2013

3-2013

Nr. 3 • Årgang 27 • Blad nr. 121

Innhold:

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

2

Nr. 3 - 2013

5 Redaktørens spalte
6 Company feirer 30 år
8 Mjølner MC gjenoppsto
11 USA inspirert crossbones
14 Midgard MC slo på stortromma
16 Amund Maarud rocket i gang
		 treffsesongen i Odaln
20 Siste fjorden rundt?
21 1. mai frokost
22 Fakkelmannen H-D på tur
23 Softail Break Out på Konsvingerveier
24 Ship O´hoy til Kiel med
		 Harley-Davidson og Rock
27 Har det gøy sammen
28 Sleipner MC fikset opp
		frimerkesykkelen
31 Utlån, medlemsbibliotek
32 B.R.O. oversikt
33 En annerledes familietur
38 Med Speedy Divas til sjøs
40 Custom Service avvikler driften
43 H-DOCN galleri
44 Petterns Superrallyrapport
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
Da er vi jammen kommet til
nummer tre i dette året alt.
Hurjedan meg som tida går.
Selv har jeg alt passert 5000
kilometer på to hjul, og synes
det er ganske greit. Ikke har det
regna veldig mye heller, tror jeg
passerte 3000 kilometer, før
jeg var på med regndressen. Så
dette lover bra for sesongen. Jeg
nekter å være yrbiker, og er en
ukuelig væroptimist. (For de som
ikke vet hva en yrbiker er, kan jeg
forklare at det er de som sitter
hjemme fordi det meldes om
bittelitt nedbør på Yr.no.)
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.
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Tlf: +47 913 84 050
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,
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
medlemskontoret@h -docn.no

Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
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,
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Jeg har et eksempel. Her for
noen uker siden hadde jeg tenkt
meg på en liten motorsykkeltur,
sånn cirka 50 mil på ett par
dager. Sjekka Yr før jeg dro og
der meldte de opp til 23 mm
nedbør på deler av strekningen
begge dagene. Men det ga jeg
rett og slett f... i. Jeg pakka ned
regntøy og skoposer og dro
avsted. På hele turen hadde jeg
max ti minutter med litt småregn.
Hva om jeg hadde sittet hjemme
på grunn av duste-yr sine dystre
spådommer. Jeg ankom reisens
mål i strålende solskinn,og slik
var det også da jeg kjørte hjem
igjen. Jeg vet at jeg har skrevet
om dette før, men jeg mener
seriøst at vi kan da ikke sitte
hjemme og la mc-livet passere
oss, fordi om de melder litt
regn. For det første er skinnet
uansett tett, og for det andre er
det veldig ofte at de melder feil.
Faktisk opp til 70 % av gangene.

Tenk på det du, neste gang du lar
Yr.no bestemme over livet ditt...
Det andre jeg vil skrive litt om
i denne lederen er ulykker. Som
mange har fått med seg, var jeg
selv ganske uheldig opp til flere
ganger i fjor. Men som hell i
uhellet, var det kun materielle
skader som var resultatet at
disse ulykkene. Jeg har heldigvis
ikke blitt redd etterpå, men jeg
må nok si at jeg har blitt mer
forsiktig. Jeg trodde selv at jeg
kjørte ganske defensivt, men jeg
har har nok skjerpet meg enda
litt i så henseende. Kommer
den bilen til å stoppe? Har den
kjerringa der sett meg? Ligger jeg
for nær forankjørende nå? Og så
videre.
Det er viktig å huske på at
marginene i trafikken er
minimale, og at noen bittesmå
forholdsregler faktisk kan redde
både liv og materielle skader. Det
viktigste vil jo alltid være at man
er like hel, om man har vært med
på et krumspring. Selv om det er
irriterende med forsikringssaker
og trege takstmenn, har man
gjerne forsikring og ting kan
erstattes. Men mennesker
kan ikke ertattes, og derfor
maser jeg som vanlig om at du
må kle deg skikkelig, selv om
sola skinner og det er varmt.
T-skjorte og tennissko er ikke
kjøreutsyr! Skraper du asflaten,
er det garantert asfalten som
går av med seieren uansett i
det antrekket. Når jeg tenker
på hvordan mine skinnklær

så ut etter en 100 meters tur
påasfalten på ryggen, vet jeg i alle
fall at jeg er glad dette var bare
ei skinnjakke og ikke meg.
Flere av mine venner har også
vært ute for ulykker i det siste.
Men hva kan man gjøre? Jeg tror
at man er 100 % konsentrert i
alle fall er viktig. Kjører man i en
kø av biler, skal man ikke titte på
noe ved siden av veien i mange
sekunder, før plutselig idioten
foran deg har bråbremset for
et eller annet, og man nesten
er på bakluka hans. Så stay cool,
vært på alerten, hold avstand og
oppfør deg som om alle bilister
er både blinde og døve, for det
er de faktisk noen ganger. Jeg
vet at de aller fleste av dere
vet dette og lever etter det,
men slikte ting kan aldri sies for
mange ganger.
Vi er for fullt inne i treffsesongen,
og som vanlig er det for lite
tid og penger og alt for mye å
være med på. Jeg vil som alltid
anbefale dere om å støtte opp
om våre egne treff, da besøkende
er et absolutt must for å kunne
opprettholde aktiviteten i
klubben. International Rally i
Espedalen er nok overståått
når du leser dette, Run to the
Arctic Fun foregår i de dager
bladet er ute, om ikke Posten
kødder det til igjen som de
pleier. Late Summer Run går ut,
da arrangørene ikke klarte å få
klarhet fra de som eide plassen
der det skulle arrangeres, og da
blir neste post på programmet

Final Run på Kyrksæterøra i
September. I stedet for Late
Summer Run anbefaler jeg å
besøke ett eller flere av våre
naboland, og deres Internationale
run. Plakat finner du lenger bak
i bladet.
Til dette bladet har det vært
bra tilgang på stoff, og har du
sendt inn noe og det ikke kom
på trykk i dette bladet, ligger
det nok på vent til nummer
fire. Plassproblemer er et
luksusproblem for en redaktør,
men den som venter på noe
godt, og så videre... Og for all
del, ikke slutt å send inn stoff for
det, det kommer nok vinter og
stofftørke også dette året, selv
om det er leenge til enda.
Til slutt, litt medlemskontorinfo.
Husk å melde adressforandring
når du flytter, en sms eller en
melding på Facebook funker fint,
eller du kan ringe eller sende en
mail. Det er så dumt om bladet
ditt blir liggende her og ikke
kommer fram til den som skal ha
det. Send meg mailadresse, så får
du brukernvn og passord til din
egen info på hjemmeisida. Der
kan du sjekke at din kontaktinfo
er oppdatert.
Until we meet, stay cool and
drive safe.
Redaktøren.

5

Company feirer 30 år

Companygutta samlet, minus Henrik, som måtte dra på jobb. Fra
venstre Johnna, Henning,Eivind, Arne, Lars, Francesco og Simen. Bak
fra v. Kjell og Per Jan.

Mange lurer på hva som skjer med
Company mc, etter at det gjennom
årene har vært mye snakk om hvorvidt
de får beholde huset sitt eller ei. Vi dro
på kaffebesøk til gutta i Gamlebyen,
som planlegger 30-års jubileum på
sensommeren, og som definiftivt ikke har
noen planer om å flytte ut med det første.
Tekst/foto: Elin Bakk
Hver onsdag serveres det
kaffe til klubbmedlemmer og
besøkende i det røde murhuset
på en av Oslos beste tomter, selv
om de siste års aktive bygging
har ødelagt litt av utsikten deres.
Fra hagen kan du skue ut over
Oslo, der nye bygninger dukker
opp stadig vekk.
Glapp under nesa
For en stund siden var klubben
på nippet til å få kjøpe huset,
til en nogenlunde vettug pris.
Men i siste øyeblikk dukket
jernbaneverket opp, men nye
planer for Follobanen, som
skal legges i tunnell omtrent
rett under klubbhuset. De
vil ha muligheten til å kunne
ekspropiere eiendommen i tilfelle
det dukker opp settningsskader
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når de begynner å borre og
sprenge i grunnen.

- Så det glapp rett under nesa
på oss kan man si, forteller Arne
Aarum.
Klubben kan ikke gjøre noe
annet enn å avvente, og har
underveis en god dialog med
Jernbaneverket, slik at de til
enhver tid vet hva som skjer.
Tunellen skal være ferdig i 2020,
så de regner med de får være i
fred til da i alle fall. Naboblokka
har fått bygd en mur foran huset,
siden den drev og flytta på seg
ei stund. Og om Companyhuset
vil stå i ro kan bare fremtiden
fortelle. Imens tar de en dag av

Hvor mange bikere trengs til å få start på en vintersøvnig shovelhead.
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gangen, og i dag er det store
spørsmålet om chopperen til
Evind vil starte etter vinterhvilen.
Flere av klubbens medlemmer er
engasjert i kicking og gode ideer,
for å få fyrt shovelen.

berømt for på slutten av 80-tallet.
Da de passerte 20 år på veien,
ble det markert med både
trikkefest og hageparty. Siden
den gang har hagen krympet litt,
etter hvert som trafikkmaskiner
og veier har kommet nærmere.
Men fest blir det, riktignok ikke

på trikk, men i deres klubbhus
i Gamle Mossevei. Det vil bli
matservering, og flere band skal
sørge for musikken. Festen blir
på lørdagen, og de håper at deres
bikervenner tar turen og feirer
sammen med de.

Og om noen ikke har fått det
med seg, skjønner de nok etter
denne artikkelen, at det som
sto i siste HN om at Company
mister huset sitt var bare tull
og pølsevev. Enkelte journalister
bør kanskje bli flinkere til å
sjekke sine kilder, og ikke minst

sjekke at det ikke står 1. april på
kalenderen.

Noen av gutta samlet i baren.

Utsikt fra hagen.

Ikke mange MC-klubber kan skilte med en fasade og utsikt som
Company har.

Henning ble innleid som kicker, mens sykkeleeieren klør seg i hodet,
og Johnna betrakter det hele på avstand, og kommer med mer eller
mindre oppmuntrende kommentarer. Et kjent scenario.

Bikeroptimisme
Inne i huset kan man blant annet
skue Johnnas Balisportster, som
har dukket opp fra kjelleren da
han flyttet båsen sin opp i første
etasje. Hvem som har mest bra
å ha greier i Company skal ikke
jeg bedømme, men jeg tror nok
Johnna ligger godt an. Og regelen
sier ”Den som har mes greier
når man dør, vinner”. For Johnna
og flere andre med mange
prosjekter er vel heller mangelen
på tid enn deler, problemet, og
mange bikere jeg kjenner bør
nok klare en alder på rundt 300
år, for å rekke alt de har planer
om. De fleste i Company har
flere sykler, noen opp til fem!
Da jeg var på besøk var det tre
medlemmer som alle hadde
havarert sykkel på samme helg!
Flaks at man har flere, sier nå jeg.
Jubileum
Ellers driver de og planlegger
sitt store jubileum, som skal
arrangeres i august. Det blir nok
ingen trikkefest, som klubben var
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Siste fjorden rundt?

1. mai frokost
H-DOCN-frokosten, som arrangeres på
Nebbenes Nord, med vår ikke ukjente
styremedlem og kokk Vidar Oppheim som
primus motor og kakebaker, er blitt en
tradisjon her på Østlandet.
Tekst/foto: Elin Bakk

Blide Fjorden Rundt-deltakere.

Riggen MC, Trondheim, arrangererte
lørdag 11. mai i år Trondheimsfjorden
rundt for 20 året på rad. I dette aldri så
lille jubileumet, annonserte de også at
det var siste gang denne begivenheten
skulle skje.

Fjorden Rundt turene i snøvær
og med lite folk, for jeg kunne
tydelig høre at dette syntes de

var suksess og at kanskje, men
bare kanskje, blir det arrangert
flere år. Jeg håper det.  

Tekst/foto: Remi Breivikås

Dette med bakgrunn i litt for
lite oppmøte de siste årene. Men
i år slo både været og oppmøtet
til. Fjorden rundt 2013 startet
som vanlig på klubblokalet til
Riggen MC, og hele runden er
på vel 25 mil. Tid for avgang
var kl. 12 på formiddagen, og
hele rekken av motorsykler
satte kursen nordover. Ruta
går fra Trondheim, på E6 mot
Levanger. Her ble det en stopp
på Gråmyra hos Tower MC. De
serverte forfriskninger og noe å
bite i. Da folket hadde spist og
drukket ferdig, gikk turen videre
på E6 helt fram til veikrysset
på Røra, hvor de som vanlig
fulgte rv. 755 hele veien fram
til fergeleiet mellom Rørvik og
Flakk . Rekka med sykler ble så
slukt av ferga og fraktet over
fjorden. Turen ble som vanlig
avsluttet på Riggen MC med mat
og drikke for de som ønsket det.
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Utpå kvelden har de også en fest
med livemusikk og gode greier.
Flott natur
Undertegnede har kjørt denne
runden mellom 10 og 20 ganger
. Siden det ble et lite glass
eller fler med et par kompiser
fra Hula-gjengen i Trondheim
på fredagen, ble det til at vi
slengte oss med kortesjen da
den passerte Inderøy i år. Det
er herfra den beste delen av
turen starter. Over fjellet inn
mot Leksvik er det masse
fine svinger og flott natur, og
når Trondheimsfjorden åpner
seg igjen etter noen mil på
”fjell” asfalt, kan vi se over til
Trondheim. Et fantastisk skue. I
år var været bare helt nydelig,
og det å kjøre i en kortesje med
over 100 harleys var en utrolig
opplevelse. De jeg snakket med i
Riggen MC hadde nok glemt alle
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Gøy på tur.

Fergekø.

Også i år strømmet det på med
sultne bikere, som var ute på
sin 1. mai tur. Ikke alle har fått
med seg at frokostbuffeeen har
spesialpris for bikere denne
dagen og at kake er inklusiv
i prisen.Vi får satse på bedre
reklame neste år. Og det er ikke
hvilken som helst kake, men en
nydelig bløtkake, egenhendig bakt,
pyntet og gjort klar av klubbens
egen kokk, som også arbeider på
stedet. Det går med fem kaker i
en sånn H-DOCN frokost.
Mot Nesodden
Folket koste seg med god mat, og
planer ble lagt for å kjøre Mjøsa
rundt eller andre ruter. En gjeng
fra Oslo, Kongsvinger, Eidsvoll og
undertegnede valgte å droppe
Mjøsa rundt i år, da det bygges
vei på begge sider av den. Planer

Disse blide damene koste seg
heller i Hydra MC sine lokaler, i
stedet for å kjøre til Drøbak og
spise is.

ble lagt, og valget falt på å kjøre
til Hydra MC på Nesodden, som
også har samlig på denne dagen.
Det ble kjørt på småveier, via
Enebakk nedover til Nesodden.
Turen tok betraktelig mer tid
enn planlagt, på grunn av kjøring
på småveier, og at vi kom midt
oppi et sykkelritt. Det ble en del
stanging der det dannet seg køer
av biler etter syklistene.
Fin tur
Men vi fikk kjørt en del nye
veier, sola skinte, selskapet var
hyggelig, og selv om de fleste
hadde dratt til Drøbak for å spise
is da vi kom til Hydra MC, hadde
de varm kaffe i klubbhuset, der
ikke riktig alle hadde dratt på
tur.Vi var der ikke så lenge, for
noen av folka fra Kongsvinger
hadde en tidsplan å rekke.

Selv valgte jeg å henge meg på
gjengen fra Kongsvinger hjem
igjen. Da slapp jeg det kjedelige
veiarbeidsområdet langs Mjøsa,
og ikke minst fikk jeg med meg
en deilig middag på Sanngrund
kafe ved Skarnes sammen med

H-DOCN-flagget fires og folk saler på.
resten av selskapet. Da jeg
parkerte hjemme i sjutida hadde
jeg gjort unna nesten 50 mil
siden jeg dro hjemmefra kvelden
før, og det synes jeg er akkurat
passe for en 1.mai tur i fint vær.

en god frokost gjør
godt før en lang dag
i salen

Kokken sjøl tar en
prat med gjengen fra
Kongsvinger.

Vidars nydelige bløtkake.
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Softail Break Out på
Konsvingerveier

Helge sin flotte Softtail Convertible CVO.

Første pinsedag møtte åtte sykler og ni
personer fra klubben, som holder til på
Øyer, på vårt faste møtested på Esso i Øyer
for en felles kosetur i det flotte været.
Tekst/foto: Odd, Fakkelmannen H-D, Øyer.
Turen gikk nordover E6, og
på Tretten hengte Hilde og
Sportsteren seg på .Videre gikk
turen til Frya hvor vi møtte Svein
Inge. Dermed brummet totalt
ti sykler oppover Venabygda og
opp til Ringebufjellet. Turen over
fjellet og ned til Atna var helt
fantastisk. Fin vei, knallsol fra blå

himmel og sommertemperaturer.
På kroa på Atnasjø hadde vi
kaffekos ute ved et gedigent
steinbord.
Litt lenger oppe ved
Sohlbergplass har Veivesenet
bygget et fint utsiktspunkt
med imponerende utsikt mot

Rondane.Vi vurderte ei stund å
kjøre om Folldal og Hjerkinn,
og E6 hjem igjen, men ble enige
at turen over fjellet var så fin,
at vi tok samme veien tilbake,
for å få muligheten til å stoppe,
bare for å nyte utsikten. Tempen
lå på fantastiske 22 grader på
høyfjellet. Fantastisk.
Det ble en ny stopp hos Trond
på Caddillac Diner på Tretten,
hvor det ble kaffe, is og burger.
Alt i alt en kjempefin tur på ca
16 mil, sammen med gode venner
i klubben. Bare så synd at ikke
flere ble med, da klubben teller
Fin utsikt mot Rondane.

Trivsel.
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hele 34 medlemmer med egen
H-D. Det ville blitt litt av et skue
med så mange gromme sykler i
lang rekke over fjellet, men det
kommer vel flere anledninger.
Takk for turen.
Måtte sommeren bestå av bare
pent vær og mye sykkelkjøring...

En gang i året kommer Lazy
Boyz til Kongsvinger, for å la oss
prøvekjøre nye modeller. Jeg
ringte redaktør Elin for å tipse
henne, og før jeg vet ordet av
det, har jeg lovet å prøvekjøre en
Breakout og skrive om det.
Gliset jeg har da jeg leverer tilbake
sykkelen kan vanskelig skjules.

Tekst/foto: Bjørn E. T. Larsen

To kameler skal svelges
før jeg setter meg på den
dragsterlignende jernhesten.
Både softail og 240 bakdekk.
Min erfaring med softail
begrenser seg til noen måneder
med en 1992 modell, som logret
med halen i svingene. Ellers er
det bredeste bakdekket jeg har
kjørt med tidligere 160 dekket,
som sitter på Street Boben jeg
kjører nå.
Sittehøyden er på behaglige
66 cm og framflyttersettet er
plassert innenfor rekkevidde
for en kortbeint skogfinne.
1690 ccm og et dreiemoment

på 130 Nm garanterer for
trøkket . Gaffelen er raket litt
mer ut enn tidligere softailer, og
sammen med framhjulet på 21
tommer, dragbarstyret og det
18 tommers 240 bakdekket, får
jeg umiddelbart assosiasjoner til
stripa på Gardermoen.
Litt uvant er det med en gang,
med den lave sittehøyden og en
uvant gaffelvinkel, men vel i gang
på vei nordover langs Glomma,
slapper jeg av på en uventet
tight og kjørbar maskin og får
assosiasjoner til Queens ”I want
to break free”. Jeg overmannes
av en herlig kjøreglede. Sykkelen

minner faktisk litt om en V-Rod,
inntil jeg slår over knappen som
styrer lyden på eksosanlegget
(ekstrautstyr), og hører vrælet
som forfølger meg oppover
Glommadalen.
Jeg tar meg i å begynne å ønske
meg en softail, som denne
sykkelen her. Den er sportslig
og tett og fin å kjøre. Det kan
virke som om H-D har funnet
en perfekt match mellom
gaffelvinkel, hjuldimensjoner,
dekkbredder og profiler.
Dessuten liker jeg det sportslige
utseendet og en del detaljer på
sykkelen. ”They say custom don`t

come in a box, but his is pretty
close!”
Distriktet er gudskjelov, i denne
sammenhengen, flomherjet,
så omkjøringene er mange og
demokjøringa ender med rundt
60 kjørte kilometer. Jeg klarer
ikke helt å skjule smilet i det jeg
leverer sykkelen til tilbake til
Henning og Tommy fra Lazy Boys.
Håper dere fikk noe på blokka
og kommer igjen en annen gang.
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Ship O`hoy til Kiel med
Harley-Davidson og Rock
Skybaren er et alternativ hvor en får flott utsikt over
fjorden før den seriøse festingen starter.

Trivsel på tysk jord.

Baren midt i båten er et treffsted både for å
slukke tørsten og å treffe nye og gamle venner.

I år igjen var det duket for H-D Cuise til
Kiel og atter var suksessen et faktum.
Det er alltid like hyggelig å møte gamle og
nye venner over et glass eller to, og høre
på god musikk.
Tekst: John B. Malden
Foto: Jøran Juveli Marstrander
Cruiset var fra torsdag 11. april
til lørdag 13. april, og ifølge
Color Line var det påmeldt i
underkant av 1000 personer.
Alle i festmodus og like blide.
De ansatte hos Color Line var
like imponert i år som ifjor og
også året før, over oppførsel
og innstilling til de ”skumle ”
bikerne. De har aldri så lite
problemer ombord som når vi
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inntar båten.
Hele båten er bare smil og lutter
glede. Selv de tyske pensjonistene
på turen bare gliste.
Det oppsatte programmet var
variert og med noe for enhver
smak. Her var alt fra konserter
i storsalen, til intimkonserter i
puben. Båten var blitt ”pyntet”
med flotte Harleyer og mcpraten gikk livlig, sammen med
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hyggelig representanter fra
Harley Davidson Østfold,Vestfold
og Lazy Boyz i Oslo. Flere
passasjerer ymtet frempå at de
ønsket seg en salgsstand med
Harleystash og det kan jo kanskje
være en tanke til neste år.
Bra musikkprogram
Torsdagen kunne vi både få med
pubmusikk med duoen Mad
Hatter og konserter i salen
med Live Wire som er et Ac/Dc
coverband, samt The Quireboys.
Etter noen artige timer i Kiel
fredag på stampuben til de fleste
nordmenn, var det duket for nye
konserter ombord. James King
var et for undertegnede nytt
bekjentskap, og det svingte godt
i puben av musikken hans. Særlig
da han fremførte flere klassikkere

av Jimi Hendrix . Kanskje noe å
tenke på for klubber som skal
arrangere fester, siden musikken
hans passer midt i blinken for
den slags.
Fredag ettermiddag var det
duket for A Saucerful of Secrets,
et Pink Foyd tribute band som
imponerte de mange tilhørerne,
samt en flott avslutning av
kvelden med Papa Mule og
Fidlers Green. Sistnevnte
serverte irsk folkrock så
rockefoten dundret og gikk.
Folk gleder seg allerede til neste
år og er klare for nok et Harley
Davidson Southern Rock Cruise.
Dette er et must folkens.Vi sees
nok igjen da.

God stemning i konsertsalen, mange gode artister underholdt.

Alltid stor stemning og mye latter på den lokale pub`n i Kiel. Billig
øl og god mat er ikke å kimse av..

Mr. King var helt konge i baren. Gutta spilte tøff musikk med blant
annet en del Hendrix låter.
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Saucerful of Secrets, Pink Floyd coverband, holdt en flott konsert.

store events i løpet av året. Blant
annet arrangerer de familiedag,
mopeddragrace, snøscooterdrag,
vårtur og høsttur. Neste år har
klubben 10 års jubileum, og som
de selv sier, da blir det skikkelig
fæst!!

Bikes.

I den norrøne mytologien var Heimdal
gudenes vaktmann, som ingen kom seg
forbi. Heimdal MC Trondheim er kanskje
ikke gudenes vaktmann, men de er heller
ingen sinker.

og utland. I fjor var mange av
medlemmene på Norgestreffet
i Lofoten. Ellers pleier turene å
gå til Stockholm, København og
sørover. Heimdal MC er en sosial
klubb. De arrangerer mange

Kick-off
1.mai har klubben sin årlige
Kick-off, med Trondheimsfjorden
rundt tur. I år ble turen lagt til
første helga i mai. Turen gikk fra
Statoil på Klett, via Orkanger,
med ferge til Fosen og fjorden
rundt, før de endte opp ute på
flotte Stadsbygda, Rissa. Der
ordnet de til stort grillparty i
Heimdal MC stil. Heimdal MC
er en trivelig gjeng som liker å
ha det gøy sammen. De stikker
seg ikke ut på noen måte, de er
uavhengige og på godfot med alle.
Det handler om å kjøre sykkel og
ha det gøy sammen, det er det
viktigste.

Tekst/foto: Heidi J. Leinan
Fidlers Green holdt en flott konsert som fikk rockefoten til både og folket til å danse.
Klubben ble startet i 2004, og de
teller i dag 10 medlemmer. Dette
er en blandaklubb, men det er
flest Harleyer i sykkelparken.
Medlemmene er som i andre
klubber, vanlige familiefolk, i
full jobb og som har en felles
lidenskap for to hjulinger. MChuset på Bratsberg leier de.
Dette huset brukes til å samle
gjengen for møter, til skruing og
reparasjoner og selvfølgelig til

I fergekø.
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kaffekvelder. I kjelleren har de
verksted, med verktøy, løftebord,
sveiseutstyr og mye annet. Der
skrur de og har sine prosjekter.
For tiden er et chopper prosjekt
og et bobber prosjekt i gang. Det
skal bli spennende å se hva som
dukker opp etter hvert.
Aktiv klubb
Klubben er forholdsvis aktiv
med og har mange turer i inn-

Gjengen i Heimdal MC.

Framme og klare for leskende drikke.
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Sleipner MC
fikset opp
frimerkesykkelen

Postsykkelen sammen med noen av karene fra Sleipner MC, postens folk og Tom og fra Lazy Boys.Foto, Jo Teigen.

Harleyfrimerke. Foto, Posten Norge.

Erik Grøndalen Albertsen på postsykkelen, som han gjorde mesteparten av makeoverjobben på. Flere Sleipnere fulgte sykkelen tilbake til postmuseet.

Posten har gjennom årene vært tidlig
ute med å ta i bruk nye kjøretøyer, men
dagens røde postbiler kan ikke måle seg
med stassykkelen fra 1932, som etter
å ha fullført sin gjerning med å frakte
posten rundt til folk, i mange år har hatt
tilholdssted på Postmuseet i Lillehammer.
Sykkelen har nå fått æren av å pryde ett
av frimerkene i serien Postkjøretøy, men
først måtte den komme på hjul igjen, og
det sørget karene i Sleipner MC for.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Tormod Antonsen/Posten Norge
Da gutta fra Sleipner MC kom
inn i bildet, hadde sykkelen ikke
vært startet opp på ti år, og den
bar preg av at den hadde hatt
det litt fuktig. Men karene så
ikke svart på jobben, og tidlig
på vinteren ble sykkelen fraktet
til klubbhuset i Vingrom, der
den fikk en skikkelig makeover.
Sykler ble ryddet unna og for at
den ikke skulle føle seg ensom
fikk den plass sammen med en
1948-modell.

28

Mange timer
Mange arbeidstimer senere da
våren kom, var sykkelen ferdig
og kjøreklar, og det ble en liten
æresrunde langs Mjøsa, mens
NRK filmet for Norge Rundt.
Men det ble ikke den eneste
oppmerksomheten den fikk.
Sykkelen ble også fraktet til Oslo
for å være med på lanseringen
av Postens nye frimerke med
bilde av sykkelen på. Hit ble den
ledsaget av noen av karene i
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Sykkelen ankommer frimerkelanseringen. Foto, Tormod Antonsen.
Sleipner MC, og folk fra Harley
Davidson Norge var også tilstede
sammen med postens folk.
I verdensklasse
I 1926 kjøpte Oslo postkontor
inn fem knallrøde HarleyDavidson-sykler med sidevogn
til postinnhentingen. Etterhvert
fikk de flere, som modellen fra
1932, som er avbildet på de nye
frimerkene. I dag, mer enn 70 år
senere, er den fortsatt i kjørbar
stand, takket være Sleipner MC

– Det er veldig hyggelig å kunne
gjengi Postens klassiske HarleyDavidson på frimerke. Denne
sykkelen var det beste man
kunne få da den kom ut i 1932,
og Harley-Davidson er fortsatt
i verdensklasse for MC-frelste,
sier frimerkedirektør for Posten,
Halvor Fasting.
Frimerkene er i salg fra mandag
10. juni og kommer i et opplag på
500.000.

Post-Harleyer i Oslo ca 1930. Foto, Posten Norge.
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[medlemsbibliotek]

kEVlaR®HOOdIE
kEVIN
1295 kr

Ryggskydd sPINE
995 kr

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.

BIg sWE dE
1299 kR

HOOlIgaN
1295 kr

sEgURa stRIkE
1995 kr

CROss
1895 kr

WORkER PaNts
1695 kr

2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av HarleyDavidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange fargebilder av høy
kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe som lynkurs for
debutanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme seg bort over de flotte
bildene.
3. Shaun Barrington:
Harley-Davidson - An Illustrated History
En slik H-D-bok som det finnes et utall av.En rask gjennomgang av H-D-historien med mange
svart/hvitt og fargebilder. Syklene som er avbildet er dessverre av en noe varierende kvalitet.
4. Harry V. Sucher:
Harley Davidson – The Milwaukee Marvel
5. Jerry Hatfield:
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er
detaljert beskrevet år for år, delvis også med hvilke vurderinger og avgjørelser som lå til grunn
for dem. Alt sammen er spekket med autentiske foto fra den gang da, av både sykler, tekniske
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.

CHOPPER, hel rygg 1699 kr

PatCH, hel rygg 1699 kr

INtERCOm HOla F
1695 kr
2-pack
2995 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

aIRHaWk sIttdyNOR
1095 kr

BältE EXClUsIVE
199 kr

CUstOm dElUXE
499 kr

dRyBag lyX, 50 & 70 lItER,
från 279 kr

PRImUs mImER kIt,
Classic set & stove
449 kr

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!

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.

4BIkERs CamPINg- Två ingångar,
tält tWIN 1595 kr varsitt förtält.

EaglE BIFOkala EaglE gUl 149 kr
HaWk 129 kr
249 kr
Reservation för tryckfel och ev. prisförändringar.
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PlåNBöCkER
199 kr
aRaI CHasER -V
5290 kr

sOlglasögON
flera modeller finns

& 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.

tCX CUstOm
gtX
1695 kr
ENgINEER
2695 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

Bøker:

JEFF 1295 kr

BIkER JEaNs
1695 kr

Utlån

r e pr i S

GamPromotion.no

w
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Sa m ma k valite t – l äg

n .co m
l sbo d e

Karlstad • gävle
göteborg • linKöping
MalMö • stocKholM

www.handelsboden.coM
info@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
32

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

En annerledes familietur

Halveis på R66, dessverre.

Turer over Atlanteren til det forjettede
land for å kjøre Route66 er vel
dokumentert i et utall magasiner, men
vi har kun sett dem beskrevet fra godt
voksne, som etter mange års drømmer
har tatt skrittet for å realisere sine villeste
fantasier om å cruise langs The Mother
Road på en Harley-Davidson. Dette er ikke
en slik historie, men derimotr en fortelling
om Emilie og Matilde Solum, som fikk
oppleve Route 66, før de visste at dette er
en stor drøm for mange.
Tekst/foto: Espen/ Emile/Matilde Solum
Det hele startet ved
frokostbotdet en ganske vanlig
morgen.Vi var da 9 og 11 år. Mor
og far annonserte høytidelig at
de hadde bestilt ferietur til USA
til sommeren 2010.Vi visste
vel ikke helt hva dette innebar,
men vi kunne ane at det var noe
stort, ut fra tårene i øyekroken
til pappa. Det er jo aldri godt å
vite, når man har foreldre som er
superspontane, bare de har fått
tenkt seg ekstra godt om. Saken
stilte seg helt annerledes når de
forklarte at turen vi skulle på var
tilsvarende den vi fikk se video
om på MC-messa på Lillestrøm
våren i forveien. Og etter å ha

sett denne filmen en gang til,
forsto vi at dette skulle bli kult!
Formaninger
Mange reagerte med lettere
sjokk da de fikk høre om turen
vi skulle på, og mamma og
pappa fikk noen formanende
pekefingre fra slekt og venner.
Men depositum var betalt og
flybilletter bestilt, så de var
ikke til å rokke, på tur skulle vi.
Selskapet de valgte var Two Lane
Adventure som drives av Trond
Moberg, Norges største Route
66 turoperatør. Far hadde sjekket
med Trond om det hadde vært
barn med tidligere og hvordan

Emilie og Matilde på
Rock Cafe.

det hadde gått, og fikk til svar
at det hadde vært barn med. I
ettertid viste seg at det var Trond
sitt barnebarn, som satt på i
følgebilen. Men pytt, noen må
være først. Til tross for lav alder,
har vi mange mil på stumpen på
motorsykkel. De først årene satt
vi side om side og sølte is og

brus på hverandre i sidevogna,
så vi går for å være skikkelige
bikerbabes begge to. Med litt
planlegging skulle dette bli en fin
tur i godt selskap.
Pakkeproblemer
Det ble organisering på høyt
nivå vinteren 2009-2010, mamma
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hotellet der vi neste dag skulle
møte resten av gjengen på 27
ukjente, som vi skulle kjøre R66
med. På denne forretningen
fant vi heldigvis 4 hjelmer som
passet, og hele familien var klare
for eventyret. Tilbake på hotellet
fikk vi møte guiden Scratch.
Han må være verdens koseligste
biker. Han ligner faktisk litt på
nissen. Scratch har kjørt HarleyDavidson over store deler av
USA, og skulle vise seg å være
en utrolig trygg og dyktig guide
på Route 66. Han og Trond
forklarte gruppa litt om hvordan
vi skulle forholde oss i trafikken,
kjøremønster, hvordan vi skulle
forholde oss til politiet hvis vi ble
stoppet, og andre nyttige tips.

Cruising Route 66.

og pappa tok mange telefoner
og mailer rundt for å høre hva
folk anbefalte, men siden vi var
de første ”youngsters”, ble det
et stor ansvar på ”spontane”
foreldre. Hva trengs av klær,
kjøreklær, hjelmer, sko? Hvordan
pakker vi dette, hvor tungt blir
det? Anbefalingene gikk på at vi
måtte ha luftige kjøreklær, gode
sko, ryggskinner, halvhjelm og litt
undertøy. Klær er billig i USA
(i følge mor og far), og etter en
vurdering av kjøreutstyret vi
hadde her hjemme, ble vi enige
om at Emilie skulle ta med sin
kjøredress som var en luftig
Jofama camodress. Matilde hadde
for varme kjøreklær, så hun
skulle vi få nytt utstyr i USA før
turen, bortsett fra ryggskinne og
sko. (Noe som var et sjansespill,
siden vi hadde kun to dager på
oss i Chicago.) Mamma måtte
også ha nytt utstyr, bortsett fra
kjøresko og ryggskinne (ikke fullt
så stort sjansespill), mens Pappa
hadde kjøpt seg en Halvarsson
nettingjakke og hadde med
ryggskinne og sko fra Norge.
Hjelmer skulle vi alle kjøpe oss i
Statene, slik at vi skulle slippe å
frakte de med oss, noe som viste
seg å være enda et sjansespill.
Hjelmleting
Selve turen startet 30.06.2010
fra Gardermoen.Vi mellomlandet
i Amsterdam og dro videre til
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Chicago. Det var kvelden da
vi kom frem, og tok drosje inn
til byen og hotellet. Det var en
spent og sliten familie, som kom
frem etter en lang reise, men å
sove var ikke aktuelt med det
samme.Vi måtte jo ha vår første
amerikanske burger. Neste dag
startet jakten på kjøreklær.
Det var da vi forsto hvilket
sjansespill vi hadde startet, for
Chicago ligger i Illinois, og der
er det ikke Helmet Law og
dermed er utvalget betraktelig
redusert. Etter å ha vært inne
på den første Harley-Davidson
forretningen, steg bekymringen.
De hadde ikke kjøreklær i det
hele tatt, og bikerne i gatene
kjørte rundt uten hjelm men
med ryggskinner som lignet mer
på hockeyrustninger. Heldigvis
hadde pappa sjekket noen
adresser, som kunne ha utstyr.
Derfor kapret vi en drosje
ut til Chicago Cycle, som ble
redningen vår. Dette var den
største MC-forretningen vi noen
gang har sett. Bare avdelingen
med kjøreklær, var større enn en
stor Norsk MC forretning. Her
fant vi det vi manglet, bortsett
fra hjelmer. Til pappas store
fortvilelse ble det en rosa Suzukijakke til Matilde. Utfordringen
med å skaffe fire hjelmer uroet
mamma og pappa, men pappa
hadde en plan om en Harley
forretning ”i nærheten” av
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Rolig start
Lørdagen ble gruppa hentet
på hotellet i buss og kjørt til
Zylztra Cycle, hvor vi skulle
hente syklene. Det var 17 litt
småbulkete, men blankpolerte
sykler som ventet. Bulkene
hadde vi hørt om på hotellet
kvelden før, av de som hadde
kjørt Wild West (en annen tur
lengre nord fra LA til Chicago).
De hadde kommet på hotellet
for natten, da det brøt ut en
enorm hagelstorm, som bulket
både skjermer og tanker på
noen av syklene. Skikkelig Wild
West! Mamma hadde bestilt
en Heritage Softtail og Pappa
en Electra Glide, og nå var
spenningen til å ta og føle på.
Alle de voksne var nesten mer
som barn enn oss to. Scratch
orienterte gruppa at han skulle
ligge foran, og at han ville ha
våre foreldre som sykkel nr
2 og 3, resten skulle finne sin
plass i rekkene bakover. Både
mamma og pappa syntes dette

hørtes betryggende ut, og senket
skuldrene cirka 2 millimeter.
Turen startet rolig med korte
etapper, slik at alle skulle henge
med i starten og finne sin
plass. Det var tross alt variert
erfaringsgrunnlag fra folk som
kjører sykkel daglig, til folk
som ikke hadde kjørt på tjue
år! Vi stanset på Odell Station,
en gammel bensinstasjon som
er restaurert på dugnad og vi
spiste lunsj på Dixi Truckers
stop og fikk atter en dose
burger. Første etappe endte i
Springfield Ilinois. En tur på 220
miles var tilbakelagt og vi endte
dagen i bassenget på Route
66 hotellet, som har masse
utstillingsgjenstander knyttet
til R66, både motorsykler, biler
og dragrace. Neste dag skulle
vi dra tidlig på morgenen, og
det var ikke noe problem.Vi
våknet i god tid og gikk ut for
å finne en butikk hvor vi kunne
kjøpe noe å spise til frokost, og
hva er vel mer amerikansk enn
å kjøpe ett digert brett med
klissete donuts. Typisk pappa,
er det amerikansk er det bra
liksom. Etter en kvalmende
frokost, gjorde vi oss klare for å
fortsette på eventyrreisen. Også
denne dagen hadde vi korte
etapper, med stopp på alle mulige
severdigheter, blant annet på en
rabbit farm. Pappa sa at det er
sikkert helt vilt mange kaniner
der. De hadde tre stykker som
vi så, men ellers så var eieren
en morsom og original type. Vi
fortsatte ferden med stopp på
veteranbilforetning, sirup farm og
Elbow Inn som er en biker bar
ved Devils Elbow. Her var hele
taket dekket med BH’er i alle
farger og fasonger, det fungerte
godt som lyddemping inne i

Det begynner å bli varmt i Oklahoma..

fremme i Weatherford, avsluttet
vi med BBQ ved bassenget igjen,
og jammen ble det en dukkert
denne dagen også. Denne
kvelden kom Trond til pappa utpå
kvelden og fortalte at neste dag
skulle vi til Harley og Annabelle i
Eric, Oklahoma. Dette paret har
ett saftig språk, så han ville bare
advare oss, slik at vi ikke skulle
bli helt sjokka. Han fortalte også
at vi skal til Amarillo på Big Texan
og der er det mulighet for å
prøve seg på en skikkelig biff, noe
pappa sa han gjerne kunne gjøre.

Matilde og Emilie ble gode hjelpere til guiden Scratch.

baren. Etter besøket i denne
baren, kjørte vi bare en halv
times tid før vi var framme etter
256 miles, og tok kvelden på
nattens hotell som var Munger
Moss i Lebanon.Vertskapet Bob
og Ramona hadde stelt i stand
en uforglemmelig BBQ ved
bassenget for å feire 4th of July
med oss. Det var en fantastisk
kveld med mye god mat og god
stemning. Her møtte vi også
Kent The Landrunner, som skulle
”henge seg” på følget noen dager,
til enkeltes fortvilelse.
Scratch tok ansvar
Neste dag fortsatte fra Munger
Moss til Tulsa, en tur på 230
miles med flere stans på
motorsykkelmuseer og andre
severdigheter. Kent skulle kjøre
foran som captn. Det varte
helt til han først kjørte fra
halve gruppa og siden kjørte
feil i rundkjøring. Da fikk han
”sparken” av Scratch og måtte
legge seg bakerst sammen med
følgebilen. Dermed var Scratch
in the lead again, og godt var
det. Da vi kom litt vest for
Eisler Brothers, møtte vi Dean
Walker, en pussig skrue som
var løs i leddene. Han kan stå
med kroppen mot deg, mens
beina står fra deg, sikkert veldig
bra for sener og bein.Vi kjørte
videre og kom til den blå hvalen
i Catoosa, og nok ett kjent R66
symbol besøkt. På slutten av
dagens etappe skulle vi inn i en
trafikkmaskin i Tulsa, der viste
Scratch sin styrke som guide
og loset hele gruppa trygt frem
mellom den travle trafikken.

Nok en dag ble avsluttet ved
bassenget.Vi begynte å bli
fornøyd av hamburgere til lunsj
og middag, så i dag ble det biff.
Mange severdigheter
Dagen etter skulle vi kjøre videre
til Weatherford, en tur på 170
miles, og med korte etapper og
med mer og mer interessante
ting å se på, gikk tiden bare
fortere og fortere.Vi hadde nå
fått god følelse med trafikken
og alle var veldig avslappet
langs veien. Utfordringen
som vi begynte å merke, var
temperaturen og etter hvert
begynte mamma og pappa å
lette på kravet til kjøreklær.
Denne dagen var vi blant annet
innom flere småbyer langs R66
og faktisk fine kjøreveier i fint
landskap.Vi hadde en drikkepause
på Rock Cafe, som har vært
modell for kafeen i filmen Cars.
Denne kafeen har faktisk brent
ned flere ganger, men er blitt
bygget opp igjen hver gang. Etter
en kort økt i salen igjen, kom
vi til Seaba Station som er en
restaurert bensinstasjon som i
dag er motorsykkelmuseum. Der
var det litt av hvert å se på for
store og små. Lunsjen hadde vi
i Arcadia i Oklahoma på Biker
Shack, en butikk med diverse
klær og stæsj til bikere av begge
kjønn, og på andre siden av R66
kunne vi besøke en rund låve
som i dag er museum. Årsaken
til den runde fasongen er at
den skal tåle tornadoene på
forsommeren, og det kan virke
som det hjelper, for det var flere
rester av hus rundt omkring.Vel

Pappas drøm
Da vi våknet neste dag hadde det
regnet ute, og parkeringen var
såpeglatt, skyene så faretruende
ut rundt oss og de fleste hadde
på regnklær. Etter noen minutter
kjøring stanset vi på Route 66
Museum og vandret der en
god time, og fikk se og lære
mye om veiens historie. Da vi
skulle fortsette kjøreturen, var
været bedre og vi kjørte en liten
etappe til Eric, hvor vi besøkte
Harley og Annabelle. De er to
klin gærne Rednecks, som hadde
ett musikalsk show.Vi fortsatte
med en fantastisk tur med passe
lange etapper og interessante
severdigheter, som for eksempel
et av verdens største kors som
er cirka 90 meter høyt. Det ble
200 miles i salen denne dagen,
og vi avsluttet med bading i
bassenget på hotellet igjen. Så
kom kvelden, og pappa skulle
prøve seg på en skikkelig biff på
72oz det vil si 2,2 kg kjøtt + bakt
potet, salat og fried chicken, og
klarte han å spise alt på under
en time fikk han maten gratis.
Han klarte dessverre ”bare”
58,9oz dvs ca 1,8 kg og hadde
med det fått en ordentlig propp
i fordøyelsen de neste dagene.

Med full mage for pappa sin del,
startet vi neste dag med rolig
tempo til The Cadillac Ranch.
Nok en drøm og ett mål i
livet var nådd for pappa. Turen
fortsatte til Adrian hvor The
Midpoint Cafe ligger på midten
av Route 66. Tiden har gått alt
for fort, og vi vil ikke tenke på at
vi er halvveis. Her spiste vi som
vanlig en burger til frokost og
fortsatte turen mot Albuquerque.
Før vi kom dit, var vi innom blant
annet Santa Rosa og så på The
Blue Hole, som er enn vannkilde
som holder konstant 16˚C. Der
var det to i gruppa som badet, og
det var så klart mamma og pappa.
Da vi kom fram til Albuquerque
etter 280 miles, fikk vi turens
eneste nedtur, hvis vi ser bort fra
da syklene skulle levers tilbake
da. Bassenget var stengt og
hotellrommet var illeluktende,
og det var veldig synd, siden
vi skulle ha hviledag på dette
hotellet. På toppen av det hele er
dette en veldig kriminelt belastet
by, og det eneste stedet på hele
turen hvor vi fikk beskjed om å
ikke gå alene bort fra hotellet.
Hviledagen brukte vi derfor
til en liten busstur til Madrid,
som er ”byen” der Wild Hogs
er spilt inn. Det var skikkelig
kult å se at byen er helt som på
filmen, bortsett fra Diner’n som
er souvenirbutikk med masse
Wild Hogs effekter. Bussturen
fortsatte til Santa Fe hvor det var
ett yrende turistliv. På returen til
hotellet var vi innom en HarleyDavidson butikk igjen, og jammen
ble det ikke flere T-shirt’s der
også.
Varmt
Etter hviledagen fortsatte turen
mot Holbrook. Nå var det veldig
varmt og det var dongeribukse,

Standing on the corner of Winslow Arizona.
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Matilde kulern bakpå hos mamma gjennom Painted Desert.

vi 245 miles i god temperatur,
og endelig hadde vi basseng på
hotellet igjen. I Holbrook ligger
ett av WigWam motellene, som
har motellrom bygget som
en indianerleir med tee-pees
i en ring Vi var dessverre for
mange til at vi kunne ligge der,
så vi bodde på Best Western
ved siden av, men der var det
tross alt basseng. Dagen etter
skulle vi ha turens korteste
etappe, men med turens største
severdighet, Grand Canyon.Vi
kjørte fra Holbrook til Williams
med hyppige stopp, blant annet
på ett hjørne i Winslow Arizona,
som ett band visstnok synger
om.Vi var vel fremme i Williams
etter 125 miles cirka klokka 12
på dagen, og kunne på egenhånd
kjøre til Grand Canyon for å
studere ekstrem natur, som
ikke kan forklares, det må bare
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Det er litt mye trafikk
inn mot LA.

oppleves. Tilbake i Williams fartet
vi litt rundt i byen, som var en
av de mest spesielle vi har sett,
før vi slappet av i bassenget igjen.
Kvelden ble avsluttet med en
bedre middag på en bikerbar,
med skikkelig westernblues
musikk.
Enda varmere
Vi var nå kommet til den
varmeste dagen på turen.
Scratch var nøye med at alle
skulle drikke godt, for i dag ville

det bli HOT! Vi skulle kjøre til
Laughlin, som er ett mini Las
Vegas. På tur dit stoppet vi på
Hackberry. Der ble mamma og
pappa bekymret for Emilie, som
virket slapp og fraværende.Vi ble
derfor enige om at vi skulle sitte
på med følgebilen ett stykke, for
å se om hun ble i bedre form
etter litt hvile og drikke. Det
var også en av de voksne, som
ble med i følgebilen på grunn av
varmen. Fremme i Kingsman ble
det igjen en burger til lunsj, før

Matilde feirer 4th of July ved Munger Moss Motell.

Jentene ble godt mottatt hos Harley og Annabelle i Erick.

T-shirt, ryggskinne og hjelm
som var det eneste overlevelige
klesvalget. New Mexico har
et pågående folkeslag og vi ble
anbefalt å ikke svare for mye når
innbyggerne tok kontakt, siden
de kan bli slitsomme å komme
seg fra. Denne dagen kjørte
vi i masse flott natur og noe
lignende hadde vi ikke sett før.
Vi passerte turens høydepunkt
bokstavelig sett, med 7500 fot
over havet, dette er vannskillet
mellom øst og vest.Vi kjørte
gjennom Petrified Forrest som
er en forsteinet skog. For oss
virker det som ørken, med noe
som ser ut som steiner, men
som ved nærmere øyesyn er
forsteinede trær.Veldig spesielt
å gå rundt å se på og det var
veldig fristende å ta med en
stein, men dessverre var det
straffbart. Denne dagen kjørte
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Dessverre så hadde denne turen også en ende.

turen over fjellet via Oatman
og til Laughlin skulle fortsette.
Emilie var fortsatt slapp, så vi ble
enige om at vi barna skulle sitte
i følgebilen sammen med den av
de voksne som fortsatt slet med
varmen. Følgebilen kjørte rundt
fjellet fordi veien er for smal og
dårlig for å kjøre med en diger
campingbil. Der gikk vi nok glipp
av noen opplevelser, men slik er
det når helsa må gå foran. Da
vi ventet på de andre på andre
siden av fjellet var det ekstremt
varmt. +45˚C er tøft for en
nordmann, og pappa som hadde
hansker uten fingrer brant seg på
brems og clutch håndtakene. Det
var tungt å puste, og når vi satte
oss på syklene og begynte å kjøre
igjen føltes det som om vi satt i
åpningen på stekeovnen. Fremme
i Laughlin etter 180 miles, var
det enkelte av de voksne som
var helt fjerne og kastet opp av
utmattelse. Nå kunne de som
ville ta buss til Las Vegas, men det
orket ikke vi, så vi slengte oss
oppi bassenget, som også var alt
for varmt. Denne kvelden var
med andre ord varm og bråkete
og med masse blink blink fra alle
spillene. Nå nærmet eventyret
seg slutten og neste dag skulle
vi kjøre nest siste etappe som
gikk til Barstow. Denne etappen
var 205 miles med nesten bare
ørken. Kjedelig? Ja, men da har vi
opplevd det også.Vi var fremme
etter omtrent fem timer og
slengte oss rett i bassenget etter
nok en varm dag. Til middag i
dag var pappa endelig fornøyd av
hamburgere og bestilte seg en
tacosalat. Han fikk trolig verdens
største tacoskjell formet som en
diger bolle, smekk full med salat.
Velbekomme, det var vel salat for
fem mann og til og med bollen
kunne spises.
Siste etappe.
Så var den kommet, turens
siste etappe fra Barstow til Los
Angeles på 190 miles, og det var
vemodighetens dag. Turen gikk via
Big Bear Lake, ett tettsted som
minner veldig om Twin Peaks sier
mamma og pappa, hva nå det er.
Dette er ett vintersportssted
bare to timer fra LA, og her er
det tømmerhus og furuskog
som om vi var i Norge, bare at
barnålene var fem ganger lengre
og en helt annen temperatur.
Etter en burger, fortsatte vi
turen ned fra fjellet og mot LA.
Før vi skulle blande oss inn i
trafikken inn mot byen stanset vi

og Scratch kom med instrukser.
Herfra ville ikke han at vi skulle
sitte bakpå syklene, noe vi bare
måtte akseptere. vi hadde hatt
våre siste miles på H-D i USA
for denne gangen. Da vi kom ut
på Hw1 forsto vi hva Scratch
mente. Det var seks filer hver
vei på kryss og tvers og trafikken
gikk i 75 mph. Tipper det var
varmt i toppen under hjelmene
til flere av de som kjørte sykkel.
Vel fremme i LA hos Bartels, ble
syklene sørgmodig levert og The
Adventure was ended. Det var
en merkelig tung/tom stemning
når vi tok bussen til hotellet.
Vi avsluttet denne dagen med
en bedre middag sammen, før
folk dro til hver sitt dagen etter.
Noen dro hjem til Norge, noen
til annet hotell, mens vi skulle
tilbringe 6 dager i Los Angeles,
eller Culver City for å være
korrekt.
Et eventyr
Turen hadde for vår del vært
et eventyr. Å kjøre 2448 miles
eller ca 4.500 km går fint
med et godt reisefølge og god
planlegging.Vi kan vel si at vi
har fått masse oppmerksomhet
når vi har kjørt sykkel med
mor og far her hjemme, men
den oppmerksomheten og
oppvartinga vi fikk på Route
66 turen fra reisefølge, Trond,
Scratch og de vi møtte på
turen, skal man lete lenge etter.
Det var selvfølgelig en fordel
med erfaringen vi hadde fra
oppveksten i sidevogn og bakpå
hos mor og far.Vi har begge
”bred” erfaring med å sove en
liten dupp bakpå sykkelen og
det kom godt med innimellom.
Men stort sett var det så mye
rart å se på, så vi holdt oss mer
våkne i USA, enn når vi er på tur
her hjemme.Vi fikk også en ny
”familie” på turen. ”The Route
66 Road Warrior Family” og
flere av de vi var på tur med har
vi møtt innimellom og mimret
over våre felles opplevelser. Og
som en ekstra bonus, har vi fått
gode venn for livet med Scratch
og hans kone Pam, som i ettertid
har vært her og besøkt oss i
Norge, men det er en annen
historie...
Du kan lese mer om
arrangørern på
http://www.route66.no
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Lystig stemning rundt baren og i lokalene på Showboat.

Med Speedy Divas til sjøs

13. april inviterte Jentene i Speedy Divas
mc-folket til ”Gøy på fjorden” med
Showboat i Bergen. Et Cruise i litt mindre
skala enn Harley Cruiset til Kiel samme
helg, men stemningen var nok like god
her.

Skjoldmøy,No ambitions, Hotchpotch med flere venter på båten.

Forspill på Sjøboden.

Beate ble fult medlem i Speedy Divas.

Tekst/foto: Sjølvaste Anne G. Klungervik

Speedy Divas BB MC klubb
er en ren jenteklubb, og de
ble startet 9. april for 13
år siden. Selv synes de at
tenåringsalderen virkelig kler
dem. Per dags dato teller de
åtte medlemmer, og den siste
fikk fullverdig medlemskap på
båtturen. Speedy Divas herjer
over alt på Vestlandet, og er en
gjeng voksne damer med futt i.
Bilettkamp
Dette var det det sjuende
året jentene arangerte denne
turen, og det var like populært
som alltid. Billettene var utsolgt
lenge før avreisedagen, og
det pågikk harde kamper om
uavhentede biletter den siste
uken. Sjøboden åpnet dørene for
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oss tidlig på dag, og de ordnet
med spesialpriser og middag for
de sultende, som var på reisefot.
Knallvær og stille sjø
Showboat hentet oss på
Bryggen kl 18.30. Her ble vi
møtt av 2 åpne barer og levende
musikk. Cirka 170 festglade mcfolk strømmet ombord. Deretter
bar det utover den Bergenske
sjærgården med knallvær og stille
sjø. Stemningen var på topp, og
folk svingte seg til musikken.
Vi returnerte til Bergen by kl
24.00. brisne og glade. Deretter
sto Hulen til Invisible MC klar, for
de som ville fortsette festen der
ut i de små timer.
Mange valgte å sitte ute i det fine været.
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Custom Service
avvikler driften
Det var med vemod vi mottok
pressemelingen om at Arne Aarum etter
mange års drift nå legger ned driften av
Custom Service. Verkstedet, som har
servet motorsyklister i Oslo siden 2001,
går nå inn i historien.
Tekst/foto: Elin Bakk

Men hverken Arne eller Lars Bakkeli, som også
har arbeidet der, slutter i motorsykkelbransjen.
Arne har fått ny jobb i hos Lazy Boyz. Her
blir han å finne verkstedresepsjonen, der
han har fått den fine tittelen servicewriter/
kundemottager/mekaniker. Derfor vil hans
tidligere kunder fremdeles kunne nyte godt
av hans mangeåringe kompetanse innen
custombygging og verksteddrift. Lars har
også flere jobbtilbud, men da vi snakket med
han hadde han ikke tatt en avgjørelse på hva
som blir veien videre for den dyktige mcmekanikeren.
Grunnen til at Arne måtte legge inn årene
var en kraftig økning i husleien. For å drive
økonomisk forsvarlig var alternativet å finne
nye lokaler i akeptabel prisklasse, men i stedet
valgte han å forsøke livet som ansatt hos Lazy
Boys. Custom Service har gjennom årene vært
et god støttespiller og annonsør for Harley
News.Vi ønsker både Arne og Lars lykke til i
ny jobb.
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© Åsmund Lindal

Dresser eller Chopper?
Kjører du nordpå er nok den første varianten mest
praktisk, med vanntette polyester saddlebags, vindskjerm
og splash shields på veltebøylene. Med softchopper er du
garantert mer bløt på beina når du kommer på treff.
Men siden blir det jo bløyte uansett ... med den finske
delegasjonen som «leading lights» gjennom sommernatta.
Fra Run To The Arctic Fun i 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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Petterns Superrallyrapport

Litt kø ved inngangen, men det var ikke så lang ventetid.

Det var søndag, temperaturen var 5
varmegrader, men dette var ikke til noe
hinder. Jeg var heltent, i SuperRallymodus
og satte dermed kursen mot Grong og
videre over til Sverige ved Gäddede, mot
Östersund. Målet for turen var Wroclaw
i Polen, og forhåpentligvis kaldt øl i sol,
med gamle og nye venner.

bare et par mil, og så skinte sola.
Jeg var optimistisk, men så heldig
var jeg ikke. 15 minutter senere
var det full åpning igjen. Etter en
kaffepause på en bensinstasjon,
ga det seg omsider, og jeg dro til
strake veien til Ystad og Unity
Line sin ferje over til Swinoujscie.

Passpanikk
Framme i Ystad hadde jeg god tid
til ferga skulle gå, så det blei litt
venting og refleksjon over turen.
Jeg kom til å tenke på at jeg kun
hadde sett 7-8 motorsykler på
hele turen ned til Ystad. En reise
på godt og vel 1850 kilometer.

Frokostkø. Det tok 1 time og 20 min.

Hadde jeg rett og slett tatt feil
helg? Men en sjekk i kalenderen
på telefonen, viste at jeg var på
rett sted til rett tid. Klokka gikk,
og jeg ble mer og mer forundret
over at det ikke var en eneste
sykkel i sikte. Men akkurat da
innsjekken åpnet, hørte jeg den
kjente buldringen i horisonten
og det kom på titallsvis med
Harleyer dundrende inn på
innsjekksområdet. Glad og
lykkelig over at jeg ikke ble helt
alene på turen, startet jeg opp
springeren og kjørte fram mot
innsjekken. Det sitter det ei
trivelig dame som spør etter
passet mitt. Passet. F.... H.... Det
ligger jo selvfølgelig igjen hjemme.
Og hun var ganske klar på at
jeg kunne ikke slippe ombord
uten dette. Nå var gode råd
dyre. Det er i slike tilfeller, den
myke siden i en biker kommer
fram. Av med hjelmen og fram
med dådyrblikket, for så å be
på sine knær om det ikke var

etter severdigheter og behovet
for pauser. Helt genialt, som
min venn Franco pleier å si.
I 17- tida på ettermiddagen
ankom vi Wroclaw by. Dette
ble spennende. Her skulle
vi orientere oss gjennom
en millionby, med tidvis
gale trafikanter med stort
selvmordspotensiale, noe vi
hadde registrert hele veien ned
på de polske veiene. Polakkene
kjører som om de skulle ha
stjålet både bil, bensin og
førerkort.Vi holdt oss godt til
høyre, og slapp frem galningene
fortløpende.

en løsning. Den trivelige dama
bak skranken skulle se hva hun
kunne gjøre. 15 minutter senere,
etter en prat med kapteinen
ombord, fikk jeg både billetten
min og returbilletten i samme
slengen, slik at hjemturen også
var sikret. Jeg var utrolig glad
og lettet. I fergekøen etter
innsjekken kom jeg i snakk med
noen svensker. Det var to par,
og det skulle vise seg at her ble
et nytt bikervennskap knyttet.Vi
holdt følge resten av turen ned til
Wroclaw og var også naboer på
SuperRallycampen.
Selvmordstrafikanter
Da vi ankom Swinoujscie onsdag
15. mai om morgenen, skinte
sola, det var nesten 20 grader
varmt og bikerlivet var herlig.
Sammen med mine nye svenske
venner, satte jeg kursen mot
Wroclaw, som ligger cirka 45
mil nedover i Polen. Etappene
var på 4 til 10 mil i slengen, alt

Tekst/foto: Jens Petter Lundin
Jeg hadde planlagt å ta turen
langs Svenskekysten, men ved
krysset i Østersund så jeg mot
øst og Sundsvall, og der var
det svart som bare fy. Sørover
langs innlandsveien E45, var
det lettskyet med gløtt av sol.
Valget ble enkelt, ruta ble
sporenstreks lagt om. Da jeg
ankom Mora utpå kvelden, fant
jeg en flott campingplass, og
jeg fikk slått opp teltet. Natta
seg på, men fysj hvor kaldt det
ble. Jeg krøp inn i soveposen
med full undertøyshabitt, lue og
boblejakke, men det hjalp lite.
Det ble lite søvn den natta.
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Mot sør og varme
Mandagsmorgen var det bare å
komme seg avsted mot sørlige
breddegrader, i håp om litt
varme. Jeg kjørte hele veien ned
til Oskarshamn, og fant omsider
et lite vertshus med flotte
rom, til 960 svenske kroner i
Påskallavik. Det var godt å få seg
en dusj og en kald øl, for her
skinte sola og livet var herlig.
Neste dag var det skyet igjen,
og fare for regnbyger. Jeg startet
med godt mot og håpte å slippe
regnet. Jaggu sa jeg smør, det
varte i 5 mil, og da var det fram
med regndressen. Regnet varte
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Endelig noe kjentfolk. Blant annet Herman fra Poltergeist, Bensin fra
HD garasjen og Vibeke m.fl.

Ikke noe tull her altså, for her er jeg sjef.

Fremme
Etter litt klabb og babb inne i
Wroclaw by, fant vi omsider
skiltingen til Olympiastadion.
Vi var framme og campingen
var åpen. Det var partytime.
Vi sjekket inn, noe som gikk
greit, siden alle var prebooket.
Leiren ble bygget ved siden av en
trerekke og var helt super. Dette
lovet godt. Øl ble jekket og
telt slått opp, og vi var langt fra
alene på campingen. Sågar hadde
HDC Poland åpnet øl og mat
teltet, så vi startet hele festen
en dag før tiden. Ut på natta fikk
jeg også noen nye venner fra
Renegades Polen, en HD-klubb
fra Poland som hadde ordnet
seg veldig bra på prebookingen,
med eget tappetårn for øl og
stor barbecue. Her ble jeg jaggu
sittende til utpå morgenkvisten.
Kjempetrivelig, til tross for at det
var kun en mann som snakket
engelsk, og dermed fungerte som
tolk for resten av gjengen.
Kjentfolk
Torsdag opprant og formen var
fin.Vi fikk oss en øl og litt mat,
litt utpå dagen fikk jeg en telefon.  
“Kor i helvete e du hen?” Det
var selvfølgelig Benzin Geir og
Vibeke som var kommet til
treffet. Gjensynsgleden ved å
se andre nordmenn var stor.
Etter 4 dager med svensk, finsk,
engelsk og dansk, var det godt å
kunne snakke morsmålet igjen.
Jeg har ingenting i mot folk fra
de ovenevnte nasjoner, men
av og til er det er godt å bare
kunne prate, uten å tenke på hva
det betyr på et annet land sitt
språk. Praten gikk livlig og her
traff jeg også Arnt og Herman
fra Poltergeist Verdal. Kjekt med
nestennaboer fra Trøndelag. Etter
hvert traff jeg flere nordmenn,
men som det gjerne blir på

slike treff, litt i overkant mange
navn og litt høyt konsum av det
flytende. Derfor klarer man ikke
å huske alle navenene, men at det
var trivelig, det husker man.
Bra fest og billig shopping
Etter hvert som kvelden kom ble
det et himla liv og mye trivelige
bikere, festen varte ut i de små
timer og jeg havnet nok en gang
hos mine venner i Renegades
MC. Fredagsmorgen våknet
jeg til, og jeg kjente at festen
hadde vart i to dager allerede.
Sammen med mine svenske
venner gikk jeg til frokostkøen,
og her hadde HD Club Poland
bommet fullstendig. Det tok en
time og tjue minutter for å få
en plett med en kjøttslintre og
noen osteskiver. Ikke bra. Denne
dagen gikk for min del med til
å anskaffe seg diverse klær fra
treffet, og til å vandre gjennom
handlegaten med en øl i handa.
Planen var å sette kursen hjem
på lørdagsmorgen, så jeg tok det
med ro. Handlegaten var meget
bra, og alt var veldig billig. Det
var nesten sånn at hadde jeg
kjørt en Elektra med henger,
skulle den ha blitt lasta maks opp.
Men dessverre (og heldigvis), har
ikke springeren plass til så mye
mer en det jeg allerede hadde
med meg ned. Under årets SR
hadde treffarrangøren ordnet det
slik, at vi kjøpte et Visakort for 2
euro, tok ut penger i minibanken
og gikk til bankkontaineren satt
inn penger på kortet. Dette
fungerte helt utmerket for min
del men jeg hørte at det var en
veldig kø også her utpå kvelden
og natta. Det geniale med dette
er at kortet er gyldig i 3 år og
kan brukes over hele Europa,
da det følger med en pinkode i
konvolutten man kjøpte kortet
i. Jeg brukte dette kortet hele
veien hjem til bensin, mat og
lignende.Hadde alle fylt på nok
første gangen, hadde nok ikke
køen blitt så stor på kvelden og
natta, men det er nå min påstand.
Hjemover
Jeg tok kvelden ved midnatt
fredagskvelden, men er sikker på
at alle som ikke skulle hjem neste
dag, hadde det veldig kjekt til ut
i de små timer. Lørdagsmorgen
var det litt mer skyer og litt
kjøligere, men tror ikke noen
var lei seg for det. Det er jo et
sjokk for en viking som kommer
fra 4-5 grader, med melkehvit
hud med overgangen til 28-30
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Den ene campen.

Lekkert.

grader og sol. Hjemturen startet
fra Wroclaw ca i 10-tida, og jeg
hadde god tid, da båten ikke
gikk fra Swinoujscie før kl 23 på
kvelden. Hjemturen skulle jeg ta
på egen hånd. Jeg klarte å komme
meg inn på samme vei som da vi
kjørte inn til Wroclaw, så dette
gikk godt tenkte jeg. Men det
var før jeg ble kastet inn i en
trafikkmaskin. Et par-tre runder
rundt inni der, og jeg var ferdig
tygd og utspytta. Plan B var bare
å kjøre, og se hvor jeg havna.
Derfor var gleden var stor, da jeg
befant meg på vei nummer 94, så
jeg dro til, hellig overbevist om
at dette gikk bra. 10 mil senere
begynte en uggen følelse å melde
seg. Det var feil stedsnavn som
dukket opp. Jeg dreide inn på
første bensinstasjon dro opp
kartet. (Undertegnede kjører
hardcore uten moderne tekniske
duppedingser.) Joda, jeg var
på rett vei, men hadde havnet

på gamleveien ut av Wroclaw,
sørover på vei nr 94.
Våt ankomst
Jeg hadde alt passert Opole,
da var vel nesten Tsjekkia
neste. Ingen annen råd enn å
snu komme seg inn på A4, og
dundre autobahn oppover til
Legnica, for deretter å svinge av
mot Lubin og E65. Herfra var
det nesten strake veien, kun litt
omkjøringer grunnet veiarbeid,
men det gikk greit. Cirka 10 mil
før Swinoujscie, samlet skyene
seg. Og de ble ikke bare mørke,
men skikkelig svarte. Rett og
slett kølsvarte. Å du verden for
et regn og tordenvær som fulgte.
I løpet av fire minutter var det
fem centimeter overflatevann
på veien, det lynte og gnistret
verre enn noe jeg har opplevd
før.Vannet rant på innersiden
av visiret, inni hjelmen, inn i
ørene og definitivt rett igjennom

Oppsummert
Super rally 2013 var en
kjempeopplevelse, noen negative
sider var det, men det har alle
store treff. Det som kanskje
var mest kjedelig, var at det var
ganske få nordmenn der. Dette
skyldes nok 17. mai. Det er
kanskje ikke fullt så artig å reise
alene på tur, men fordelene med
det, er at da er det så veldig mye
lettere å komme i snakk med
folk og å få nye venner. Etter 9
dager og 4431 km på to hjul, og
hyggelig samvær med trivelige
bikere, kan man konstatere
at dette er noe man kommer
til å holde på med hele livet.
Alt i alt en kjempefin tur, nye
vennskapsbånd ble knyttet og et
vel utført Superrally av HD-Club
Poland etter min mening. Og
etter alle solmerker, regner jeg
med vi ses i Tallinn neste år?

Mine nye venner fra Sverige, fra venstre, Ulla Elmsåker, Kenneth Söder,
Gert Löfqvist og Carina Hjortmyr.

Mye spesielt og fint og se.
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regndressen. Jeg var søkkvåt helt
til beinet, men jeg hadde ei ferge
og nå, så stopping var uaktuelt,
selv om alle bilister gjorde det.
Jeg sneglet meg av gårde i 15-20
km/t, og fant ut at alt var bedre
enn stillstans. Det voldsomme
været varte i godt og vel en time,
og kun på ren trass kjørte jeg de
siste milene opp til Swinoujscie.
Der ventet jeg en stund, og fikk
kjøre ganske kjapt om bord. Det
var noen bakkemannskaper der
som syntes synd på meg, virket
det som, og bra var det. Det var
veldig godt med en varm dusj,
og å få hengt opp alle klærne til
tørk. Rett etter avgang ble det
en biff og en øl, og siden rett i
seng. Du verden hvor godt jeg
sov den natta.Vel framme i Ystad
på søndag var det strake veien
til Oslo, og en kjapp overnatting
der, før det gikk strake veien rett
hjem til Trøndelag.
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Litt av paradegata.

Blue.

Prebook avdelingen, i skygge under trær.
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Rabatt-avtaler
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
dere litt tid til å lete i skuffer og skap.

ROOF Boxer
åpn.hjelm

kr. 2195,-

kr. 3790,-

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.

SuperRally konkurranse

Diesel HI-JACK
halvhjelm

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.

4Bikers MC Telt

kr. 1495,-

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%

Jørn Jensen Lærfett
S100 MC- vask 1 liter

kr. 115,-

kr. 149,Sjekk ut vår webshop
www.biker-shop.no
÷10 % rabatt til alle HDOCNmedlemmer”
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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 • Man.- Fre. kl. 10-18 Lørdag kl. 10-16
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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

/ 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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Juli
19.-21.
19.-21.
19.-21.
26.-28.
August
2.-4.
2.-4.
9.-11.
16.-18.
16.-18.
23.-25.

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
Hercules MC Jessheim inviterer til 16th Days of Thunder
Live music,Tattoo,Camp,BBQ,Beer & Booze,Dragrace
Info: Herculesmc.com
Sprengstart MC 30årsjubileum. Live band som vanlig både fredag og
lørdag ++. Fredag bla. JORN, lørdag bla. JOHNSONS COMPANY.
info: www.sprengstartmc.com, Store tlf. +47 45487931.
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
5.
Swap-meet Klett samfunnshus, Info: 92643102
19.
31-years anniversary, Hawgs mc Info: 909 82 610
26.
Høstfest hos NOMCK. www.nomck.com
November
2.
Høstfest, Dozer MC, Klubbhuset på Saga, Arneberg.
Info: www.dozermc.no
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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.

God sommer til deg! Nå er
det bare å mollkose seg og
pøse på med vakre kilometer i
hjemtraktene for de heimekjære,
og langt ut over landegrensene
for de mer vågale. Noen av
sistnevnte gruppe dro til Super
Rally i Polen i pinsehelga,
og jeg håper indelig at noen
av de som var der gleder
oss hjemmesittere med en
reportasje, så vi får se hva vi har
gått glipp av.
Jobben min besluttet at jeg
skulle være hjemme og arbeide,
men til neste års Super Rally i
Estland skal jeg være på plass
og få med meg moroa selv. Den
tidligere nevnte jobben spolerer
det meste av min kjøresommer
i år, så jeg får snike med ut når
jeg finner tid, og glede meg
over de få treffene og turene
jeg får med meg. Jeg trøster
meg med at det er kvalitet
som gjelder, - ikke kvantitet.
Her skal hver meter på to hjul
nytes maksimalt, og jeg skal
tette ørene med fugeskum eller
tilsvarende hver gang noen
prøver og planlegge meg inn i
turer som varer lenger enn fire
dager. Siden sist har vi arrangert
Nordisk Presidentmøte i Tromsø
der vi samlet to representanter
fra hvert styre fra Norge,
Sverige, Danmark, Finland og
Island. Stor trivsel med en
passelig miks av sosialt samvær

DK ansvarlig
har ordet

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
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Rannei Bakk
President

og møtevirksomhet med
utgangspunkt i det forestående
Europeiske møtet i Barcelona
på november. Det er også viktig
å få lære om hvordan de andre
landene drifter sine klubber og
hva detilbyr sine medlemmer.
Legg spesiellt merke til plakaten

med våre Internasjonale treff i
Norden i dette bladet. Ta en tur
til våre naboland, og sjekk ut
deres treff også! Jeg har besøkt
både Finland og Danmark på
deres årstreff for mange år
siden, og det frister absolutt til
gjentagelse. En gledelig nyhet

fra møtet: Nordic Run 2014
er under planlegging. Mer info
kommer senere.
Har du prøvd vår nye
nettbutikk? Vi jobber
kontinuerlig med å finne kjekke
og nyttige effekter du kan sikre
deg med noen få tastetrykk.
Gå inn på hjemmesida eller
facebook så finner du linker
til butikken der. Vi kommer
snikende med nye varer etter
hvert. Pakksekker og stoler har
flere etterlyst, så det vil vi få inn.
Er det noe annet du savner, så
ta kontakt. Hvis du er en kreativ
sjel, har du nå muligheten til å
være med å utforme ny logo
på våre produkter. Hvordan
vil du at din nye T-skjorte eller
hettegenser skal se ut? Send ide/
utkast til medlemskontoret@hdocn.no Blir ditt bidrag brukt,
vil du bli premiert, beundret
og lovprist av styret og
sannsynligvis flere tusen andre
H-DOCN medlemmer! Ha
en fortsatt fin sesong – kjør
vakkert!
Rannei

Heisann folkens.
Ja da var sesongen i
gang, og her nord koser
vi oss stort i varmen,
opp mot 30 røde i mai
er ikke hverdagskost,
men vi klager absolutt
ikke. I skrivende
stund er biken lasta
og klar for tur, og
kursen settes mot
Norgestreffet. Vi sees
der ute på veien. Kjør
forsiktig og ta masse
bilder som dere sender
til vår kjære redaktør,
så får vi alle ta del
i deres fantastiske
opplevelser.
Varm sommerhilsen fra
Sjæfen
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

Distrikt 2:

Distrikt 5:

Nordland

S. og Fjordane, Hordaland

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com

HEIDI J. LEINAN
Mob: 97783015
heidi_johnsen@hotmail.com
Hey bikera Ja da var vi kommet
til juli, og mc-sesongen har starta for
lengst. Fra nord til sør hører man
om ulike små og store treff, og at de
fleste har hatt det knallbra.
I Finnmark har det ikke vært så stor
aktivitet på treff fronten. Det årlige
arrangementet Motorsykkelens dag
i Alta, som AMCK står for, gikk av
stabelen 1.juni, og i Hammerfest
arrangerte Ragnarok MC
Motorsykkelens Dag Hammerfest 8.
juni. Mulig vi får en liten reportasje
derfra. Mange planlegger turer i
inn- og utland, kanskje vi får høre om
en slik tur? Alta MC Klubb har sitt
Polartreff 9.-11. august, se
www.amck.no Skal du nordover
på treff, er Run to The Arctic Fun,
Storfjord Troms, tredje helga i juli, et
treff jeg absolutt vil anbefale. Sjekk
www.h-docn.no for mer info.
Et annet treff nordpå jeg vil anbefale,
er Run to The 60’s, Kemi, Finland.
Siste helga i juli.

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Haloen Da skriver vi altså snart
juni og for min del har veiene vært
farbare ei god stund nå. Snøen ligger
fremdeles i fjellene rundt meg men
alle huller, kantsår og telehiv med
påfølgende revnet asfalt, er altså fult
synbart og har vært det ei god stund
nå. Men som sagt er veiene farbare.
Har for min del fått kjørt rundt
regnet 250 mil på nyervervelsen alt
og må til min egen overraskelse si
meg godt fornøyd med Street Gliden.
Litt rart er det å sitte i le når det
regner og høre nitimen i stereo, i
stedet for den vanlige synginga inni
hjelmen. Det var iallfall totalt uvant å
ikke kunne se forhjulet laaaangt der
fremme. Men god å kjøre er den, det
må jeg innrømme. Ellers så møter
en jo en del sykler etter veien og
flesteparten av disse må sies å kjøre
pent, MEN det er fremdeles enkelte
som synes å mene at foreksempel
E6-en som jeg kjører mye på, er en
åpen roadracingbane, hvor det er
fritt frem når det gjelder grisekjøring.
Her blir hensynet til både møtende
trafikk og andre totalt oversett.
Det er dessverre slike som skaper
både overskrifter og statistikker. Jeg
håper ikke du som leser dette er en
av disse? Det er helt sikkert noen
som er glade i og holder av disse
fartsfantomene også, og er det ikke
da bedre å komme en halvtime for
sent til dit man, skal enn å havne ett
annet sted flere år for tidlig…  Jeg
bare spør?
Kjør pent, hører du?
Jostein

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com
Halayen Folkens Da er sesongen
godt i gang, og den traumatiske
vårmønstringa i Bergen fortrengt.
H-DOCN -standen blåste i stykker
i pøsregn og sludd. Heldigvis fikk jeg
delt brakke med NMCU, som tok
meg inn i varmen og lot meg få dele
stand med de.

Margareth Krumsvik
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com
Hei. I skrivende stund i slutten
av mai, er det sludd, snø, flom i
Gudbrandsdalen, stengte veier og
mye elendighet. Med andre ord ikke
ideelt for sykkelkjøring. Håper at
når du nå leser dette er dette gått
over og at vi i siste halvdel av juli,
har en nydelig sommer å se tilbake
på og mye fint vær å se fram til.
Mange av dere er snart ferdige med
ferien, mens vi som jobba i juli nå er
dritlei og gleder oss til noen uker
fri. Det blir nok å gjøre framover,
treffkalenderen er fremdeles full av
moro. Gi endelig beskjed hvis jeg
kan hjelpe med noe, og hvis ikke så
treffes vi plutselig langs veien eller
rundt et bål ett eller annet sted.
Kjør pent så lenge, vi snakkes!

Mye har vært arrangert og mye
skal komme. Legacy Vets MC
arrangerte Heders Run 8. mai, med
okkupasjonshistorie på Telavåg. På
kvelden var det mc-fest i deres
lokaler i Ytre Arna. Rett Vest treffet
ble Arrangert av Nostalgia Club,
og gikk av stabelen i slutten av mai.
Bjørkedal MC, som ble 20 år og Eid
mc som fyllte 35, slo seg sammen og
hadde stor jubileumsfest i juni.
For min egen del har jeg vert på
Jente-mc-tur til Solund, arrangert
av Hotchpotch MC. Oldtimers MC
sitt 25 års jubileum skal jeg ha med
meg, Knarvik mc sitt treff på Åse,
samt H-docn Internasjonal rally 2013.
Florø Blues og Rock må derfor bli
et annet år. Hele ferien har jeg tenkt
å tilbringe på to hjul, så ikke umulig
at vi sees. Hvor motorsykkelen
bringer meg, blir det litt været
som bestemmer. Turen ender nok
opp på Målrock, med samvær av
Høyangbjørn MC, Ramsøyni MC og
Rallis MC med flere.  Etter ferien
håper jeg blant annet å få med meg
Osterøy Treffet 9. - 11. august .
Sesongen blir som vanlig avsluttet på
Sensommertreffet til Høyangbjørn
MC 6. - 8. september.
Så vil jeg skryte litt av Hanne Svalland
fra Skjoldmøy MC. Ikke bare bygger
hun sykkel og stikker av med masse
priser, men dama er en kløpper i å
lage smykker. På Marihøna Gullsmie
lager Hanne blant annet smykker
med mc-logo.

JOHNNY HENDEN
Mob: 481 87 038
johnnyxlh@hotmail.com
Hei folkens, Litt nytt fra
Nordmøre. Jeg var en tur på
motorsykklens dag i Kristianrsund.
Der var det mye folk og mange
flotte sykler og en fantastisk knallvær.
Ellers håper vi på mer sol og varme
så man kan få kjørt litt på to hjul.
Ta kontakt om det er noe.
Ser dere snart etter veien , kjør fint ,
vi har ingen å miste.
Johnny.
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Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

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

Til alle bikera i Finnmark til to ting:
1) Kjør trygt på to hjul i sommer!
2) Ha det knallskøy!!!
Til slutt, ønske dokker alle en fortsatt
flott sesong,
MC hilsen fra Heidi, DK Finnmark!!
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Distrikt 6:

I følge Statistisk Sentralbyrå ble 18
personer drept, og 472 personer
skadet på mc i 2012. Likevel er
Norge et av de sikreste land å kjøre
sykkel i Europa, tross veistandard.
Kjør forsiktig og sørg for at du ikke
deltar i statistikken i 2013. Ha en
superfin mc sesong.
Hæppy skvætt
Sjølvaste Anne

Distrikt 7:

Distrikt 9:

Ny DK!

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

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

Telemark, Buskerud,
Vestfold

Oppland, Hedemark

Distrikt 8:
ernst arvid seland
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no

Oslo, Akershus, Østfold

God sommerdag alle sammen!
Tiden for gode sommerminner er
her. Selv startet jeg i syden, tre uker
i mai, og kom hjem til bjerkesprett
og sommerlignende temperaturer,
som jeg bare kunne drømme om, før
ferieturen til Florida startet.
Dette er landet, der det skjer mye
på to og fire hjul, ja og for den sags
skyld, også på tre hjul.
Skal prøve å komme tilbake med
dette i et senere blad, fikk også med
meg flere «onsdagstreff» i Tampa,
med mellom 2-3000 fremmøtte, de
aller fleste med Harley.  Foruten
disse, var det fantastisk å se alle de
hjemmesnekra syklene, sammen med
vanlige elegante syklene folk kjører
rundt på, gammel som ung. Tenk om
Norge kunne gi slipp på noen avgifter,
og lempe litt på reglene, slik at flere
kunne få drømmen sin oppfylt. Ikke
minst de unge, som ønsker å starte
sin karriere på to tunge hjul, i stedet
for disse farlige mopedene.
Ellers er det litt stille på jobbfronten
her i sør som DK, lurer du på noe?
Ring meg for en prat, eller skriv mail.
Det passer alltid.
Det arrangeres flere kjøreturer blant
klubber her i sør, som gjerne tar med
seg flere likesinnede på to hjul. Heng
dere på! Håper vi sees på veien, jeg
skal være der litt mer i år.
Kjør pent.
Go forth and spread the word of
torque!
Masse hilsener DK Ernst

Vidar opheim
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Hallo. Da har vi kommet ett godt
stykke inn i juni, her jeg sitter og
skriver og sesongen er i full gang. Det
har blitt noen mil på Fatboyen og helt
sikkert mange flere innen du sitter
og leser dette.Vi hadde også i år
frokost 1. mai. Det er blitt en hyggelig
tradisjon og det kom rundt 50-60
bikere. Etter frokosten dro folket dro
ulike veier.Vi var et følge som valgte
kaffe hos Hydra mc på Nesodden i
år, det kan du lese om et annet sted
i bladet.
Treffsesongen startet som vnalig
hjemme i Trøndelag, sammen med en
ukes ferie.
Jeg har også vært på Norgestreffet
på Lista. Det var første gang jeg
var på Norgestreff, men sikkert
ikke den siste. Jeg hadde en utrolig
hyggelig helg med masse trivelige
folk. Det var et treff som sto til
gull i gjennomføreingen, takk til
arrangørene som sto på og jobbet
for at vi kunne feste og ha en fin helg.
Vi gjorde et lite forsøk på å ha
stand der, med DK Ernst som
primus motor for Sørlandet. Noen
t-skjorter fikk vi solgt og et par nye
medlemmer ble det, før vinden reiste
med teltet. Når det gjelder været er
det dessvere ikke noe vi får gjort og
solen skinte, om det blåste litt.
En ting som er likt fra år til år er at
sesongen er ikke verken lengre heller
kortere enn vanlig, og man rekker
ikke alt man skulle ønske. Jeg er i den
fantastiske situasjonen at jeg jobber
annenhver helg, og da går sommeren
fort. Men jeg prøver å komme meg
litt i rundt og håper jeg ser mange av
dere ute på veiene eller på et treff i
løpet av sommeren.
Vi sees plutselig.
Vidar.
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Lesernes Bilder
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Foto, John M. Nordli.

Foto, Kai hugo Lund.

Klar for sesongen 2012.
Innsendt av Rita Tangnes.

Innsendt av Andreas Eide
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I Sveits. Foto, Pål Stenersen

På vei over fjellet fra Geiran
Foto, Tommy Martinsen.
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Sidostöd.
1” kortare för
”sänkta” hojar. 450:-

Lyftare.
Komplett med hydraul. 250:Evo Big Twin 84-99 och
Sportster 86-upp.
Twin Cam 99-upp.
Värmebandage.
Av vulkanisk aska.
Efterbehandling
behövs ej. 595:-

Big Bore.
Cylindrar och kolvar för
4.5” slag gör motorn till
113” (1850 cm3).
Har kostat 7 895:Nu
6 710:-

Kåpa till slanganslutning.
Döljer den fula anslutningen av bensinslangen på
modeller med insprutning.
Passar Softail 02-upp, FLT
03-upp och Dyna 04-07.

Voltpack.
Cycle Electric
3-fas FL mod. Electra/Road King
06-08.
1795:3-fas till Dyna 08-upp. 1795:XL 883/1200 07-upp. 1295:3-fas FL mod. Electra/
Road King 09-upp.
1775:-

Tuck and Roll.
Solosadel i konstläder med
immiterade sömmar. 575:-

Cateye baklyse, 16x4 cm.

395:-

"Skull".
Skyltbelysning med röda
LED i ögonen och vit till
skylten. M6 gänga. H=28
B=34 D=20 mm. Kromad
eller i svart krom 135:-

150:-

Konisk ljuddämpare 40 cm lång. Passar
både 45 och 38 mm rör.
415:Verktygslåda.
Helkromad verktygslåda
till alla 4-växlade Big
Twin 40-86 och Softail.

Custom Billet.
Customlampa, med 5-3/4" E-märkt H-4 insats.
Kromad
1 695:- Matt svart 995:-

Mini Bates.
Baklampor som de klassiska Bateslamporna. E-märkta! 57 mm i diameter
Kromad 325:Svart 350:Flera delar på

www.bikeline.se

Flyttningssats.
Flyttar blinkers från styre
till gaffelkrona. Svart eller
krom.
235:-

Croc.
Väst i läder, kan användas både
innanför och utanpå jackan.
4 fickor + en för mobiltelefon.
Storlek 50-58.
1 395:-

Lady.
Väst i läder med justerbar midja. 3
fickor. Storlek M-2XL.
1 395:-

650:-

Road Tools.
Verktygsväska till ovanstående verktygslåda med de
nödvändigaste verktygen.

575:-

Framflyttningssatser till Sportster.
Framflyttade reglage med o-ringar.
86-90.
3 995:90-03 (ej med 2-1 avgassystem.3 595:-

Hook.
Väst i läder med remmar. 4 fickor +
en för mobiltelefon. Storlek 50-58.
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