytonaopplevelse.
På den siste kjøredagen var vi 86
sykler, en imponerende hale så
langt øyet kunne se, både frem-

over og bakover. Det ble sagt at
”ormen” var 1 km lang og at vi
totalt gjennom hele Nordic Run
hadde vært cirka 400 deltagende
sykler. Imponerende! Etter den
første uken på tur, lurte jeg på
om jeg kanskje kom til å synes at
17 dager på tur sammen med
over 40 stykker ville bli i det
meste laget.  Jeg må innrømme at
da den siste dagen nærmet seg,

følte jeg et sterkere og sterkere
vemod.  Jeg ville virkelig ikke at
denne fantastiske turen skulle ta
slutt, og ikke  ta farvel med alle
disse fantastiske menneskene jeg
hadde vært på tur sammen med.
Jeg kunne gjerne ha fortsatt i
mange dager til, og jeg var nok
ikke alene om å føle det sånn.
Stockholmeren Anders, som
startet fra Jevnaker, måtte hoppe

av i Stockholm, men besøkte oss
likevel noen timer, da vi lunsjet
på Bellas Place to dager senere.
Det ble hei og ha det igjen,
nesten tårevått denne gangen. 

Triste nyheter
Siste overnatting var i Sæby, hos
Distrikt Nord sitt klubbhus.
Vendelboerne  Mc arrangerte av-
slutningsfest for oss med levende

musikk og gratis helstekt gris.
Fantastisk! Dessverre ble ikke
denne kvelden slik vi hadde
tenkt. Det var nemlig denne
dagen at en av Nordic Run sine
deltakere, Trond Albrigtsen fra
Tromsø, som hadde hoppet av i
Stockholm, forulykket i Nord-
Sverige på tur hjemover. En
ufattelig trist beskjed å få, som
satte mange tanker i gang hos

Toppkoffert! Pa ̊Øland.

Danskene serverer helstekt gris.

Gjestfrie Ib fra Danmark.

Mye rart i Ak̊es garasje.

Tromsøgjengen.

Finnene planlegger kjørerute.
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alle. Vi hadde opplevd en fantas-
tisk tur sammen, og det eneste vi
kunne trøste hverandre med, var
at vi faktisk var så heldig å få dele
noen dager sammen med Trond, i
hans alt for korte liv. Hvil i fred,
Trond. 

Imponert
Når det gjelder Nordic Run ar-
rangementet, er jeg rett og slett
kjempeimponert over hva de fire

arrangørlandene fikk til med sitt
samarbeid på tvers av lande-
grensene.  Vi fikk virkelig mange
positive opplevelser og gjest-
friheten har gått som en rød tråd
gjennom hele turen. Om jeg
likevel skulle fremheve hvert
lands sitt spesialområde måtte
det bli slik; Norge; med sin vakre
natur og herlige
motorsykkelveier. Sverige; som
hovedarrangør av turen, med

flest deltakere over lengre tid og
sin fantastiske Roadkaptein Åke
som virkelig fikk oss til å føle oss
som en storfamilie. Finland; med
sin gode veier og effektive guid-
ing gjennom sitt lange land, og
spesielt imponerende guiding
gjennom Helsinki og frem til
båten. Danmark; med sine fantas-
tiske frokoster, herlige småveier,
flotte bysentrum og sitt billige øl.
Og samlet til alle;  Dere er noen

fantastiske mennesker. Tusen takk
til H-DOCN og ex-president
Børge for at dere var med og ar-
rangerte denne turen.  Da håper
jeg at Baltic Run, som oppstod
som en ide under Nordic Run,
kommer til å bli en realitet i
løpet av få år.  For da er vi klare
igjen…

Grilling i Kalajoki.

Vippebro. Salmiakkiguttene.

Pa ̊tur. Kaffepause!

Hilde fra Tromsø og Gittan fra Stockholm.

Polarsirkelen i Sverige.

Lena selger Nordic Run effekter.
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Da jeg starta på fredagen regna
det så det holdt hele dagen.
Bunaden fra Helly Hansen var på
fra jeg starta fra Sandnessjøen
om morran, til jeg ankom Mimmi
og Lynet på Spillum ved Namsos
ut på ettermiddagen. Gjett om
det var topp å bli ”tatt inn i
varmen”  hos gode venner, for så
å bli geleidet rett til bords, der
det venta nydelig hjemmelaget
fårikål. Kan man ha det bedre da?
Etterpå gikk kvelden med prat i
gode venners lag langt ut i de
små timer.

Upåklagelig vær.
Dagen derpå så det ut som om
det skulle bli det samme dårlige
været, men det regna i alle fall
ikke. For en gangs skyld tok jeg
feil. For været ble bare bedre og
bedre, og i horisonten skimta jeg
jaggu blå himmel. 
- Strømsund here i come, utbrøt
jeg i et hav av optimisme, og
slengte meg på sykkelen.
Det bar mot søta bror via
Grong, grensa ble krysset ved
Lierne, kun avbrutt av en kort
tankstopp på Gäddede. Været var

upåklagelig, med nesten klar
himmel og sol! Ja du leste riktig.
Sol faktisk! Kanskje ikke den helt
store temperaturen, men det var
tross alt september så det var
vel ikke annet å vente. Tidlig på
ettermiddagen kom jeg endelig
frem til klubben, og etter å ha
fått parkert en riktig skitten
sykkel, fikk jeg en kald boks øl i
handa, en varm klem, ett hyggelig
”tjäna” og anvist en oppredd
seng.

Aktiv klubb
Det er sjelden kost, så VIP
faktoren var nok her upåklagelig.
Etter hvert kom det flere og
flere gjester.  Mange kom i bil
men også en del på sykkel. Det
samlet seg stadig flere og praten
gikk livlig både ute i finværet og
inne i selve klubben. Lokalet til
Strømsund MC står det respekt
av. De har gjort en formidabel
innsats, når det gjelder innred-

ninga og måten klubben blir
drevet på. Dette er jo en klubb
som er over 40 år gammel, og
den er oppgående og vital så det
holder. Klubbens medlemmer
driver mye med isracing på
vinteren, noe jeg synes høres
veldig spennende ut.  Det spørs
om ikke man må ta turen dit
vinterstid, for å få med seg dette
også. 

Vellykket fest
Utpå kvelden ble det ”stinn
brakke” det virka som om ”alle”
i Strømsund var her.  Stemningen
var upåklagelig, og bandet som
spilte lørdagskvelden var en
jentegruppe fra Stockholm som
het ”Thunder Mother”. De rocka
og sto på med topp bikermusikk
og dansegulvet ble relativt tidlig
fylt til trengsel. Festen varte langt
ut i de små timer og når den
siste tok kveld vet dere om dere
ser på bildet  ”Last man stand-
ing” her i artikkelen. Etter en god
natts søvn, (for jeg mener jeg sov
litt) i sovesal tre og en god
frokost, ble det tid for pakking,

alkotesteren som for så vidt gikk
greit, (blåste 0,) og avskjed med
gamle og nye venner. Så starta
turen hjemover starta i samme
fine været som lørdag.
Takk til alle i Strømsund MC som
gjorde dette til en kjempe helg
og til Kjell Arne Ferstad i Koffer
Itj MC, som kjørte sammen med
meg halve hjemturen. Trivelig!

I skrivende stund er vi i slutten av
september, det er definitivt blitt høst og
jeg er akkurat hjemkommet etter ei lang-
helg på Harleyen. Veien gikk til
Strømsund MC i det store utlandet som
heter EU, nærmere bestemt Sverige, og
på  turen var jeg så heldig å få alle de vær-
typer som finnes, unntatt snø. 

Tekst/foto: Jostein Mo Anderssen

På tur i all slags vær

Stinn brakke.

To glade gutter.

Jentebandet Thunder Mother fra Stockholm ble godt motatt.

Langgaffler.
The Last Man Standing.
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Denne dagen var det meldt
skulle bli en av de få fargefulle
høststormene her i sør, ”rødt
regn” fra Sahara. Gudene må vite
hva slags elendighet dette været
skulle bringe med seg, foruten
den røde sanden fra Sahara.  Men
DK-en vil ikke tenke på
høstværet, men heller tenke til-
bake på sesongen som har vært
og som har gjort godt for kropp
og sjel. Klubbene rundt om her i
sør er flinke til å legge til rette
for de gode opplevelsene, også i
matveien.

Aktive klubber
På våren begynner sesongen med
frokost hos Rugrats MC og
Søgne MC, der egg, bacon og
masse tilbehør fortæres etter
beste evne, mens praten holdes

livlig i gang rundt bordene. I juni,
er det Holy riders som står for
pizzaservering, som jeg skrev om
tidligere. Det jeg vil fortelle litt
om nå, er en annen opplevelse,
som Berit i Søgne MC gir oss
bikere. 20. juni var datoen. På
denne dagen for 32 år siden
hadde Norge varmerekord i
Nesbyen på 35,5 grader.
Sommervarmen hadde ikke vært
det helt store i det siste, men
solen dukket faktisk opp denne
ettermiddagen da Ultraen ble
trillet ut fra sitt bosted hjemme i
hagen. 

Vaffeltradisjon
Det var midtsommer, sol og
tørre veier og jeg var spent på
hva som skulle fylle meg av
positive opplevelser denne

dagen. Berit i Søgne MC hadde
invitert oss i år, som tidligere år,
på kaffe og vafler av aller beste
sort. Dette var noe jeg absolutt
ville få med meg. Ultraen trillet
som en drøm, Ipoden var som
vanlig plassert på tanken og ut av
høytalerne strømmet lyden av
Cinderella.  Dette er amerikansk
rock på sitt beste, og jeg hørte
på ”Shake me”. Harleyen  ak-
kompagnerte med en vellyd av
bass, og denne kombinasjonen
gjorde kjøreopplevelsen enda
bedre. Turen ut til Søgne gikk
unna, det var jo bare et par mil,
til Berit og vaflene. Hun er ei
herlig sørlandsjente, og tar i mot
oss og flere andre, med sitt vel-
kjente smil og klemmer. 

Flott uteplass
Hjemmet hennes bærer preg av
at her bor en ekte ”biker chick” .
Hun kan det med å dekorere,
bygge og gjøre ting trivelig rundt
seg. Hagen er velutstyrt med  det
meste som en kan forbinde med
Harley. Uteplassen hennes er noe
de fleste av oss bare kan
drømme om. Da kaffen var

drukket, vaflene fortært og
praten hadde vært livlig en stund,
står det jaggu meg ei
sjokoladekake på bordet. Kaka er
av typen som ikke trenger å
tygges, det er bare å la tunga
gjøre jobben med å dytte den
ned i magen. Jeg kan i øyeblikket
ikke tenke meg noe bedre –
nesten…
Mange fant veien innom Berit
denne sommerkvelden. Så vidt
jeg husker, var nok 40
bikervenner innom på denne
flotte kvelden.

Opplevelsesrik kveld
Det er fantastisk, at en kan bli
bydd på gratis mat og gjestfrihet
på denne måten. Jeg synes vi
kunne  funnet frem hatten, slik at
vi kunne få støttet disse herlige
menneskene som gjør så mye, for
at vi skal trives. Akkompagnert av
Cinderella, som synger ”coming
home” kjørte jeg og min kone
hjem  i den fine sommerkvelden,
fra en opplevelsesrik ettermiddag
og kveld. Takk for oss.

Enda en sesong er over her i sør, og i
skrivende stund sitter jeg foran pc-en.
Ute er det velkjent høstvær, der regnet
styrter ned.

Tekst/foto: Ernst Arvid Sæland

Vaffelhjerter og gjestfrihet

Jens fra Søgne MC midt i bildet, sammen med flere kjente og ukjente ansikter.

Grete, Marit og Solan finner tonen som alltid.

Vafler med tilbehør ved flere bord.

Berit i Søgne MC, den herligste verten.



18
Nr. 5 - 2012

19

Det er H-DCDK, distrikt Nord
som er arrangør. Våre danske
venner hadde alt på line som
vanlig, og gjorde dette til en
særdeles hyggelig opplevelse for
de litt over tre hundre
deltakerne som fant veien hit i år.

Mange nordmenn
Som vanlig var det godt oppmøte
fra Sør-Norge. Det er mange
norske klubber som  pleier å be-
søke dette treffet. Her møtte vi
blant annet Free Thunder MC,
Harley Riders MC og Pastor’n
MC. Danskene er kjent for å
være gode på mat og drikke og
både restuarant og sanitærfor-
hold var eksellent på alle måter.
Det var også et  svært hyggelig
prisnivå.

Bra musikk
En regnbyge fredag ettermiddag
og litt regn lørdag kveld satte

ingen demper på stemningen.
Ellers var det stort sett sol og
behagelig temperatur. De
musikalske innslagene var i år
også av høy kvalitet, med
trubadur og allsang ute på dagen,
og band på scenen inne i hallen
utover kvelden og natta.

Feirer 20 år
På lørdagen kunne man delta i en
fellestur i distriktet,  samt på en
mc-utstilling. Dette er faste inn-
slag på lørdagen. For de som har
lyst til å delta på et trivelig
kvalitetstreff, ligger treffplassen
bare cirka 45 minutter kjøretid
fra Hirtshals og cirka 20 mi-
nutter fra Frederikshavn.
Anbefales. 
Neste år feirer treffet 20-års
jubileum, vi gleder oss!

I slutten av august, ble det tradisjonsrike
Tolnetreffet avholdt i et idyllisk skogs-
område i Sindal kommune, som ligger
midt i mellom Hjørring og Frederikshavn i
Nord-Jylland.

Tekst/foto: Per Skogestad

Trivsel på Tolne
Tolne skovpavillon, oppført i 1906, fungerer som restaurant med omkringliggende festplass.

Katryn fra Lyngdal sin flotte trike i midten.

Bias fra Harley Riders luftet sin flammelakkerte Springer-Heritage og
Sandra sin tøffe Shovelhead med bla. V-rod front.

Stilig dansk Fatboy.

Avslappet stemning pa ̊festomrad̊et lørdag formiddag.



20
Nr. 5 - 2012

21

Været har nesten hele denne
sesongen har stort sett vært dår-
lig, med alt for mye regn, og det
er ikke bare i Storfjorden det har
gjort  utslag på oppmøtet. Dette
er nok noe de fleste mc-treff og
festivaler har merket. Men til
tross for været, ble det en flott
treffhelg med mye god mat og
god stemning. Musikken stod
bandet Stormbringer for og det
var fantastisk bra musikk, med
mange gode gamle slagere.

Trofaste finner
Våre venner fra Finland lot seg
ikke stoppe av været og to
deltakere fra Helsinki har vært
med på alle 14 treff  siden
starten. Beundringsverdig. Lørdag
ble det arrangert fisketur og
finnene stilte mannsterk opp. Og
fisk fikk de. Sjåen bar hadde mye
besøk under de verste
regnbygene, og bålet på plassen

var stort nok til at de fleste nok
holdt varmen uansett. Det var
også mulig å varme seg i badstua,
for de som ville det. Også her
var det finnene som var de
ivrigste.

Populære retter
I grillen ble det servert
koteletter med tilbehør og Roy
stod for sin spesialrett med sel
og hvalkjøtt, som ble en stor
suksess. Geir E. kokte kjøttsuppe
som ikke var mindre populær.
Konkurranser ble det som alltid,
med Harvey bak mikrofonen, og
det var flotte premier til de som
gikk seirende ut av denne. Blant
annet vant noen  HD-Camp telt.
HD-Garasjen er allerede så vidt i
gang med å planlegge neste års
treff, og ønsker alle velkommen
tilbake til en ny og trivelig treff-
helg.

Run to the Arctic Fun, som er et 
H-DOCN-treff  med H-D Garasjen i
Tromsø som teknisk arrangør, ble like
trivelig som det alltid pleier å være, selv
om været også denne helga prøvde på sitt
beste å ødelegge for arrangørene.

Tekst/foto: Rune Rørmyr

Full fart i Storfjorden 

Bensin, like blid som alltid.

Ankomststemning.

V-rod i skogen.

Ingen fare med regn nar̊ man kan være under tak.

Fargerik.
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Ski er lagsport i Storfjord.

Skummel.

Sosialt og hyggelig.

Klubbens president hadde
ogsa ̊tømt sine gjemmer og
var pa ̊salgstur til Klætt.

Skotelt.

Tankpynt. Stormbringer holdt koken til den lyse morgen.

Det var riktignok plass til atskillig flere både kjøpere og selgere, men
det var som alltid  trivelig stemning i det gamle festlokalet på Klett.,
like utenfor Trondheim. Her var det mulig å få tak i alt man kunne
trenge. 

Utvalget besto av alt fra mc-deler og kjøreutstyr, til gammelt verktøy
og tysk «kulturfilm» på VHS. Ja også ble det servert kaffe og fantastisk
gode vafler.

Dette er en veldig sosial happening,  det er hyggelig å treffe kjente
også utenom treffsesongen. Så start planlegginga allerede nå. Neste
mulighet er i mars 2013, håper da at flere tar turen til Klett. Stor takk
til Lucifers mc for et kjempebra tiltak.

Det  ble atter en gang suksess med høst -
ens Swap-meet i Trøndelag. 

Tekst/foto: Øystein Næss

Høstens 
Swap-meet på Klætt
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Klubben holder til i en nedlagt
bunkers like ved forbrennings-
anlegget på Heimdal, og hadde
for anledningen spedd på med
nesten 1000 kvm plasthaller. Her
skulle det feires, og ingen skulle
måtte stå utenfor.  En stor hall på
750 kvadratmeter inneholdt
scene og dansegulv, pluss at de
hadde to mindre telt. 

Tidlig ankomst
Allerede torsdagen begynte det å
strømme på med langveis-
farende, fra hele landet, Sverige,
Sveits, Tyskland og Nederland.
Stemningen var allerede da fin i
baren i bunkersen, men for ar-
rangørene gjensto enda en del

jobb, før alt var klart. De var selv
ganske spente, for de hadde
investert mye tid, jobb og penger
i arrangementet. Yr ble sjekket
jevnlig i forkant av jubileums-
helga, for å kontrollere at de ikke
hadde skiftet mening. For lang-
tidsvarselet sa faktisk at det
skulle bli fint vær hele helga.

Tvilte på trøndeværet
I løpet av fredag var omsider alt
på plass, på tross av alle dystre
spådommer. Det er vel slik i
Prowlers MC, som de fleste
andre steder, at det jobbes best
under press. Utover fredagen
strømmet det på med gjester, og
de ankom både med sykkel, bil

og fly. Bunkersen var for anled-
ningen stengt for publikum, og
gjort om til sovesal for tilreis-
ende gjester. Det var omtrent
100 personer som overnattet,
pluss at en del sov i telt, og noen
hadde også med campingvogn.
Det virket som om folket ikke
helt stolte på trønderværet. Mer-
kelig…

Variert underholdning
Prowlers Mc hadde satset sterkt
på underholdning denne
jubileumshelga. Det startet med
musikk i teltet fra et band som
kaller seg God og Brun på fredag
kveld. De består av medlemmer
fra Prowlers MC, Paranoid MC
og Sprengstart MC. Et skikkelig
bikerband med andre ord.
Etterpå fulgte Missing Link med
60-tallsmusikk, og folket rocket
på og koste seg ut i de små
timer.  Lørdagen opprant med
kjempevær og folket trivdes, og
lesket seg med øl i sola. Det ble
rigget opp åtte stands, og her
kunne man kjøpe alt av klær og
deler, det var skinnmakere og
salg av sykler. Aktivitetene ellers
var noe for enhver smak. Her var
det allsang, ølstafett, øksekasting,
standup-show, strongmanshow,

styrkeløft og håndbak. Fem av
Prowlersjentene imponerte blant
annet med å løfte et traktordekk
på 450 kilo. Trubadurene Smiley
og Ship of Fool bidro med det
musikalske på dagen.

Gode hjelpere
På scenen lørdagkveld hadde de
slått på stortromma og leid inn
Ronnie Le Tekrø fra TNT med
venner som hovedattraksjon,
men før de kom på scenen, fikk
et band som heter Mr P. Jobben
med å varme opp publikum.
Stemningen steg til uante høyder,
og heldigvis hadde de leid inn
folk fra Hulagjengen, Lucifers
MC, sine egne damer, venner og
ungdommer til å ta unna trykket
som ble etter hvert i barer og på
matsalg. Alle gjorde en fabelaktig
jobb. I løpet av helga hadde de
850 besøkende, og cirka 60
klubber var representert. Folk
kom fra Norge, Sverige, Tyskland,
Nederland og Sveits for å ferie
30-års jubileet. De som hadde
kjørt lengst for å få med seg
jubileet var Gabby og Schracky
fra Sveits. 
- Vi vil takke alle som kom og
gjorde vårt jubileum til en fantas-
tisk opplevelse. En stor takk også

til alle som stilte med en
hjelpende hånd. Det var ekstra
artig at det kom så mange

klubber fra Østlandet, sier gutta i
Prowlers MC.I sommer har det vært et skred av 30-

årsjubileer for mange klubber  i
bikermiljøet, og siste helga i august var
turen kommer til Prowlers MC fra Tiller
utenfor Trondheim. Men 850 besøkende,
og et flott vær, kan vi vel trygt kalle dette
årets mc-party.

Tekst: Prowlers mc/Elin Bakk
Foto: Prowlers mc/Johnny Henden

Feiret 30 år med stil

Party.

Det var god stemning i hovedteltet da TNT kom pa ̊scenen.

Noen far̊ sagt det.

Det var flere salgsboder, for de som ville shoppe litt.

Stille før stormen.

Ordet kaste stein far̊ en annen betydning. Ingen bra bikerfest uten en bal̊plass.
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Da sykkelen skulle hentes i
Trondheim i september i 2011,
satte Willy seg på nattoget op-
pover, for å hente vidunderet.
Turen tilbake til Oslo gikk i bra
vær og uten dramatikk. Det var
ikke all verdens bremser på den,
og selv om den bar et preg av
tidens tann, gikk den som ei
klokke. Framme i Oslo ble
kofferter og vesker plukket av,
før sykkelen skulle fraktes opp til
verkstedet på verandaen. Den
skulle jo først inn i heisen. De-
retter skulle den passere x antall
døråpninger før den var framme
i verkstedet på verandaen. Ei
benkeplate som hadde blitt til
overs med et stativ under, ble
brukt til verkstedbenk, og
dermed startet jobben med å

plukke ned sykkelen. 

Overhalte motor
Fra september til desember
brukte han tiden til å plukke
motoren i molekyler for å over-
hale og restaurere den.
Sylindrene ble honet og hos
Sleipner MC i Lillehammer fikk
han låne sandblåseutstyr. Etterpå
ble de lakkert i verkstedet og
siden kjøkkenet lå like ved, var
det praktisk å bruke stekeovnen
til å herde lakken i etterpå.
Kåper og deksler ble pusset med
autosol til de skinte, og muttere
og rustne skruer ble byttet ut.
Rockerboksene ble byttet ut
med et sett som en Raggen i
Sleipner hadde, og motoren ble
montert sammen igjen. Gir-

kassen ble ikke åpnet, men også
den fikk en runde med pus-
sekluten, og fikk nye muttere
over hele fjøla.  

”Nye” dempere
Gaffelbeina fikk seg også en kos-
metisk overhaling og nye gummi-

belger ble montert. Ramme,
felgbaner og nav ble sandblåst og
sendt til pulverlakkering. Da nav
og felger kom tilbake fra
lakkering, var det Kenneth fra
Death Trap Customs som fikk
jobben med å montere ferdig
hjulene. Etter at drevet var

klinket fast til bremsetrommelen,
startet jobben med bak-
demperne. Willy hadde bestemt
seg for at han ville ha litt tøffere
look på de. Derfor kappet han
skjørtene som dekket fjærene. Så
rengjorde han alle deler og
lakkerte fjærene mattsvart, for at
de skulle stå bedre til gummi-
belgene på framdemperne. De
ble nesten som nye.

Så blodet spruta
Nå var Willy kommer så langt, at
han skulle begynne på det som
var virkelig morsomt. Nemlig å
montere sammen sykkelen igjen.
På kalenderen sto det slutten av
februar, sola skinte inn i veranda-
verkstedet, så ”porten” ble satt
på fullt gap. Nå var resten av for-
hjulet, med hjullager og trommel
montert. Noen tunge løft senere,
var både girkasse og motor også

kommet på plass.  Han fikk hjelp
av Kennet Kraus, til å dele
støtdemperne, og måtte også en
tur ned til Østfold senere, for å
få klemt de sammen etterpå.
Monterte de gjorde han selv,
ledsaget av en god del bannskap
og en blodsprutende tommel.
Pedaler og fothvilere ble så
montert. Fotbrett som er ori-
ginalt på denne ble droppet, til
fordel for helt enkle svarte fot-
hvilere, og en ny bremsesylinder i
krom ble satt på.

Øvelse gjør mester
Etter å ha prøvd ut litt med tank
og sete, ble planene for de nye
setefestene lagt. Willy gikk til inn-
kjøp av et sveiseapparat av
kinesisk fabrikat. Etter litt prøv-
ing, så det helt greit ut. 
- Jo dårligere du er til å dette, jo
flinkere blir du til å slipe, er det

vel noe som heter, tenkte Willy
og satte i gang.
For målet hans var å gjøre mest
mulig på bobberen selv. 
Etter suksessen med setefestene,
laget Willy også festene til bak-
skjermen. Alle fester og stag
måtte spesiallages og alt av
skruer måtte kappes, slipes og
tilpasses over hele linja. Men til
slutt var skjermen på plass, og
det så slettes ikke verst ut. Tank,
styre og lykt kjøpt av Kenneth på
Deathtrap Customs i Ski, ble
prøvemontert, og nå begynte
stuket på sykkelen å kome til sin
rett. Det gamle tankfestet måtte
fjernes, for å få plass til den nye
tanken.

Dreiebenk
Da han skulle lage noen av-
standshylser til den nye baklykta,
som måtte være litt nøyaktige og
se bra ut, lagde han seg rett og
slett en dreiebenk av skrustikke,
bormaskin og vinkelsliper. Det
var ingen ting å si på
kreativiteten i Verandaverkstedet.
Nye tankfester ble laget, og
tanken ble så festet. Både ol-
jetank og batterikasse, som også
ble modifisert, ble nå
prøvemontert. De skulle også
etter hvert sandblåses og
pulverlakkeres svart.
Så ble nytt kjede og drev
montert, deretter gjensto å
plukke ned sykkelen, og levere
ramma til pulverlakk. Resten av
sykkelen ble nå lagt i delelageret
(les: boden) Willy hadde først
planlagt å gjøre lakkjobben selv,
men ble etter hvert rådd på å
sette den bort. 

Oppstart
Eksosanlegget ble sandblåst, atter
igjen hos snille Sleipnere, og
lakkert med biltemas 650 lakk, og
deretter gjennomgikk de samme
bakerovnsrituale som sylinderne.

Da ramme og deler ankom Oslo
igjen, var det bare å montere
sammen. Ledninger og brytere
ble montert og etter litt jus-
tering og småtjafs, som det ofte
er på nybygde sykler, har Willy
fått sykkelen på veien. Første
oppstart var klokket inn til 10.
august.
Og av det siste jeg så på Face-
book i midten av november, er
sesongen ikke over enda for den
entusiastiske bobberbyggeren.

Willy har gjort en del forand-
ringer på sykkelen etter at vi fikk
denne informasjonen. Hva han
har gjort kan du se på hans
blogg:
http://willyhage.blogspot.no/

De fleste bygger sine sykler i et verksted,
eller i en garasje. Willy Hage fra Oslo bor
i leilighet og har kun en bilplass i en
fellesgarasje. Derfor innredet han
likegodt verksted på verandaen i
leiligheta, der en liten plasthall sørget for
at verkstedet ble skjermet for støv, vær
og vind.

Tekst/Willy Hage/Elin Bakk
Foto: Anders Ween

Willys verandabobber

Tekniske detaljer:
Eier: Willy Hage
Bygd av: Eier
Årsmodell:1969
Type: Early shovel bobber
Motor: Early shovel
Gearkasse: 4-trinns original
Primær: original
Forgasser: Mikuni
Tenning:Ebeyond 2000 elektronisk
Eksosanlegg:originalt 2 til 1
Eksosventiler:originalt
Ventilløftere:originale hydrauliske
Clutch: original
Ramme: original
Krone: original
Gaffel: original
Styre: opp/ned 
Dekk foran: original
Dekk bak: original
Forskjerm: ingen
Bakskjerm: selvbygd av emne
Lykt foran: modifisert
Lykt bak: T-ford
Bremser foran: original trommel
Bremser bak: original hydraulisk 
trommel
Tank: Mustang
Lakk: selvkomponert
Sal: solosete
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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

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

Skinnvest 
Big Rider
kr. 1195

Skinnvest Carson
kr. 1099

Sancho Toronto West 
Lady
kr. 2100
AGV RP-60 Retro halv-
hjelm (inkl.briller) 
kr. 1995

Anheng 
Tors-
hammer (3,5 cm)
kr. 1995

Bukseveske 
skinn
kr. 399

Sancho Herre 
kr. 1799

Lindstrands Raggy
kr. 998

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

Kunne du tenke deg å jobbe for H-DOCN?
Vi søker etter ny driver av medlemskontoret. Dine oppgaver vil være og holde medlemsregisteret
oppdatert med innmeldinger, utmeldinger og adresseforandringer. Sende ut velkomstbrev og
blader til nyinnmeldte. Svare på mailer og telefoner om medlemsspørsmål.
Laste ned og importere innbetalinger til medlemsregisteret.
Sende adresselister til trykkeriet. Utlån av bøker fra H-DOCN sin bokring.
Sette av  ca. en time til jobbing og medlemstelefonen på kveldstid i ukedagene.
Delta på styremøter og årsmøte.

Du må ha gode datakunnskaper, være serviceinnstilt og kunne arbeide selvstendig.
Arbeidet som medlemskontoransvarlig gjør er dugnadsbasert. 
Du bør disponere et kontor, og vi betaler et fast månendtlig beløp for dette.

Opplæring vil bli gitt. Søknad eller spørsmål rettes til presidenten. Søknadsfrist - snarest

Mail: president@h-docn.no • postadresse: P.b. 895 Sentrum - 0104 Oslo • telefon etter 19.00: 976 52 616

Ranni Bakk
President

Frank Remy
Breivikås

Visepresident/sekretær

Vidar Opheim
treffansvarlig

Vegard Glomstad
Kasserer

Bar̊d
"Skalle"Markussen

DK-ansvarlig

As̊mund Lindal
Vara styremedlem

Øystein Næss
Vara styremedlem

Presentasjon
av nytt styre
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DK ansvarlig
har ordet.

BÅRD "SKALLE" MARKUSSEN
Tlf 473 31 080
bharley6@hotmail.com

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:  shovelp-
ower@broadpark.no

DISTRIKT 5: 
Vestlandet
WANTED: 
Vi trenger en ny medarbeider i
dette området. Vil du gjøre en inn-
sats for H-DOCN, ta kontakt med
DK-ansvarlig Stig Jensen. Mob:918
57 115 Mail:
shovelpower@broadpark.no

DISTRIKT 7:
Sørlandet

DISTRIKT 8:
Østlandet

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

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

DISTRIKT 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN 
Tlf: 909 53 289 
jostein.mo.anderssen@gmail.com DISTRIKT 4:

Nordvestlandet

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

DISTRIKT 3:
Nord- og Sør-Trøndelag

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

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

HEIDI J. LEINAN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com

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

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

DISTRIKT 1:
Finnmark og Troms

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

Rannei Bakk
President

«Her kommer vinteren – her
kommer den kalde fine tida» 
Med fare for å terge på meg de fleste av
dere, må jeg si at jeg er enig med Jokke. En
real vintervask av sykkelen, etterfulgt av
den siste turen før garasjedvalen er
vemodig, men trivelig. Jeg er av den oppfat-
ning, at lengden på vinteren er omvendt
proporsjonalt med hvor mye jeg skal gjøre
på sykkelen. Er det bare vanlig vinter-
vedlikehold som skal gjøres, virker
vinteren som et år. Men er det mye som
skal gjøres før våren, kommer april fyk-
ende før jeg rekker å sette i gang. I vinter
skal jeg finne ut av en girkasselekkasje på
shovelen og forhåpentligvis fullføre
sportster-bobberprosjektet. Hver onsdags-
kveld fra oktober er krysset av på
kalenderen som opptatt og nesten hellig
og vil bli brukt i verkstedet. Hvis jeg pøser
på med noen helger innimellom, har jeg
stor tro på at jeg slipper april-panikken i
år. Her må det påpekes og spesifiseres at
jeg passer meg for å mene jeg har et hav
av tid, og at jeg sikkert kan vente til godt
over jul… Been there – done that! Man
siterer friskt og frekt fra wikipedia: Ordet
prokrastinering er dannet av de latinske
ordene pro, som betyr «for», og crastinus,
«det som angår morgendagen» (av cras, «i
morgen»). Begrepet kan fritt oversettes
med «utsettelsesatferd». Kanskje det ikke
er bare meg som behøver et langt og inn-
viklet ord for dette?
Noe jeg dessverre ikke klarer å prokras-
tinerere, er julestria. Jeg skulle så gjerne ha
samlet opp en tre-fire julefeiringer og
smeltet de sammen til en hvert femte år,
men så lenge jeg ikke får med meg alle på
dette, kan det by på problemer. Når det
gjelder julegavehandel hadde vi håpet å få
den nye H-DOCN butikken klar til
julehandelen. Følg med på vår hjemmeside
og Facebook, vi vil legge ut adressen der så
fort vi har alt klart. Hvis vi ikke rekker det,
vil jeg anbefale at du besøker en eller flere
av våre annonsører når julegavene skal
handles inn. De bidrar til at vi kan lage et
bra blad for dere medlemmer, og har
sikkert noe som passer til deg selv,
sykkelen eller dine nærmeste. 
Til vi høres igjen til neste år: «Her
kommer vinteren – endelig fred og få.»

Jule og nyttårshilsener – Rannei Amalie

Hei alle sammen.
Som noen av dere vet, så har jeg overtatt
stafettpinnen etter Stig som DK-ansvarlig.
Dette er et nytt og spennende verv for
min del. Jeg heter altså Bård «Skalle»
Markussen, bare kalt Skalle blant venner,
bor og drifter i Tromsø og er medlem i
HD-Garasjen. Når dette skrives er jula
rett rundt hjørnet og forberedelser til den
i full gang, det er også forberedelsene til
neste sesong. Nye land og plasser er alltid
forlokkende. I år ble det både SuperRally,
treff i Tsjekkia, Ungarn, Finland, Norges-
treffet, samt ett par herlige uker i Kroatia.
Vi fikk mange nye venner og kontakter for
ikke å snakke om opplevelser. Litt uheldig
var man også og hadde et uhell på Auto-
bahn  i Tyskland på vei hjem, som for min
del gikk veldig bra, men sykkelen er innlagt
hos harley-doktorn for ett lengre opphold.
Bakhjulspunktering  på Autobahn i 120 er
IKKE noen spøk.
Ellers så får vi bare ta inn over oss den
søte adventstia , nyte jula i fulle drag med
god mat og drikke til. Og vi er heller ikke
helt fremmed for en klubbfest eller to inni-
mellom. Vi høres over nyttår til nye spenn-
ende aktiviteter… 
Ta kontakt om du vil gjøre en innsats som
DK, eller har noe annet på hjertet.
Ps. Har hørt rykter om at det blir nytt
Harleycruise til våren.  Info kommer. 
Riktig God Jul og Godt Nyttår

DK-sjæf  Skalle.

Mail: bharley6@hotmail.com
Mob: 473 31 080

Hei igjen. Ja da skriver vi allerede
desember og julen står snart for døren og
vi er vel alle fullt opptatt med julefor-
beredelsene. En utrulig koselig tid, med
masse sosial kontakt med både familie og
venner.
Siden sist har det vært litt aktivitet her i
nord. Vi hadde sesongavslutning med tur til
Skatvik camping på Senja den første helga i
september for medlemmer i H-DOCN.
Oppslutningen var ikke den aller største,
men de 12 som deltok hadde det

kjempehyggelig, og vi fikk mange positive
tilbakemeldinger. Helga besto av grilling, litt
leking som det bær være når MC folk er
på tur. Vi blir vel aldri helt voksne og godt
er vel det. I alle fall var det høy stemning
og stor entusiasme under lekene,  og de på
tilbakemeldingene vi har fått, ønskes det ny
tur til neste år, med forhåpentligvis litt
flere deltagere. 
Det har også vært arrangert høstfest på
H-D Garasjen i Tromsø med stor suksess
og som vanlig godt arrangert. Masse folk
og veldig god stemning. 
Og tradisjon tro var det selvfølgelig
høstfest hos Garbage-mc i Ballangen, også
like hyggelig som vanlig, men litt mindre
folk i år enn i fjor. Noe som overhode ikke
la noen demper på stemninga.  Det var full
rulle hele helga. 
I år kom vinteren litt som julekvelden på
kjerringa og syklene våre blei plutselig
værfaste hjemme. Som oftest kommer det
litt sne, og så blir den borte igjen. Men den
gang ei. Den blei der ei god stund men ting
ordna seg likevel. Jeg har jo en snill
kjæreste som fikser det meste.
Ellers teller vi måneder til vi skal reise til
USA og Daytona, og vi er ikke mindre enn
ni stykker fra Tromsø som skal. Vi gleder
oss utrulig mye det, det er en fantastisk
gjeng som skal på tur. For min del er det
førstereis, men andre har vært mange
ganger tidligere, så vi får høste litt av deres
erfaringer. 
Så vil jeg ønske dere alle en fredfull og
koselig jul.
Stor juleklem 
Fra Dk-Laila, Tromsø.

Heia Ja, der sitter du altså med ett ryk-
ende ferskt  HARLEY NEWS i hendene
og forhåpentligvis koser deg i godstolen
med reportasjer og bilder fra vårt lang-
strakte land.  Selv om temperaturen nå
nærmer seg nullpunktet og det er blitt
hvitt utenfor vinduene dine. Savner du noe
som du mener burde vært med i bladet,
tips oss gjerne og kansje det blir en
reportasje av det i neste nummer.
Det ble endel  mil på sykkelen i år også for
undertgnede. Noen i godt vær, andre i
masse vær, men som sagt, turer ble
det.Foreksempel sitter ennå turen min til
Trondhjem 1. juni friskt i minnet, med
regnvær i mengder langs E6-en nedover og
snøvær så det holdt, da jeg kjørte om-
kjøringsveien på tur til H-D Trondheim for
service på min trauste ganger. Når det
gjelder været, iallefall for oss i Nordland, er
det vell kansje rettere å si at vi har hatt
høst i hele sommer.
Treffet på Frya leir ble uten meg i år, da jeg
valgte å dra til Lofoten i stedet.  Du leste
vel reportasjen i forrige Harley News, så
rapport derfra hopper jeg elegant over
her. Tur ble det også til Strømsund Mc i
Sverige, og om denne kan du lese et
annensted i dette bladet. Hadde gleden av
å treffe mange av våre svenske «kollegaer».
Koselige folk også der, så flere turer til
nabolandet er under planlgging til neste
sommer. Vil noen være med er det bare
kontakte meg, så avtaler vi hva som
passer?  
Men nå når vi går inn i vintermodus og
veiene ikke akurat innbyr til motorsykkel-
kjøring, er det vel for de fleste av oss
mekkelokalet som blir førsteprioritet, og
det er jo også en del av våre sysler på lik
linje med besøk til forskjellige klubber og
venner. Det sosiale blir jo ivaretatt også i
den kalde årstiden, så vi skal vel alltids
klare oss gjennom denne også. Ikke sant?
Til vi sees på veien eller ved en eller annen
disk, teik ker!
Jostein

Heisann Etter en stille stund fra under-
tegnede, skal det endelig komme noen
skrevne ord som kanskje kan krydre en is-
kald høststund.
I dag når dette skrives, den 26. Oktober,
ligger snøen fra fjell til fjære i Nord-Norge
og tankene kverner rundt sesongen som
har vært. Det er jaggu på tide å få stål-

hesten i hus, når man har ventet i det
lengste på en siste tur.
Sommeren for oss i nord har jo bydd på
skikkelig drittvær i grove trekk, men lykken
har vært at  på de treff man har besøkt,
har været vist seg fra en bedre side.
Selv startet jeg treffsesongen med å be-
søke Göjv-treffen til distrikt H i HDCS.  Et
treff som man virkelig kan anbefale med
utrolig god stemning og flotte lokaliteter
på Campingplassen i Jörn ved Skellefteå. Jeg
har også fått tilbakemelding fra
medlemmer som besøkte Reivo-treffet nå i
høst, med samme anbefaling.  RTTAF ga jo
som alltid full uttelling med sin særegne
atmosfære. Når man blir så oppslukt av
bandet, at man ikke oppdager at de har gitt
alt til den lyse morgen, sier det vel sitt.
Som et ”men” i alt dette vil jeg trekke
frem at oppmøtet på de forskjellige
treffene jevnt over har vært noe laber.
Dette er noe som garantert skyldes Yr og
Storm med sine ytringer  om vær og vind,
som ofte har vært godt overdrevet i for-
hold til fakta..
Ellers har vi avholdt vår årlige høstfest på
klubben, også her kom det mindre folk enn
tidligere, men stor takk til "den harde
kjerne" som skapte den gode stemningen.
Den vi tar vi med oss videre.

Vi ses, Knut-Are

Hei. I skrivende stund står høsten for
døren, syklene er inne og det er tid for
andre aktiviteter enn å kjøre motorsykkel
her til lands. Ser at flere tar steget og
reiser ”over there” for å oppleve å kjøre
på historiske veier og lignende. Dette
kutter jo ned ventetiden betraktelig. Jeg
tenker selv å ta steget med å komme meg
en tur over dammen etter hvert. 
Det er blitt mange nye H-D eiere her i
Namdalen, og det er jo fint at familien
innen denne interessen vokser, og vi
ønsker de velkommen inn i det gode sel-
skap. Stor aktivitet er det rundt om kring
med kaffekvelder og fester, så det er ingen
grunn til å miste motet mot en lang vinter.
Stå på. Vi snakkes.  

Aage.

Hei! Når dette skrives, er det relativt trist
ute, med regnvær og et mørke som be-
gynner å senke seg allerede i firetida om
ettermiddagen.  Nå som du har fått dette
bladet er det enda verre, men så  er det
bare en dag eller to om å gjøre, før det
hele snur og går rette veien igjen. Heldig-
vis. Det er, som mange av dere vet, grunn
til optimisme når det gjelder ny oppstart
av ferjerute mellom Bergen og Newcastle.
Dette åpner for en rekke muligheter som
vi ikke har hatt siden 2008, og det skal bli
en sann fornøyelse å ta i bruk tilbudet når
det eventuelt kommer i drift. Vi får følge
med på utviklingen.  
Det er ikke så mye mer å skrive om nå,
men jeg håper vi treffes snart, enten på et
julearrangement eller i en annen
sammenheng.  
Ta gjerne kontakt.
Ha ei riktig god jul og et godt nyttår!

Margareth.

Så sitter vi her da, i årets mørkeste tid, og
tenker tilbake på det som var av gleder og
sorger i dette herrens år, som jeg ønsker å
kalle tjuetolv. Det første som slår meg er
de to mc-ulykkene her i distriktet, hvor tre
mennesker gikk bort. Det er tragisk synes
jeg. På stjålne sykler endte de sin ferd i
dette livet. Og alt blir bare feil, uansett for-
løp og ulykke.
Vi andre har jo hatt en stor glede av
hverandres nærhet, på treff, på veien, i
møter og ved bordene i de forskjellige mc-
miljøene.
Når det gjelder DK-en, så har han begynt å
trappe ned sin virksomhet i de forskjellige
enheter, og jeg går nå ut av kretsstyret i
NMCU, som en del av denne prosessen.
Det har vært en god del arbeid i forskjel-
lige styreverv, så nå er det bare H-DOCN
som gjelder, inntil videre. Det blir fort litt
for mye hvis en engasjerer seg litt ekstra,
dette går ut over kjøreglede og alt som
har med frihetsfølelsen å gjøre. Da er det
bedre å ta vare på det viktigste, nemlig
gleden ved å eie et kjøretøy som en kan
bruke til å nå de opplevelsene en søker på
en positiv måte.
Jeg takker også for hyggelig prat til dere
som har tatt kontakt. Fortsett med det.
Det er alltid hyggelig med en prat, og det
passer alltid!
I ventetiden på en ny vår, kan vi her i sør
glede oss over hverandres selskap på
Tangvall i Søgne. Den første tirsdagen i
måneden samles vi på New Hong Kong,
der ALLE vi som kjører motorsykkel er
velkommen. Ja du også! Kom innom da vel
og slå av en prat i et hyggelig miljø, der
Søgne MC står bak opplegget.
Nå er det også tid for å ønske dere alle en
god jul og å overbringe en stor takk for

Hei godtfolk.
Da er vi midt i julestria og det er
rundvask, matlaging, baking, pakker og alt
som jula krever. Eller gjør den det? Jul blir
det uansett i alle fall, og er det noe som i
alle fall er godt midt i stria, er et nytt
Harley News, sofaen og kanskje en pils. Da
kan man slappe av og bare nyte.
Sommeren er for lengst over, og man sitter
med gode minner fra treff og fester rundt
omkring. Og så tenker man på alt man ikke
rakk denne sommeren heller, men som
man skyver frem til neste sommer.

Siste treffet i år for min del ble Final Run
på Kyrksæterøra, der vi også hadde
styremøte. Planen var å kjøre sykkel op-
pover, men pessimisten i meg sa det ikke
ble vær til sykkelkjøring. I tillegg hadde jeg
utslitte dekk. Så da ble det bil sammen
med vår kjære redaktør, selvfølgelig i sol
og perfekt sykkelvær.

Det er vel en stille tid framover nå for de
fleste, men det er da alltids noen fester og
dra på for den som har lyst. Og helgen den
22. -24. februar starter sesongen for H-
DOCN treffene. Og da er det First Run på
Røros. Et treff som er verdt å få med seg.
Og for deg som er medlem i H-DOCN, så
trenger vi noen som kunne være DK på
Østlandet. Det er et hyggelig miljø og en
fin måte og komme i kontakt med folk på.
Ta kontakt med meg eller DK ansvarlig,
om du tror dette kan være noe for deg.
Da ønsker jeg alle en god jul, så sees vi i
det nye året.

Vidar.

året som har gått. Ta vare på hverandre og
ikke glem tohjulingen, som kanskje kunne
trenge en omgang eller to med pus-
sekluten.
Share the ADVENTURE!

Beste hilsener DK Ernst

Alt er stort sett som vanlig her på Nord-
møre. Snøen har kommet i dag når jeg
sitter og skriver dette, den 24/10 , så
sykkelen er parkert for i år. For min egen
del driver jeg for fult med storviltjakt. Det
er blitt 8 dyr så langt i år på meg. Og i år
har jeg jaktet med børse, og ikke med bil .
Det er bra med litt snø for jakta sin del. 
Ellers håper jeg på en kort vinter, og at jeg
treffer mange av dere på noe sjalabais i
løpet av vinteren. Om man tar seg tid til å

ha det litt gøy, virker vinteren kortere. 
Ta kontakt om dere har noe på hjertet.
Hiiiah… 
Johnny H.

Jeg skal ikke mimre for mye om sesongen
som er over,  men synes vi heller skal se
framover mot en ny vår og sommer. 2013

blir nok mye bedre enn 2012, det er i
hvert fall plan nr 1. 
For å korte ventetida mot våren er det
kommet inn et forslag om en temakveld.
Det kan være alt fra mekketips, bilder fra
europaturen eller en Harley-quiz. Er det
interesse for dette, ta kontakt. Blir dette
noe av, vil tid og sted bli publisert på Face-
book-sidene til Harley News.
Har du deler til overs etter ombygging
eller kjøreklærne har blitt for trange etter
julematen, ta det med til Swap-meet på
Klett i mars, eller legg det ut på klubbens
kjøp og salg sider eller på Facebooksida
vår. Det er helt sikkert andre som kan
bruke det videre. 

Fortsatt god vinter, god jul og godt nyttår.
hilsen DK Øystein

Hey bikera Ja da er en ny PMS sesong i
gang, og jeg hilser kong vinter velkommen.
Halvåret som virker så uendelig langt, og
tida da vi skal få gjort alt mulig med
beibian våres er her. Jeg for min del, SKAL
få på varmeholkene som jeg skulle
montere i fjor vinter. Ting tar tid, men jeg
har trua.. Nordpå her i vinterhalvåret skjer
det ikke så mye.  De MC-relaterte ar-
rangementene som skulle dukke opp, vil bli
annonsert på Facebook og jungeltelegraf.
Ellers blir det nok mimring over sesongen
som har vært, og planlegging av ny sesong. 
Jeg ser frem til å ta frem kartet, google
maps og finne nye steder. Herlig! Før du
setter bort beibien:  Vask sykkelen godt.
Fjern asfalt. Poler krom. Fyll tanken og
steng bensinkrana. Skift olje på motor,
primær og gear. Bytt oljefilter. Ta batteriet
inn, ladd det opp i løpet av vinteren og før
du setter det i. Gjerne en gang på høsten,
til jul, i februar og rett før sesongstart.
Skaff deg en tørr lagringsplass.  Ta gjerne et
gammelt laken eller annet dekke over. Det
bør være noe som puster. Jeg pleier å
spraye olje på krom deler, slik at de ikke
ruster. Sett noe under støtta hvis det er
betongdekke der sykkelen skal stå. Skal du
skifte dekk? Vent til våren.
Så er det bare å lene seg tilbake, la jula,
nyåret,  og påska passere og la våren
komme.  Og før du vet ordet av det kan
du sette i batteriet, spyle av og gi gass
igjen. Jeg håper dette var en liten optimis-
tisk trøst? Siden det snart er jul, husk at et
medlemsskap i H-DOCN er en flott
julegave!!
Til vi høres igjen, god jul og godt nytt år.

MC hilsen fra Heidi, DK Finnmark.



Sommer 2010. Foto, Øystein Ness.

Custm V-Rod Burn Out. 
Fotograf Jon Christian Foss.

Innsendt av Frode Saxeide.

Lesernes Bilder

Foto, Lars Petter Kasset.

Hotchpotch mc og HDCC
Danmark pa ̊Fløyen Foto, Anne
Grethe Kungervik.

Foto, Marianne Larsen.

Foto, Bjørn E. T. Larsen.

Foto, Randi Øygard.

Foto, Kennerth K. Kraus.
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