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2008 CVO Ultra Classic
Elektra Glide.
Bygg nr 972/1800.
22500 km.
Alle servicer fulgt.
70 % bakdekk,
50% framdekk igjen.
Sykkelen er strøken
Pris 350.000
Tel 46425305 Telemark

2

Nr. 2 - 2013

5 Redaktørens spalte
6 Presidenter samlet i nord
9 Ny butikk for H-D interesserte
		trøndere
11 Presidenter på tur
13 Handelsboden nyåpning
15 MC messe og DK-samling
17 Steins Radical Ride
20 Vinterfest i Nideng
22 Rocka feiring for Kickers MC
26 Jonnys Streetbob
27 Innkalling årsmøte/regnskap
31 Utlån, medlemsbibliotek
32 B.R.O. oversikt
33 Møter våren med to nye modeller
35 Tilstandsrapport for brukte
		motorsykler
36 Haubokk MC feiret de første tjue
40 En shovel på tvers
43 H-DOCN galleri
44 Langfredags Ball hos Hardråde MC
49 Rabattavtaler
51 Presidenten har ordet
51 DK ansvarlig har ordet
52 DK-nytt
54 Lesernes bilder

6

20

44

3

t
e
d
r
o
r
a
h
n
e
r
ø
t
k
Reda
Vår...

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører Harley-Davidson og Buell i Norge.
Vi tar opp saker av interesse for
H-D-folk, 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 medlems-
kontoret.
Åpningstider:
Mandag til fredag 18.00 til 20.00
Adresse: Elin Bakk,
Medlemskontoret H-DOCN,
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo tlf: 91 84 03 26
E-post:
medlemskontoret@h -docn.no
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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 2013
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.
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Det er mye snakk om vår for
tida. Mange trodde nok etter
den tidlige våren vi hadde i fjor,
at det er normalt at våren og
motorsykkelsesongen er i gang
tidlig i mars. Det er faktisk ikke
det. Og de lave temperaturene
vi har hatt i det siste, har ikke
akkurat gitt våren springfart.
Men mange har likevel trosset
kulda, og tatt ut jernet for å
kjenne på den deilige følelsen
det er å ha en brummende
Harleymotor mellom beina igjen,
til tross for grus og støvete
veier.
Her på Jømna er det som vanlig
is på den siste stubben bort til
riksveien, på grunn av trærne
som skygger for sola som skal
smelte den bort. Jeg har lurt litt
på å legge inn et godt ord hos
bonden som eier de, og ymte
frempå om at det er på tide med
litt tømmerdrift snart. Men siden
sykkelen ikke har fått montert
varmeholkene og står fin og
nylakkert på verkstedet enda,
går det vel fort ei uke før den
er ferdig, og da regner jeg med
at isen er borte. Da har sikkert
også regnet som er meldt i helga
vasket vekk det verste støvet
og feiebilen har kjørt tre runder,
som min gode venn Harald Sole
mener skal til før sesongen er i
gang. Det finnes regler for sånt...

Denne vinteren sa jeg til meg
selv at jeg skulle være rolig,
nyte helgene i hjemmet og
spare penger til sesongen som
kom. Slik gikk det selvfølgelig
ikke. Dette hovedsakelig på
grunna av et fenomen, som
kalles vinterfester. Dette har
utbredt seg over hele landet
og det foregår stort sett hver
helg vinteren gjennom rundt om
hos klubbene. Jaja, en vinterfest
kan man jo alltids takke nei
til, tenker du sikkert. Men
så kommer et nytt fenomen.
Jubileer. Klubbene har jo begynt
å fylle både 20 og 30 år, og da
må man jo bare møte opp, i
det minste for å omtale dette
for bladet. Så har vi et tredje
fenomen, som også bidro til at
denne planen i utgangspunktet
var dødfødt. Det kalles barheng,
og er noe de fleste klubber
driver med alt for ofte, for
min kalender og ikke minst
lommebok. Disse tingene samlet,
gjorde at min optimistiske
plan om hjemmeliv og sparing
gikk rett i dass denne vinteren
også. Som om ikke det er nok,
kommer i tillegg arrangementer
i klubbens regi som man må
delta på. Denne vinteren et
par styremøter, DK-samling
og MC-messe med stand, og
en Tromsøtur for å skrive
om samlingen av nordiske
presidenter. Og så til sist, skjer

det gjerne ting i vennekretsen
og i familien som man også bør
delta på. Noen har også vært på
H-D Cruise i Kiel, som er en fin
teaser på sesongen.
Så selv om min konto ikke er
velfylt etter vinteren, er i alle
fall bladet spekket med lesing
fra de forskjellige happenings,
og minnet fullt av enda flere
hyggelige opplevelser. Til dette
nummeret har jeg ikke fått
så mange artikler fra dere
lesere, og det håper jeg dere
kan bøte på i neste nummer.
Det er jo hyggeligere å lese
bladet, om stoffet kommer
fra flere skribenter og fra alle
hjørner i landet. På denne tiden
foregår det vårmønstringer og
fellesturer som vi gjerne vil ha
reportasjer om.
Det har heller ikke vært den
store responsen fra dere lesere
i konkurransene våre. Vi vil
at dere skal stemme på den
beste artikkelen innsendt av
leserne i 2012 og også hvilket
bilde i Lesernes bilder som
var best. Vi har også startet
en SuperRallykonkurranse,
så var du på et av de tidlige
arrangementene i Føderasjonen
kan det hende du går av med
seieren der. Har du vært på
veldig mange SuperRally kan du
også vinne den konkurransen.
Bruk gjerne Facebook for

kontakt om du synes det er
enklere enn mail. Når vi først
er inne på SuperRally, som i år
arrangeres i Polen, regner jeg
med en del av dere har planlagt
å ta reisen dit. Ta masse bilder
og send til news@h-docn, og
skriv gjerne noen ord om treffet
og send inn. Selv får jeg være
hjemme og suge på labben, siden
vi har konfirmasjon helga før.
Minner om treffene våre, ta
en titt på treffkalenderen, og
husk årsmøtet og hovedtreffet
vårt, som i år finner sted på
Espedalen Fjellstue i Skåbu
første helga i juli.
Minn alle du kjenner som ikke
er medlem på å melde seg inn i
H-DOCN. Vi trenger alle nye vi
kan få, siden vi har en plan om
å søke SuperRally igjen og da
trenger vi masse medlemmer
og penger i kassen. Som dere
kanskje har fått med dere,
har jeg også fått jobben som
medlemsansvarlig, så ta kontakt
enten på mail eller telefon om
det er noe dere lurer på.
Til vi ses,
ha det fint.
Redaktøren

Forsidefoto:
Red.
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Presidenter samlet i nord
som hadde åpent bare for oss,
så delegatene fikk kjøpe sine
obligatoriske t-skjorter til
tross for at butikken var under
ombygging .(Takk til Jørgen som
var ekstra på jobb for oss.)
Steder som Ølhallen og verdens
nordligste jernbanestasjon,
som er en pub, ble også besøkt.
Møtet der styrerepresentantene
diskuterte sine saker foregikk
på dagen på lørdag. Vi andre fikk
dagen fri, til å rusle rundt og ta
byen i øyesyn.
Opplevde byen
På en sånn samling er det sosiale
like viktig som møtedelen. Jo
bedre delegatene i de nordiske
landene kjenner hverandre, jo
bedre kan de samarbeide for å
få gjennom saker i føderasjonen,
som kommer oss medlemmene
til gode. Været ble litt bedre
etter hvert, og glimt av sol viste
oss Vinter-Tromsø fra sin beste
side. De av svenskene som kom
fra Øland, var meget imponerte
over naturen i Nordens Paris, og
gjestene ble også imponert over
det høye antallet skjenkesteder
som finnes i denne byen. Litt
over 70 er antallet, som er
fordelt på litt over 72 000
innbyggere og til enhver tid
et stort antall turister og

Alle de nordiske møtedelegatene samlet.

Vi leser innimellom i bladet at utsendte
delegater fra styret er på presidentmøter
rundt omkring i Europa. Første helga
i april var det H-DOCN sin tur til å
arrangere møte og sosialt samvær for
styrerepresentanter fra de Nordiske
landene og deres respektive, og stedet de
ville vise fram var Tromsø.

studenter, siden Tromsø er en
universitetsby. Vi fikk også vite
at hotellene i byen stort sett
er fullbooket, på grunn av stor
tilstrømming av turister, sommer
som vinter.
Sosialt
Etter møtet lørdag, samlet vi
oss etter hvert på restaurant
Kaia, der vi hadde bestilt bord
for over 30 personer. En del av
H-DOCN-erne i Tromsø møtte
opp og var med på middagen,
som var en buffét, som besto av
blant annet både reinsdyrskav og
fisk, og smakte nydelig. Etter at
maten var fortært og glassene
ble tomme, forflyttet vi oss til
H-D Garasjen som er en klubb
i Tromsø, med sterk H-DOCN
tilknytning, og der gikk praten
ut i de små timer. Greger hadde
laget sin berømte Gregersuppe,
som alltid serveres på treffet i
Storfjorden, Run to the Arctic
Fun. Og den smakte som vanlig
himmelsk.
Søndagen kom plutselig, og
etter frokosten som ble servert
til klokka ett , og utsjekkinga
som var klokka to (noen har
skjønt det, all ros til Saga Hotell
i Ishavsbyen) rakk delegatene
litt mer av Tromsø, før de fløy
hver til sitt ut på ettermiddagen.
Bortsett fra Inda og Matti fra
Island da, som på grunn av været
bare kom seg til Oslo, og måtte
vente der på fly hjem på mandag.
Det virket som delegatene og
deres respektive koste seg i
Tromsø, for arrangørene mottok
mange lovord for opplegget. Ei
riktig så hyggelig helg var det,
og man synes man er heldig
som får være en del av en så
sammensveiset og hyggelig gjeng.

Hos H-D Garasjen i Tromsø, var
det barheng og sosialt samvær på
lørdagskvelden.

Tromsø by night.

Vinter-Tromsø.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk, Rune Rørmyr

For sikkerhets skyld hadde
værgudene de to siste ukene
før møtet sluppet ned et par
meter snø, så det var full
vinter og snøkav da vi ankom
Tromsø på fredag. Men dette
la ingen demper på stemningen

6

blant hverken arrangører eller
gjester. Det norske styret,
med lokalkjente Bård ”Skalle”
Markussen fra Tromsø i spissen,
hadde satt opp et flott program.
Det besto av blant annet et
besøk hos H-D forhandleren
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Presidenten vår har en seriøs samtale på finsk, eller i
alle fall med en av de finske delegatene.

Den eneste motorsykkelen vi så
bortsett fra de på H-D sjappa var
strikket av stålull eller noe.
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Det er sjelden å komme på en
bikerfest før elleve på kvelden
og stemningen er til de grader i
taket allerede. Og slik holdt den
seg så lenge vi var der. Folk dro
videre og nye folk kom til, hele
tiden var lokalene tettpakka
av festglade bikere som tydelig
trivdes.
For å feire seg selv, skal også
klubben med bedre halvdeler ut

på en tur. Men de skal ikke til et
treff eller på en festival. De skal
rett og slett på spa.
- Denne turen skale være for
alle, også for damene, forteller
John.
Siden de hadde en del penger på
bok, ble de enige om at de rett
og slett skulle bruke pengene på
litt luksus på seg selv. Og de har
forsikret seg om at det ligger et

RR koste seg også.

mc-museum i nærheten, slik at
den delen av reiseselskapet som
er motorinteresserte også skal
få litt hjerneføde på turen. Og
de skal selvfølgelig kjøre sykkel
dit.
Klubbens medlemmer er flinke
til å dra på treff og turer. Og det
kan John skrive under på for sin
egen del.
- Ja denne aktiviteten har kostet

meg en del forhold, forteller han
og ler godt.
Vi beveger oss opp i partydelen
av lokalene igjen, der festen
går sin gang, og det gjorde den
ut i de små timer. Selv tok vi
fornuften fatt lenge før det. Men
det skal de i alle fall ha i Kickers
MC. De arrangerer bra fester.
Takk for oss.

Bir Truck fra Olso rosket entusiastisk hele kvelden, nesten uten pauser virket det som, og musikken falt tydelig i smak hos folket.

Gratulasjoner mottas.

Glade gjester koser seg rundt bordet.

Festglade jenter.

Fryktelig så lyst det er med sånn blits synes
Espen og Lars Kristian fra Hydra MC.
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Innkalling til H-DOCN årsmøte 2013
Årsmøte i H-DOCN avholdes i forbindelse med International Rally på
Espedalen Fjellstue i Skåbu 6. juli 2013 klokka 12.00

Registrering av stemmeberettigede fra kl: 11.30. Dørene lukkes kl. 12.00 presis.
Agenda:
1.
Møtet settes
2.
Valg av møteleder
3.
Valg av referent
4.
Valg av to medlemmer til å signere referat
5.
Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
6.
Årsberetninger

7.
8.
9.
10.
		
11.
12.

Regnskap
Budsjett
Innkomne saker
Vedtektsendringer
Pause
Valg
Årsmøte heves og referat signeres.

Innkomne saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Vi minner om at årsmøtet skal holdes uten ryggmerker. (ref. § 3 i våre vedtekter)
For Styret, Rannei Bakk, President H-DOCN

Årsberetning Kasserer 2012

Jonny på sin Street Bob.

Dette er min Tredje og også siste årsberetning som kasserer i H-DOCN fra min side. Med mindre og mindre fritid, begrensede
kunnskaper om regnskap og et mulig Super Rally under planlegging, sier det seg selv at tida er moden for å slippe nye krefter til. Når
jeg nå takker av, må jeg bare bøye meg i støvet for den jobben som blir lagt ned av absolutt alle med verv i H-DOCN. Dette er tross
alt noe disse folkene gjør frivillig, for at dere medlemmer skal ha en oppegående organisasjon med alt det den kan tilby. Ingen nevnt,
ingen glemt; Takk til dere alle!
Fakta og kommentarer: Fjorårets resultatregnskap viser ved første øyekast et brukbart overskudd. Men den som studerer
det nærmere, vil se at det var budsjettert med en DK-samling som vi rett og slett ikke fikk tid til å arrangere i fjor. Hadde den blitt
gjennomført som planlagt, ville nok styrets budsjett for 2012 vært så nært det oppsatte som overhode mulig. Avvik forekommer
både i positiv og negativ retning også i dette budsjettet. Av de største, er det verdt å nevne høyere kontingentinntekter og lavere
inntekter på våre treff. Noe som nok blant annet skyldes fjorårets elendige sommer. På utgiftssida er det Telefon/Internett som
utmerker seg i negativ retning. Dette skyldes at kostnaden med nye websider kommer i tillegg til vanlige driftsutgifter og det
faktum at vi måtte ut med drøye tjue tusen til Telenor i 2012 også. Dette er en utgift som nå er helt borte. Bortsett fra internett og
tidligere nevnte DK-samling, er det knappe ti tusen i avvik i positiv retning på posten Internasjonale kontakter.
Harley-News er fortsatt et blad det går gjetord om langt utenfor landets grenser, og redaktøren har nok en gang innfridd
inntektskravet styret satte til henne. Avviket på utsendelseskostnader skyldes at vi i fjor fikk en forskyvning, slik at nr. 5 ikke ble
fakturert før i år.

Jonny Edvardsen fra hadde en plan om å forandre sin
Dyna Street Bob ganske betrakelig. Han har bygd
den om i to omganger, og han ble meget fornøyd
med resultatet.
Tekst: Jonny Edvardsen/Elin Bakk
Foto: Jonny Edvardsen
Det er brukt et ombyggingskit
fra Fred Kodlin Motorcycles i
Tyskland på sykkelen. I 2010 ble
den gjort mest mulig svart. De
originale hjulene og eksosen ble
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pulverlakkert, og det originale
styret ble byttet ut med et 16
“ apehengerstyre fra Rikken
Custom.
I 2011 ble baksving bygd om
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til 240x18, det ble satt på en
bakskjerm fra Fred Koldin.
Baklykta er Custom led fra
Calles. Så ble røde detaljer
lakkert på hjul og batterideksel.

Resten av sykkelen ble lakkert
svart matt. Nice synes vi.
Sykkelen er nå solgt.

Butikken har vært et kapittel for seg i disse årene jeg har vært kasserer. Vi har gått fra å ha en veldrevet butikk styrt av ildsjeler, til
ikke å ha noe tilbud i det hele tatt til dere medlemmer. Men nå ser det endelig ut til at vi har fått til et tilbud som både er enklere å
handle i, og som over tid vil bli minst like bra som før.
Budsjettet for 2013 bærer preg av økte inntekter som følge av en nødvendig økning i medlemskontingenten. Men styret har
likevel budsjettert såpass stramt at det er satt av penger til en ny post som skal brukes til planlegging av et nytt Super Rally på norsk
jord.
For styret
Vegard Glomstad, Kasserer
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RESULTATREGNSKAP 2012 og BUDSJETT 2013

Harley-Davidson Owners Club Norway

Årsberetning 2012

DRIFT AV H-DOCN
Budsjett 2012
31-12-12
Rest av budsjett
Budsjett 2013
INNTEKTER					 I 2012 ble det avholdt 6 styremøter. Et på februar i Ålesund, et i Trondheim på mai, et minimøte etter årsmøtet på Frya
Medlemskontingenter
930 000
972 300
-42 300
1 080 000
og konstitueringsmøte på Final Run i september. Vi har i tillegg hatt to møter på Skype for å holde utgiftene nede. Av
Treff / arrangement
175 000
110 880
64 120
75 000
internasjonale møter var styret representert på nordisk presidentmøte i Århus i Danmark på april, og på føderasjonens
Butikksalg
10 000
0
10 000
5 000
presidentmøte på november i Antwerpen i Belgia.
Rente- og finansinntekter
15 000
16 916
-1 916
16 000
Vi har arrangert 6 treff i 2012. First Run på Røros, Family Run på Vestnes, International Rally på Frya med årsmøte, Late
SUM INNTEKTER
1 130 000
1 100 096
29 904
1 176 000
Summer Run i Gudvangen, Run To The Arctic Fun i Storfjord og Final Run på Kyrksæterøra. Vi har registrert en liten nedgang i
				
deltakere på de fleste treffene, som nok er et resultat av den dårlige sommeren vi har hatt.
DRIFTSKOSTNADER					
Vi jobber med å finne faste tekniske arrangører for alle våre treff. De siste nye er TU55 som stod for vakthold og innsjekk
Kontorhold/leie
30 000
30 434
-434
30 000
på Frya i 2012, og som har funnet treffplass og skal stå for hele arrangementet i 2013. Styret vil gjerne takke alle klubber og
Data / andre kontorkostnader
28 000
21 805
6 195
25 000
enkeltpersoner som tar jobben med å lage flotte treff for oss medlemmer. Uten dere hadde vi ikke hatt mulighet til å ha så
Regnskapshonorar
37 500
37 963
-463
37 500
mange forskjellige treff spredt over hele landet.
Kontorrekv./trykksaker/abb.
10 000
1 053
8 947
10 000
Telefon/internett
60 000
92 030
-32 030
60 000
I 2012 ble Nordic Run avviklet, som et samarbeid mellom de nordiske landene. Turen startet på Jevnaker med 40 sykler på
Porto
25 000
22 961
2 039
25 000
førsteetappen, fortsatte ut mot vestlandet og kysten, før den gikk opp til Trondheim og inn i Sverige, Finland og ble avsluttet
Andre kostnader
0
8 091
-8 091
10 000
i Danmark 18 dager senere. På siste etappe mot Fredrikshavn var antallet sykler oppe i 85. Til sammen var det nesten 500
Styremøtekostnader/andre møter
65 000
59 153
5 847
65 000
deltakere med på deler av turen. Arrangørlandene er svært fornøyde med oppmøtet og turen i sin helhet.
Årsmøtekostnader
0
0
0
1 000
Distriktskontakter
55 000
0
55 000
55 000
I 2012 har vi dessverre ikke hatt medlemsbutikk å tilby til dere medlemmer. Vi har jobbet mye med flere aktører som i
Reklamekostnader
3 000
0
3 000
15 000
utgangspunktet var svært villige til å starte opp vår nye nettbutikk, men som ikke innfridde når det gjaldt utforming og drifting
Representasjon/gaver
1 000
3 664
-2 664
1 000
av butikken. På slutten av 2012 fant vi omsider en god butikkløsning, som ble lansert i 2013. Vi beklager at dette har tatt så
Internationale kontakter
37 000
27 008
9 992
65 000
lang tid, og håper at det nå vil ordne seg og at vi på sikt kan få på plass en oversiktlig butikk med fine varer.
Treff/arrangement
175 000
174 287
713
100 000
Reisekostnader arrangement
5 000
1 800
3 200
5 000
Styret vil rette en stor takk til redaktøren som har levert 5 flotte blad i 2012. Harley-News holder en høy standard, er variert
Forsikring
1 500
1 481
19
1 500
og med stoff fra hele landet. Keep up the good work, Elin.
Gebyr/rentekostnader
6 000
8 168
-2 168
8 500
Tap på kundefordringer
5 000
0
5 000
5 000
Medlemstallet har gått litt ned i 2012. Dette skyldes rot i medlemssystemet og laber oppfølging av medlemmer.
Super Rally				
50 000
Til slutt får styret, andre med verv i H-DOCN, distriktskontakter, medlemmer og frivillige en muntlig påskjønnelse.
SUM KOSTNADER
544 000
489 898
54 102
569 500
Takk for et flott år.
				
RESULTAT DRIFT H-DOCN
586 000
610 198
-24 198
606 500
For styret
				
Rannei Amalie
INNTEKTER NEWS					
President
Annonseinntekter News
150 000
153 358
-3 358
150 000
SUM INNTEKTER
150 000
153 358
-3 358
150 000
				
KOSTNADER NEWS					
Budsjettert total kostnad					
Sats/montasje/repro/trykk/foto/film/fremk.
497 000
504 197
-7 197
515 000
Kontorhold/konsulenttjenester
66 000
65 500
500
66 000
Rekvisita/litteratur
3 000
2 168
832
3 000
Reparasjoner/vedlikehold
0
0
0
0
Utsendelseskostnader
155 000
122 292
32 708
155 000
Reise/møte
15 000
17 722
-2 722
17 500
0
0
0
0
Telefon/bredbånd
SUM KOSTNADER NEWS
736 000
711 879
24 121
756 500
			
RESULTAT NEWS
-586 000
-558 521
-27 479
-606 500
				
BUTIKK					
Salg butikk
5 000
3 727
1 273
5 000
Varekjøp butikk
0
0
0
0
Driftskostnader/porto butikk
5 000
3 393
1 607
5 000
RESULTAT BUTIKK
0
334
-334
0
					
RESULTAT 31.12.2012
0
52 011
-52 011
0
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Utlån

r e pr i S

[medlemsbibliotek]

Snygg, kort,
svart allvädersjacka med fina
detaljsömmar
och diskreta,
svarta reflexer.
En tuff och
mycket prisvärd
jacka med justering i midjan.
Vattentätt andasmembran.

HOOlIgaN
1295 kr

mEtRO 1095 kr

HOllIstER 3195 kr

JEFF 1295 kr

Bøker:

1. Wolfgang Wiesner:
Harley-Davidson
Photographic History
Denne boka er skrevet av en tysk forfatter, uten
at den bærer spesielt preg av det. Den har engelsk
tekst, og omhandler H-D-miljøet både i Europa og
USA.
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusiast,
og har lagt ned
mye arbeid i forfatterskapet.
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv
undertegnede som har
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og annen ahaopplevelse underveis.
2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av HarleyDavidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange fargebilder av høy
kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe som lynkurs for
debutanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme seg bort over de flotte
bildene.

saRaH 2795 kr

ERWIN / ERWIN Old stylE
2395 kr

WORkER PaNts 1695 kr

3. Shaun Barrington:
Harley-Davidson - An Illustrated History
En slik H-D-bok som det finnes et utall av.En rask gjennomgang av H-D-historien med mange
svart/hvitt og fargebilder. Syklene som er avbildet er dessverre av en noe varierende kvalitet.
4. Harry V. Sucher:
Harley Davidson – The Milwaukee Marvel
5. Jerry Hatfield:
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er
detaljert beskrevet år for år, delvis også med hvilke vurderinger og avgjørelser som lå til grunn
for dem. Alt sammen er spekket med autentiske foto fra den gang da, av både sykler, tekniske
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.

HOlly 999 kr

cHOPPER 1699 kr

dRaggIN tWIsta
dam & HERR 2395 kr

6. David K. Wright:
H-D Motor Co. Official History
Fabrikkens offisielle historiebok. Delt opp i egne kapitler om konstruksjoner, militærsykler,
racing, etc. Boka er noe tunglest, men kan nok brukes som fasit, da representanter for fabrikken
sikkert har kontrollert alle opplysninger. Et stort pluss for kapitlet som innholder alle modeller
som er laget år for år, og hvor mange som er produsert.Svart/hvitt bilder.

dRaggIN dRaykO
tRaFFIk 1695 kr

HäNgslEN 199 kr

sHOEI gt-aIR
från 4995 kr

tcx custOm
gtx
1695 kr

INtERcOm HOla F 1695 kr
2-pack 2995 kr

ENgINEER
2695 kr

HaWk 129 kr

EaglE 149 kr

Fler modeller finns
camPINgstOl
dE lux 395 kr

camPINgBORd 495 kr

4BIkERs camPINgtält tWIN 1595 kr
Två ingångar
– varsitt förtält.

Parts for Harley-Davidson
Vi tar deler fra BIKE LINE
•Kjør
Reparasjoner
forbi avfarten til Strømstad på E6 ta av mot Åmål
ved •Statoil
i Skee, kjør 7km. mot Åmål, vi er på venstre side
Ombygging
Tlf.: +46 709 99 38 33
• Oppbygging
www.johnnys-custom.com
• Pakninger
• Slitedeler
• Service
Aut. MC-verksted.

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

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

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

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

10% rabatt for H-DOCN medlemmer!

BältE
ExclusIvE
199 kr

PRIMUS – nyhet i vårt sortiment 2013!
Innehåller Mimer Stove
och Classic Set (två aluminium kastruller 1,7
och 2,1 liter, stekpanna
och griptång). Exkl. gas.

Nyhet!
Biblioteket vårt har fått en ny bok. Den har
tittelen : Kunsten å kjøre
motorsykkel og er skrevet av
Finn
Valgermo,
som forøvrig er
et av våre
medlemmer.
Kontakt Tove på
medlemskontoret om du vil
låne denne boka.

mImER kIt
499 kr

camPINglamPa
lEd 249 kr
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& Marine

8. Tom Isitt:
En verden med Harley-Davidson
Ei bok på dansk som tar for seg Harley-historien i nyere tid. Lettlest med mange
fargebilder av både folk og sykler. Boka egner
seg godt for den som ikke er så stø i engelsk
og vil ha seg et lynkurs om H-D og kulturen
rundt.

custOm Ryggskydd sPINE
995 kr
dEluxE
499 kr

tOP
summER
399 kr

7. Allan Girdler & Ron Hussey:
Harley-Davidson Sportster
Boka tar ganske grundig for seg de viktigste Sportster-modellene. Man får også forklart de
viktigste endringene og hvilken tankegang som lå bak de forskjellige avgjørelsene. Den er dessuten skrevet på en ganske humoristisk måte, det er tydelig at i alle fall en av forfatterne er
en ekte Sportster-patriot. Egner seg godt til moralsk påfyll for alle likesinnede. Mange flotte
bilder i farger.

RS Motor
GamPromotion.no

50’s cla ssIc cla ssIc BIkE R
JEaN s
3195 kr
2395 kr

GamPromotion.no

w

.h
ww

an d e

Sa m ma k valite t – l äg

n .co M
l Sbo d e

Karlstad • gävle
göteborg • linKöping
MalMö • stocKholM

www.handelsboden.coM
order@handelsboden.coM
054-24 06 65
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)
Navn
Heidi Leinan
Trond ”Hoffa” Hofsøy
Geir ”Benzin” Henriksen
Laila Helnes
Knut Are Isaksen
Jostein Mo Andersen
Bjørn Erik Lamøy
Cato Andreassen
Per Ole Tranås
Øystein Lorenzen
Aage Eriksen
Øystein Aa
Øystein Ness
Åge Stavsøien
Geir Stavik
Jan Nerland
Arild Kleppe
Vegard Glomstad
Magne ”Aron” Bakk
MarianneLundstrøm
Kjell Arne Vole
Hans Arild Kalleberg
Gunnar Knutsen
Ronald Storenes
Sigurd Langeid
Thomas Lindal
Ernst Arvid Seland
Svein Erik Martinsen
Vigleik Jansen
Stig Jensen
Olav Tveranger
Ståle Rønningen
Frode Larsen
Elin Bakk
Vidar Opheim
Kjell Lindberg
Torgeir Løvtjernet
Kennet K. Kraus
Max Nielsen
Bjørn Bjørnsen
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Hvor
Finnmark
Troms
Troms
Troms
Nordland, Sørtroms
Helgeland
Sandnessjøen
Mosjøen
Namsos/Nordtrøndelag
Inherred/Nordtrøndealg
Nordtrøndealg
Trondheim, Sørtrøndelag
Trondheim/Sørtrøndelag
Trondehim/Melhus
Møre og Romdal
Molde/Møre og Romsdal
Molde/Møre og Romsdal
Åndalsnes/ Møre og Romsdal
Nordmøre/Sør Trøndelag
Melhus – Dombås
Lom/Fjellstøka rundt
Vestfold
Vestfold
Grimstad
Kristiansand
Flisaområdet
Sørlandet
Stavanger
Haugalandet
Bergen/Hordaland
Florø/Sogn og Fjordane
Oppland
Oppland
Elverum/Hedmark
Akershus
Oslo/Akershus
Kongsvingerområdet
Østfold
Nome, Bø, Kviteseid, Seljord. Langs Telemarkskanalen

E18 Telemark/nær Langesundferja
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Tlf.
977 83 015
901 31 001
997 23 612
909 16 618
971 35 109
909 53 289
411 05 243
451 93 844/414 23 728
913 85 007
909 79 292
958 69 200
996 04 315
482 86 890
906 72 007
932 86 693
977 38 705
415 33 456
922 27 294
907 72 887
988 71 228
412 60 774
951 99 230
993 96 200
975 14 160
917 75 000
480 29 529
975 07 978
402 45 596
997 21 264
918 57 115
906 49 472
974 68 383
970 66 660
913 84 050
970 73 804
975 39 943
488 99 807
928 84 928
464 25 305
913 69 949/917 40 902

Møter våren med
to nye modeller

STREETBOB
Harley-Davidsons vårnyheter består av
en chopper de har kalt Softail Breakout
og en bobber i Dynafamilien, som har fått
det enkle navnet Dyna Street Bob Special
Edition.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Harley Davidson
Begge syklene har et renskåret
og nedstrippet uttrykk,
og dette er sykler Harley

Davidson mener vil vekke
oppsikt på norske veier. Begge
tar utgangspunkt i tidligere

modeller av Harley-Davidson,
men har fått oppgradert design
og egenskaper som tilpasser seg
nåtiden.
Breakout går for å være en
førsteklasses motorsykkel med
en klassisk røff look, og de lover
at den vil vekke oppmerksomhet
ute i trafikken. Street Bob har
uttrykket til en rå og stilren
bobber, som appellerer til det
fundamentale i det å kjøre

motorsykkel, meldes det fra
Milwaukee.
Softail Breakout
Det som skiller Breakout fra
andre Harley-Davidson, er at
den har nye komponenter og
et karakteristisk design. Den
tar utgangspunkt i 213 CVO
modellen, men har et enklere
og mer strømlinjeformet design
som skal fremheve både motor
og dekk.
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- Vi har strippet ned Breakout til det helt
grunnleggende, noe som innebærer at fokus
ligger på drivlinjen og hjulene. Motoren
i svart og krom er et visuelt blikkfang, og
for å vise fram mest mulig av hjulene, er
skjermene kappet. Det gir Breakout en rå
og muskuløs stil, sier styling-manager Kirk
Rasmussen ved Harley-Davidson.
- Vi har alltid elsket dragracer-hjulene i 1960og 70-tallets ”Gasser”-stil, og hjulene våre er
inspirert av disse klassikerne. Hvert hjul har
10 avrundede eiker. For å fremheve hjulene
enda mer, er den svarte høyglansede lakken

fjernet på annenhver eike og på kanten
av felgene, så aluminiumen kommer frem,
avslutter han.
Street Bob Special Edition
Den klassiske Street Bob har fått en
ansiktsløfning i denne utgaven, som kommer
i et begrenset opplag. Med Dyna Street
Bob Special Edition settes fokus på det helt
fundamentale i det å kjøre motorsykkel. Den
har et enkelt men iøyenfallende design, og
motoren er en 1690cc motor.
- Street Bob er motorsykkelen for dem

som kjøper bilen med den største motoren,
men uten radio. Som en del av redesignet,
har vi kortet av bakskjermen, droppet
batteridekselet og boltet på et klassisk ovalt
luftfilterdeksel. Målet er å skape en helt
grunnleggende Big Twin, som kunden selv
kan gjøre til sin egen, sier styling-manager
Tony Pink.
Redaksjonen satser på en mer inngående
rapport om syklene når sesongen er i gang
og vi får ut å prøvekjøre.

Tilstandsrapport for brukte
motorsykler

Olaf Olstad i MC-importørenes
forening (MCF) er sikker på
at faghandlerenes tilbud om
Tilstandsrapport på motorsykler
vil gi forbrukerne økt trygghet

Forhandlernettverket til MCimportørenes forening (MCF) vil fra nå
tilby en enkel tilstandsrapport på MC.
Harley-Davidson er selvfølgelig også
invitert med i ordningen.
Tekst: NMCU/Elin Bakk
Foto: NMCU

BREAKOUT
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De fleste motorsyklister
foretrekker at motorsykkelen
deres er i god, helst i perfekt
teknisk stand, og Harley-folket
er vel ikke noe unntak i så
henseende. Er motorsykkelen
i dårlig teknisk stand, forringes
kjøreopplevelsen, og det kan
også føre til driftsstans. De
som har kunnskap og mulighet
til det, fikser gjerne dette
selv. De andre oppsøker sitt
motorsykkelverksted, når de
oppdager at noe ikke er som
det skal være. Mange er flinke og
følger opp serviceintervallene,
selv om garantitiden er gått ut
for lenge siden. Har man service
på sykkelen jevnlig, oppdager
man ofte ting før de er blitt et
problem.
Dårlig teknisk vedlikehold
Men mange motorsyklister
er aldri innom et verksted,

ved salg, som en sikkerhet
for kjøper. Den er således et
verdidokument, som gir en enkel
og helhetlig vurdering av den
tekniske tilstanden på sykkelen.

privatpersoner hvert år i Norge,
er dette et kjærkomment
hjelpemiddel, som er særlig
praktisk om kjøper og selger
bor på hver sin kant av landet.
Skjemaet må være signert og
påført autorisasjonsnummeret
for å være gyldig. Etter hvert
tas det sikte på at denne
rapporten skal kunne ligge i et
eget felt i annonser på finn.no,
som er kanskje den viktigste
markedsplassen for brukte
motorsykler i Norge. Da kan
man enkelt sortere ut de
syklene som har en slik rapport.
Tilbudet har en anbefalt pris på
750 kroner, og er du medlem
i NMCU vil du får 250 kroner
i rabatt. Denne tjenesten vil
gjelde disse merkene: Aprilia,
BMW, Ducati, Harley-Davidson,
Honda, Husqvarna, Hyosung,
Kawasaki, MotoGuzzi, Suzuki,
Triumph, Victory og Yamaha, og
ordningen vil tre i kraft fra 15.
mai 2013.

Eget felt i salgsannonser
Siden det omsettes mer enn 20
000 brukte motorsykler mellom

ofte gjelder dette eldre sykler,
der verdien har flatet ut på
et stabilt lavt nivå. Førerne av
disse har gjerne liten teknisk
kompetanse og prioriterer
heller ikke teknisk vedlikehold.
Disse syklene forfaller langsomt,
og det kan i verste fall føre til
ulykker. Det er særlig for denne
siste gruppen av motorsyklister,
en slik tilstandsrapport
vil være interessant. Den
får du hos autoriserte
motorsykkelverksteder, som
er godkjent av MCF. Tjenesten
heter Tilstandsrapport, og
om man bestiller time hos
et av verkstedene i MCF sitt
forhandlernett, vil en kompetent
mc-mekaniker sjekke viktige
punkter på sykkelen, og føre
sine vurderinger inn i et spesielt
utformet skjema for denne
tjenesten. En slik rapport vil
kunne følge motorsykkelen
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Haubokk MC feriet de første tjue
Trond Emil Amundsend kom hele veien fra Kongsberg for å feire jubileum.

mange forskjellige miljøer, så hit
kommer det folk og sykler av alle
slag. Jeg har mange gode minner
herfra, og ikke minst et par
tilfeller av mangel på minne.

entusiasmen og pågangsmotet
stort. Arbeidet ble igangsatt, og i
løpet av høsten og vinteren -97
og -98, reiste huset seg ene og
alene basert på dugnadsinnsats.
Husbyggingen satte økonomien
kraftig på prøve, for å komme
seg helskinnet ut av dette.Våren
-98 var det klart for en durabelig
innflyttingsfest, og samme året
arrangerte Haubokk MC sitt
første treff. Haubokktreffet har
siden den gang vært obligatorisk
i begynnelsen av juli hvert år,
unntatt i år 2000.

Haubokkjentene, Camilla og Marit.

Under en garasjefest hos Jan Dagfinn
Toven i februar 1993, bestemte han og to
kamerater seg for å bringe hobbyen sin
til et nytt nivå. Der og da ble Haubokk
MC på Rød i Romsdal grunnlagt. Klubben
skulle være uavhengig og romme alle
typer motorsykler, og dette prinsippet
har de holdt fast ved hele veien.

Perfekt treffplass
Klubbhuset ligger idyllisk til
helt nede ved sjøen i Rødvika,
kun 100 meter fra hovedveien.
Her har man lett tilkomst,
stor og lettvint teltplass samt
bademuligheter for de av oss
som ikke greier å holde seg
på land. Skulle det komme et
regnskyll, har man et hav av plass
innendørs. Disse faktorene gjør
tomta til den perfekte treffplass.
Haubokk MC, som idag teller
13 medlemmer, har venner i

Bortsett fra det årlige treffet
arrangerer Haubokkene også
en førjulsfest i november,
og en organisert fellestur 1.
mai. Førjulsfesten inkluderer
matorgie i god juletradisjon, samt
livemusikk og hyggelig samvær.
Dette er også en tilstelning som
det er vel verdt å få med seg. 1.
mai samles klubben på den lokale
Shellstasjonen, der de sammen
med mange andre legger turen til
Sunndalsøra. Derfra fortsetter
noen videre, mens andre
returnerer til klubbhuset der det
serveres kaffe, brus og kaker.
For to år siden fikk Haubokk MC
kjøpe tomten som huset står på,
og på den måten er både klubben
og kåken sikret for fremtiden. I
likhet med andre huseiere, blir
Haubokkene aldri helt ferdige
med sitt byggverk. På tapetet nå
står innredning av loftet, som har
blitt såpass, at det fint går an å
overnatte der. Jeg har selv sovet

der i anledning av jubileumsfesten
i mars, og kan trygt fastslå at
dette blir en utmerket plass å
hvile sitt legeme.
Jubileumsfesten ble en riktig så
trivelig kveld, med gode venner
og Trubadur Bjørkis på scenen.
Haubokk MC har et utstrakt
bildemateriale, og dette surret og
gikk på storskjerm hele kvelden.
Bildene forteller om 20 år med
mye moro og artige historier, 15
av årene i nåværende klubbhus.
Jeg håper de tar dem fram igjen
på treffet den 14.-16 juli, slik at
flest mulig får se. Ellers hadde de
laget en stor plate med klubbens
logo på og hull som folk kunne
stikke hodet ut gjennom og
bli til en bustete Haubokk på
motorsykkel.
Vi i H-DOCN gratulerer
Haubokk MC med de første 20
år, og ønsker det beste for årene
som kommer.

Fra Haubokktreffet.

Tekst/foto: Margareth Krumsvik
Jan Dagfinn og de to andre
grunnleggerne, Odd Ivar
Kvernberg og Jon Ove Meisal,
begynte straks å se etter
klubbhus. De kontaktet en
forening som disponerte en
nedlagt skolebygning på Rød,
og fikk leieavtale på et dertil
hørende uthus. Uthuset hadde
til den tid vært brukt både som
utedass og skrotlager, og det
krevde en betydelig innsats
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å sette det i stand. Etter en
hektisk dugnadsperiode sto det
imidlertid ferdig, med verksted
i første etasje og oppholdsrom
og bar i andre. Skråtaket i andre
etasje forårsaket en god del
blåkuler, men klubben ble likevel
værende her i noen år.
Voste ut av huset
Klubben vokste fort, og etter
en stund ble uthuset for lite.

Nr. 2 - 2013

Det ble ny jakt på lokaler, og
jammen fikk de ikke leid en
tomt av kommunen. Rødvika var
stedet, og tomta var allerede
opparbeidet med vann, avløp

og strøm. Til og med plata var
støpt, da det tidligere hadde vært
drevet entreprenørvirksomhet
fra en plasthall på tomta. Med
et så godt utgangspunkt, var
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Rock and roll, fra Haubokktreffet.

Godsakene.

De tre grunnleggerne poserer i ryggmerket.

Fra tidligere treff. Med standsmesig kjerre.
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En shovel på tvers
Kicking på gang og oljen spruter.

Etter noen øl i verkstedet
kan man få de merkeligste
ideer.

I min bekjentskapskrets er det mange
som bruker en del tid på diverse kjøp og
salg sider på nettet. Ikke nødvendigvis
for at de trenger noe, eller at det er noe
spesielt de ser etter. Men jeg har etter
hvert lært meg at følger man med her,
kan de uvanligste objekter dukke opp.
Tekst/foto: Elin Bakk
Denne grå dagen i november,
etter å ha kjørt rundt på veier
som ble mindre og smalere
gjennom skoger og langs jordene
rundt Kongsberg, vandret vi inn
gjennom en vaklevoren fjøsdør,
for deretter å forflytte oss
gjennom ei løe av meget gammel
dato og så måtte klatre tre trinn
ned, fikk jeg oppleve dette. For
vips sto vi i et verksted utstyrt
med avansert maskineringsutstyr
og alt man ellers trenger for
å bygge motorsykler. Og det
var her den sto, grunnen til at
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vi hadde havnet her. En hybrid
av en motorsykkel, laget av en
Ural m-72, koblet sammen med
en shovelheadmotor montert
på tvers. Og hvorfor ikke, kan
man tenke. Det finnes da andre
motorsykler med tverrstilte
motorer?
Mark, en venn av meg, hadde
funnet annonsen på sykkelen på
Finn.no og syntes den var meget
interessant. Han var alt i gang
med å studere den merkelige
fremtoningen fra alle kanter.
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Ølinspirasjon
Karen som eier sykkelen heter
Stian Orerød, og er en meget
kreativ mekaniker. Han kjøpte
Uralen, men etter hvert som han
fikk prøvd den og sett nærmere
på vidunderet, virka det som om
motoren ikke var helt i orden.
Og uansett gikk sykkelen så
dårlig, at han bestemte seg fort
for å selge den igjen. Salget gikk
ikke akkurat strykende, og etter
to måneder på nett, fjerna han
den fra nettet, for å heller se
på om den kunne være objekt
for å gjøre noe morsomt med.
Vinteren gikk, og i verkstedet
satt Stian, tok seg noen øl og
tenkte. Og etter hvert som
ølboksene ble tomme, ble
ideene villere og villere.
Kappet og sveiste
Til slutt hadde han bestemt seg
for å forsøke å putte inn en
shovelmotor ”feil” vei i Uralen.
Han fikk tak i ei komplett shortblokk, og begynte å måle. Dette
så ut til å kunne fungere, så
blokka til m-72 ble kappa, sveiset
og maskinert om til et adapter

mellom shovelen og girkassa.
Alt dette ble så montert på
ei aluminiumsplate, som var
tilpasset festene i ramma.
Deretter ble drivakslingen til
kardangen på Uralen tilpasset,
slik at alt spilte på lag.
Sykkelen ble startet opp til flere
ganger, og Stian selv fikk oppleve
cirka fem minutter kjøring.
Han forteller at følelsen var
meget uvanlig og veldig vinglete.
Han følte seg virkelig som en
nybegynner på motorsykkel
under prøveturen.
Justering gjenstår
Det ble ingen handel på vår
venn fra Bergen, men er
interessant dag ble det i alle
fall for oss alle. Med sidevogn
på, kunne den vært en grei
vintersykkel ble karene enig
om. Men hva biltilsynet vil si til
Stians noe uvanlige prosjekt, er
så langt uvisst.
Han forteller at sykkelen ikke er
helt ferdig, og at det gjenstår en
del småjusteringer. Han bygget
den kun for å se om det i det
hele tatt ville fungere, ikke for å
ha noe å kjøre på.
- Jeg tror man blir fort sliten
etter et kvarters tur på denne,
sier han og smiler.
Stian selv har ingen panikk
at sykkelen ikke ble noen
brukssykkel. Han har en flott
chopper med Flatheadmotor
stående, om våren plutselig
skulle komme. Og sykkelen er
selvfølgelig til salgs, om noen vil
overta galskapen. Harley News
formidler kontakt.
Viedo av oppstart ligger på
youtube: 8xyzyx8

Mark prøvesitter, og Frank overvåker det hele og komenterer.

Batteri og kickpedal.

Drivaksel tilpasset og avstiving sveiset inn i ramme.

Her er vidunderet i all sin prakt, litt lite luft foran bare.
Smartingen Stian hadde jammen en backup-sykkel.

Oljetrykksmåler.

Tekniske detaljer Sykkelreportasje:

CNC maskineringsenter
med 18 verktøy.
magasin.

Eier: Stian Orerød
Bygd av: eier
Årsmodell:1949
Type: m-72 tverrstilt shovelhead
Motor:1200 shovelhead
Gearkasse:m-72
Primær:
Forgasser: ultima

Tenning: stift
Eksosanlegg: flexi-rør
Eksosventiler: original
Ventilløftere: original
Clutch: m-72
Ramme: m-72
Krone: sportster
Gaffel: sportster

Styre: z-bar 1 1/4”
Dekk foran: 19x3.5
Dekk bak: 19x3.5
Forskjerm:
Bakskjerm: m-72
Lykt foran: v-twin mfg
Lykt bak: led
Bremser foran: trommel

Bremser bak: trommel
Tank: chrome tank til Honda
Monkeybike
Lakk: matt svart av eier
Sal: chrome og skinn av eier
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© Åsmund Lindal

Tingenes tyranni
er det ingen som slipper unna: For eier du mer enn tre ting,
er det tingene som eier deg. Grensen går altså ved Harley,
telt og kjøredress. Kjøredressen kan byttes ut med badehåndkle, men der går grensen. Tingen bak håndkleet må
oppfattes som medfødt og eier seg selv, har jeg hørt.
Fra H-DOCN-treffet i Valle 2009.
HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» med
skråblikk på alle oss som kjører HD. Galleriet viser
bilder tatt gjennom flere år på tur og treff. Husk
bare at alt i denne spalten presenteres med et lite
smil og i beste mening!
Åsmund Lindal – HDOCN-medlem nr 665
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Langfredags Ball
hos Hardråde mc

Fra venstre Tom Arild Hagen, Jonny Øversveen, Dag Omar
Røyne (hengis), Borger Storhile, Tom Erik Skjærstein, Bjørn
Dalen, Kai Dahlby som er klubbens høvding.

Nye klubber har en tendens til å dukke
opp som paddehatter rundt omkring, og
en av de nye klubbene som har plassert
seg på kartet i Oppland i det siste, er
Hardråde MC, Nordre Land. De inviterte
til Ball på langfredag i påskeuka, og vi tok
turen.

kjellerlokale, der det meste er
forandret og oppgradert etter at
de tok over. De har produsert
alt selv, både bar og møbler.
Riktignok er det litt lavt under

taket noen steder, men så langt
har de unngått blå skaller.
- Vi har vel brukt over 700
dugnadstimer for å få alt på
plass, sier Tom Erik Skjærstein

Trengsel foran baren.

som har vært formann for
snekkerarbeidet de har gjort.
Lokalene er på cirka 200
kvadratmeter, og inneholder
i tillegg til festlokale/
oppbevaringslokale for sykler,
to soverom, pissoar, et meget
spesielt toalett som bare må
oppleves, og et lokale til, som
skal bli verksted. Her skal de inn
med løftebukker etter hvert, og
til sommeren står uteplassen for
tur. De har et klubbmedlem som
jobber med betong, noe som
er meget praktisk når de skal
begynne med denne. En grillplass
gjør jo også at klubbhuset blir

mer familievennlig. Noe som
er praktisk siden medlemmene
består av familiserte karer.
Aktiv gjeng
Klubben består av seks
medlemmer og en hengis, og av
medlemmene er det fem som
kjører Harley.
- Navnet Hardråde ble litt hastig
bestemt, vi hadde egentlig tenkt
på Einherjar, men da dette var
opptatt, måtte vi bare komme
opp med noe i full fart. Og det
skulle være noe vikingrelatert.
Vi ville jo få dette i orden så fort
som mulig, forteller Høvding Kai

Dahlby. For en klubb som heter
Hardråde har jo ingen president
må vite, her er det Høvding.
De kommer til å ha faste
klubbkvelder og kaffekvelder der
mc-interesserte kan stikke innom
for en kaffe og en prat. Det er
ikke bestemt en fast kveld for
dette enda, men foreløpig er det
folk der stort sett hver kveld. De
satser også på å ha et par større
fester i året, og ellers arrangerer
de barheng når det passer seg
sånn.
- For oss er det kjøringa og
de sosiale som er det viktige,
forteller Kai.

De har også en plan om å
arrangere ungdomskvelder, der
motorinteresserte unge kan
komme innom, få hjelp til å skru
på mopedene sine o.l. Dette er
jo også en god plan i forhold
til rekruttering til miljøet, som
tydelig er i gang med å forgubbes
rundt omkring.
De vil også stille opp på ting som
foregår i Landsbyen Dokka for
å vise seg fram, og vise at de er
med å arbeide for fellesskapet på
stedet.

Tekst/foto: Elin Bakk

Brorparten av karene som har
startet klubben, har tidligere
fartstid fra Dokka MC, og det
er også på Dokka klubbhuset
deres er lokalisert. Det er ingen
dramatikk i dette. Et sterkt
ønske om å ha et eget klubbhus
å kunne samles i, og det å ha
flere sosiale aktiviteter, var
grunnen til at de brøt ut. Flere at
medlemmene har nesten 30 år
på to hjul bak seg.
Med tanke på at de fikk nøklene
i hånda første juledag, skjønner
vi at her har dugnadsånden vært
frisk i noen måneder. Allerede
i slutten av februar hadde de
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innvielsesfest, og på langfredag
arrangerte de Langfredags Ball.
Her kom folk fra fjern og nær, for
å ta et glass sammen og juge litt.
Noe vi bikere liker å gjøre når
vi ikke er på veien. De serverte
grillmat om noen skulle være
sultne, og i deres bar fikk man
leske sin strupe med Mjød, som
det sier seg for en klubb med et
vikingnavn. Men de hadde også
andre gode drikkevarer, som de
serverte i sin stilige egenbygde
bar.
700 dugnadstimer
Lokalet de leier er et

Nr. 2 - 2013

Høvdingen sjøl Kai Dahlby.

Anne Helen, forøvrig Høvdingens bedre
halvdel styrer baren med sikker hånd.

Her er det snakk om å sitte kongelig på
trona når man må.
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Vestlandet var også representert. Terje Kallestad hadde tatt turen over
fjellene. Her er det en velkomstskål med Tom Erik Skjærstein.

Trivsel.

SuperRally konkurranse

bikershop_Layout 1

Vi vil premiere den som har vært på flest SuperRally. For at det skal telle, må
du ha merket å vise for deg. Vi lurer også på hvem i klubben som var på det
eldste SuperRally. Bilder av pins eller billetter sendes til news@h-docn.no.
Frist er 1. august, og vinnerne vil bli omtalt og premiert i News nr 4. Så da får
12.04.13
Side
dere 18:53
litt tid
til1å lete i skuffer og skap.

Vårslæpp 3.-5. mai!
Steminga stiger etter hvert som kvelden siger på.

Noen drikker kaffe, andre prøver med en pils for
å feire langfredagen.

- Tilbudstelt
- Grilling
- Delemarked for alle mc-merker
- Fotoshoot
Besøk vår hjemmeside
www-biker-shop.no
for mere informasjon!
÷10 % rabatt til alle HDOCN-,
og klubbmedlemmer"

Bikes.
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SØNDAG: Blåtur kl. 12.00

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

Mandag-Fredag kl. 10-18 Lørdag kl. 10-16
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Rabatt-avtaler

H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre
medlemmer. Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i
posten slik at de vet hvordan dette ser ut.
ON-SAT-SAFE- TRACKER
SPORING OG ALARMERINGSSYSTEM 20% rabatt på Safe
Tracker og etablering. Kontakt Tor Svein
Haugen på tlf. 37256000 torsvein@on-sat.
no www.on-sat.no Avtale inngått av Ernst
Seland
OSLO BLUESKLUBB
Ved framvisning av medlemskort, får alle
inngang til medlemspris. Ca. 20% avslag.
Gjelder hos Oslo Bluesklubb og arrangementer hos Buckley Pub. Avtale inngått av
Bjørn E.T. Larsen
SANDMOEN KRO Sandmoveien 3,
7072 Trondheim. 25% på all mat, drikke
kommer utenom. Medlemskort må forevises. www.sandmoenkro.no Avtale inngått
av Øyvind Lien
MC-PARTS SWEDEN 5% Rabatt
på hele sortementet. www.mc-parts.se
Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin Bakk.
JEGARD HANDEL AS A-rabatt.
10-40% på div. varer. www.jegard.no Tlf.
butikk i Oslo: 41735000
Avtale inngått av Svein Jørgen Rud
YONAS PIZZA
Radisson Hotel, Sjøgata 7, Tromsø
10% Rabatt på Trømsøs beste pizza ved
å vise H-DOCN medlemskort Avtale
inngått av Børge Moe
OTTA TURISTSENTER Otta i Oppland (3 km nord for Otta Sentrum mot
Dombås) 25% rabatt på teltplass (dusj/
wc ink) og 15% på hytte / rom dersom du
kommer på en Harley. Mer info på www.
ulvolden.no/nosk/index_no.htm
Tlf. +47 61230323 Avtale ingått av Terje
Ulvolden
BESTGRILLEN / BEST
FANNREM
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får
H-DOCN medlemmer, ved framvising
av gyldig medlemskort.15% rabatt Avtale
inngått av Ola Bjørkli
BENSISNSTASJONEN BEST/
FANNEREM
Får du gratis kaffe. Et naturlig stoppested,
beliggende ved E-39 på Fannrem i Orkdal
kommune.Velkommen
Avtale inngått av Ola Bjørkli
MC-Travel Den danske reisearrangører
MC-Travel gir alle H-DOCN medlemmer
en generell rabatt på DKK 1.500,- pr.
deltaker på reiser til USA. Les mer om
firmaet på www.mc-travel.dk
DEKKMANN: Følgende rabatter på
MCC dekk til medlemmer av H-DOCN
Continental: 30%
Dunlop: 30% - Bridgestone: 30% - Avon:
27%
Pirelli: 27% - Metxeler: 25%
Mirmaris Pizza Resturante, Øragata,
Kyrksæterøra.
20% rabatt på mat ved framvisning av
gyldig medlemskort.
Tlf. 72454830 Avtale inngått med Johnny
Henden
Glopheim Kafe Den fredede retrokafeen (60 talls) Glopheim Kafe på Atna
midt i Østerdalen, tilbyr 10% rabatt på
alt til medlemmer av H-DOCN mot
framvisning av medlemskort. Tlf. 93223309
Avtale inngått av Bjørn E.T.Larsen
Skedsmo Bluesklubb. Medlemmer i
H-DOCN, kommer inn på bluesklubbens
konserter til medlemspris mot å vise frem
gyldig medlems bevis.
Gudvangen Camping
Gudvangen Camping i Gudvangen, Sogn
og Fjordane (på grensen til Hordaland
50km øst fra Voss) Rabatt 10% på teltplass

48

Nr. 2 - 2013

/ bobil og 5 % på hytte / rom ved framvisning av medlemskort.
Avtale inngått av Stig Jensen.
BergArt Gullsmedverkstad
Eidsgata 42, 6770 Nordfjoreid
20 % på alle handlaga smykke til
H-DOCN medlema
Tlf: 57 86 06 45 kbergart@frisurf.no
Web: www.bergart.net
HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/
øltelt. Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å
tilby klubbens
medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt
og utstyr. For mer info:www.partytelt.net
eller ring meg på tlf 930 67387,
Roar Homble
BÅRRES GRILL OG PIZZABAR
V/SHELLSTASJONEN: 7200
Kyrksæterøra, tlf: 72 45 22. 15% rabatt på
matservering.
Avtale inngått av Aron

WURTH NORGE A/S: Gjelder
alle butikker i Norge..Verktøy/Kjemi/
elektrisk/skruer og diverse utstyr 20-50%
Ved framvising av gyldig medlemsskap i
H-DOCN.
Avtale inngått av Geir “Benzin
ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget
kort, Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret.Avtale inngått av
H-DOCN styret
ABRA A/S, KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av
størrelse på handelen. Avtale inngått av
Jan Kåre Krokdal
STEINKJER VULK A/S:
7700 Steinkjer, tlf: 74161300. Dekk og
slanger. Ulike prosentsatser.

BESTEMORS MC: Sigrids vei 11 o
7725 Steinkjer, tlf: 913 66 890.
Harley-Davidson/utleie/ salg av MC utstyr.
10 % rabatt.Avtale inngått av Ove Derås

FLISESPESIALISTEN AS:
Myreneveien 30, 4800 Arendal, 20% til
alle H-DOCN-medlemmer ved visning av
medlemskort. Kontakt Henrik Søgaard på
telefon 370 28 700 eller
fax 370 28 600.Avtale inngått av Odd
Jorkjen

TERJE WOLD A/S IMPORTØR:
Rabattavtale på Avondekk. Ring Erik på
telefon 72 88 93 77
FLOBERGSHAGEN

MC-SHOP STAVANGER: 20% på
alle drag-specialities deler.
Tlf: 51 82 74 74 Avtale
inngått av Glenn.

ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 19702005.Avtale inngått av Thomas Lindal

Per Hagen A/S
Bilrekvisita 15 % rabatt. Mjåvannsveien 5,
4628 Kristiansand Tlf.38185900
www.perhagen.no
Avtale inngått av Ernst Arvid Seland

TEIGENS MASKIN: 7700 Steinkjer,
tlf: 74134620.Tommeverktøy - tommeskruer div mekanisk utstyr. Ulike prosentsatser
Avtale inngått av Harald Breivikås.

SMYRIL LINE: Oppgi ditt
medlemsnummer når du bestiller og få
10 % rabatt. Tlf: 55 59 65 20
www.smyril-line.no Avtale inngått av
Oskar Sigurdsson.

SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra, tlf: 72 45 14 62.
10% rabatt. Avtale inngått av Aron

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

JOKER´N PIZZABAR,
HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer.
Tlf: 77 83 43 44
HØY & RODUM MASKIN A.S:
Fyrgt. 3, 7700 Steinkjer, tlf. 74162655.
Dunlop MC-dekk - 25% rabatt.Avon MCdekk - 23% rabatt. Omlegging/avbalansering kr. 125,- netto eks.mva. Miljøavgift
MC kr. 15,- netto eks. mva.Vi lagerfører
endel MC-batteri. Har omleggings- og
avbalanseringsmaskiner for
MC-hjul.Avtale inngått av Øystein
Lorentsen
TRB CYCLES A/S:
7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. Oppgradering av forgassere. Spesialavtale
H-DOCN.Avtale inngått av Ove Derås
VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag:
Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.
HELLINS FRISØRTEAM:
Øragata 11, 7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 24 70. 20%
rabatt på hårklipp. Avtale inngått av Aron.
BAKK INDUSTRIER: Myrhaugen,
7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 22 50. 20% rabatt på glassblåsing og montering
av Helicoil. Avtale inngått av Aron
RINGLIS DEKKSENTER: 7332
Løkken Verk Rabatt tilsvarende mva
til H-DOCNs medlemmer.Tilbudet
innkluderer omlegging og balansering.Tlf:
72496950.
Avtale inngått av Torbjørn Sand

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

- via vårt gratis reservasjonsnummer
800 11 624 - direkte til hotellet - på
www.bestwestern.com .Når du bestiller
via www.bestwestern.com, velger man
sted og dato på forsiden, deretter hotellet
du ønsker. Nederst på hotellsiden skriver
du “bikerpass” i feltet som heter Promotion Field Code.
Man forhåndsbestiller et Biker Pass før
man legger ut på tur. Passet kan bestilles
via hovedkontoret: Tlf: 22 94 40 60, info@
bestwestern.no eller hos hotellet
Bikershop v Siv June Øyen, Trondheim,
tilbyr rabattavtale til H-DOCN`s medlemmer, 10% rabatt på alt, unntatt zodiac
produkter.
Avtale inngått av Øystein Næss
25% rabatt på oljeprodukter fra Sunoco
på Hagia-Karmøy mot fremvisning
av medlemskort. Besøksadresse: Bøneset
Næringspark, 4260 Torvastad. Webside:
hagiakarmoy.no
Nettbutikken MC- senteret gir
15% rabatt på kjøreklær, 10% rabatt på
hjelmer (Shoei og HJC), 10% på bagasjeutstyr (Givi) og 10% på annet/diverse
mc-utstyr til H-DOCN sine medlemmer.
www.mcsenteret.no
Rabatt på MCM
Svensk motorsykkelblad tilbyr H-DOCN
sine medlemmer 20 % rabatt på abonnement på 6 nr.
Gå inn og bestill her:
http://www.prenservice.se/bestallpren.
aspx?titel=63&kampanj=063317
TRB CYCLES A/S
Vektargata 5, 7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44.
www.trb-cycles.no
Generelt gir vi 10 % rabatt til alle
H-DOCN medlemmer både på nett og
ved fysisk oppmøte i butikken mot fremvisning av bevis/opplysning i kommentarfeltet.Ved en omfattende ombygging av
en Harley-Davidson er det mulig å oppnå
opptil 20 % bygge rabatt for medlemmer
av H-DOCN.
RABATT PÅ MCM
Svensk motorsykkelblad tilbyr H-DOCN
sine medlemmer 25 % rabatt på abonnement på 7 nr. Prisen på sju blader blir da
kroner 393,- Gå inn og bestill her: https://
www.prenservice.se//bestallpren.aspx?Internetkod=063-063317
SKEDSMO BLUESKLUBB
Medlemmer i H-DOCN, kommer inn på
bluesklubbens konserter til medlemspris
mot å vise frem gyldig medlemsbevis.
NST Gardermoen, MC og utstyr
Tlf: 63 99 87 35 Faks: 63 99 87 34
Adresse:Nannestadveien 456 2032 Maura
15 % rabbat til H-DOCN-medlemmer
mot framvisning av medlemskort. Gjelder
på vanlig sortiment ved oppmøte i
butikken.
Stjernegrillen Heimdal
Adresse: Heimdalsvegen 8, 7080 Heimdal
Telefon72 84 59 21 10 % rabatt til
H-DOCN medlemmer mot famvisning av
medlemskort.

Best Western
Rabatterte priser for motorsyklister Mer
enn 110 hoteller i Norge, Sverige, Finland,
Polen og de Baltiske landene (Litauen,
Latvia og Estonia) tilbyr nå motorsykkelkjørere rabatterte priser i sommer *. Tilbudet gjelder fra 1. april til 30. september*
i en natt i et enkeltrom eller dobbeltrom
inkludert frokost. Etter 5 netter får du
den 6 natten gratis! Hvordan bestille et
hotellrom?
reservere Du et hotellrom hos Best
Western på følgende måter:
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Mai
16.-20.
24.-26.
24.-26.

SuperRally er i Wroclan, Polen
Kuk i Odal´n www.nomck.com
Soppen MC, Hadelandsmønstringa Custom&Bikeshow.

Juni
31.-2.
13.-16.

Lakeside Run, Tornados MC. www.tornados-mc.com
Griserally, 20-års jubileum. www.hydra.no

Juli
5.-7.
5.-7
12.-14.
19.-21.
19.-21.
19.-21.
26.-28.
August
9.-11.
16.-18.
16.-18.
23.-25.

Dot er vår. Det ER
vår Det er VÅR! Alle
bikerhjerter gleder seg
enormt. Nå skal vi kjøre
uendelig mange kilometer
og det skal være bare
sol og varmt helt fram
til oktober. Dette er
ikke en lovnad, men et
ønske, sånn i tilfelle du
prøver å saksøke meg
for løftebrudd, hvis det
kommer noen snøfiller
eller noen regnbyger i
nevnte periode.

International Rally, Espedalen Fjellstue Gudbrandsdalen.
www.h-docn.no
Trash Treff på Trevatn 5. -7. juli 2013. Livemusikk fredag og lørdag.
Info: www.trash-mc.no. +47 901 54 331.
Bengalos Weekend of love and petrol. Vi kjør som vanligt i Uddevalla
Info: www.bengalos.com mail: info@bengalos.com Tlf: +4652239720
Run to the Artic Fun, Storfjord, Troms
Inant MC arrangerer Catfish for 17. gang.
Kjerknesvågen på Inderøya. Info: 92066228
Hawgs mc, Summer Party 25 years.
Info: Svein Olav 909 82 610
Dozerparty. Dozer MC Solør. Info: www.dozermc.no

Uansett vær og føre, har vi
nesten alle treffene våre på
plass. First Run er allerede blitt
gode sanne historier, vi hadde
ei flott helg på Rørosmartnan.
Vi var 20 glade deltakere og
helga ble akkurat så morsom
som forventet. Takk til alle som
møtte opp, vi snakkes samme
helga neste år. Stjerne i margen
til eneste deltaker på to hjul
– i år ei jente på 17 år på lett
MC. Tøff ungdom liker vi, og
vinterkjøreveteranene som
kom i bil gremmet seg i flere
sekunder.

Pang MC Gausdal Back to Basic Badedammen i Follebu
Info: 90115591
Late Summer Run, sted kommer på www.h-docn.no
Shakin Brains MC. Hagerock nr. 16. Vestnes i Romsdal.
Lucifers MC, Høsttreff, 30-års jubileum. www.lucifers-mc.com

September
13.-15.
Final Run, Tornados MC Kyrksæterøra. www.h-docn.no
6.-8.
Sensommer Party Høyangbjørn MC S&F N
Tattoo – Premiering - Mat-Drikke - Live Musikk.
For info: 57 71 31 40 hbmcsf@online.no
Oktober
Swap-meet Klett samfunnshus, Info: 92643102
5.
31-years anniversary, Hawgs mc Info: 909 82 610
19.
Høstfest hos NOMCK. www.nomck.com
26.
November
Høstfest, Dozer MC, Klubbhuset på Saga, Arneberg.
2.

Prosjekt1_Layout
1 04.04.13 14:21 Side 1
Info: www.dozermc.no

SKINN OG LÆR

Vi syr "drømmevesten" din.
Torunn og Turid på Systua Heimdal skreddersyr
skinnvest etter dine mål.
Velg mellom skinn og lær i diverse kvaliteter etter eget ønske.
Vi har også spesialskinn til dekor og effekter.
Vi hjelper deg med kreative løsninger og faglige råd,
så du får detaljene og fasongen du ønsker.
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President

Neste treff på vår smørbrødliste
er International Rally. Vi har
samme tekniske arrangør som
i fjor. TU55 MC vil i år invitere
oss til idylliske Espedalen
Fjellstue i Skåbu 5. - 7. juli. Her

vil årsmøtet også bli avholdt på
lørdag. Møt opp og delta med liv
og lyst. Videre har vi Run To The
Arctic Fun i Storfjord 19.- 21.
juli. Et godt etablert treff som
bør besøkes hvis du har lyst, tid
og anledning. På vestlandet er
datoen for Late summer Run

klar, men arrangørene jobber
med å få avtale med plassutleier.
Vi kommer tilbake med info
om sted så snart det er klart,
sett av helga 16. - 18. august.
Informasjon om treffet kommer
på hjemmesida og facebook. Til
slutt avrunder vi sesongen med

DK ansvarlig
har ordet

om våren, men sola skinner og
det drypper godt omkring, så
det går no rette veien.

Presidentmøte i Tromsø, noe
som var et veldig vellykka og
meget sosialt arrangement. Det
blei både tid til ett obligatorisk
besøk på berømmelige Ølhallen, og hos den lokale HDdealer, slik at delegatene kunne
få shoppet litt. En takk til H-D
Garasjen som ordna barheng på
lørdag, meget sosialt og vellykka.
Så vil jeg bare minne om og
oppfordre alle til å være med
på Norgestreffet som går av
stabelen på Lista 6.-9. juni,
og ikke minst H-DOCN sitt
Internationale Rally i Espedalen
5.-7. juli, ja og selvfølgelig alt
annet som skjer i H-DOCN regi
innimellom.
Skal dere på lange eller korte
turer, bruk vår hjemmeside/
Facebook og legg ut info, slik at

BÅRD “SKALLE” Markussen
Tlf 473 31 080
bharley6@hotmail.com

Ta kontakt med oss: Systua Heimdal as • Heimdalsveien 12 • 7080 Heimdal • Tlf 72848871
systuah@online.no • www.systuaheimdal.no • Vi er også på facebook

Rannei Bakk

Heisann. Så var det vår og
sykkelsesong igjen, eller? I
skrivende stund ser det ikke slik
ut utenfor vinduet. 1,4 meter
snø og 6 blå minner ikke mye

Det skjer mye positivt rundt vår
kjære organisasjon, på messa i
Lillestrøm fikk vi verva mange
nye medlemmer, og det kommer
et jevnt sig av nye. Meget bra
jobba av alle sammen. Vi hadde
DK-samling i Oslo, noe som blei
ei meget vellykka og kreativ helg,
og rapporten derfra får dere
lese om i bladet.
Som ny i systemet må jeg bare
si at jeg er meget stolt av å få
lov å være med på et fantastisk
teamwork.
First Run på Røros blei verdig
avvikla med stor og entusiastisk
deltagelse. Første helga i
April var vi samlet til Nordisk

Final Run på Kyrksæterøra. 14. 15. september er datoen. Ta deg
gjerne en tur dit.
Første helga på mars hadde
vi maratonopplegg i Oslo
med stand på MC-messa på
Lillestrøm og samling for
distriktskontaktene. En travel
men svært trivelig helg. Takk
DK-ene som deltok på møtet
og gamle og nye medlemmer
som besøkte oss på messa.
Vi hadde også lansering av vår
nye nettbutikk denne helga. Gå
inn på hdocn.altiger.no eller på
hjemmesida vår og se på hva vi
har å tilby. Utvalget i butikken
er ikke så stort ennå, men det
vil bli bedre etter hvert. Kom
gjerne med ønsker og innspill på
hva vi bør ha i butikken.
Til slutt vil jeg ønske Elin
velkommen som vår nye
medlemsansvarlig og takke de
andre som har søkt. Hun er
godt i gang med jobben med å
holde orden på oss i registeret.
Lykke til. Da gjenstår bare å
ønske god vår til alle. Jeg skal
ile tilbake til verkstedet for litt
kvalitetstid med vinkelsliperen.
Jeg innrømmer friskt og lett
at for min del bør ikke våren
komme akkurat i morgen...
See yah – Rannei Amalie

vi andre kan se hva som skjer
rundt omkring og kan hive oss
med.
Da gjenstår bare oppfordre
dere alle til å bruke deres DKkontakter og melde inn alt av
treff/arrangementer som skjer
hos dere lokalt, ta masse bilder
og skriv gjerne selv noen ord
om tint og tant.
Så får vi her Nord vente i
lengsel på bare veier (som når
du leser dette forhåpentligvis er
oppfylt) og dere som allerede er
i gang; Take care and drive safe,
vi har ingen å miste.
Så sees vi der ute på veien,
plutselig.
DK-Sjæfen Skalle.
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

nyshaina og bensintanken er full. I
know the feeling.
Ride safe, stay cool!
Jeg oppfordrer ALLE bikera i
Finnmark til to ting:
1) Ta kontakt. Jeg vil ha historier,
bilder, tips om aktiviteter, mc party,
nye medlemmer osv.
Ingen story er for liten eller for stor,
alt er av interesse.
2) Si fra om treff og aktiviteter på
fb sida ”For oss som kjører MC i
Finnmark”.

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei igjen. Ja da sier kalenderen vår,
og vi er klar for å innta veiene igjen.
Utrulig herlig å være motorsyklist.
Og vi har mange happenings å glede
oss til utover det langstrakte landet.
Blir ikke noe langtur på meg selv i år,
siden jeg brukte opp mesteparten
av ferien og pengesekken i USA i
mars. Forøvrig en helt uforglemmelig
tur med gode venner på Daytona
Bikeweek.Vi var 10 stk fra Tromsø.
Det eneste negative var at vi valgte å
være der i kun tre døgn, noe mange
syntes var alt for lite. Neste gang blir
det lenger. For ja, det blir helt klart
en neste gang. Ellers har vi hadd DKsamling i Oslo ei kjempe vellykket
helg, veldig morsomt og få hilse på
de andre DK-ene. En flott gjeng. Da
gjenstår bare å ønske alle en super
MC-sesong. Håper å se mange av
dere på veien i sommer.
Stor klem fra
DK-Laila

HEIDI J. LEINAN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Hey Bikera Frem med solbriller,
halvhjelm og buff, for nå er det vår.
Endelig har vinteren sluppet taket.
Den ble både lengre og kaldere enn
det jeg håpa på. Av aktiviteter nordpå
kan det nevnes mc-julebord i Alta
og 1. juledagsparty hos Ragnarok
MC i Hammerfest. Ellers så har det
vært noen storslåtte arrangement,
First Run Røros og H-D cruiset
blant annet. To meget vellykkede
arrangement.
Med den fine våren, kommer også
den til tider farlige trafikken.Vær
oppmerksom på grus i veibanen,
og ikke minst bilister som ikke ser
oss. Sjekk en ekstra gang rundt
deg selv når du kjører. Kikk i speil
og dødsonen ofte, det kan være
avgjørende i situasjoner.
Så til slutt, kjenner du den deilige
kriblinga som kommer når du endelig
har fått i batteriet, sykkelen står der
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MC hilsen fra Heidi, DK Finnmark.

Distrikt 2:
Nordland

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

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

Hei. En vinter har forlatt oss til
fordel for det vi venter på, nemlig vår
og sommer med forhåpentligvis godt
vær og mc-føre.
Nytt jubileumsår (110) på H-D
fronten byr jo på litt ny snacks, så
møt opp hos din lokale dealer for å
tilfredsstille nysgjerrigheta.
I forbindelse med Open House 4.
mai her i Ballangen arrangerer vi et
lystig lag på klubben på kvelden, for å
absorbere inntrykkene fra nyhetene
som H-D kommer med.

God sommer mc-venner.
Vinteren var over alt for tidlig i år,
fikk så vidt gjort ferdig sykkelen
til sesongstart. Men om ikke lenge
tenker vi vel det samme om årets
sommer også. Tiden går alt for
fort så det er bare å komme seg
ut å samle mil. Ta gjerne turen til
fantastiske Fosen, og kjør gjerne
om Roan, fine mc veier og kaffe kan
vi by på. Lakeside run er et treff
som anbefales, 31. mai-2. juni på
Kyrksæterøra hos Tornados MC.
Norgestreffet på Lista 6-9 juni, blir
helt sikkert bra, med blant annet
Harley Riders Lyngdal som arrangør.
Jeg anbefaler dere også å dra til
Helvete. I Espedalen arranger
H-DOCN International rally første
helga i juli . Og like ved ligger en plass
som kalles Helvete. Der er visstnok
noen jettegryter som er verd et
besøk. Så dette blir nok et “jævli”
bra treff. Samme helg har Giddy mc i
Malm 15 -års jubileum, så det blir nok
ikke enkelt å bestemme seg for hvor
en skal dra. Og husk: det meldes alltid
dårligere vær enn hva det blir.
Øystein

Stay tuned... Knut-Are

Distrikt 3:
JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisan Ja der sitter du altså med
et flunkende nytt Harley News i
handa og snart vårast det i bakkar
og lauvast det i li .. .. .. Må innrømme
for meg selv at nå går tankene mine
mot at nå må snart den forbaskede
snøen forsvinne og veiene bli farbare
for oss på to hjul.Vi har jaggu vært
tålmodige lenge nok nå! I garasjen
min er det rimelig tomt for sykler
med motor, da begge ble overlatt nye
eiere i mars, så denne gangen skal jeg
for første gang i mitt liv kjøre med
levegg, eller «to rom å kjøkken» som
jeg brukte erte kompiser som har
kjørt Ultra’er, Street Glide’s i lang tid.
På en måte blir det å møte seg sjøl
i døra for choppere med stivramme
og springer har liksom vært min greie
i over to tiår nå. Men alt må prøves
sa brura så nå er jeg altså eier av en
Street Glide og er mer enn spent
på hvordan denne sessongen vil bli.
Radio er det også i kåpa så det blir ei
forandring å høre nitimen i stereo,i
stedet for å synge (les: gaule) inni
hjelmen. Det blir nok en del turer og
treff i år også vil jeg tro men satser
på de små egenproduserte i stedet
for de store internasjonale da jeg
for min del setter større pris på å bli
godt kjent med folk og røvere i vårt
og naboen’es vakre land. Ikke et stygt
ord om disse stortreffene men sånn
er nå engang min filosofi, heller flere
små enn et stort.
Håper å se mange av dere trygt
etter veien i år, det ble dessverre for
mange i fjor som enten ble skadet
eller ikke lengre er blant oss, og jeg
for min del ønsker at dere alle kan
sitte om et halvt år’s tid og forbanne
vinteren som kom så alt for fort i år
også enn å ikke kunne gjøre dette.
Til vi sees, det blir sommer i år også
så hold ut!
Jostein
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Nord- og Sør Trøndelag

sagt, ingenting er sikkert enda, men
ha i bakhodet at det kan bli aktuelt i
2017. Folk nedover Europa snakker
fremdeles om Vinstra i 2006, og jeg
gleder meg stort til å være med å
dra i land neste suksess sammen
med dere. Når det gjelder Super
Rally i år, så kolliderer det dessverre
med nasjonaldagen. Jeg kan derfor
ikke reise, men ønsker dere andre
en riktig god tur til Wroclaw i Polen.
Selv om det er tidlig på året enda,
så tror jeg temperaturen såpass
langt syd i Polen skal være bra og at
det blir en fin tur. Arrangementene
står i kø fremover, og det blir som
vanlig umulig å få med seg alt. I år
har jeg mer å hjelpe meg og hadde
store planer om stand både her og
der. Først ut var Motorsykkelens
dag i Ålesund den 25. mai. Der viser
det seg at jeg har arbeidshelg, så jeg
kommer derfor til å sikte meg inn
på andre passende arrangementer
i området. Jeg vil holde dere
oppdatert via Facebook og
jungeltelegraf, slik at dere vet hvor og
når det evt. blir kaffe og sveler å få.
Jeg kunne også tenke meg å få i stand
et ukentlig kaffetreff som gir en fin
tur og hyggelig, sosialt samvær. Mange
har sine rutiner og møtesteder
allerede, så det kunne vært hyggelig
å enten gjøre mer ut av disse
eller supplere med et annonsert
møtested/-kveld. Foreksempel en
kveld i uken eller annenhver uke.
Dette kommer vi også tilbake til
senere. Ha det godt så lenge, kjør
pent og pass dere for bilene. Måtte
vi få en eventyrlig sesong!

Distrikt 4:

Møre og Romsdal
Åge eriksen
958 69 200
aage.eriksen@blubbe.net
Hei igjen. Som det ser ut i
skrivende stund i midten av mars,
er det ingenting som tyder på at
det nærmer seg vår.Vi har hatt
temperatur ned til -30 gradet, så
man blir litt motløs, siden det en
liten periode virket som våren var
på tur. Nok om det, det er jo andre
aktiviteter å sysle med. For egen del
blir det å gjøre noen innkjøp til min
nye sykkel, man ønsker jo å sette sitt
personlige preg på motorsykkelen,
selv om den er ny. Dette er det jo
mange som driver med i disse tider.
Det begynner å haste med å skaffe
tilveie de riktige delene før sesongen
kommer. Ellers så er det enn del
aktiviteter inne på lokaler rundt
om kring, dette er positivt da det
bidrar med å kutte ned ventetiden.
HOG Trondheim serverer vafler
på lørdagene, også ett alternativ.
Norgestreffet står i høysetet, og
det virker som det er ett delmål
for mange, også andre større treff,
for å ikke glemme våre egne. Se i
treffkalender. Håper at det for alle
føles trygt og riktig når vi nå skal
ut på veiene for en ny tilvenning i
trafikken. Ta det rolig, håper alle får
en topp sesong og unngår ulykker.
Lykke til.
Hilsen Åge.

Halayen Godtfolk Siden sist
har Høyanger mc hatt Crew fest,
med stort oppmøte fra fjern og nær.
Igjen var det nye prospekter å hilse
på. Mange tok seg også en tur for
å besøke graven til «Bønna», som
døde så tragisk i en mc ulykke juni
2011. RIP. MC- messen på Lillestrøm
er også unnagjort, med påfølgende
koselig samvær med styret og
Distriktskontrakter i H-DOCN.
Ride Bergen fra Åsane lagde en «
trøstemesse» for bergensere som
ikke kom seg over fjellet. Old
Timers MC har smelt til med
Vårfest og Bluesrock, der de lovet
en uforglemmelig aften med topp
stemning. Dette skulle være en
forsmak på deres 25-årsjubileum i
midten av juni. Også i OTMC er det
nyrekruttering og se. Det er godt
at vi ikke er en utdøende rase. Selv
evakuerte jeg til Spania med aktive
H-DOCN veteraner. Følte jeg trengte
litt avslapping før mc-sesongen, men
gikk på en smell der gitt.
Det har også vært Vikingefest på
Askøy, arrangert av Skjoldmøy MC.
Når bladet kommer ut har også
Speedy Divas arrangert sin årlige
Båttur i den Bergenske skjærgården.
Vårmønstringen går som vanlig av
stabelen 28. april på festplassen,
arrangert av Rolling Thunder MC.
Etterpå følges tradisjonen med
fellestur, samt Grilling hos HDBergen. 1. Mai tur er en selvfølge, og
også i år blir det samlet inn penger til
veldedige formål i Bergen. Leikanger
mc-klubb feirer sitt 15års jubileum
på vårmønstringen 11. mai i Sogn.
Der lokker de med Spitefire og
Backstreet girls. Mange Harleyfolk
vil nok også i år finne veien til
Hardangertreffet. Hardanger MC
har også jubileum i år. De kan sko
seg med 20 år på jernhestene sine. I
Florø MC er det full fart, mens hos
Rallis MC i Årdal er det knusende ro.
Og sevjen stiger. Hæppy skvætt
Sjølvaste Anne

vi får en etterlengtet forandring på
distriktene her i sør, noe som jeg
ser frem til og tror dette kan bli
mye bedre for dere medlemmer
som ikke har fått den oppfølgingen
jeg føler dere skulle hatt. En DK
«rekker» ikke rundt til alle. Kommer
mer tilbake til dette senere. Skal
dere ut på mc-tur, gi beskjed, eller
gå inn på Facebook og følg med
på «MC klubber i Agderområdet».
Der kan dere dele arrangementer,
få greie på hva som skjer og treffe
likesinnede. Jeg må innrømme at
det finnes mye greit på Facebook,
selv om jeg personlig ikke har vært
så aktiv selv de siste årene. Tips og
triks til Sportster-eiere får dere også
gjennom gruppa «Harley Davidson
Sportster Riders» på Facebook.
I stedet for å sitte foran dataskjerm,
nettbrett og telefoner, er det nå
når det blir sommer bare å komme
seg ut på hjul. Kjør pent og sikkert,
veiene her i sør er ikke sikre, med
langsgående sprekker og andre
overraskelser. Ikke la dette spolere
hele den flotte sesongen som ligger
foran dere. Er det noe dere lurer på,
som jeg kan hjelpe med, fortsett med
å skrive mail eller ring meg.
Ha en fantastisk start på sesongen.
Let the wind tattoo a grin on your
face! Beste hilsener fra DK Ernst

Distrikt 6:

Oslo, Akershus, Østfold

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

det er viktig at vi møtes en gang i
mellom for å snakke sammen og få
nye ideer. Summa summarum ei travel
men fin helg. Når dette bladet er
ute til dere medlemmer får vi satse
på at det virkelig er blitt mc-vær og
føre, og at vi er ute på veien og nyter
sesongstarten. Det blir som vanlig 1.
mai frokost på Nebbenes klokka 10
og utover.Velkommen innom. Ønsker
dere en toppers sesongstart og
håper å møte dere langs veien eller
over en duggfrisk pils et eller annet
sted... Vidar.

Distrikt 9:
Oppland, Hedemark

Ny DK!
Vi trenger en ny medarbeider i
dette området.Vil du gjøre en
innsats for H-DOCN, ta kontakt
med DK-ansvarlig Bård ”Skalle”
Markussen, mob: 473 31 080 eller
mail bharley6@hotmail.com

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

Ny DK!

Vi trenger en ny medarbeider i
dette området.Vil du gjøre en
innsats for H-DOCN, ta kontakt
med DK-ansvarlig Bård ”Skalle”
Markussen, mob: 473 31 080 eller
mail bharley6@hotmail.com

Distrikt 8:

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

Margareth Krumsvik
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com
Heisann! Endelig er den mørke
årstiden definintivt over for denne
gang. En liten forsmak på sesongen
fikk vi på MC-messa på Lillestrøm,
der vi hadde stand. Responsen var
god og i løpet av helgen fikk vi hele
25 nye medlemmer! Vi fikk 41 nye
medlemmer de første 13 dagene av
mars, så rekrutteringen må sies å
være svært bra. Hjertelig velkommen
til alle nye, vi trenger dere alle, og
dere kommer ikke til å angre på
innmeldingen. Som noen av dere
kanskje vet, vurderes det om vi skal
søke om Super Rally igjen. Årstallet
som har vært diskutert er 2017,
så det er bare å stå på i vervingen,
vi trenger alt som tenkes kan av
ressurser. Jeg kan også nevne at
vi kommer til å trenge en god del
frivillige til innsjekk, vakthold, butikk
etc.Vi håper at flest mulig av dere vil
være med å gjøre en innsats under
dette fantastiske arrangementet. Som

Det er lite nytt å melde fra
Nordvestlandet. I skrivende
stund i slutten av april er det lite
vårstemning. Det er kaldt , mye snø
og is. Likevel er jeg i full gang med litt
skruing og håper å få start i år også,
men det er nok ingen garanti for det.
For Hege begynner å bli litt lunefull.
Ellers håper jeg å se mange til
sommeren på veien, ved veien eller
på et treff et sted.

Distrikt 5:

S. og Fjordane, Hordaland

ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com

ernst arvid seland
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Kjære Harleyvenner! Da er
vi der folkens, klar for kick off. Har
ventet med lengsel på at våren skal
komme til oss her i sør i år. For
første gang på lenge har vi hatt en
«vanlig» vinter og vår, med kulde og
snø til nærmere april. Håpet er at
sommeren skal slå ut i full blomst
dette året. All lengsel som følger
den mørke årstid gjør at det føles
desto bedre å komme seg ut på to
hjul på veiene når sesongen starter.
Vi DK-er hadde en flott helg i Oslo
første helgen i mars, der vi var samlet
til møte, arbeid på mc messa og
festligheter. Jeg må bare si at vi er i en
organisasjon med en fantastisk gjeng.
Det blir som en familie, der brødre
og søstre møtes og har det perfekt.
Jeg vil også benytte anledningen til
å ønske velkommen vår nye DK
her i vestre deler av distriktet, Per
Skogestad. Ser frem til å samarbeide
med denne karen. Det ser ut til at

Vidar opheim
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Hallo. Da sitter man her igjen da og
skal prøve å krote ned noen ord.Vi
har kommet til midten av mars når
jeg skriver dette, og det skal liksom
være den første vårmåneden. Men
med nattetemperaturer ned mot -20,
er det foreløpig lite som minner om
vår. Men vi får se positivt på det og
håpe sommervarmen kommer når
den skal i år. Det har vært en travel
etterjulsvinter, som startet med et
kjempemorsomt First Run på Røros.
Oppmøtet av tøffe bikere var bra, og
selv om det de fleste kom på fire hjul.
Unntaket var ei sprek 17-årig jente
på lett mc. Tøft! Vi har også vært på
mc-messa og vist oss fram med stand.
Det ble mye jobbing i forkant, for
og få alt klart, men når messa først
er i gang, var det bare moro.Vi fikk
besøk av masse hyggelige folk og vi
fikk ganske mange nye medlemmer.
Samtidig som mc-messa, hadde vi
samling for Distrikskontaktene, og
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Lesernes Bilder

Venom custom choppers,

.
Foto. Jostein Mo Anderssen

Vakker knucklehead i Da
sommeren-10. Foto, Per
Skogestad.

Tampa FL av Ernst Arvid

Seland.

12.Foto; Margareth Krums

vik.

nmark

På tur til Frya 2011, avreise
fra setra til Ted.
Foto Jostein Mo Andressen
.

Bagger bike Biketoberfest FL av
Ernst Arvid Seland.

Torget februar, Magne Tan
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Valldal, en fin maidag i 20

gen.
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DK-er med Irishbart.Foto

Benzin: Skummel type fra
Nord, ofte
observert på motorsykkel
både i inn og
utland. Foto: Red..

, Doctor.

Fat Bob vs. Fat Boy, Foto, Ma

gne Tangen.
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295:-

Jack Hammer Metal Flake.

Retro flake.
Klassisk sadel och sockerbit i retro-stil.
Främre fäste medföljer till förarsadeln.
Sadel 1 695:- Sockerbit 1 095:Luftrenare.
”Skull” i svart och krom.
Svart och krom 1 495:-

Tanklock.
”Skull” vänster eller höger.
Styckvis
375:-

Flera delar på

www.bikeline.se
AMD ”Glitter”.
Hjälm med flake.
E-godkända.
Storlekar:
54-55-56-57-58-59
2 295:Munkjacka.
Kraftig jacka med foder av kevlar och blixtlås i
metall. Två fickor med blixtlås fram och innerficka till mobilen. Komplettera med ryggskydd
och skydd för axlar och armbågar.
XS-5XL 2 295:Skydd 350:-

-

:
135

-

:
350

20W-50 mineral

-

:
105

Lagerfett.

:5
2
1

Transolja

-

:
125

Växellådsolja XL

:- 40:- 5:0
2
1
9
2

:- 10:0
1
1
1 Bromsevätska
Dot 4
:5
4
1

20W-40 syntet 20W-50 delsyntet 20W-50 mineral Framgaffelolja 10W och 20W

NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE
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Grafisk produksjon: mags as
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Bromsevätska
Dot 5

