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LØRDAG 18. JANUAR 2014

Nye store lokaler på Fagerstrand, godt med parkering på utsiden
Sandnes Transport, Kløftaveien 100, 1454 Fagerstrand.
Lørdag 18. januar, fra kl 10.00 - 15.00. Åpner for selgere klokka 09.00.

Hydra Bar
& Grill
open all day.
Free transport
to the
clubhouse.
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Hei!

Sofa, levende lys, fyr i ovnen,
katta ligger rett ut. Joda, dette
er en novemberkveld som den
skal være. Om man ikke ser
utenfor døra da. Her er det
grønt, mildt og fint. Dagtempen
ligger på rundt ti grader, og man
tenker et øyeblikk på om man
kanskje satte inn sykkelen litt
for tidlig likevel. Langs kysten
har Hilde gått amok, og sørger
for oversvømmelser, innstilte
Hurtigruter, flygende hustak og
søppelkasser. Folk blir anbefalt å
holde seg inne til det verste er
over. Her i innlandet er det stille
og fredelig, i dag satt jeg ute og
drakk kaffe i sola til og med. Da
er det litt vanskelig å forstå at
det kan være så ille andre steder.
På Filipinene har en Tyfon tatt
flere tusen menneskeliv, og det
er store ødeleggelser. En av mine
facebook-venner har vært der
nede en stund, blant annet for
å gifte seg. Dette er jo at fattig
land, og når man er der, ser man
vel sterkere forskjellen mellom
hvor bra vi har det her oppe.
I alle fall begynte denne karen
og samle inn litt penger blant
venner og kjente, til å kjøpe en
rullestol til en slektning av sin
tilkommende kone, siden han så
hvor dårlig det sto til med slikt
utstyr.
Det ene førte til det andre,
dette spredte seg på Facebook
og snart hadde de samlet inn
nesten tjue tusen til rullestoler til
de som trengte det. Ble det noe
igjen, skulle det gå til det lokale
sykehuset slik jeg forsto det. Det

er godt å se at noen kan gjøre en
forskjell, at folk tar tak i ting.
Denne karen er jo så klart en
biker, med skjegg, skinnjakke,
ryggmerke og en bråkende
motorsykkel. Men jeg må si jeg
blir en smule oppgitt av en av
kommentarene han hadde fått
på Facebook, da han begynte
med denne rullestolsaken.
Kommentaren gikk ut på at
denne dama var så imponert
over det han hadde begynt på,
men ikke fordi han tydeligvis
har et stort hjerte. Nei hun
var mest sjokkert over at han,
som var ”en sånn MC-type”,
kunne gjøre en sånn bra ting.
Etter å ha lest dette måtte
jeg faktisk sitte på hendene
mine i flere minutter, slik at jeg
ikke svarte denne damen med
noen mindre gjennomtenkte
ord. For slik stigmatisering, og
forhåndsdømming på grunn av
interesse og livsstil irriterer meg
noe grenseløst. Det er tydelig
at pressens utdypelser om
mc-kriminalitet og fæle bikere,
gjør at folk faktisk tror at vi
som kjører H-D, ikke kan være
gode mennesker. Og vi vet jo
det, at for hver positiv artikkel
om motorsyklister, skrives det
femti negative. Da er det vel ikke
så rart at oppfatningen blant
mannen, eller skal vi si kjerringa i
gata, er slik den er.
Jeg skal ikke syte mer om dette.
Mot slik inngrodd mistenksomhet
har vi nok lite å stille opp med.
Vi får fortsette å være oss sjøl,
feie for vår egen dør, og aldri gi
opp trua på at vi en dag blir sett
for det vi er. Masse forskjellige

mennesker, med samme
interesse, men ellers er vi vel
som gjennomsnittet i samfunnet,
verken mer eller mindre.
Vi har for noen uker siden, hatt
ei morsom og hektisk helg på
Oslo Motor Show. Mange av
dere stakk innom oss, og det
var utrolig hyggelig å se dere.
Vi satser på at vi er på plass til
høsten igjen, for MC-Messe er
det ikke før i 2015.Vi har også
de siste dagene vært i møte med
de som driver nettbutikken vi
har samarbeidet med en stund.
Det viste seg at de ikke riktig
skjønte hvordan en nettbutikk
for bikere må se ut. T-skjorter
i rosa og lyseblått er ikke noe
vi kjenner oss igjen i. Men etter
dette møtet, hvor vi har presisert
hvor viktig det er at det er bilder
av klærne med trykkene på,
sånn at folk faktisk vet hva de
bestiller, har vi håp.Vi jobber også
med å få inn pakksekker igjen i
nettbutikken. Hettejakker med
H-DOCN logo og racingstriper
på ermene er noe folket har
etterlyst. Dette kommer nå.
Vi har også luktet på flere
produkter og de vil komme etter
hvert. Gi oss gjerne tips om hva
du vil vi skal ha i nettbutikken.
Butikkansvarlig i styret,Vidar
Opheim og undertegnede har
skjønt, at å lage en nettbutikk
som vi kan stå for og som
kundene liker, ikke er gjort på en
dag. Men siden vi nå til og med
har fått deres webdesigner som
medlem ,(han kjører Harley)
øyner vi nå lyset i det fjerne.
Så ikke mist tålmodigheten
kjæremedlemmer.Vi gir oss ikke
før vi får det på vår måte.

De nye reglene for
amatørbygging er på plass, men
folket våger ikke å juble, før de
vet hva  slags avgiftsnivå staten
har tenkt å legge seg på.Vi får
håpe at siden det er snakk
om et begrenset antall, er det
ikke her de skal få inn de store
pengene, og at det derfor blir
overkommelig. Skal avgiftene
tilsvare et nytt kjøretøy, er jo
alt dette arbeidet bortkastet.Vi
venter i spenning.
Ellers vil jeg takke alle som
har sendt inn bidrag til bladet.
Alt i mappa fikk ikke plass i
dette bladet heller, og det er jo
greit, for det kommer alltid et
blad, og på vinteren når dere
ikke er så flinke til å sende inn
saker, er dette greit å finne.
Bilder vil jeg gjerne også ha.
De kommer i bladet litt etter
litt. Husk adresseforandring
om dere er på flyttefot. Mail
til medlemskontoret@h-docn.
no er det sikreste. Tips meg
om dere vet om en sykkel, er
bikerpersonlighet eller andre
biker- eller H-D relaterte saker
dere tror folket har lyst til å lese
om. Eller lag gjerne en sak selv.
Ta vare på hverandre der ute i
vintermørket, snøen klarer vi oss
uten enda ei stund, og plutselig
er blad nummer en ute, og vi
ses igjen der. Og DA er det ikke
lenge igjen til våren da.
God jul!
Klæmma
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Dozer flyttet treffet hjem
Etter at Dozer MC
sin faste treffplass
ble totalrasert av
isgangen elva ved
Kilenga våren 2013,
har gutta i klubben
bygget opp en flott
paviljong, med bar
og bålplass utenfor
lokalene sine på
Saga Næringspark,
ved Flisa i
Hedmark. Og rent
bortsett fra savnet
av morrakattevask
i elva ved Kilenga,
er det ingenting
som er dårligere på
nye treffplassen.
Tekst/foto: Sissel Irene
Blunck Eriksen.

Det strålende sommerværet
på Østlandet vedvarte da vi
ankom Dozer MC sitt årlige
sommertreff på fredagen siste
helga i juli. Det var mer hett
enn varmt, noe som absolutt
var positivt. Mange var allerede
godt etablert i telt og i baren
da vi ankom, som foreksempel
de langveisfarende Villsvina fra
Elverum. De ankom allerede
onsdag.
Vi skulle som vanlig “bare ta en
kald en før vi slo opp lavvoen”,
og da tror vel alle  de vet
hvordan det gikk. Åneida, jeg kan
overraske der, med å fortelle at
teltet kom opp gitt.Vi hadde de
trivelige Roverudgutta i HHF
(Høyt HårFeste) som naboer, og
det resulterte jo i at humøret
fort kom på topp. Glade gutter
som Geir, PK og Frank med
flere. Ja til og med en dame var
med i klubben nå. Hyggelig var
hun, men navnet er selvfølgelig
glemt. Noe som jo dessverre er
et velkjent fenomen i miljøet.
Det kommer selvfølgelig av at
en møter fryktelig mange nye
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Trivsel på trappa.
venner hele året igjennom i godt
lag. Og da er det jo helt umulig å
holde rede på alle navnene.
Vellykket treff
Musikken på fredag bestod av
alltid like gode Dögenichts, med  
vokalisten Agnete, som rocket
scenen, til tross for mange og
hete grader. En tøff dame som
gir alt på scenen. Lørdag opprant
med samme knallvær, vi håpet på
flere treffdeltagere, men noen
måtte allerede forlate Flisa, mens
noen få kom for å få med seg
siste døgnet. Det var vel rundt
85-95 betalende tilsammen.
Derfor var ikke dette Dozers
beste treff vedrørende antall,
men med tanke på mye annet
som foregikk til samme dato, og
utrolig dyktige gutter og jenter
som stod på sent og tidlig for oss
som var der, må en kunne si at
det var et meget vellykket treff.
Denne kvelden spilte Custom, et
godt band, som flere av oss har
hatt gleden av å høre tidligere.
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Bikes.

hadde hermet Tångens paviljong.
Jeg repeterer, ikke kopiert!
Dozer sin er nemlig speilvendt.
Minuset i forhold til Kilenga, må
bli at vi savnet elva, men det var
satt opp busstur dit. Om noen
benyttet muligheten gikk meg
hus forbi, for jeg fant dusj i et
nabobygg.
Takk for ei topp helg, vi sees
snart igjen!

Nye og gamle venner
Vi hadde forsåvidt musikk på
dagtid lørdag også, nå skal ikke
jeg skryte på meg at jeg fikk med
meg så mye av denne besøkende
trubaduren. Henning Myrer, var
i alle fall navnet. Men jeg hørte
da i hvert fall Kaptein Sabeltannsangen ble spilt. Kanskje var
mange av oss på det nivået, at
trubaduren syntes barnesanger

var på sin plass sånn utpå
ettermiddagen. Ikke vet jeg.
Vi traff mange trivelige gamle
venner, og også ble det som
vanlig noen nye. Blant annet Anita
og Jens Petter fra Buskerud, et
hyggelig par, som har besøkt
Dozer ved flere anledninger.  
Også var det Selveste Ulvang
da, men Finn var visst fornavnet,
gammel traver på mopeddrag,
han tro til med burning med sin
Kawasaki for oss opp til flere
ganger.

Vi traff også noen karer fra en
klubb fra vest i landet, Shakin
Brains MC, hvor noen av gutta
hadde besøkt Kilenga tidligere,
mens andre var på jomfruturen
hos Dozer. Jeg er rimelig sikker
på at de alle kommer tilbake
etter denne helga.
Alt i alt oppsummert Kilenga
kontra Saga Næringspark: mindre
«migg», både i størrelse og antall,
ikke riktig så mange kongler
under madrassen, og knallfin
nybygd Paviljong, hvor de ikke

Glad kar fra vestlandet.

Koser seg på treff.

Blide gutter og jenter serverte mat og drikke.

Og det låt jammen like bra denne
kvelden!

Herr Ulvang burnet opp til
flere ganger i løpet av helga.

Den nye paviljongen med
bålplass.
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Satser på kvalitet

Denne sykkelen er solgt til Trøndelag, men til hvem får vi ikke vite.

For Per Morten Olsen fra Jaren på
Hadeland, begynte det med en sterk
forkjærlighet til USA, og litt privatimport
av amerikanske motorsykler i det små.
Svein Rune Gjerdingen fra samme sted,
var ei stund en del av Manyana Custom.
Nå har de to motorsykkelinteresserte
karene slått seg sammen, og startet East
County Motors.

du bor. Alt skjer uansett på
nettet, og Finn.no er nok det
stedet kundene helst finner
drømmesyklene sine. Når de så
skal hente syklene, blir de henta
på tog eller fly. Såpass service

må det være. Syklene de selger.
er gjerne ikke mer enn to tre år
gamle.
- Det er hyggelig å selge nye
ting, som vi kan gi garantier
på.  Vi satser på kvalitet, og

Per Morten Olsen, til venstre, og Svein Rune
Gjedningen utgjør East County Motors.

Tekst/foto: Elin Bakk
Firmaet er lokalisert i kjelleren
hos Bil 1 på Jaren, og der har de
hele 300 kvadratmeter å boltre
seg på. Begge har andre jobber
ved siden av enn så lenge, men
de håper etter hvert at dette kan
bli et levebrød. Siden bilfirmaet
de leier lokaler av også bruker
de samme lokalene, et det alltid
mulighet til å se syklene, om de
selv ikke er der selv hele tiden.
- Det morsomste  med denne
jobben er å dra til USA for å lete
etter sykler, forteller Per Morten.

Da leier de en lastebil og kjører
rundt litt på måfå, og ser på
sykler som er til salgs. Når de
har funnet det de er ute etter,
lastes syklene i en container
på Østkysten og shippes over
til Norge. De tilbyr også plass i
container, om noen har noe de
vil ha fraktet hjem. De har to til
tre slike turer i året.
Satser på kvalitet
Når man selger Harley-Davidson
er det egentlig det samme hvor
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Hele 21 sykler har de på lager
da vi er på besøk.

all elektronikk på syklene
oppgraderes til europeisk
standard, de får km-speedometer
og vi sjekker at dekk er nye og
i orden, eller bytter de om de
ikke er ferske nok, forteller Svein
Rune.
Har ekspandert
De har selvfølgelig også sykler
i lavere prisklasser, og de tar

innbytte og tilbyr finansiering
gjennom Santander. I tillegg til
Finn.no, er Facebook et annet
viktig medium når de skal
markedsføre seg. I begynnelsen
brukte de bare et hjørne av
lokalene, men etter hvert har de
vokst seg lenger ut i lokalene.
De tilbyr alt av oppgradering av
sykler,  selger også dekk, deler
og de vanligste slitedelene har

de på lager. Etter alle USAreisene, har de oppnådd et godt
kontaktnett der. De ville gjerne
også hatt et bra utvalg i klær og
stæsj i butikken, men har funnet
ut at de ikke vil binde opp kapital
i et stort varelager. Men med
kataloger over det meste og
kort leveringstid, er det ikke noe
problem å bestille det kundene
ønsker.
Mange planer
Vinterlagring og service er også
blant tilbudene de har, og nå
lukter de også litt på US-bilsalg.
En annen plan de jobber med,
er å skaffe to – tre utleiesykler.
Men sin plassering sentralt på
Østlandet, skulle det absolutt
være et marked for dette tror
de to. En skikkelig hjemmeside
er også under oppseiling, og når
du leser dette, er den nok oppe
og går. En annen plan de jobber
litt med, er å arrangere en tur
på tvers over USA, via Lincoln

Rammer kan de også bestille,
om du er interessert.

Det hele startet med Per
Mortens fokjærlighet for USA.
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Highway, som fyller 100 år på
nyåret. Turen er på 519 mil, og
her er planen å kjøpe sykler, som
de så leier ut, og turdeltakerne
kjører de over til Østkysten, der
syklene shippes til Norge. Tre
uker tenker de en sånn tur bør
ta, så man slipper stress.
Vi lurer på hvordan det er å
drive på et så lite sted, der
importørene ligger så tett. Jaren
er ikke store stedet, og hele tre
firmaer som driver med dette,
holder til her.
- Det hadde ikke hatt noe å si
om alle i hele landet som driver
med dette bodde på Hadeland.
Kundene kommer fra hele landet.
I alle fall når det gjelder sykler, er
det sjelden vi har lokale kunder.
Ved hjelp av nettet finner de oss
uansett, så lenge vi har det de
etterspør, avslutter Per Morten.
Vi ønsker de to lykke til
videre, og takker for nydelig
og ikke minst sunn lunsj til en
langveisfarende reporter.

Vokste ut av huset
Men en slik dreieplate med
fotobakgrunn og lys får man
proffe bilder av syklene.

For Svein Erik Nilsen fra Brandbu,
begynte det med en tur til USA. Der
importerte han tre sykler privat, som
han solgte da han var hjemme igjen. Nå
driver han Hadeland Multiservice med to
årsverk og omsetter 60 sykler i året.
Tekst/foto: Elin Bakk

Hans motorsykkelinteresse var i
utgangspunktet rettet mot andre
merker, siden han var ganske
fartsgal en periode. Han hadde
også en stor interesse for biler,
som han følte var litt tryggere,
siden han liker at det går fort.
Men med kompiser som var med
i H-D klubber, fikk han etter
hvert opp øynene for HarleyDavidson.
Etter turen til USA, skjønte han
at dette med H-D import var
noe det lå litt penger i, og han
startet et firma som han drev
hjemmefra de første årene. Men
etter hvert okkuperte han mer
eller mindre hele huset med

leder, og Bjørn Inge Feltstykket,
som er mekaniker.
På sommeren driver de mest
med service, dekk, deler og
mindre jobber.
Dette er for å ha mulighet om
noen trenger akutt hjelp.
– På vinteren tar vi også på
oss større ombygginger. I
begynnelsen handler det nok
om å bygge opp firmaet og gjøre

en god jobb på det, så kan man
heller senke skuldrene etter
hvert, mener Svein Erik, som
innrømmer at det ofte blir lange
dager. Derfor prioriterer han
familien i helgene.
Syklene de selger skal være
strøkne, med lav kilometerstand
og veldokumentert historikk, slik
at kundene kan føle seg trygge.
De tar også innbytte og selger

sin geskjeft, og han ble høflig
anmodet om å kanskje flytte
forretninga til andre lokaler.
- Skal man drive på med dette
krever det at man har struktur
på ting. Det gjelder å være seriøs,
forteller han.
Gjøre en god jobb
Nå leier han 350 kvadratmeter
lokaler i et industriområde
like ved Jaren Sentrum, som er
innredet til butikk, og verksted.
Han startet her i 2011. I
andre etasje har de lokaler og
vinterlagring med plass til 60
sykler. Firmaet består av Svein
Erik selv, som eier og er daglig

Med så mye å gjøre, er ikke dette plassen de pleier å tilbringe tiden,
men til ære for fotografen denne gangen.
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Svein Erik bak
disken i de fine lyse
lokalene der de
holder til.

Bjørn Inge har nok å gjøre i verkstedet.

Importsykler på rekke og rad.
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private sykler på kommisjon.
- Men vi er ganske pirkete på hva
vi tar inn for salg, forteller han.
På hjemmesida deres kan man se
hva som til enhver tid er til salgs,
og de bruker også Finn.no til å
annonsere sykler for salg.
Nok å gjøre
Hadeland Multiservice selger 60
sykler i løpet av et år, av dette er

Mot butikken.

50 importsykler. Alle sykler de
selger blir sjekket på verkstedet,
før de kommer ut i butikken.
Ellers har de tilgang til over 100
000 deler, som de kan levere i
løpet av to dager. De selger lite
originaldeler. Det dreier seg mest
om aftermarketsdeler fra firmaer
som Motorcycle Storehouse og
Drag Specialties, som er firmaet
som Harley-Davidson selv bruker

som aftermarkets-leverandør.
Slitedeler, olje, dekk og andre
ting det går mye av, har de alltid
på lager.
Hver høst blir det en tur
over dammen, for å besøke
forhandlere og de de
samarbeider med. De har nok å
gjøre, også om vinteren, derfor
gjør de unna alle servicer nå,
så alt er klart til utlevering når

eieren kommer for å hente
sykkelen til våren. Dessuten
frigjør dette tid til større jobber
gjennom vinteren.
De har mange trofaste kunder,
som kommer fordi de vet at
vi har, eller lett får tak i det
de vil ha, avslutter Svein Erik,
som ser lyst på fremtiden i
motorsykkelbransjen.

Inn mot verkstedet.

En flott hjemmeside har
de også selvfølgelig.
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Trivselv ved bålplassen.

Sprengstart MC er en av klubbene med
unge motorsyklister, som begynner å
dra på årene, og første helga i august
inviterte de sine bikervenner til
klubbhuset i Nideng, for å feire sitt 30års jubileum. Her sto blant annet Jørn
Lande på det musikalske programmet,
og det ble forventet storinnrykk av
gjester.
Tekst/foto: Elin Bakk

Sprengstart MC holder til i
Klæbu, like utenfor Trondheim, og
er fra før kjent for å arrangere
bra treff og fester. Derfor var
forventningene rimelig høye
foran denne helga. Allerede
på onsdag var folk på plass,
og mange hadde vært ute
enda tidligere, for å sette opp
telt og sikre seg en bra plass.
Sprengstartgutta hadde tatt sine
forholdsregler, og fått låne et
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stort jorde nedenfor klubbhuset,
for den vanlige treffplassen var
full av sykler og telt allerede på
torsdag.
Den lange veien
Undertegnede tok den lange
veien til Sprengstart denne
gangen. Turen gikk via Hallingdal,
Voss, Sognefjorden, Førde, Stryn,
Otta og videre over Dovre til
Trondheim, og starta på onsdag.
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Og siden hjemturen gikk over
Valdresflya og via Fagernes,
endte telleren på godt over 2300
kilometer i løpet av helga, og
omtrent uten kjøring i regn.
Da vi ankom Nideng torsdag
kveld, var allerede stemninga høy,
og mye folk var ankommet. Ut på
fredagen ble det rigget opp flere
salgsboder. Her var blant annet
Bikershop og Systua Heimdal på
plass. For egen del ble det både
en ny belteveske og en ny hjelm.
Fredagen ble brukt til en runde
på sykkel inn til bartebyen, der
den lokale dealeren og andre
bikerbutikker ble besøkt, og et
godt måltid ble det også tid til,
og til slutt en kaffe på Nordre
i finværet, som er Trondheims
mest kjente gågate.
Underholdning
Fredag kveld var det som sagt
Jørn Lande som var det store
trekkplasteret, og æren av å
varme opp folket før dette,
var det bandet Crossfire som

fikk. Det strømmet på med
både langveisfarende og folk
fra nærområdet, og plassen var
rimelig tettpakka ut på kvelden.
Stemninga steg til uante høyder,
og hva som skjedde resten av
kvelden skal vi overlate til den
enkeltes minne, eller eventuell
mangel på dette å ta seg av.
Lørdagen var været like bra,
ikke så mye sol, men flott
temperatur, gjorde at det var
perfekt treffvær. Dagen ble brukt
til mingling, noen deltok på den
beryktede traktfotballkampen,
noen brukte dagen til å oppleve
Trondheim by med blant annet
Rockheim og Nidarosdomen. Ut
på ettermiddagen underholdt
en av Trondheims mest kjente
trubadurer, selveste Børge
Pedersen. Hvem andre kan klare
å få til allsang av viser, og i tillegg
få bikerne til å stå tvekroket av
latter. Bedre ble det ikke da det
begynte å regne, og hjelpsomme
sjeler, både med og nesten uten
klær trådte til med paraplyer og

pappkasser, for å skjerme både
seg selv og trubadur/gitar for
regnet. Litt burning var også på
sin plass. Fantastisk morsomt.
God hjelp
På scenen lørdag sto først de
unge og fremadstormende
Barb Wire. Deretter fulgte
bluesbandet Hansen, som var
en del eldre, men som gjorde
en fantastisk jobb med utrolig
spilleglede. Til slutt rundet
Johnsons Company fra Hedmark
av med et som vanlig forrykende
show.
I løpet av helga gikk det med
250 porsjoner wokgryte, som
forøvrig smakte nydelig, de solgte
1000 burgere og også smakte
utrolig godt, og det gikk med en
del koteletter. Foruten klubbens
20 karer, pluss damer, hadde de
fått hjelp til arrangementet fra
folk fra Hulagjengen, Rumble

MC og Knights MC. De hadde
også leid inn tre damer, som
sto i baren. Og så mye folk må
man ha, når man skal serve 800
besøkende gjester. Til sammen
med alle band; medhjelpere
og besøkende var 920 stykker
innom i løpet av helga.
Sprengstart skal ha kred for et
prikkfritt arrangement. At de
har brukt utallige dugnadstimer
de siste året til å oppgradere
lokalene, bygge nytt verksted
på 300 kvm med 190 kvm loft
der folk kunne sove, og en total
oppgradering av uteplassen,
gjorde nok sitt til at dette
ble svært vellykket. De siste
deltakerne kom seg ikke derfra
før på mandag, men det får man
vel se på som en bivirkning av at
folk trives.Vi takker for oss, og
ønsker gutta lykke til videre med
de neste 30.

Avdelingen for greier og stæsj.
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Ut lån [medlemsbibliotek]
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 aha-opplevelse underveis.
2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av
Harley-Davidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange farge
bilder 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 fotoProsjekt1_Layout
fra den gang da, 1av 04.04.13
både sykler,
tekniske
12:00
Side 1
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.
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.

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.
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.
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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.

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

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

For den nye
generasjonen
Dark Custom retter seg særskilt mot den nye
generasjonen urbane motorsyklister og er siden den
første modellen ble lansert, blitt det mestselgende
merket i USA i aldersgruppen unge voksne, melder
Harley-Davidson.
Tekst: Harley- Davidson/Elin Bakk
Foto: Harley-Davidson

Harley-Davidson har alltid vært opptatt av å lytte til
tilbakemeldinger fra fansen, og dette er grunnen til at
de nå kommer med disse to nylanseringene, som en del
av 110-årsfeiringen. Begge med den nye vannavkjølte
Revolution X-motoren og med det mørke, urbane og
tidsriktige designet som kjennetegner serien.
- Street 750 og 500-modellene er en perfekt match for
den nye generasjonen kjørere, som vil ha en motorsykkel
som de kan skreddersy for sin urbane livsstil og kjørestil,
sier senior visepresident og markedssjef i HarleyDavidson, Mark-Hans Richer.  
- Dark Custom-modellene er kjappe og smidige, og tro
mot det som er  hjertet og sjelen til Harley-Davidson.
Sykkelen går for å være kjapp og smidig, og har den
nyutviklede vannavkjølte Revolution X-motoren,
kombinert med den umiskjennelige lyden og utseendet
til en ekte Harley-Davidson. Dette gjør Street 750 og
500 ekstra godt egnet til bykjøring.
Smalt chassis, lav sittehøyde, ny og forbedret fjæring
og bredt styre gjør sykkelen ekstra godt rustet for
krappe svinger og kjappe bevegelser. Begge de nye Dark
Custom-modellene har en renskåren  og minimalistisk
stil.
Begge syklene ble presentert i Milano den 5. november,
og dette leder opp til fremvisningen av Harley-Davidson
Street 750 og 500 hos forhandlerne i 2014.
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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

Gutta utenfor klubbhuset

Sioux Mc, består av en gjeng
Harleyinteresserte karer fra stedet
Sunndalsøra, et industrisamfunn under
høye fjell innerst i Sunndalsfjorden på
Nordmøre. Takket være Statens Vegvesen
kan de straks flytte inn i kliss nye lokaler.
Tekst/foto: Elin Bakk

På Sunndalsøra, som andre
steder, bygges stadig nye veier
og tunneler. For Sioux MC
sitt vedkommende, var det et
lykketreff med den nye tunnelen.
Den skulle nemlig gå akkurat der
deres gamle klubbhus lå plassert.
Nytt klubbhus
Klubben har en historie tilbake
til 1989, og var allerede da en
ren H-D klubb. De første årene
hadde de tilhold i en gammel
bunker. Noen år senere, flytta
de til en nedlagt slakteri, som
de leide i noen år. Til alt hell for
karene i Siuox Mc, ble det etter
hvert så de kjøpte bygget. Når
de nå eide huset, og det måtte

rives for å gjøre plass til den nye
tunnelen, fikk de 3,6 millioner
fra Statens Vegvesen for å bygge
seg nytt klubbhus.  De kjøpte seg
ei tomt i et industriområde helt
nede ved båthavna, og fra det
som skal bli privaten i det nye
huset, har de den flotteste utsikt
over fjorden og båthavna.
Stor dugnadsinnsats
Bygginga starta i april 2013. Et
firma satte opp råbygget, og så
står de selv for innredningen.
Det gikk med 170 liter maling
på utsiden av bygget, og atskillige
timer malejobb. For å få mer
ut av pengene, bygde de 200
kvadratmeter ekstra. Dette

Tommy prøver ut veggborden.
ble fordelt på fire garasjer, som
de så solgte, for å finansiere
resten av bygget. Da News var
på besøk, var det innredning av
verkstedet som ble prioritert.
Denne prioriteringa, viser hva

klubben fokuserer på. Først
verksted, så oppholdsrom og
festlokale. Selve verkstedet
er på 80 kvadratmeter, og får
Harleyfarger på veggene og
fliser på gulvet. Her er ingenting
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overlatt til tilfeldighetene. Et
toalett de skulle lage, ble under
planleggingen omgjort til flislagt
bad med dusj, og i andre etasje
blir det privatavdeling, bar og
festlokale.
God plass
Enda har de 100 kvadratmeter
i andre etasje, som de ikke
vet hva de skal bruke til. Et
luksusproblem spør du meg. Per
dags dato, er de fem medlemmer
og en hengis. Ingen av de som var
med og starta klubben, er med
lenger i dag.
Med de fasilitetene de nå har fått,
ser de for seg at de godt kan bli
flere. Klubben har tradisjoner
for både bygging og ombygging,
i tillegg til den vanlige skruinga
og vedlikeholdet. Klubbens
medlemmer kjører rundt på både
Panhead, Shovel, Evo og Twin
Cam.  Klubben hadde før sitt
eget treff, kalt Ugh Ugh meet, på
Vinnu flyplass. De siste årene ble
de også offer for det som mange
klubber kjenner til, nemlig at
det er for mye som foregår, med
resultat av mindre besøkende.

Her skal det bli bar.

- Og når man ikke tjener penger
lenger på så mye jobb, blir det
så man mister gnisten, forteller
Tommy.
Nå er de medarrangør i
nordvestlandets største treff,
Rally Nord Vest, som arrangeres
ved Langvannet i Fræna sammen
med 11 andre klubber, siste helga
i august.
- Det er lettere å arrangere treff
sammen med andre, slår Tommy
fast.

Utsikt fra privaten.

Vi ønsker lykke til med resten av
innredninga og tar gjerne en tur
for å inspisere når det er ferdig.

Fra venstre Jostein, Jon,Tommy
og hengis Kristian.
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Klubbhuset.
Dugnadsånden er fortsatt stor.

Ola jobber i verkstedet.

Kicking statement.

Rune.
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Hva er dette med kaffekoppene da.

I fjor foregikk H-DOCN Final Run fra
fredag til søndag. Men på grunn av lite
besøk, ble det da bestemt at treffet skulle
begynne på lørdag neste år. Da var det
vel ganske typisk at det i år strømmet på
med trefflystne H-DOCN-ere og andre
allerede på fredagen.
Tekst/foto: Elin Bakk

For egen del startet jeg turen
fra Hallingdal fredag morgen,
i det flotteste høstvær. Da
fikk jeg med meg Golsfjellet,
Valdresflya og Dovre i
fantastiske høstfarger og fin
temperatur. Sola hadde jeg med
på laget helt til jeg passerte
kommunegrensa til Hemne. Så
da fikk man vel være fornøyd.
For allerede lørdag øste
regnet ned på treffplassen hos
Tornados MC på Kyrksæterøra,
som er teknisk arrangør for
dette treffet. Mange kom på
sykkel, og så lenge været er
bra når man kjører, får det
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da vi inntok et av Kyrksæterøras
etablissementer for mat og
drikke til lunsj, oppdaget vi raskt
at flere av treffdeltakerne hadde
tatt turen dit, for å oppleve
lokalmiljøet over et glass øl eller
to. Stemninga var det i alle fall
ingenting å si på.Ut på lørdagen

Disse to goingene hadde tatt turen
fra Sykkylven.
heller våge seg at det kommer
litt vått ned fra skyene i løpet
av helga. Siden alt på treffet
foregår under tak, og de også
tilbyr soveplasser inne, går det i
grunnen greit. Noen hadde valgt
å sove i telt, og de overlevde
da de også. Om natta var litt
guffen, var det straks glemt,
når man inntok frokosten med
egg og bacon, bønner og andre
godsaker.
Styret samlet
Styret hadde også samlet sine
tropper her denne helga, for å
ha konstituerings-styremøte. Og
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ankom det enda flere folk, og
noen valgte å dra hjem, før selve
treffet egentlig hadde startet,
av forskjellige grunner. Men
det var mer enn nok folk igjen,
til at stemninga ut på kvelden
nådde  store høyder. Sporten
denne helga var blant annet at

en del karer hadde funnet ut, at
ved å kle gradvis av seg, mens
de satt i baren, fikk de en del
oppmerksomhet.
Oppmerksomhetsønske
Nå sier enkelte at all
oppmerksomhet er god
oppmerksomhet? Ikke vet
jeg. Jeg er glad jeg fant senga
enda mens de hadde buksene
på, og sliter enda med bilder
på netthinna av hårete
mannekropper. Nå skal det
sies til deres fordel, at de
beholdt underbuksene på, i alle
fall etter det jeg har hørt. Ut
på lørdagskvelden ble det en
samling i lygarlavvoen som er av
de største vi har sett, i alle fall
når det gjelder takhøyden. Her
fikk vi høre noen gullkorn av
noen historier, noen ikke fullt
så gode og noen satt i grunnen
bare der for å avbryte og
kommentere de som hadde noe
på hjertet.
Våt hjemtur
Gjengen i Tornados serverte
soddsuppe og burgere,
frokosten har jeg allerede
nevnt, og ute i gangen hadde
vi et lite utsalg av H-DOCN
effekter og t-skjorter. Noen
nye medlemmer fikk vi også
vervet. Velkommen til dere.
Søndagen opprant med ganske
fint vær, tilløp til sol og fin
temperatur, og jeg våget
meg avgårde uten regntøyet
på. Noe som i grunnen er
risikosport på disse kanter

Sykkelparkering.

kom jeg på etter en stund.
Da jeg nærmet meg Kvikne,
møtte jeg regnet, og mens
jeg fylte bensin, kom regnet
vannrett i ganske stor fart. Det
var bare å innse at regntøy
og vanntette hansker måtte
på. Men med nytt funksjonelt
regntøy, dyre men faktisk
vanntette og varme hansker og
med de nye ”truseinnleggene”
på veltebøylene, ankom jeg
hjemmet, litt påpakket, men
faktisk like tørr og varm over
det hele, som da jeg starta fra
Kvikne.
Takk folkens for ei flott helg,
dere er noen goinger.

Vi så mange fine hodeplagg på festen.

Karene i Tronados MC mekket
burgere til den store gullmedaljen.

Noen tok et slag biljard.
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10% rabatt for H-DOCN medlemmer!

Januar
18.
Conan Swap Meet, Nesodden.
Februar
22.-24. First Run, Røros.
Mars
1.
Swap-meet på Klett Samfunnshus, lørdag
Info: 92643102 - 91787175
www.lucifers-mc.com
Hawgs mc. Vinterfest i klubbhuset i Øver Skreien.
Info:
Svein Olav: 909 82 610 www.hawgsmc.no
April
17.
Swapmeet og påskefest i Støyperiet hos Tornados MC.
Info: Aron: 90772887
26.
Mopeddrag og påfølgende fest i klubbhuset på Saga.
Dozer MC, Solør. Info: 48029529 www.dozermc.no
27.
MC-Vårmønstringen i  hjertet av Bergen, på
Festplassen. Søndag 27. april. kl 12.00
www.rollingthundermc.no
Mai
1.
H-DOCN frokost Nebbenes Nord
24.
Hadelandsmønstringa Custom og Bikeshow, fest og
teltcamp som vanlig hele helga hos Soppen MC.
Info: Hallgeir: 911 18 831
23.-25. Kuk i Odal’n www.nomck.com
30.
Lakeside Run, Tornados  MC www.tornados-mc.com
Juni
20.-22. Hydra MC, Nesodden, Griserally www.hydramc.no
Juli
18.-20. Inant  MC arrangerer Catfish for 18. gang, Kjerknesvågen på
Inderøya. Info:  92066228
18.-20. Run to the Arctic Fun, Storfjord www.h-docn.no
18.-20. Hawgs mc, Summer-party, Landstedet på Lena. Info: Svein Olav
909 82 610 www.hawgsmc.no
25.-27. Dozerparty. Dozer MC Solør. Info: www.dozermc.no
48029529
August
18.-20. Shakin Brains MC. Hagerock nr.  17. Vestnes i Romsdal.
Info: Per villa: 95922062
22.-24. Lucifers MC,  Høsttreff Info: 92643102 www.lucifers-mc.com
Oktober
4.
Swap-meet,  Klett samfunnshus, Info: Frode: 92643102
Robert: 917 87 175 www.lucifers-mc.com
18.
32-years anniversary, Hawgs mc Info: Svein Olav 909 82 610
www.hawgsmc.no
25.
Høstfest hos NOMCK. www.nomck.com
25.
Høstfest, Dozer MC, 1. november. Klubbhuset på Saga,
Arneberg. Info: www.dozermc.no 48029529
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© Åsmund Lindal

De gamle jerna
tar pusten fra oss nyfeiginger som kjører med fjæring bak,
elektronisk tenning og maskin uten kickstart. Enten det er
en merkelig blanding av førkrigsramme og Shovelhead,
eller en ekte sideblåser – så blir vi stumme av beundring.
Det eneste jeg kan si til mitt forsvar er at jeg ihvertfall ikke
kjører med helhjelm! Bildene er fra H-DOCN International
Rally i Valle 2010 og Frya 2011.
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 siden 1987.
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Giddy MC i Malm føyer seg i rekken
av jubilanter i 2013, og første helga
i juli, arrangerte de treff. Nå skulle
begivenheten feires.
Tekst/foto: Heidi J. Leinan
Giddy mc startet i 1998, med
9 medlemmer.  I dag teller de
sju  medlemmer og de har to
prospekter. Eldstemann i klubben
er den eneste som er igjen fra da
klubben ble startet i  1998. De
holder til på Tjuin industriområde
på Malm. Klubbhuset består av et
loft med soveplasser og TV-stue,
bar og festsal i første etasje og
verkstedet er i kjelleren.

spesielt ombygd godtas også.
De arrangerer barheng av og til,
men har ingen faste årlige treff.
Påskefesten, som foregår onsdag
før påsken, er fast tradisjon.
Cirka 100 besøkende var innom
i løpet av treffhelga/15-års
jubileet i sommer. Musikken var
det  Tin Pan Alley som sto for.  
Oppsummert etter helga var
dette en fin plass, med trivelige
folk og topp stemning.

Alle medlemmene kjører HarleyDavidson, men engelsk og annet
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Baren.
Blide karer.
Bålkos.
Pynt.
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kEVlaR®HOOdIE
kEVIN
1295 kr

r e pr i S

BRaNdO
ORIgINal
2395 kr
dRaggIN
NEXt gEN
2395 kr
BRaNdO
daM
2395 kr
ClassIC
ladIEs
1695 kr

Ryggskydd sPINE
995 kr
HOllIstER 3195 kr

BIkER JEaNs
1695 kr

PlåNBöCkER
199 kr

50’s ClassIC 3195 kr

CHOPPER, hel rygg
1699 kr

HOOlIgaN 1295 kr

PatCH, hel rygg
1699 kr

HäNgslEN
199 kr

F 1-pack 2-pack
1695 kr 2995 kr

2000 kr

tCX CUstOM
gtX
1695 kr

CUstOM dElUXE
499 kr

Reservation för tryckfel, eventuella
prisförändringar och slutförsäljning.
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50 %

dRaggIN
dRaykO
tRaFFIk
1695 kr

aIRHaWk
sIttdyNOR,
tre storlekar
1095 kr

EaglE BIFOkala
249 kr

Karlstad • gävle
göteborg • linKöping
MalMö • stocKholM

4990 kr

948 kr

MUltIsEt
(2-pack)
3495 kr
sINgElsEt
(1-pack)
1995 kr

EaglE gUl 149 kr

RICHa tRIBal PaNts
1895 kr

Nu endast:

sCala RIdER Q3

sOlglasögON
flera modeller finns

aRaI QUaNtUM
6990 kr

Nu endast:

ENgINEER
2695 kr

HaWk 129 kr

Tips från MC-tomten!
Snart är det dags för julklappar.
Var ute i god tid – och glöm
inte kolla in vår fyndhörna.

Prissänkt

dRyBag lyX, 50 & 70 lItER,
från 279 kr

WORkER PaNts
1695 kr

INtERCOM HOla

MR BlaCk
695 kr

BältE EXClUsIVE
199 kr

JEFF 1295 kr

www.handelsboden.coM
info@handelsboden.coM
054-24 06 65
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Rabatt-avtaler

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

/ 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
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:

- 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.
Nettbutikken 4speed.no gir 10 % rabatt
for H-DOCN medlemmer. De selger et
bredt spekter av deler og utstyr til de
fleste Motorsykler. Deres lager er også
fylt med klær og tilbehør.
Nettadresse: http://www.4speed.no/
De er også på Facebook: http://www.
facebook.com/4Speed.no
Kode for å få rabatten: Harley-Davidson
Owners Club Norway. 2416
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Lesernes Bilder
Bikes bakery. Her ser vi hva
trønderne
bruker vintren til, mens de
venter på
våren. Foto, Åge Stavsøyen
.

.
Vinter tid. Foto, Taz Berger

Innsendt av Jan Kloster.

Foto, Frank Rørmark.

Foto, Johnny Nilsen.
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Blide gutter på 25-års
jubileumet til Snorre MC .
Foto: Anne Lise
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.
RTTAF, foto, Glenn Edquist

Innsendt av Willy Stølen.

Hagerock 2013.Foto,
Margareth Krumsvik.
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-

75:-

495:

Galler.
Baklykta med bromsljus och skyltbelysning i retro-utförande. E-märkt.

Ring stora mätarna, 00-upp.
Sarg till indikatorlampor, 96-upp.

55:-

-

310:

Hastighets- och varvräknardekor, 96-upp. Från Küryakyn

-

385:

-

235:

-

170:

Galler.
E-märkta LED-blinkers
55 x 90 mm. Styckvis.

Ring till de stora mätarna, 96-99.

-

150:

-

575:

”Bates”.
Solosadel i svart
konstläder. 12.5” x 10”.

285:

”Trident”.
Växeflpinne, Longhorn (+5/8”).

95:-

Högtalargaller.
Från Kürakyn
98-upp. Parvis.

Ring till de små mätarna, 86-upp.

-

210:

Mer dresser-godis på www.bikeline.se

Ring till högtalarna, 96-upp.
Bellows

Hornet

In-line bensinkran
för 8 mm slang.

165: Nummerskyltsbelysning

Antique med vit LED, E-märkt.
Copper

35:-

2

Flyttningssats för blinkers till
39 och 49 mm gaffel, välj
mellan kromad eller svart.

-

535:

:-

1495

Gaffelbenskåpor.
FL 49-84, FLT 80-upp, FLST 86-upp.
Helkromade

:2075

Svart & krom

:-

2210

:-

1875

:-

2495

:-

6695
Retro Bates.
Svartlackerad 5-3/4” lampa
med kopparpläterad sarg.
E-märkt insats.
Från

93-08.

Skull.
Luftrenare till Keihin CV-förgasare och
Delphi insprut. Mycket fint utförande.

Från

Sadelfjädrar.
I kopparpläterat
fjäderstål 2”, 3”
eller 5”. Styckvis.

Antique Copper.
I svart pulverlack med detaljer i
pläterad koppar, 22” standard längd

Webshop:

-

495:

www.bikeline.se

Zombie.
Kromade grepp från Küryakyn
med fingerfattning med utbytbara brickor. Big Twin 96-upp,
Sportster 96-03.

NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE

Skrittgatan 9 · 213 77 Malmö · 040-689 28 78 · hdparts@bikeline.se

Grafisk produksjon: mags as
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850:

70:-

Sidostöd.
1” kortare till
Dyna 06-upp.

08-upp.

Touring Link.
Förbättrar väghållningen på de flesta
touring-modeller. Touring-modeller 93-upp.

