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

Tekst: sendes som en separat wordfil.

*

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

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

Et bilde må minst ha 500 kb størrelse, oppløsningen skal være 300 dpi i montert størrelse.
Er du usikker på om bildet kan brukes, send et prøvebilde, eller ring eller mail og spør.
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Hei folkens!
Så er det dags igjen. Sommeren
er definitivt på hell, og til tross
for at vi har hatt en fantastisk
høst, har jeg alt fått meldinger
om isete bilruter om morran
fra de litt mer høyereliggende
strøk. Så vi må vel bare innse
det,  at atter en sesong er over.
For min egen del har det vært
en super sesong.  Ingen store
utenlandsturer, men heller
ingen kræsjing, som jeg drev
med i fjor. Jeg har fått gjort
unna 12 000 km, og i stort sett
bra vær, og det er jeg fornøyd
med. Jeg har besøkt mange
hyggelige treff, blitt kjent med
masse nye kjekke folk og kjørt
veier jeg ikke har kjørt på før.
Jeg håper at dere der ute
også har hatt en fin sesong,
været har i alle fall vært
mer motorsykkelvennlig i år,
enn de siste årene. Og mitt
nye regntøy og nye trekk til
veltebøylene, som jeg skulle
ha til dagene med drittvær, er
nesten ikke brukt..
Når vi først snakker om
fint høstvær, så håper jeg
dere husker å ta noen fine
bilder til kalenderen vår. En
H-D i høstfarger er jo alltid
et vakkert skue. Bildene til
kalenderen skal ikke ligge på
Facebook først. Husk dette når
du har vært på tur, og iler bort
til pc-en for å dele turen med
facebookvennene dine. Tenk
på om dette kan være noe for
News, spar et par tre bilder og

send de til news@h-docn.no,
gjerne med en liten tekst. For
da blir redaktøren så glad.
Når dette skrives befinner
jeg meg i en av NSB sine
togvogner, for å hente sykkelen
min, etter at den har fått nye
simiringer på gaffelen. Planen
er en tur opp til Final Run på
Kyrksæterøra, og jeg er redd
for at dette nok blir den siste
langturen i år. Late Summer
Run gikk i år ut, sden det ikke
ordna seg med treffplass innen
rimelig tid, men vi har hatt et
rimelig vellykket International
Rally i Espedalen  i Skåbu.  Alt
var i grunnen perfekt, bortsett
fra at vi hadde litt for lite
folk. 400 mennesker må vi vel
klare å tromme sammen midt
i Norge en finværshelg. Man
kunne ikke en gang skylde på at
man ikke liker å ligge i telt, for
her var det både hytter og rom
å leie. Så nå er dere utfordret
til neste år, kom og støtt opp
om klubbens arrangementer.
Run to the Arctic Fun ble
arrangert på vanlig måte. De
som var der mente på at dette
var et av de beste noensinne.
Også et treff som angefales på
det sterkeste. Håper noen fra
nord, har noen bilder og litt
info fra treffet, som de kan dele
med oss andre som ikke kom
oss dit.
På årsmøtet var temaet
SuperRally oppe. De som
har fulgt litt med vet at vi

har en plan om å søke dette
arrangementet i 2017. For å få
til dette er vi avhengige av at
dere medlemmer stiller opp og
tar i ett tak. Så  ta kontakt med
noen i styret, om du har noe å
bidra med.Vi trenger all hjelp
vi kan få.
Vi har også i løpet av
sommeren fått tak i tre nye
DK-er . Det setter vi pris
på, vi trenger nytt blod i
organisasjonen, og folk om vil
gjøre en frivillig innsats er gull
verdt.Velkommen til dere.
Så da ønsker jeg vinteren
velkommen. Da skal vi dra
på vinterfester, pusse og gni,
eller forandre på jernet vårt,
kose oss inne med kakao,
starinlys, kanskje er det tiden
for å strikke en Harleygenser
til neste sesong? Jeg har en
halvferdig en i kurven, som jeg
kan kose meg med i mørke
vinterkvelder. Noen korter av
vinteren med en reise til det
forjettende land, eller bare til
sola og varmen. Og plutselig,
før vi vet ordet av det, står
våren for døra igjen...
Men før det kan du såklart
møte oss på stand på Oslo
Motorshow i oktober.Vi
serverer medlemskake!

innloggingsmulighet. Er du
registrert med mailadresse
i medlemsregisteret, kan du
gå inn der, få deg passord
og kontrollere dine egne
opplysninger og føye til det
som mangler eller rette
opp det som er feil. Er
du medlem, men ikke har
oppgitt din mailadresse,
kan du ta kontakt med
undertegnede, på mailadresse:
medlemskontoret@h-docn.no
Send navn og medlemsnummer
om du har det, og du vil få
tilsendt nødvendig info for å
logge inn der.
Du kan også sende en mail
til medlemskontoret@hdocn.no for å melde om
adresseforandring. Gjør dette
med det samme du flytter, så
slipper du at bladet stopper
når ettersendingsperioden til
posten er over. Du kan også
ringe elle sende en sms på 91
38 40 50.
Ha en fin høst, så ses vi her
igjen på desember.
Redaktøren.

Så til slutt, kommer det
evinnelige maset som jeg ikke
kommer til så slutte med, før
den dagen vi ikke får noen
blader i retur lenger. Nå har
vi fått en hjemmeside med
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Tutti questi giovanni figli de papcon mc toppi grandi
var ikke alltid samstemt i hva vi
hadde opplevd. Akkurat det er
en del av gleden med å oppleve
ting sammen, at man oppfatter
tingene forskjellig.

Litt kos må vi ha på tur.

Godt selskap
Personlig er jeg av den oppfatning
at hele alpegreiene er  oppskrytt,
Grossglocner, alpenstrasse og
hva det heter, ble jeg  ikke så
veldig imponert over. Kjøre berg
og dalbane ligger liksom ikke
for meg. Historiene jeg er blitt
fortalt om hvor fantastisk dette
er, stemte ikke for meg.  Det
som derimot imponerte meg,
var de gale syklistene som setter

beste alder og med den beste
BMI. Over et par øl og nøyaktig
fire e-poster, hadde vi bestemt
oss for når vi skulle reise og når
vi skulle hjem. Egentlig var dette
mer enn nok planlegging for en
tur fant vi ut...
Har beviselig vært i alpene da.

Overskriften over betyr noe slikt som:
Alle pappagutter med alt for kraftige
maskiner. Og er ikke uten grunn til at
jeg valgte denne tittelen. Drar du til de
italienske alpene, vil du nemlig møte disse
gutta. De har sikkert betalt minst en og
en halv veiavgift, de har det moderneste
utstyr og de sinteste syklene på veien.
Tekst/foto: Terje Randem
De mangler bare en liten detalj,
og det er ferdighetene til den
berømte høytfartsmotorsyklisten
fra deres hjemland. Det er
derfor med en viss skepsis man
runder enkelte svinger i alpene,
for kommer gjør de, og fort går
det. Og de bruker hele veibanen,
både sin og din.
Nok planlegging
Da det ikke alltid er like enkelt
å manøvrere en Ultra Glide
på lav fart, må en jo ta hensyn.
Og det lærer du fort. Jeg
gjorde iallefall det. Med det i
bakhodet, går det egentlig bra
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å kjøre med stor sykkel på en
slik berg og dalbanetur mellom
Tyskland, Østerike, Sveits og
som nevnt Italia. Undertegnede
har egentlig helt siden for over
20 år siden vurdert alpetur
på sykkel. Den gang handlet
egentlig fortellingene fra bereiste
kompiser mest om hvor fort
en hadde kjørt og hvor mye en
hadde drukket av all slags “skvæl.”  
80 % STHROH var det ultimate.
Siden jeg ikke reiste på den tida,
var det nå på tide at det ble min
tur. Jeg valgte et reisefølge som
besto av Rogern og Pelle. Begge
er som meg, glade gutter i sin
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H-D for japansk dame.

Overnattingstrøbbel
Pakkeplaner hadde vi heller
ikke, vi skulle jo ligge innendørs.
Akkurat det med overnattinger
bød på en smule utfordringer.
Tre staute karer skulle bo under
samme tak, det var iallefall plan A.
Siden vi var jævlig gode kompiser,
hadde vi satsa på at vi skulle
sjekke om vi kunne få familierom
på turen. En slik løsning hadde
de fleste plasser vi overnatta på.  
Det blei imidlertid litt verre for
oss. Felles lugar på båten gikk
sånn passe, felles kupe på AutoZug litt mere kleint. Etter enda
ei natt sammen, denne gangen
på hotell, var det bråstopp. Det
ble enkeltrom resten av turen.
Snorking er utbredt blant menn
i vår alder og med vår BMI, sånn
er det bare.Vi var gjennom plan
B og C og havna på enkeltrom
etter 3 dager.
Mange av dere som leser dette
har kjørt lange turer i inn og
utland før, så jeg skal ikke trette
dere med hvor vi var og hva vi så.
Det er ikke poenget med dette
reisebrevet.
Kleskasting
Vi var tre gutter som dro på tur
for å ha det gøy, og komfortabelt.  
Vi pakka med oss gammalt tøy

som vi kasta underveis. Dette
er genialt, for da får en med
seg noen godsaker hjem også.
Enkelte av rengjøringspersonalet
stussa nok når søppelkassa var
full av svette t-skjorter og truser
sånn passe klamme av punglake.
Det lukta nok ikke blomster.
Vi dro egentlig på tur på måfå,
det var ikke mye vi måtte se,
eller steder vi bare måtte til.
Vi planla stort sett ingeting på
forhånd og tok ting på sparket.  
Erfaringsmessig skulle det gi  
minst stress.
Wifinødvendighet
Nå er det alikevel engang slik
at store gutter også har en
tendens til å like dupeditter. En
slik duppeditt er GPS. Jada, selv
gamle Randem har forstått at
det er noe som har kommet
for å bli. Jeg er glad for at jeg
kunne ligge bakerst i byene og
cruise en med GPS.  Aller kulest
ble det når GPS-en svikta, og
Rogern sporenstreks kjøpte seg
en ny en, selv om det egentlig
ikke var noe feil på den gamle.  
På tidligere turer har vi vært
opptatt av helt andre ting, enn
det jeg opplevde på denne turen.
Det første som ble spurt etter
på overnattingsstedene var om
de hadde WIFI, ikke om dem
hadde brennevin.  Store gutter
er også på Facebook og det er
ekstra hyggelig å kunne motta
kommentarer på turen underveis.
Dessuten ble det mye glising,
når tre mann uavhengig skal
legge ut om dagens hendelser.Vi

seg på en tråsykkel og sykler
disse veiene.  Birkengutta kan
bare slenge seg i veggen. Disse
syklistene skal ha kred.  Men
om jeg mener at alpene var
oppskrytt, er det aldri oppskrytt
å dra på tur med gode kompiser.
Det er kraftig undervurdert, og
på grunn av vennskapet blir man
aldri lei. Det bringer alltid med
seg gode historier og glis runt
bordet på treff når vi møtes.
Sånn sett vil min filosofi fortsatt
være: Kom deg på tur med gode
venner, det er ikke så nøye hvor
du drar. Bare dem har Wifi.
Ride for fun.

Noe å tenke på.

Topp reisefølge.
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Kjekke karer på tur.

Innsjekkinga.

Med Wroclav som mål
Før vi reiste, fikk vi med oss nyåpninga
av flott H-D butikk i Tromsø. Her var det
masse nye varer, stort nyoppusset verksted og mange besøkende på åpen dag. Vi
rusla rundt i Storgata, og var litt betenkte
i forhold til snø på fjellovergangene. Hurtigruta var siste alternativ, om det ble
krise.
Tekst/foto: Vibeke Jensen
En sort bil rullet forbi oss , og
en en bikerarm og en rallarhatt
stakk ut av vinduet.
- Bensin! Din h...tes Narvikværing! Jeg er i Tromsø for å slukke
tørsten, jeg er fra sjølveste
Narvik, roper fyren i bilen.
Vi bestemte oss for hurtigruta
Vesterålen, og ringte dermed
til Frank Pip Pip og bestilte tur
til Trondheim. Pip Pip har fått
navnet sitt, fordi alle småfugler
spiser mer enn sin egen vekt. Så
da er Bensin i rett selskap, med
matvrak nr. 1 Det ble en fin tur
innom Trollfjorden, hurigruta er
en behagelig måte å reise på. Man
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treffer alltid andre H-D-kjørere,
de er lette å ta igjen på klærne.
Jeg var på dekk fire, og lurte litt
på hvor Bensin hadde tatt veien.
Da var det bare å lytte litt, til jeg
hørte utestemmen hans på dekk
en. Lettvint for meg som ikke har
retningssans.

overnatte der,  til tross for at vi
visste at hun skulle konfirmere
sønnen i Trøndelag samme helg.
Hun er et effektivt arbeidsjern,
og jeg lurer på hvor mange ord
hun klarer å si på ett minutt. Det
var en gang konkurranse i radioFrank, Jan, Lene, og Marianne fra
Harstad, sammen med Benzin på
17. mai i Wroclaw.

en, der Gro Harlem prata om
brunosten. Elin hadde nok danka
ut henne med god margin. På en
kveld følets det som vi hadde
fått artige historier i en hel uke.
Utpå kvelden var hun klar til
avfart, og hun hadde det så tra-

velt, at vi måtte be henne huske
konfirmanten, som satt igjen på
verandaen. Nysykkelen sto klar
på vent i garasjen til festlighetene
var overstått.
Dagen etter, etter at vi hadde
matet katta og låst døra, kjørte
vi videre til gammelredaktør
Berit i Småland. Her fikk vi vaska
syklene, vært på tehus langt inni
skogen, sett på gravhauger fra
vikingetiden og kjøpt kokeboka
til Pettersen og Findus. Den
anbefales til barn og til oss barnslige voksne.                                                             
Snellfarervei
Superrally 2013 i Wroclaw var
målet med denne turen. En kjapp
tur innom vår gode venn Andy
i Hamburg ble unnagjort, og så
var det på med GPS, og ut på
småveiene ned til Frankfurt og
Polen.Vi har kjørt autobahn mange ganger, men siden tiden ikke
var problem denne gangen, var
backroads valget og mye artigere.
Autobahn er tv-overvåket, det
kjører ADAC-biler der med fullt

På bytur i Wroclaw.

brannutstyr, legehjelp og lignende.
Noen plasser er det fri fartsgrense og det er to, tre eller  firefelts
vei i en retning. Kjører jeg i 140
km i timen, ser i speilet, har god
klaring og tar en forbikjøring,
har jeg på et sekund noen oppi
bakskjemen. Jeg hørte bare suset
av de små lave lambourginiene,
porchene og lignende, som raser forbi i lynets hastighet. For
å ta raske etapper, er autobahn
ok. Men man må være meget
konsentrert. Jeg er ikke noe
fartsfantom, og dette er plassen
for å testosteronkjøre, det vil si
kjøre fort.
Trønderselskap
Vi har kjørt Tyskland på kryss og
tvers, og det er uendelig mange
fine veier. På småveiene eller
bundestrasse er det ofte store
trær som vokser over veien i
en bue, og det står fareskilt for
større vogntog, at de kan skade
trærne. Bei Nasse betyr forsiktig
når det regner. En slakk sving
har gjerne 20 røde piler, der vi i

Norge har en rød pil på en skarp
sving.Vi kom til Wroclaw i Polen,
etter at vi hengte oss på noen
dansker de siste milene. Det var
faktisk mer trailere på veiene i
Polen, enn privatbiler. Framme på
treffet gikk innsjekkinga greit.Vi
traff to trivelige karer fra Poltergeist i Verdal, som het  Hermann
og Arnt. Nyteltet ble satt opp i
rekordfart, og stemningen var
allerede på topp. Etter som timene gikk kjente jeg at det verket i
kjeven etter all fliringa. Trøndere
er  artige folk.
Taffelmusikk
Betalingssystemet var genialt.Vi
kjøpte et visakort som varer i
3 år, der vi satte inn penger og
betalte alt på superrally med
kortet, uten kode! Super løsning.
Vi brukte kortet hele helga, og
merkelig nok ble det aldri tomt.
Det kan brukes på alle andre
plasser, som et vanlig visakort.
Sanitærforholdene var meget bra,
vi opplevde rene dusjer og lite
kø. Musikkvalget var meget variert. Det var ikke helt i bikerstil
å våkne opp til Wienervals, men
jentene på fiolin var flinke. Utover dagen hørte jeg Bensin, som
er Rammsteinfan, mumle noe.
-  Skulle tro vi var på danskebåten, for å høre taffelmusikk.
Vi gikk med andre ord aldri
inn til hovedmusikkscenen. For
underholdninga besto av mange
lokale polske band, og kvaliteten
var så som så.
Stille på campen enda.

Kjentfolk
17. mai traff vi på noen Harstadværinger. Det var Frank, Marianne, Lene og Jan. Og i tillegg atter
en trivelig trønder, Jens Petter
Lundin fra II MC i Nærøy. Jens,
Gunn, Torstein og Turid hadde
tatt turen fra Alta. Sammen med
Geir Arne fra Kristiansand dro vi
inn i gamlebyen i Wroclaw. Der
var det mye fint å se og mye fin
arkitektur. Søndag sto det veldig
mange polske fint kledde folk og
så på oss utenfor treffområdet,
gjennom åpninger i hekken. Det
var registrert ca 8000 harleyer
på lørdag.
Helt greit
Wroclaw var et helt greit superrally, litt køståing før frokost,
som vi fikk med oss en gang,
fine salgsboder med blant annet håndskjærte motorsykler i
tre, samt mange fine ting til en
rimelig penge.Vi dro derfra på
mandag, da var campen stort sett
tom. Polen er mye historie. Saltgruven i Krakow anbefales på det
sterkeste.Vi har tidligere vært i
Wolfchance, som er en bunker
der de prøvde seg på et attentat
mot Hitler. Konsentrasjonsleirerne, blant annet  Auswitz er et
besøk verdt.
Vi kjører til Hamburg igjen, her
er aspargesen nyutsprungen, og
nydelig med røkt skinke og hollandersaus.
SuperRallyvisakort.

På redaktørbesøk
I Trondheim møtte Lisbet oss
med nytt H-Dcamp-telt, syklene
ble kjørt i land og turen gikk
langs E6 og rv 3 nedover mot
Kongsvinger. Det ble en fin stopp
og middag på Tiurn kro.Vi dro
også innom redaktør Elin, for å
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Norgestreffet 2013

formidabel. Frokost til over
2000 mennesker uten noe
krøll. Klubbmedlemmene fra
arrangørklubbene og flere
medhjelpere jobbet på spreng.
Utrolig at det går an å servere så
mange mennesker. Noen hadde
nok ikke vært i seng på lørdag
morgen, mens de fleste hadde en
god start på dagene etter å ha
blitt mette på husmannskosten
klubbene serverte.
Mange ting kan sies om dette
treffet, bare positive ting, bortsett
fra litt rølp av såkalt syngene
artister på formiddagen, men

det hører vel til i en setting
som dette.Undertegnede
og styremedlem og DK og
Vidar Opheim fikk solgt noen
medlemsskap,
t- skjorter og singleter, så det
ble vel et lite overskudd, selv
om litt av overskuddet gikk
med i partyteltinnkjøp.Takk til
arrangørene, dere har vist, og
satt en ny standard for dette
treffet.

Vetreansykkel på bikeshowet.

Vårt første telt i grønt, vi hadde stand ved siden av NMCU som vanlig. Foto, Ernst Arvid Seland.

Norgestreffet måtte besøkes, og særlig når det ble arrangert i
nærheten. Dessuten er det alltid koselig å treffe gamle kjente og
nye medlemmer.
Tekst: Ernst Arvid Seland
Foto: Cato Tøger Enger/ Ernst Arvid Seland

Som DK-ansvalig hadde jeg
ansvaret for H-DOCN sin stand
på treffet, og hverken partytelt
nummer en elller nummer to

overlevde den veldige vinden
som var der den helgen. Men
sola skinte sammen med alle
deltakerene. Nærmere 2500

Det ble arrangert en liten tur til Lindesnes fyr.

mennesker var innom dette
flotte treffet. Etter at det første
teltet ga seg for vindkreftene,
måtte telt nummer to kjøpes i

Farsund på fredag ettermiddag,
ikke en helt lett oppgave, med en
fullastet Ultra. Men da jeg stod
utenfor butikken teltet ble kjøpt,
kom en flott yngre dame og
forbarmet seg over en DK som
prøvde å pakke teltet sykkelen.
Hun tilbød seg å kjøre dette
ut til Lista for meg. Det finnes
faktisk omsorgsfulle og snille  
mennesker i dette landet. Jeg
takket nei, og hun hadde god tro
på at dette ville gå bra, men hvis
jeg ville, var det bare å si fra…

Hangaren, hvor musikken på kveldstid ble arrangert. Foto, Ernst Arvid Seland.

Velarrangert
Vel fremme, ble teltet satt
opp, men dett måtte også som
nevnt gi tapt et døgn etterpå.
Musikken som spilte inne i
den gamle hangaren etter
Tyskerne var fenomenal. Joda,
litt høyt volum var det nok på
musikken. Hardrock og metall,
og undertegnende kunne
ikke stå der for lenge uten
ørepropper. Men en nytelse var
det, til og med for en avdanket
trekkspiller, med røtter i
gammeldansen. Frokosten var

10
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Iron 883. Med en rekke nyheter
og forbedringer satser HarleyDavidson på å beholde sin
posisjon som Amerikas ledende
motorsykkelprodusent også i
2014.
Prosjekt Rushmore
Dette prosjektet er basert
på opplevelsene til en rekke
touringførere over hele
verden. Her ha de fått inn
tilbakemeldinger fra en rekke
kunder og ansatte. De har satset
på raffinert teknologi, topp ytelse
og rå styling, som gir Touring
og Trike syklene et skikkelig
løft. Nyhetene er delt inn i fire
kategorier:

* Følelse: Bedre komfort, på
grunn av at de har tatt hensyn til
ergonomi og aerodynamikk for å
sikre at både fører og passasjer
får en god kjøreopplevelse.
* Stil: Forbedret både form og
funksjon på en rekke detaljer,

For mer info, besøk www.harleydavidson.com

* Informasjonssenter: Den nye
Boom! Box-informasjonssenteret
som har fargeskjerm og gir deg
blant annet god lyd, bluetooth,
en rekke tilkoblingsmuligheter,
talegjenkjenning, GPS-navigasjon,
CB-kommunikasjon og intercom.

Høsten er for oss bikere ofte en litt
vemodig tid, men noen positive hendelser
fører den da med seg. Dette er blant
annet tiden på året da Harley-Davidson
kommer med sine nyheter. I år inkluderer
nyhetene sju Touring-, Trike og CVO
(Custom Weichle Operations) sykler.

har vært opptattt av.Vi har alle
tatt del i dette prosjektet, og jeg
synes resultatet har gitt oss noen
fantastiske 2014 sykler, sier han.
Av andre nyheter er CVO

Disse funksjonene gjelder for
Road King Classic, Street Glide,
Electra Glide, Ultra Classic,
Electra Glide Ultra Limited, Tri
Glide Ultra Classic, CVO Ultra
Limited og CVO Road King.
Andre nyheter
Flere 2014-nyheter er blant
annet at Fat Bob Dark Custom
har fått en real makeover. Det
innebærer en råere styling, med
en ny bakskjerm med innfelt
LED-lys. Alle kromdetaljer er nå
blitt sorte, og felgene har fått
laserinngravert logo og felgstripe.
Sportstermodellene har i tillegg
til ABS-bremser, (unntatt Iron
883) fått nye håndkontroller og
bremsekomponenter, forbedret
servicetilgang  og H-D smart
security system. CVO Softail
Deluxe er stjernen i CVOprogrammet, og har blant annet
avtagbar vindskjerm, GPSnavigasjon, Daymaker LED-lys
og avtagbare sidevesker. CVO
Road Kingog CVO Ultra Limited
kommer med nye funksjoner og
Prosjekt Rushmore forbedringer.
CVO Breakout kommer i tre
nye iøyenfallende farger. Den nye
Twin Cam 103 motoren er nå
standard på alle Dyna og Softail
modellene.

* Kontroll: Lykter i dobbel
halogen eller med Daymaker
LED, Reflex Linked Brakes med
ABS, og Twin-Cooled High
Output Twin Cam 103 eller High
Output Twin Cam 103  motorer
som gir mer kraft.

Fat Bob.

blant annet har Tour-Pak fått
nytt design, sideveskene har
fått one-touch-teknologi og
håndkontrollene er blitt med
intuitive.

Tri Glide Ultra Classic.
CVO Road King.

Softail Breakout.

Softail, som kommer i et
svært begrenset opplag,
restylede Dyna Fat Bob, og at
det er ABS-bremser på alle
sportstermodeller, untatt på

Softail Deluxe.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Harley Davidson
Alle disse har fått en skikkelig
overhaling gjennom noe de
har kalt Prosjekt Rushmore,
som er ledende teknologi og
innovativt design, som skal
forbedre kjøreopplevelsen.
Dette innebærer blant
annet et Bluetooth-tilkoblet
informasjonssenter med GPS
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-navigasjon, LED-frontlykter og
twin cooled high output Twin
Cam 103 motor.
- Det er kundene som har styrt
prosjekt Rushmore fra start til
slutt, sier Scott Habegger, som er
Director of Motorcycle Planning.
- I Harley-Davidson er vi svært
opptatt av det som kundene
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Maglite som baklys.

- Jeg gjorde det nok mest for å
være sær, sier Sigbjørn, og gliser.
- Men hvordan kom du på det?
- Dette er noe de gjorde
i dragracing på seksti- og
syttitallet, forteller han.
Han godter seg over at han
har klart å lure mange av
bessevisserne. Mange tar feil av
den og tror det er en shovel.
Særlig med tanke på at kjedet nå
er på venstre side.

Da Sigbjørn Nilsen vant en Ultima-motor
på 2100 cc på Hadelandsmønstringa i
premie for sin flotte chopper for noen
år siden, så han mulighetene med en
gang. Ikke for å bygge noe med den
nye motoren. Neida, han skulle rett og
slett selge den for ha startkapital til nye
prosjekter.

Ski. Etter en prat, endte det med
at Sigbjøn fikk kjøpe sykkelen.
Allerede da, hadde han ideene
i grove trekk klare i hodet for
hvordan bygget skulle bli. En
1950 modell ramme fra et annet
prosjekt sto klar.
- En sportster kan kjøres hardt,
men de er kjent for at de har
dårlige girkasser, forklarer

Sigbjørn.
Derfor startet han med å kappe
blokka i to, og sportstergirkassen
ble droppet, i bytte med en
6-trinns girkasse som han kjøpte
hos Deathtrap Customs. En
svensk rammebygger har tilpasset
nye motorfester på ramma.
Hvorfor kappe en motor i to,
lurer jeg på?

Lavbusjett
Bensintanken er fra en  49 52 modell  BSA Birminghan
Small Arms, og har beskrivelse
av anbefalte oljetyper og
blandingsforhold påtrykt.
Oljetanken har han laget selv.
Girkassen kommer langt ut på

høyre side, den er flyttet hele 7
cm feil vei, i forhold til hva som
er originalt på bigtwin. Sykkelen
har magnettenning, og Sigbjørn
mener at den funker bra.
Selve bygget var planlagt å være
et lavbusjettbygge, og mye  av
delene er deler han har bygd om
eller ting har han fått tak i på
swap. Bremsene, blant annet, er
fra en 2005 Softail.
- Det er de billigste og de beste
bremsene, slår Sigbjørn fast.
Fronten er fra en 1987 modell
FXR, han har 18 ” felger og
dekka er en kopi av Goodyears
High Performance fra 30-tallet.
Frontlykta er en spotlight fra
en 1939 modell Nash. Hvorfor
blir vi ikke overrasket? Sigbjørn
forteller at han måtte bygge
om selve pæra, for å få fjern- og
nærlys på den. Baklyset er laga av
en Maglite. Lykta var forøvrig en
gave fra en tildigere arbeidsgiver.

Oljetank, design Sigbjørn.

Competition Hot
Fothvilerne kommer fra en 2012
Nightster, og passer utrolig godt
med resten av stuket på sykkelen.
Lakken er noe som heter Global,
som er enda grovere enn Flake.
Det måtte 18 lag klarlakk til
etterpå, før det ble bra fordi den
er så kornete. Det var Glenn
Sandtorp som sto for lakkeringa
og pinstripinga var det Pål
Stenersen som gjorde. Navnet
på tanken er det heller ikke
så mange som vet hva står for.
Sykkelen har bokstavbetegnelsen
XLCH, der CH på slutten
selvfølelig er - Competition Hot.
Felger og ramme er pulverlakkert
av Tor Gunnar Opheim.  
Eksosanlegget har han laga selv,
og Tom Flateby har spraya det
med aluminiumcoating. Sentrum
Fornikling i Oslo har stått for
forkrommingen av deler. Når nå
Sigbjørn har kjørt litt på sykkelen,

har den selvfølgelig noen
barnesykdommer, men mindre
enn man skulle tro, forteller han.  
- Jeg har aldri eid en sportster
før. Den er utrolig god og artig å
kjøre, man kan leke mer med en
sånn sykkel. Jeg har fått et helt
annet forhold til sportster etter
dette prosjektet.
Den har mange fordeler i forhold
til Big Twin, slår han fast.
Fordi jeg kan
Jo mer man ser på sykkelen,
jo flere fiffige detaljer legger
man merke til. Slangeklemmene
på oljeslangene foreksempel,
kommer fra en Coca colamaskin. Er Sigbjørn i gang med et
prosjekt, er byggehjernen i sving
24/7, og han ser ettter ting han
kan bruke over alt han ferdes.
Sigbjørn har selfølgelig et nytt
prosjekt i gang i hjernen, og
girkassen er alt på vei over
dammen.
Vi har enda ikke helt kommet
over den delte motorblokka, og
spør enda en gang; - Hvorfor
gjorde du det?
Han ser på meg litt på skrå, med
et lite smil i munnviken. Svaret
kommer ganske kjapt.
- Fordi jeg kan...

Tekst/foto: Elin Bakk
- Da kunne jeg starte med neste
prosjekt uten å selge den andre
sykkelen. Det ga mindre stress,
og jeg kunne bruke så mye tid jeg
ville til å gruble ut nye løsninger,
sier den kreative karen, som
jobber som lærer til daglig.
Og Sigbjørn liker nye løsninger.
Gjerne løsninger som du ikke
ser til vanlig, og helst skal det få
forståsegpåerne til å klø seg litt i
hodet. Da har han nådd sitt mål.
I tillegg bør det jo selvfølgelig
være et bygg han er stolt over å
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ha stått bak. Og med sportsteren
må vi vel si han har gjort en
meget god jobb. I konkurranse
med proffe sykkelbyggere på
Custom Bike Show i Norrtälje,
stakk han av med en tredjeplass
i Customklassen i sommer. Her
premieres blant annet nytenking
og bruk av deler på nye måter.
For å være sær
Opphavet til bygget var en
1967-modell jernsportster, som
han fant hos en gammel gubbe i
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Oljetrykkslampe.
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Sigbjørn på sin Competition Hot.

Slangeklemmer fra Coca Cola-maskin.

Smal og fin.

Tekniske detaljer:
Eier: Sigbjørn Nilsen
Bygd av: Eier
Årsmodell: 1967
Type: Custom
Motor: Jernsportster 900ccm
Gearkasse: Ultima 6-speed kick
only
Primær: Bdl
Forgasser: S&S E Shorty
Tenning: Magnet Jo Hunt
Eksosanlegg: Bygd av eier.
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Behandlet av Tom Flatby
Eksosventiler: Orginale
Ventilløftere: Orginale
Clutch: Bdl
Ramme: 1950 Panhead
Krone: 93 mod FXR
Gaffel: Sportster 2000Styre: Ombygd cross
Dekk foran: Cooker 19 xx4.00
Dekk bak: Cooker 19 x 4.50
Forskjerm: nei
Bakskjerm: ja

Lykt foran: Nash spotlight 1939
Lykt bak: Maglight
Bremser foran: Sportster 2002
Bremser bak: Softail 2005
Fotvilersett: Sportster, Nightster,
2012
Bensintank: BSA Bantam 1953
Oljetank: Eier
Lakk:  Pål Stenersen / Glenn
Santorp / Thor-Gunnar Ophem
Sal: Replika omtrekt
Crom: Sentrum fornikkling

Special Thanks: Trine Stensen min
samboer for støtte, oppmuntring
og matpakkesmøring
Martin Lindblom(PBM), ThorGunnar Ophem (Pulver lakk),
Tom Flatby for sveising av
motorfester på motor. Tore
Hanseth for motorbokk og veiv
overhaling. Kenneth Laurenz
Death Trap custom. Sist men ikke
minst Conan swapmeet.
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[medlemsbibliotek]

BRaNdO
ORIgINal
2395 kr
dRaggIN
NEXt gEN
2395 kr

Bøker:

1. Wolfgang Wiesner:
Harley-Davidson
Photographic History
Denne boka er skrevet av en tysk forfatter, uten
at den bærer spesielt preg av det. Den har engelsk
tekst, og omhandler H-D-miljøet både i Europa og
USA.
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusiast,
og har lagt ned
mye arbeid i forfatterskapet.
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv
undertegnede som har
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og annen ahaopplevelse underveis.

BRaNdO
daM
2395 kr
ClassIC
ladIEs
1695 kr
Ryggskydd sPINE
995 kr
HOllIstER 3195 kr

BIkER JEaNs
1695 kr

50’s ClassIC 3195 kr

HOOlIgaN 1295 kr

JEFF 1295 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

HOlly 999 kr

PatCH, hel rygg 1699 kr

dRaggIN dRaykO
tRaFFIk 1695 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 dRIFt,
daM & HERR 2095 kr

HäNgslEN 199 kr
aIRHaWk
sIttdyNOR
1095 kr

ENgINEER
2695 kr
MR BlaCk
695 kr

CUstOM dElUXE
499 kr

dRyBag lyX, 50 & 70 lItER,
från 279 kr

PlåNBöCkER
199 kr

sCala RIdER Q3
MUltIsEt
(2-pack)
3495 kr
sINgElsEt
(1-pack)
1995 kr

sHOEI
gt-aIR
från
4995 kr

sOlglasögON
flera modeller finns

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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& 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

BältE EXClUsIVE
199 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

kEVlaR®HOOdIE
kEVIN
1295 kr

GamPromotion.no

w
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Sa m ma k valite t – l äg
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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
Jens Annfinsen         
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 Kjetil Volden     
Jan Nerland
Arild Kleppe
Vegard Glomstad
Magne ”Aron” Bakk
MarianneLundstrøm
Kjell Arne Vole                                      
Hans Arild Kalleberg                          
Gunnar Knutsen                                   
Ronald Storenes                                  
Sigurd Langeid                                     
Thomas Lindal
Ernst Arvid Seland
Svein Erik Martinsen               
Vigleik Jansen                                   
Stig Jensen                                      
Olav Tveranger                                
Ståle Rønningen
Frode Larsen
Elin Bakk
Vidar Opheim
Kjell Lindberg
Torgeir Løvtjernet
Kennet K. Kraus
Max Nielsen                   
Bjørn Bjørnsen
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Hvor
Finnmark
Troms
Troms
Troms
Nordland, Sørtroms
Helgeland
Sandnessjøen
Mosjøen
Namsos/Nordtrøndelag
Inherred/Nordtrøndealg
Nordtrøndealg
Trondheim, Sørtrøndelag
Trondheim/Sørtrøndelag
Trondehim/Melhus
Møre og Romdal
Molde - Kristiansund            
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.
916 11  34
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
979 76 060
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

Styret i H-DOCN 2013/2014
På årsmøtet på Intenational Rally ble det valgt nytt styre i H-DOCN. Rannei Bakk,  Frank Remy Breivikås og Vegard Glomstad var alle på valg,
Rannei og Frank Remi tok gjenvalg.Vegard Glomstad gikk ut av Styret, og Kai Hugo Lund valgt inn. Hvem som skal ha de forskjellige vervene er
ikke klart før News går i trykken, da de skal ha konstitueringsmøte i midten av september. Men i blad nummer fem, regner vi med alt er klart, og
info om dette kommer der.

Stein Åge Buch

Rannei Bakk

Frank Remy Breivikås

Kai Hugo Lund

Bård ”Skalle”
Markussen

Øystein Ness, vara
styremedlem

Aage Volden, vara
Styremedlem

Vidar Opheim

Åsmund Lindal, vara
styremedlem
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Suicide Bombers.

Jubileumsfest i Kleivi
Siste helga i juli samlet runt 400 bikere
seg i Kleivi utenfor Ål i Hallingdal. Winos
Crew MC feiret flere opptil flere jubileer
og venner og bekjente fra fjern og nær
tok turen i det flotte sommerværet for å
feire sine bikerbrødre.
Tekst/foto: Elin Bakk
Gutta i Winos Crew hadde
satt opp stortelt, rigget opp
scene, fyllt opp basseng, klipt
gress til teltplass og forberedt
mat og drikke til storinnrykk
i anledning jubileet.Valdres og
Hallingdalchapterne feiret ti år,
og Kristiansandsavdelinga feiret
at de hadde vært i Winos Crew
familien i ett år. Winos Crew
Oslo var også med å arrangere
festen. Folk hadde tatt turen ikke
bare fra Norge, men også fra
USA, England, Sverige, Finland og
Latvia. Fra USA hadde de besøk
fra statene Texas , California,
New York, New Jersey, Arkansas
og Illinois. Representanter fra en
av de eldste bikerklubbene i USA
med navn 13 Rebels hadde også
tatt turen. De var stiftet allerede
i 1937.
Godt passet på
Det begynte å komme folk
allerede på torsdag, og på
fredag var det storinnrykk fra
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tidlig på dagen. Onkel blå hadde
også tatt turen, for å sjekke og
dobbeltsjekke alle de skumle
bikerne som var på tur. Man kan
lure litt på ressursbruken, når
klubben alt hadde vært i møter
med den lokale ordensmakta, og
alt var klarert  i forhold til festen.
Det viste seg imidlertid etterpå,
at den lokale lensmannen ikke
hadde den fjerneste anelse om
at deres kolleger hadde tatt
turen fra Oslo, for å bruke hele
helgen i fjellheimen. Når til og
med et helikopter tok flere turer
over plassen på lørdag, begynte
vel de fleste å lure. Håper
fangsten av alvorlige kriminelle
kunne rettferdiggjøre bruken av
ressurser.Vi hørte i etterkant
at de hadde klart å fakke to
mopedister og en traktor som
ikke hadde alt i orden.Vi som var
på treffet følte at vi var på det
tryggeste stedet i verden, for vi
visste jo at alle treffdeltakerne
var sjekket opp og i mente, og at
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politiet ikke  hadde funnet noe
ulovlig. Så sånn sett visste vi jo at
skattepengene våre ble brukt til å
ivareta bikernes sikkerhet.
Rock’n roll og
konkurranser
Fredag kveld sto bandet Spider
på scenen, og de leverte varene.
Gode kjente låter, som var en
nytelse både for rockefoten
og øret, og folket koste seg
både inne og ute i den fine
Badenymfen.

sommerkvelden. For noen ble
det sogar morgen, før de klarte
å komme seg i seng. Så gøy var
det. Lørdag opprant med samme
fine vær, og en solid frokost med
egg og bacon ble servert. Noen
koste seg i bassenget, noen bada
i elva, som renner forbi like
bak klubbhuset og andre igjen
koste seg i skyggen over et glass
eller to. Ut på ettermidagen ble
det konkurrert i tautrekking,
som forøvrig ble vunnet av

Blue.

Winos Crew etter at de største
amerikanerne kastet seg inn
i leken. Da måtte Reckless
MC, som hadde holdt stand ei
stund, bare kaste inn håndkleet.
De hadde også tvekamp, som
foregikk ved at to karer satt
overskrevs på hver sin ende av
en tømmerstokk over bassenget,
og prøvde å få den andre ned
ved help av ei pute som var
ganske våt. Fin underholdning.
Nydelig treffmat
Lørdag kveld var det
jubileumsmiddag, og den smakte
bare helt himmelsk. Forøvrig var
maten vi fikk gjennom helga i det

øvre sjiktet hva kvalitet og smak
angikk. Deilig med litt forandring
fra svidde sommerkoteletter som
ofte er treffmaten. Spareribsen
med hjemmelaget coleslaw var
en høydare, egg og bacon med
bønner er aldri feil frokost når
man er på treff og burgerne
de serverte var et herremåltid
i seg selv. Folket koste seg, og
en trubadur skapte musikalsk
aktivitet på dagen lørdag. Første
band på scenen lørdag kveld var
Humbucker fra Telemark. De
var utrolig bra, og er nå i studio
for å spille inn plate nummer to.
Thundermother var neste navn
på plakaten,  de er tre svenske ,

Gutta fra Latvia hadde med kjøkkenutstyr til Frank.
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ei italiensk og ei irsk jente.  De
ser ikke bare bra ut, men i tillegg
rocker de fletta av de fleste. De
er også i studio og driver med
plateinnspilling om dagen. Det
var tettpakket foran scenen, fra
første tone, og da de omsider

ga seg, tok oslobandet Suicide
Bombers over og holdt det
gående med ekspolsiv rock’n
roll langt ut i de små timer.
Winos Crew hadde virkelig slått
på stortromma når det gjaldt
musikken på treffet.

Også på lørdag fortsatte festen
etter at bandet var ferdig, og for
de som ikke var mette, var det
nattmat og få ut på natta.
Takk til Winos Crew for ei flott
helg. Gjestfriheten hos disse folka
er helt unik, og i tillegg kan de å

lage en god fest. Og en ting til.
Jeg har aldri vært på et treff, der
toalettene har vært så rene. Og
det var de fra vi ankom til vi dro
på søndag!

Tvekamp.

Måler krefter.
Det ruller på med folk.

Thundermother in action.
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Gaveoverrekking.
Innslipp,

Sørlendinger i farta.
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Nice.
TU 55 MC hadde også rigget
opp en kiosk, der man fikk kjøpe
litt digg, brus og andre ting, som
foreksempel myggmidler, som
var en nødvendighet oppe i
skogen. De solgte også t-skjorter
og annet stæsj fra H-DOCN
butikken.

Samling i skogkanten med portvin, grønnmuggelost og Gjendekjeks.
Allerede på torsdagen satte DK
og Styremedlem Vidar Opheim
og undertegnede kursen mot  
fjellheimen, med innlagt stopp
både i Lillehammer og i Helvete
på tur opp. Helvete var dessverre
stengt, så det fikk vi ha tilgode,
men Lillehammer var åpen på
vanlig måte, og vi fikk både
tatt ut penger og gjort andre
ærender, før vi fortsatte det siste
stykke opp til Espedalen Fjelstue,
som skulle huse H-DOCN-folket
for helga.
Fredagstur til Helvete
Noen sjeler hadde allerede
funnet veien til Espedalen da
vi ankom på torsdagskvelden.
Det ble bygget leir, og vi
hadde et hyggelig lag allerede
på torsdagskvelden. Neste
dag opprant med knallvær, og
undertegnede, herr Opheim
og en trønder med navn Åge
Stavsøien følte at en tur til
Helvete ville passe bra på
en fredag formiddag. (Dette
er et gjel ved sørenden av
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Første helga i juli ble fredelige
Espedalen invadert av buldrende
Harleyer og bikere med et mål for
øyet; H-DOCN sitt International Rally,
som skulle gjennomføres her før første
gang.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Åsmund Lindal/Elin Bakk
Espedalsvatnet i Gausdal
kommune. Her finner man
Norges største samling av store
jettegryter. De største er opptil
50 meter dype og 20–30 meter
brede.) Denne gangen var det
åpent, og for en femtilapp kunne
vi entre porten og begi oss ned
i dypet. Mer om turen vår til
Helvete og tilbake igjen kan du
lese om et annet sted i bladet
Startproblemer og lunsj
Man blir sulten av å være
i Helvete, og siden været
fremdeles var strålende, valgte vi
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å ta en svipptur til Lillehammer.
Her ble det en sightseeingtur til
Ol-anlegget, litt shopping, siden
herr Stavsøien hadde medbragt
handleliste og deretter en lunsj
på Marche etter herr Opheims
ønske. Maten smakte ikke noe
særlig, og ikke var den spesielt
billig heller. Og som om ikke
det var nok, ville ikke sykkelen
til Åge starte da vi kom ut fra
restauranten.Vidar hadde beleilig
nok stukket bort på Esso for
å kjøpe sigarillos til helgen, og
det var undertegnede som
fikk gleden av å dytte i gang

trønderen med startproblemer, i
fullt mc-utstyr og hjelm. Nesten
ikke varmt i det hele tatt,
men start fikk vi. Planen med
Lillehammerturen, var å treffe
en gjeng som var på vei opp fra
Kongsvinger, men bare  litt dårlig
planlegging og vips så klarte vi
å omkjøre hverandre. Uansett
var alle på vei til til Espedalen,
og da vi kom til treffplassen
var innsjekkingsbua rigget opp,
en god del fok hadde kommet,
og teltene hadde poppet opp i
skogkanten.

Årsmøte og quiz
Lørdagen kom snikende med
samme flotte vær, og styret
gjorde seg klare på møterommet
på loftet til årsmøtet, som
tradisjon tro arrangeres på
dette treffet. Oppmøtet var sånn
passe, som det pleier å være.
Det er stort sett de samme som
møter hvert år. Møteleder var
også i år Åge Stavsøien, og på
sin sedvanlige effektive måte, ble
møtet unngjort raskt og effektivt,
nesten uten noe tullprat. Etter
knapt 30 minutter, var regnskap
og busjetter vedtatt, årsmeldinger
opplest og valg unnagjort. (Bilde
av det nye styret et annet sted
i bladet.) Ut på ettermiddagen
ble Quizen arrangert, og vi ble
mest imponert av Orkdal mc,
som leverte etter fem oppleste
spørsmål, og likevel hadde svart
på alle tjue! I sammenheng med
premieutdeling for Quizen, var
det også trekning, for gjengen
i TU 55 MC hadde loddet ut
masse flotte gevinster. Ut på
lørdagskvelden ble det arrangert
en fellesmiddag i spisesalen,
med god stemning og nydelig
mat. Her tok det skikkelig av
etter hvert, med deklamering
av dikt, spontane sanginnslag og
gode historier til trampeklapp

fra resten av gjestene. Takk til
dere som bidro, dere er noen
skikkelige goinger.
Fornøyde
Resten av helga foregikk stort
sett etter vanlig mønster, og da
søndagen kom, var folket glade
og fornøyde etter ei strålende
helg, på et velarrangert treff, i
knallvær, på en super plass og
med kjekke folk.
Etter denne helga skjønte jeg
omsider hva som er bakgrunnen
for navnet til TU 55 MC. Etter å
ha kjørt forbi flere skilter med
veinummeret forbi Espedalen
og Skåbu, gikk lyset opp for meg
og. Rv 255, eller TU 55 som det
heter her oppe. Jaja, alt kan da
ikke jeg vite heller...
Utsikt.

Et langbord er alltid hyggelig.

Treffstemning.

Årsmøte og Quiz
Stedet ligger idyllisk til ved et
vann, og det var mulighet for
å leie rom, eller hytte for de
som kan styre seg for teltlivet.
TU 55 Mc hadde tatt ansvar for
arrangmentet og det klarte de på
en glimrende måte. Samarbeidet
med personalet på Fjellstua gikk
strålende, og her var det bar
både inne og ute. Det var grillmat
og rock’n roll og alt hva en biker
på tur kan begjære. Gjengen i
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Bronseplakett, heder og ære

Helge fra Nordmøre var som vanlig
på plass.

Festmiddag i spisesalen.

Ansatte og representanten fra
Harley -Davidson med plaketten.

Fin og blå.
Noen testet også badevannet.

Plassen foran fjellstua var rimelig tettpakka av sykler.
Man kunne også leie kano her, og presidenten og redaktøren tok
en tur på vannet.

I begynnelsen av august ble HarleyDavidson Nord-Norge i Ballangen hedret
fra sentralt hold. Dette fordi butikken
etter en omfattende oppussing nå har
oppfyllt de strenge internasjonale kravene
for profilering og utseende.

det gjelder arbeidsinnsats og
oppussingsmateriell, betaler seg.
Nå håper vi disse endringene
bidrar til at våre kunder, både
eksiterende og nye, får en enda
bedre butikk- og kjøpsopplevelse
når de besøker oss, sier Reidar
Samuelsen.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Harley-Davidson Nord Norge

Harley-Davidson Nord Norge
i Ballangen ble autorisert

Forhandleren i Ballangen er en av
norges eldste autoriserte HarleyDavidson forhandlere. Daglig
leder og eier Reidar Samuelsen
og de ansatte fikk utmerkelsen
The Retail Envoirment Award,
som er en bronseplakett, som
deles ut fra Harley-Davidson
sentralt. Dette fordi de over
lengre tid gjennomført en
omfattende oppussing av
butikk og verkstedlokaler
som tilsammen er på 500
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kvadratmeter. Resultatet er blitt
topp moderne og tidsriktige
lokaler i autentisk HarleyDavidson stil.

forhandler i 1988, og den første
H-D-en forlot butikken våren
1989. Karen som kjøpte sykkelen
er fortsatt en trofast kunde i
butikken. De selger også ATV
og snøscootere. Samuelsen er
også deleier i Harley-Davidson
Tromsø.

Fasaden på butikken.

- Dette er veldig hyggelig,
og vi er stolte over å få
denne anerkjennelsen og
oppmerksomheten fra HarleyDavidson sentralt. Det er også
svært tilfredsstillende å se at
de investeringene vi har gjort
de siste tre årene, både når
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Oktober
5.
Swap-meet  Klett samfunnshus, Info: 92643102
11.-13
Snorre Mc inviterer til 25-års jubileumsfest.
Fredag serverer vi Bacalao. Lørdag blir det Jubileumslunsj f.o.m
kl 15.00. Musikk: Rolf Erik Nustad • Araya Heep
19.
31-years anniversary, Hawgs mc Info: 909 82 610
26.
Høstfest hos NOMCK. www.nomck.com

© Åsmund Lindal

November
2.
Høstfest, Dozer MC, Klubbhuset på Saga, Arneberg.
Info: www.dozermc.no

Kalde karer?
Det kan se sånn ut hvis du bare ser på dene ene sida av saken – altså ryggen.
På den andre sida ser vi at det grunnleggende behovet for varme trenger gjennom
lærvesten, enten det nå dreier seg om bålvarme, brennevin eller kvinnfolk ...
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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Og vel oppe vart det rapportert til hele verden via Facebook, dette djevelens medium, at vi
hadde vært i Helvete, og komme helskinna og svetteblaute derfra.

Veien til Helvete er ikke bare gruslagt, den er også godt skiltet.

En imponert distriktskontakt vurderer om han skal la det
stå til og dra til Helvete med en gang…

fikk høre om Helvete: «Han fekk
med seg nokre handfaste karar
frå Svatsum, rusta seg ut med
lange reip og så let han seg heise

nedi. Han kom oppatt med nokre
grønnmorkne bein i klypa, og så let
han falle nokre ord som gausdølane
tykte ikkje høvde for ein prest:

Begrenset åpningstid.

Redaktøren har her havnet i Helvete, og det ser egentlig ut til at hun trives der. Den største jettegryta er 20 meter i diameter og 40 meter dyp.

Veien til Helvete er belagt med gode
intensjoner, heter det visst. Vi kan nå
dokumentere at så ikke er tilfellet. Veien
til Helvete er gruslagt. Og selv Helvete
er stengt mellom kl. 17.00 og 10.00.
Beroligende.
Tekst og bilder: Åge Stavsøien
Sjuogtredve mil nordover, litt øst
og oppover, ligger Helvete, ei lita
kløft under himmelhvelvingen,
sjølberga med både smådjevler
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farefulle ankomststier,
informasjonssenter og kafé. Fritt
for vær og vind, akkurat der
morgensola renner opp over
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Espedalen, ligger dette store
juvet, der motorsykkelreporter
Åge Stavsøien og hans to
assistenter redaktør Elin Solan
Bakk og Vidar Ludvik Opheim
tok indre landnåm, og annekterte
Helvete som sitt eget Helvete
på jord.
Ondskap og bedrevelse
Slik kunne denne historien
begynt, men den gjør ikke det.
Derimot skal vi legge beslag
på lesernes liv en stakket
stund og betrakte dette lille
Helvete på jord, hvor all

ondskap og bedervelse sies å
kunne finne sted. I Årbok for
Gudbrandsdalen, 1960, fortelles
det om en prest i Skåbu som

Eksempel på
hva vi kan finne i
Helvete 1.
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‘No er eg vel den einaste presten i
Noregs land som kan seie han hart
vore i Helvete, og som har sloppe
heilskinna ut.’»
Imidlertid er det en helt ordinær
geologisk forklaring på dette lille
Helvete på jord: «Nord-Europas
største jettegryter var til i slutten av
siste istid.Vinstra rann den gongen
nedover Gausdal og ut i Mjøsa, 8
km. sør for Lillehammer. For om lag
9000 år sia tok elva nytt løp ned
i Gudbrandsdalen – 22 km. lenger
nord – etter at ein morenerygg i
Skåbu ga etter.»
Greit å komme inn
Veien til Helvete er ikke bare
gruslagt, den er også godt
skiltet. Men kommer du utenom

Redaktøren og distriktskontakten dristet seg et stykke innover i Helvete,
men da de ikke var sikre på om det var noen utgang herfra, valgte de å
snu før de kom frem.

Eksempel på hva vi kan finne i
Helvete 2.
åpningstidene, eller du mangler
en femtilapp til inngangen, ja, da
er du ille ute, for da får du ikke
komme inn. Da er det vel bare
paradisets porter som venter, og
med alt sitt harpespill, er det nok
et verre helvete der…
På vår tur nedover de bratte
knausene fikk vi erfare at det er
en grei sak å komme seg inn i
Helvete, men skal du ut att, får
du svette litt. Det er bratt og langt
ned, og mye lengre oppatt. Og vart
vi ikke svidd skinnet av der nede,
så vart vi dugelig svetteblaute på
oppatturen.
For leserne kan det kanskje være
av kuriøs interesse, at dersom
du søker på Gulesider.no etter
Helvete, så får du 25 treff over
hele landet. Forfatteren av denne
helvtesaartikkelen tilbyr en flaske
whisky av god årgang og godt
opprinnelsessted til den som
først dokumenterer at han/hun
har vært på samtlige steder.

På vår tur nedover de bratte knausene fikk vi erfare at det er en grei sak
å komme seg inn i Helvete, men skal du ut att får du svette litt.
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Eksempel på hva vi kan finne i
Helvete 3.
I mange religioner skal onde
mennesker enten lide i all evighet
eller til de har betalt for sine
onde gjerninger. I de monoteistiske religionene styres helvete
gjerne av Satan eller andre demoner som plager de fortapte. Et
annet scenario er at helvete er
et fravær av Gud og frelse. Mange
monoteister mener at helvete
er lagdelt, og at mennesker blir
sendt dit for å rense sjelen mens
de plages inntil de angrer sine
synder. Noen tror at alle som
sendes til helvete kan få frelse
hvis de angrer, men at de som
innerst inne ikke angrer må bli
værende der inntil de ombestemmer seg.
Helvete opptrer i en rekke mytologier og religioner i ulike former
og er vanligvis bebodd av demoner og de dødes sjeler. I polyteistiske religioner kan politikken i
helvete være like komplisert som
politikk blant mennesker.

Slik ser Helvete ut fra St. Peters perspektiv.
Veien til Helvete er belagt med gode intensjoner, heter det visst.Vi kan nå
dokumentere at så ikke er tilfellet.Veien til Helvete er gruslagt.

Helvetes Gulesider.no

Djevel het djafull på norrønt,
men ordet stammer opprinnelig
fra det greske diabolos som betyr
«bakvasker».

Eksempel på hva vi kan finne i
Helvete 4.

FAKTA:
Wikipedia om helvete og djevelen: Helvete er ifølge mange
religioner et sted eller en tilstand
av smertefull lidelse. Det norske
ordet helvete kommer av det
norrøne hel («dødsriket») og viti
(«straff»).
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Rabatt-avtaler

H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre
medlemmer. Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i
posten slik at de vet hvordan dette ser ut.
ON-SAT-SAFE- TRACKER
SPORING OG ALARMERINGSSYSTEM 20% rabatt på Safe
Tracker og etablering. Kontakt Tor Svein
Haugen på tlf. 37256000 torsvein@on-sat.
no www.on-sat.no Avtale inngått av Ernst
Seland
OSLO BLUESKLUBB
Ved framvisning av medlemskort, får alle
inngang til medlemspris. Ca. 20% avslag.
Gjelder hos Oslo Bluesklubb og arrangementer hos Buckley Pub. Avtale inngått av
Bjørn E.T. Larsen
SANDMOEN KRO Sandmoveien 3,
7072 Trondheim. 25% på all mat, drikke
kommer utenom. Medlemskort må forevises. www.sandmoenkro.no  Avtale inngått
av Øyvind Lien
MC-PARTS SWEDEN 5% Rabatt
på hele sortementet. www.mc-parts.se
Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin Bakk.
JEGARD HANDEL AS A-rabatt.
10-40% på div. varer. www.jegard.no Tlf.
butikk i Oslo: 41735000
Avtale inngått av Svein Jørgen Rud
YONAS PIZZA
Radisson Hotel, Sjøgata 7, Tromsø
10% Rabatt på Trømsøs beste pizza ved
å vise H-DOCN medlemskort Avtale
inngått av Børge Moe

Tlf. 45 20 78 14 - www.fjellmobler.no

OTTA TURISTSENTER Otta i Oppland (3 km nord for Otta Sentrum mot
Dombås) 25% rabatt på teltplass (dusj/
wc ink) og 15% på hytte / rom dersom du
kommer på en Harley. Mer info på www.
ulvolden.no/nosk/index_no.htm
Tlf. +47 61230323 Avtale ingått av Terje
Ulvolden
BESTGRILLEN / BEST
FANNREM
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får
H-DOCN medlemmer, ved framvising
av gyldig medlemskort.15% rabatt Avtale
inngått av Ola Bjørkli
BENSISNSTASJONEN BEST/
FANNEREM
Får du gratis kaffe. Et naturlig stoppested,
beliggende ved E-39 på Fannrem i Orkdal
kommune.Velkommen
Avtale inngått av Ola Bjørkli
MC-Travel Den danske reisearrangører
MC-Travel gir alle H-DOCN medlemmer
en generell rabatt på DKK 1.500,- pr.
deltaker på reiser til USA. Les mer om
firmaet på www.mc-travel.dk
DEKKMANN: Følgende rabatter på
MCC dekk til medlemmer av H-DOCN
Continental: 30%
Dunlop: 30% - Bridgestone: 30% - Avon:
27%
Pirelli: 27% - Metxeler: 25%
Mirmaris Pizza Resturante, Øragata,
Kyrksæterøra.
20% rabatt på mat ved framvisning av
gyldig medlemskort.
Tlf. 72454830 Avtale inngått med Johnny
Henden
Glopheim Kafe Den fredede retrokafeen  (60 talls) Glopheim Kafe på Atna
midt i Østerdalen, tilbyr 10% rabatt på
alt til medlemmer av H-DOCN mot
framvisning av medlemskort. Tlf. 93223309
Avtale inngått av Bjørn E.T.Larsen
Skedsmo Bluesklubb. Medlemmer i
H-DOCN, kommer inn på bluesklubbens
konserter til medlemspris mot å vise frem
gyldig medlems bevis.

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
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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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Mange gode år.
Etter en 5 ukers tøff
behandling i sommer
med cellegift og daglige
strålebehandlinger, ble
jeg kalt inn til kreftlegen.
”Behandlingene du har fått
har gitt lovende resultat. Du
kan ha mange gode år foran
deg” var beskjeden jeg fikk.
Mange gode år - var det legen
sa. Men det jeg hørte var:
Mange gode MC-sesonger.
Kanskje er det på tide å
skifte sykkel, var min tanke på
veien tilbake til jobben etter
sykehustimen.

Hei igjen, godtfolk!
Onde rykter sier at vinteren er
på vei, men i skrivende stund er
det ennå mulig å tyne ut noen
fine varme mil, før snøhelvetet
tar over. Disse klare, friske
høstdagene er perfekte for en
sykkeltur, så muligheten bør
benyttes etter været, ikke etter
kalenderen.

”Mange gode år”, var signalet
som fikk meg til å logge meg
inn på FINN da jeg kom hjem
den kvelden og søkeordene
jeg brukte var Road King og
Street Glide. Av og til går ting
fort, og før jeg visste ordet av
det, satt jeg på min trofaste
Fat Boy langs E18 på vei til
Lazy Boyz i Oslo, for å hente
min nyinnkjøpte blå Road
King Custom.
Etter en mindre operasjon i
august, er vi klare for mange
gode år. The King and I.

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.

Kunne DU egne deg til å
sitte i et Super Rally-styre,
og være med på å planlegge
og gjennomføre et fantastisk
arrangement, er det bare å ta
kontakt. Vi behøver frivillige
ildsjeler, som liker store

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

Nr. 4 - 2013

President

Det eneste jeg manglet i
sommer, var en to-ukers
tatertur med uvisst reisemål
og en avslappet livsstil. Dette
kan jeg vel gjennomføre og
dobbeltglede meg på neste års
tur, som går til Super Rally i
Estland, med passelig mange
omveier på tur dit og hjem igjen.
Det bør lett kunne ta to uker,
med litt planlegging og riktig
reisefølge.

Jeg takker for tilliten under
årsmøtet på Espedalen fjellstue
og bretter opp ermene for en
ny styreperiode i H-DOCN.
Kasserer Vegard Glomstad har
valgt å gå ut av styret, og vårt
nye styremedlem heter Kai
Hugo Lund. Takk for fine år
og bra jobbet til den ene og
velkommen skal du være, til den
andre.
Styreårets første styremøte blir
avholdt på Final Run, og da er
det bare og sette i gang å jobbe
med små og store styresaker.
Noe av det viktigste vi skal ta
stilling til i løpet av året, er om
vi skal søke om å få arrangere
SuperRally i 2017.

FatBoyen er jo en grei og pen
Gunnar J. Lundal
sykkel, som feilfritt har fulgt
Foto:http://www.
meg noen år nå. Men jeg liker
danielrayphotography.com/
jo å cruise på motorveiene
nedover kontinentet og en
mer utpreget tursykkel har
lenge vært i tankene. For
eksempel en Road King eller
en Street Glide.1 04.04.13 14:21 Side 1
Prosjekt1_Layout
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Rannei Bakk

Min sommer har vært hektisk
jobbmessig, og jeg fryktet på
starten av sesongen at det ikke
ble mange turene jeg fikk tid til.
Noen ganger tar til og med jeg
feil, så hvis alt går som planlagt,
avrunder jeg sesongen med 7
treff i inn- og utland. Så lenge
viljen er til stede og shovelen er
i godlage, er det utrolig hva man
rekker over.

Ha en fin og frostfri høst!
Rannei Amalie

utfordringer og mye jobbing, for
å få gjennomført dette.
Nettbutikken skal også utvides
med flere produkter og bilder
av alle trykk. Vi vet flere har
savnet pakksekkene og stolene
vi hadde i den gamle butikken.

Hei alle sammen.
Ja da var sommeren definitivt
over for denne gang. Det
ble ikke så mange mil i år
som planlagt, men de som
ble unnagjort, var i riktig så
trivelig selskap. Og det var flott
vertskap på de treffene vi deltok
på. RTTAF ble riktig så bra i år. Ja
noen deltakere påsto at det var
”det beste ever”! Og værgudene
var ikke så slemme med oss som
det yr.no sku ha det til.
Moral: IKKE stol på yr, men dra
på treff uansett. Det er mye kos
og varme sammen med gode
venner, om sola skulle glimre
med sitt fravær.
Ellers er vel høsten og vinteren
som ” vanlig” tid for bygging/

Vi vil få dette på plass så snart
vi finner tilsvarende, eller bedre
produkt. Skjorter, gensere,
jakker og bager i mange typer
og farger finner du i butikken
allerede. Stikk innom og sjekk
ut hva vi har, det kommer mer –
garantert.

ivaretaking av syklene. Send
gjerne tips om du vet om noe
spesielt som er på gang på
byggefronten, så kanskje får vi
lese om det i News.
Høsten er også tradisjon
tro, tid for mange sosiale
sammenkomster rundt omkring
hyggelige barheng
sammen med nye og gamle
venner. Det skal fortelles fra
årets begivenheter, og nye turer
neste sesong skal planlegges.

Kjell-Ole Jensen i Drammen.
Velkommen skal dere være alle
tre.
Til slutt vil jeg bare ønske dere
alle en alle tiders høst. Ta vare
på hverandre, og så sees vi
plutselig en plass.
Sjæfen.

Jeg også benytte anledningen
til å ønske hele tre nye DK-er  
velkommen i vår store familie.
Det er for Finnmark: Christian
Hamsund i Hammerfest, Jens
Pettern Lundin i Nord Trøndelag,
og til sist
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

Hammerfest. Jeg har kjørt Harley siden
2005 og kjører for tida en 2001 Electra.
Jeg holder også på å bygge om en -98
Nightrain. (Ett evighetsprosjekt). Fruen
kjører Harley på andre året.
Vi har ikke vært så mye rundt på treff
og lignende de siste årene på grunn av
at vi har små barn. Jeg jobber for Harila
i Hammerfest, og kallenavnet mitt er
Bukkeskjegg. Ellers så er jeg en stille og
rolig kar. Dette skulle vel egentlig dekke
det meste om meg. Jeg ser fram til å høre
fra dere medlemmer der ute.
Hilsen Bukkeskjegg

ikke på langt så mye som ønsket, dels
på grunn av renovering i heimen og til
dels på grunn av mye jobb. Men jeg har
enda ikke gitt opp sesongen, så det blir
nok noen hundre mil til, før sykkelen
parkeres i garasjen i påvente av en ny
sesong. Skulle du ha noe du vil dele
med oss andre så nøl ikke, ta kontakt
med undertegnede eller redaktør Elin,
så skal vi nok få det ut til resten av den
gemene hop. Det kan være både bilder
og reportasjer. Kos dere i høsten, for
det skal iallefall jeg gjøre.
Seeya  down the road! Jostein

Nord- og Sør Trøndelag

JENS PETTER LUNDIN

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei godtfolk. Da var sommeren atter
på hell, og vinteren står snart for døren.
Sommeren gikk som vanlig alt for fort.
Skulle så gjerne ha hatt et par måneder til
på to hjul. Her i nord har vi hatt en utrulig
fin sommer, med super mai og juni og en
delvis god juli. Det har ikke blitt så mange
treff på undertegnede, men de som jeg
fikk med meg var flotte arrangementer.
Vi var en hel delegasjon på ”guttetur” til
Rovaniemi, Kate Moe og undertegnede
blandet seg inn her, og artig var det. Treffet
hadde 30-års jubileum, og var godt besøkt
med cirka 800 sykler. For dere som ikke
har vært på finske treff så er det vel vært
et besøk. Finnene kan dette.
RTTAF blei også i år en suksess med cirka
140 sykler, godt arrangert og gikk inn i
minneboken som en av hoistoriens beste.
Neste år er det 15 års jubileum, og vi
håper at mange sørover i landet tar turen
nordover. Et tips er å kombinere med
Hovet-treffet i Finland som arrangeres
nord i Finland uka før RTTAF. Så kom
igjen folkens, begynn å planlegge. Så kan
dere ta  noen dager i Tromsø mellom
de to treffene. Jeg stiller gjerne som
guide i Tromsø. En aldri så liten ferietur
gikk til Klæbu og Sprengstart MC sitt  
jubileumstreff, som også var helt supert
arrangert, med fantastisk mye bra musikk.
Må spesielt trekke frem trubaduren på
lørdagen på dagen, som underholdt oss
i pissregn. Et utrolig artig innslag. Takk
også til Hulagjengen, som lot fire slitne
treffdeltagere overnatte til mandag. Det
tar på og være på treff i 3 dager,  og man
kjenner kanskje på kroppen at man ikke
er 20 lenger. Turen hjem gikk gjennom
Sverige innom Kaksås hos Ann-Kristin
og Knut Thomsen, hvor vi hadde 3 supre
dager, uten at det trenger mer utdypning.
Skikkelig artig.  Så håper jeg at vi får
en super vinter, med mange hyggelige
sammenkomster. Jeg syns vel at vi her i
nord kan være  litt flinkere til å arrangere
barheng og invitere hverandre på denen
årstida. Garbage i Ballangen går foran som
et veldig godt eksempel. Så vær flink å
still opp når dere blir invitert, og sett pris
på at noen orker å lage party. Og det er
jo så utrolig hyggelig når man kan møtes
utenom to hjul også..
Ønsker alle en super høst og en kald
vinter..   

Distrikt 3:

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

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

Hei bikera! Håper alle har hatt
en flott sesong på to hjul, og at de
fleste planene/drømmene er blitt til
virkelighet. For min del har sesongen
vært topp, med turer både nordover
og sørover. Flott vær og lite regn,
litt sånn mot normalt, men du
verden så herlig. Jeg takker av som
DK i Finnmark, og ønsker Christian
Hamsund velkommen inn i varmen
som ny DK. Det var helt topp at han
takket ja, så støtt opp om arbeidet
hans i nord, slik at vi får høre om alt
som skjer rundt om. Send han bilder,
tips om ombygging av sykler, treff og
det som har å gjøre med mc-livet.
Takk til alle som har latt seg verve,
velkommen inn i storfamilien.Vær
aktivt med å bidra, slik at vi får høre
om flotte turer og tips angående
kjøreruter i inn- og utland. Jeg blir
fortsatt i storfamilien, så vi ses nok
på to hjul og ulike arrangement rundt
om. Takk for meg!! MC hilsen fra
Heidi, eks-DK Finnmark

Når mørket nå etter hvert faller på
og istappene henger ned fra takrenna,
håper jeg vi alle kan sitte til bords
(eller i en bar) og snakke om den fine
sesongen vi har hatt. Selv startet jeg
den med en koserunde til Griserally,
ned Sverige og opp Norge så fikk
man med seg litt av hvert. Et par
dagsetapper på 90-100 mil gav faktisk
mersmak isteden for tresmak...
Jeg vil spesiellt gi velfortjent ros til
Kenneth i Deathtrap Customs, for
utrolig service med hjelp til å skaffe
dekk til vår klubbkompis, da dette
ikke akkurat var brødvaredimensjon...
Etter denne runden ble det
ca to uker i ro før vi gjestet
vi Midnattsoltreffet i Gällivare
(Arrangert av Malmfeltens Mc
Klubb.) Storkoselig blandatreff, med
nesten 200 sykler som kan anbefales
varmt.  Dette treffet feirer 40 år til
neste år i månedsskiftet juni/juli, for
de som ønsker å få dette med seg.
RTTAF i Storfjord ble jo som alltid
en fantastisk begivenhet, og her kan
man ikke få skamrost arrangørene
nok. Siste snurr på veien til nå, var
Sommerfesten hos Anvil MC, 9. -10.
august, der man møtte kjente fra
både Norge og Sverige. Et trivelig
arrangement, og en høydare hva
stemninga angikk. K-A

Distrikt 2:
Nordland

Klem fra Laila

Heisann. Mitt navn er Jens Petter
Lundin og jeg skal være den nye DK-en
for Nord Trøndelag framover.
Jeg er 33 år og bor i Nærøy kommune,
ca 7 mil nord for Namsos. Jeg bor på et
lite gårdsbruk sammen med min kone, 2
Berner Sennenhunder, 2 hester, en katt
og noen høner. Arbeidet mitt har jeg i
Nordsjøen og trives godt med det. Det
er en veldig greit å kombinere
offshoreliv og motorsykkelinteresse,
siden det medfører at man kan dyrke
sin store lidenskap i friperioden.
Jeg kjører rundt på en Softtail Springer,
bad boy, 1996 modell, som har blitt
lettere modifisert etter hvert som
årene har gått, og man har reist rundt
på treff og samlinger og sett nye
løsninger. Sesongen her jo på alt hell,
men man har da fått med seg mye kjekt
i år også. SuperRally i Polen var  en
opplevelse på alle mulige måter, dere
kunne lese en reportasje derfra i forrige
Harley News. Siden den gang, har jeg  
blant annet vært på  30-års jubileum
hos Sprengstart i Klæbu og det må
sies at makan til jubileum har jeg ikke
opplevd før. Fantastisk bra. All honnør
til Gutta i Sprengstart. (Det var faktisk
så bra at jeg kom meg ikke derfra før
mandagen.) Når dere har leser dette
har jeg også forhåpentligvis fått med
treff hos II-MC den 7. september og
Final Run hos Tornados den 14-15
september. Sånn ser i alle fall planen ut
for øyeblikket. Er det noen der ute som
lurer på noe, nøl ikke med å ta kontakt.
Skulle dere ha noen bra tips til saker
til bladet, gode bilder eller reportasjer
så setter vår fantastiske redaktør Elin
stor pris på å få tilsendt dette. Ellers
står høsten nå for tur og temperaturen
kryper nedover og løvet fra tærne
har en tendens til å legge seg midt i
veibanen, som igjen fører til glatte veier.
Vi har ingen å miste, så kjør forsiktig.
Bedre å kjøre litt saktere og komme
fram hel, enn ikke å komme fram i det
hele tatt. Husk noen bryr seg om dere.
Til neste gang, take care and ride safe.
Med de beste ønsker om en flott høst
på jernhesten.
Hilsen DK Jens Petter Lundin

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

Heisann, Når dette skrives, er
nok en sommer snart over.  Den
gikk som vanlig alt for fort, og jeg
sitter igjen som et spørsmålstegn,
og lurer på hvor i all verden tiden
ble av.  Noe av den brukte jeg nok
på motorsykkelen.  Det ble ingen
stor utenlandstur i år, men en liten
tur til Sverige ble det da.  Ellers
har jeg i sommer lært at man kan
øveøseskjøre med «lærer» og «elev»
på hver sin sykkel.  Det gjør like godt
hver gang man får oppleve at ikke
alt her i verden er like tungrodd og
firkantet.  Min kjære rakk ikke å ta
sertifikatet i år, men motorsykkel
fikk han i alle fall kjøpt.  Utrolig
nok kunne han bare ta et kjapt
sikkerhetskurs og en kjøretime, og
deretter starte lærekjøring med meg,
eller noen andre som har hatt lappen
noen år.  Ellers kreves det at man
bruker refleksvest, har «L» på ryggen
og at man bruker intercom.  Så lenge
vi holder oss innenlands, kan vi kjøre
alt vi orker.  Vi hadde en fabelaktig
ferietur til Sørlandet, med full
oppakning og «L» på ryggen.  Genialt,
spør du meg.  Håper dere alle er
fornøyde med sesongen og har
fått med dere mest mulig.  Når du
leser dette, er vi nok i full gang med
høstfester og swapmeets.  Gleder
meg til å treffe dere rundtomkring.  
Snakkes! Margareth.

chamsund@online.no
Mob: 97783015

Jeg heter Christian Hamsund, og har har
bodd i Hammerfest siden 1997. Jeg er
36 år ung, gift med kjerringa, har 2 barn
på 8 og 10 år, er medlem i Ragnarok MC
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Hei Igjen du! Ja, der sitter du altså
med ett nytt H-DOCN blad igjen.
Håper du har hatt en flott sommer
med mange fine turer i flott vær? Det
var jo så som så med akurat det nå i
sommer da, fra rene regnstormer der
både veier og hus ble vaska bort, til
tropisk varme og tempreraturer som
iallefall for undertegnedes del var høyst
uvanlig. Jeg har fått kjørt en del, men

Nr. 4 - 2013

Margareth Krumsvik
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com

fleste er dette det perfekte med
mc sesongen. Andre av oss har tatt
mange små turer, som også har satt
sine spor, sånn positivt sett. Etter at
vi fikk to små rene mc parkeringer
her i Kristiansand, ble det så smått
et lite miljø rundt dette. Mange tok
sykkelen til byen på morgenen eller
om ettermiddagen, vi kjøpte oss en
kaffekopp og satte oss på trappa til
Mc Donalds på hjørnet av Markens
gate og Dronningens gate. Av flere
nysgjerrige mennesker, som enten
hadde mc lappen, eller skulle ta den,
ble en eller forhåpentlig to overtalt,
eller forstod verdien av å kjøre en
Harley. Jeg sliter fortsatt med at folk
ikke ser  forskjellen mellom HOG og
H-DOCN. Ente følger folk ikke med,
eller kanskje det er  organisasjone,
meg inkludert, som ikke er gode
nok på markedsføring? Uansett, stor
takk til alle dere som tar kontakt. Jeg
setter pris på å høre fra dere som
tar sjansen på en prat. Har vært i
Rogaland og truffet flere av dere, som
nå også er under mitt distrikt. Skulle
det være noen som kunne tenke
seg å bli med på laget som DK der i
sørvest? Ring meg om bare en liten
del av tanken eller lysten skulle være
der. Mann eller kvinne, ta kontakt!
Mange av oss har nok litt tid igjen,
inntil sykkelen settes på stallen, så
nyt høsten! Inntil neste gang...Light
up the NIGHT with steel AND
CHROME.
Beste hilsener DK Ernst.

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

Distrikt 6:
JOHNNY HENDEN
Mob: 481 87 038
johnnyxlh@hotmail.com
Her på Nordvestlandet har været
vært ganske bra denne sommeren.
Så det er blitt mange turer rundt
omkring, uten å bli våt til en
forandring.  Her kan jeg nevne
Espedalen,  Klæbu , Smøla , Geiranger,
og flere andre steder.
Ellers har jeg møtt mange kjente
langs veien denne sommeren , og
også blitt kjent med nye folk.
Ønsker alle en fin høst, om dere skal
kjøre sykkel, feste eller dra på jakt.
For egen del blir det mye storviltjakt
framover, for mat må vi ha, som jeg
sier til kjerringa.  Vi ses. Johnny.

Distrikt 5:

S. og Fjordane, Hordaland

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

CHRISTIAN HAMSUND

Halaysen Da er en super mcsesong over for denne gang. Jeg
har hatt den glede å treffe mange
mc -venner i løpet av sesongen,
samt også fått mange nye mc
bekjentskaper. Tre uker på veien ble
det. Første helgen endte jeg opp
hos Winos Crew MC i Hallingdal,
hvor tre av chapterne deres feiret
henholdsvs ett og 10-års jubileum.
Det var nydelig vær hele helga og
de er en super gjeng. Reiste derfra
med Company MC, og var hos dem
noen dager. Helgen deretter ble det
Trondheimstur, og selvfølgelig var
Sprengstart mc sitt 30-års jubileum
målet. Bøyer meg i støvet for dette
fantastiske treffet i Klæbu.
Så samlet «kremen» fra ulike klubber
rundt om i Norge seg, og reiste til
«Lykliga gatan» i Årdal til Heavy
Hagen. Foruten Målrocken, så ble vi
også invitert i klubbhuset til Rallis mc.
I skrivende stund gleder jeg meg til
Sensommerparty hos Høyangbjørn
MC og Årsfest hos Askøy MC.
Vi HD jenter er også higene på å
reise på tur sammen igjen, så vi får
se om vi får tryllet frem en tur i
løpet av året sammen med Birdies
MC , HD-Cats og Hotchpotch MC.
Turen til Lady Bikers i Trondheim
i fjor ga også mersmak. Mer som
følger er Oktoberfest hos Klikken
mc 19. oktober, Free Falling Festival
på Sandsli 26.oktober, Rullatorparty
hos Old Timers MC  i November
og Fumble Heads 5-års fest 25.
januar. Kjenner jeg bergenserne og
sogningene rett, blir det nok mere
på repertoaret også.Vil sist og ikke
minst gratulere Company gutta mine
med vel overstått 30-års jubileum.
Hæppy squætt Sjølvaste  Anne

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

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

KJELL JENSEN
Mob.nr. 472 89 586
E-post: kjell_jensen71@hotmail.com

ernst arvid seland
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Da er atter en mc-sesong snart
over, sommeren her i sør har vært
den aller beste siden 2006. Tre uker
sammenhengende drømmesommer
uten regn, i tillegg til varm august,
har nok gjort denne sesongen til
den aller beste, sånn værmessig. Når
mennesker ikke har noe å prate om,
blir det som regel været en nevner,
og denne sommeren har satt sine
dype spor i et bankende Harleyhjerte.
De fleste av oss som hadde tid og
lyst til å treffe likesinnede, hadde sin
største opplevelse på Norgestreffet
på Lista, der Cowboys, Lyngdal og
Harley riders MC bestod den utrolig
store jobben med å gjøre alt til en
fest, med glans! Musikken på kveldstid
var fantastisk, og de serverte feilfritt
frokost til over 2000 mennesker på
morgenen. Det er utrolig hva disse
arrangørene fikk til. TAKK! Folk har
møttes på mange treff her i sør, og
utvekslet smått og stort. For de

Hei. Jeg heter Kjell Jensen og er fra
Drammen. Jeg er 42 år, gift og har to
barn, og var medlem i gamle Bullock
MC i Drammen og ble med videre da
vi gikk over til Chieftains. Det er jo
en kjent sak at klubblivet tar en del
tid, og siden jeg ville tilbringe mer av
min fritid med kone og unger, trakk
jeg meg ut da jeg følte jeg ikke kunne
bidra og være med så mye som før.
Jeg føler jeg lever livet når milene
ruller unna og kan kjenne alle luktene
og se ny natur rundt hver en sving.
Det å møte likesinnede og kjentfolk
på fester og treff, med juging og noe
godt i glasset, er fantastisk morro.
31. mai 2014, skal jeg og to
barndomskompiser realisere
drømmen om å kjøre Route 66.
Regner med at det blir et minne
for livet, men håper å ta en tur på
egenhånd en gang seinere.Videre er
jeg glad i konserter og musikk. Skal
på Nickelback og Kris Kristofferson,
så jeg er ikke snever når det gjelder
musikk. Jeg håper at dette går bra og
jeg vil gjerne ha innspill og feedback.
Ta kontakt hvis noe skjer. Jeg skal
prøve å få med meg mesteparten av
det som skjer, men med hjelp av dere
vil det bli enda bedre. Med hilsen
Kjell (Kjellis) Jensen.

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

Vidar opheim
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Heisann. Da er sommeren på
hell, og når du leser dette er nok
definitivt høsten her. Det er utrolig
hvor fort denne sykkelsesongen går.
Jeg synes ikke det er lenge siden
man tok frem sykkelen og la planer
for hva man skulle gjøre denne
sommeren. Når dette skrives er
vi midt i det som er siste sommer
måned. Det har vært en fin sommer
her på Østlandet og blitt mange mil
i salen. Jeg har fått med meg en del
treff og mange fine turer, men ikke
fult så mye som jeg skulle ønske.
International Rally i Espedalen ble
et vellykket treff, der solen skinte
og folket storkoste seg i vakre
omgivelser i Espedalen. (Sammen
med ganske mange mygg.) Derfor
overbringes herved en stor takk til
folket i TU 55 MC som sto på og
gjorde sitt til at vi andre bare kunne
nyte helgen til fjells. Planene for tur
til Storfjord i Troms var også lagt,
men etter mye frem og tilbake ble
det ikke noen av den turen. I stedet
le det et besøk til vår søsterklubb i
Danmark, og sammen med to blide
gutter fra Kongsvinger, la jeg turen
til Bornholm og distrikt 6 i Dk. Det
blir kalt solens øy og det var det
til de grader denne helgen. Så det
er store sjanser for at man en eller
annen gang tar turen tilbake hit.
Helgen etter ble det en tur til Hawgs
på Toten, en tur som tok sin tid, da
Fatboyen valgte å være vrang. Ni
stopp på to tre mil.Ved hver stopp
rakk jeg en en halv sigarillo og den
startet igjen. Men dette er nå ordnet
og han skal få leve noen år til. Ellers
var det også en hyggelig helg på
Toten, i knallvær, med mye mye latter
og god drikke som hører med.  Nå er
det bare å håpe at sensommeren blir
like bra som juli har vært og at det
er blitt mange mil med sol og godt
humør denne seongen.
Nyt det siste av sesongen, og vi sees
plutselig.
Vidar

Distrikt 9:

Hedmark og Oppland

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
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Lesernes Bilder

Sveits. Innsendt av Pål Ste

nseren.

Vår t vakre land.
Innsendt av Lars Petter Kas

European Bike week 2011
. Innsendt av
Geir Iglebæk.

Foto, Åsmund Lindal.

Johnny Nilssen.
Foto, Stig Gulli.

Snorre MC på vei til Ål.
Foto: Gunnar A.

us.
Innsendt av Kenneth K. Kra

54
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Snorre MC på 30-års jub

ileumet til Sprengstart MC

. Foto: Janne Kleppe .
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:-

:-

1595

2295

Tändsystem.
Ett komplett
tändsystem.

Stötdämpare.
Softail Twin Cam

-

110:

98:-

-

125:

Tändningslås.
Universal, 3 lägen.

Lampinsatser.
5 3/4" H4, asymetrisk. 275:7” H4, asymetrisk.
340:-

Easy Pull
Mjukare frikoppling.

625:

-

110:

Signalhorn.
"Marshal Star" 100 mm.

-

Blocknyckelsats.
Från 1/4" till 7/8".

Lay Down Lens.
Softail, Dyna och
Sportster 04-upp.
Passande LED

-

205:

-

350:

:-

1495

Skruvmejselsats.
4 st spårmejslar
3 st kryssmejslar

35:-

Klammer.
Till kabel från tändning.

Thunderfire startmotor.
Dyno-testad, 2400 W.
Både elektrisk och manuell
aktivering.

245:

105:

Insex/torx-nycklar.
I tum och millimeter.
Satser från
- Hylsnyckelsats
115: 3/8" i 24 delar.

:-

2595

-

325:

Mini Bates.
Bak- och bromsljus
E-märkta! 57 mm i diameter.

-

245:

Radius.
I kromad aluminium för
nummerskylt 7"x4".

Dragbar.
Pulverlackade B 82 P 13, 82-upp.

KOLLA IN
PRISET!

-

165:

-

895:

"Skull".
Skyltbelysning
som en dödskalle med M6 gänga.
H=28 B=34 D=20 mm.

Bombarjacka.
I mocka med varmt
foder i teddy. S-XXL
Kopplingscentrum.
Till 4-växlad låda.
3- eller 5-fingrars.
Från

35:-

2
Vajrar/bromsledning.
I rostfritt utförande med
transparent hölje.
Kopplingsvajer, från 260:Gasvajrar (par), från 395:Bromsledning
(ex. kopplingar) 195:-/m

Värmeskydd.
Flexibelt till 1-3/4" rör.
305 mm långt.

60:-

:-

1635
-

700:

Sportstertank.
”Quick Cam” tanklock,
3.4 G Sportster 95-03.

Packningssats.
95:Silikontätningar till
Custom-backspegel.
Flera delar på
stötstångsrör på
Rund 90 mm, passar
www.bikeline.se
Panhead och
höger och vänster.
Shovelhead.
Vi reserverar oss för ev. prisändringar.
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Grafisk produksjon: mags as
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