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Hei på dere.
Dette har vært en travel høst og
vår, med flere reportasjereiser
for å fylle dette bladet, de som
er blitt laget og de kommende.
Dette er veldig hyggelig å være
på tur, da jeg alltid treffer masse
kjekke folk på min vei. Men noe
som forundrer meg, med de som
driver på rundt i garasjer og
verksteder og bygger kule ting, er
at de selv ikke skjønner helt hvor
bra det de gjør er. Derfor blir jeg
like forundret hver gang, når jeg
tar kontakt, og de tøffe karene
blir utrolig smigret over at
akkurat deres sykkel får en plass
i bladet. Ja enkelte blir nesten
blanke i øynene.
Når man tenker på det,
finnes en helt utrolig
mengde med kunnskap om
motorsykkelbygging der ute. For
ikke å snakke om kreativiteten.
Dette er jo kunst av høyeste
klasse mye av det. Og bare en
liten brøkdel av det er de vi
faktisk får høre om, eller se på
utstillinger eller i blader. En annen
ting som er å tenke på, er at de
færreste av disse er mekanikere
av yrke. Neida, de er grisebønder,
snekkere, regnskapsførere eller
lærere. Og da har de vel rett, de
som sier at å slappe av er å gjøre
noe annet. Men at de faktisk gjør
det så bra, er beundringsverdig.
Jeg mener i alle fall at det er
viktig at dette settes pris på,
framsnakkes og vises frem.
Lenger ut i denne publikasjonen,
er det et intervju med Gard
Solberg. Han er hyret inn av Oslo
Motorshow for å reise rundt på
utstillinger og vårmønstinger, for

å prøve å hanke inn noe av alt
det flotte som skjer der ute. Jeg
har prøvd å tenke litt på hva det
er som gjør at veldig få ringer til
meg og sier: Hei du, jeg har bygd
noe litt artig i garasjen, er det
kanskje noe for bladet? Og jeg
har kommet frem til at det må
nok være janteloven, som stikker
seg frem og forteller folk at: fysj
og fy! Det er en skam å skryte av
seg selv, eller å synes at man har
laget noe bra. Skal det være sånn?
Nå vet jeg at de oppvoksende
generasjoner ikke plages like
mye av dette, som vi som var
unge på 60, 70 og 80 tallet.Vi fikk
stadig høre at vi skulle gjerne
gå duknakket med lua i hånda,
snakke lavt og for all del ikke
synes av vi var noe.Ydmykhet
var tingen. Nå er jeg litt redd for
at akkurat den egenskapen er
utdøende. Og inn kommer de,
høyrøstede verdensmestre som
er blitt innprentet av foreldrene
sine at de har et stort talent
innen det meste. Se bare på et
program som Idol. Enkelte av
disse kan jo skremme fanden på
flat mark, om de åpner kjeften
å prøver å synge. Og når de da
har vist hva de kan, og ikke blir
antatt, raser verden sammen for
de, siden foreldrene har innbilt
de at de faktisk synger penest i
verden. Her hadde vel kanskje litt
sunn kritikk vært på sin plass.
Så hva er verst, de ydmyke
som ikke har tro på seg selv,
eller brautende høyrøstede
selvdiggere blottet for kritisk
sans? Jeg tror at svaret her er
at en gylden middelvei funker.

Det er lov å tro på seg selv, om
man faktisk har noe å fare med.
Bygger man en flott sykkel, er
det faktisk lov å gjøre noe, for at
flere skal få glede av den, enten
som inspirasjon, eller bare for
at vi skal få se på noe vakkert.
Og jeg tror vi må lære de neste
generasjoner, at det er lov å ha
tro på seg selv, men også at en
viss form for egenkritikk er lov.
For gode verdier som folkeskikk
og høflighet, og respekt for
andre, er noe som aldri går ut på
dato. Nok om det.
For å snakke om noe annet,
faktisk – været. I vinter har
ingenting vært som det pleier.
I Trøndelag er det tørke og
skogbrannfare, og snø, sørpe
eller sludd som pleier å skiftes
ut flere ganger for uka på denne
tiden, glimrer med sitt fravær.
Her på indre østland hvor vi
pleier å ha et par meter snø og
mellom tjue og tredve minus
på denne tida, ligger det 20
centimeter våt snø, og det snør
og regner om hverandre, mens
tempen ligger på rundt 3 – 5
pluss. Høstsesongen har gått rett
over i vårsesongen hos enkelte.
Er det rart man blir litt forvirret.
Uansett håper vi på en tidlig vår,
en varm sommer og minimalt
med regn. Det er i alle fall min
plan.

dugnadskåte medlemmer, vi
har ikke klart å finne et eget
SuperRallystyre, som vi måtte
ha for å gjennomføre det. Og
når man regner på hva man må
ut med vedrørende vakthold og
lignende, er dette en risikosport
som styret ikke vil utsette
klubben for. Men helt utelukket i
fremtida er det da ikke. Den som
lever får se. Noe som vi derimot
ikke har gitt opp, er Nordic Run.
Det arrangeres igjen, les mer
om reiseruta et annet sted i
bladet. Still også opp på treffene
våre, det er faktisk for dere
medlemmer vi arrangerer de.
Til dette bladet har jeg fått inn
en god del stoff, og det er jeg
både glad og takknemlig for, send
gjerne mer. Husk kalenderbilder
kan sendes inn hele året. Jeg har
allerede fått noen. Og glem heller
ikke bilder til lesernes bilder.
Tips om folk og klubber jeg kan
skrive om, trenger jeg også. Husk
adresseforandring om du flytter,
da slipper du at bladet stopper.
Og til dere som arrangerer
treff og fester. Det er gratis å
stå i vår treffkalender i bladet.
Ta kontakt på news@h-docn.no
eller medlemskontoret@h-docn.
no om dere har noe på hjertet.
Vi ses plutselig, om ikke annet på
samme sted i slutten av april.
Reaktørn

Treffplakatene for 2014 er
kommer opp på nettsida vår, og
det er bare å begynne å krysse av
helger. Som dere sikkert har fått
med dere, har SuperRallyplanene
forsvunnet ut i det blå.Vi har
fått alt for liten interesse fra
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Jeg skal være den første til å innrømme
at jeg bruker en del tid på Facebook.
Men noen ganger betaler det seg å sitte
slik å glo. Det var sånn jeg fant bilder av
Tommys røde shovelbobber. Dette var en
sykkel jeg gjerne ville skrive om i News,
og dere som følger med har oppdaget at
den også pryder en side i kalenderen vår.
Tekst/foto: Elin Bakk
Tommy var, som de fleste andre
jeg kontakter, både overraske og
glad da jeg tok ringte for å spørre
om jeg lage en reportasje om
sykkelen hans. I samme slengen
ble det en tur innom deres nye
klubbhus, som nå snart er ferdig
innredet. Klubben Tommy er
medlem i heter Sioux MC, og de
holder til på Sunndalsøra. Jeg var
i nærheten på høstferie, og da slo
jeg likegodt flere fluer i samme
smekken. På den måten får man
geografisk spredning på det man
skriver om, og reisebudsjettet
varer lenger.
Byggedilla
Da Tommy kom med sin røde
sykkel, var det bare å hive seg
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rundt for å få tatt bildene mens
sola enda var oppe. For på
Sunndalsøra kommer sola sent,
og den forsvinner tidlig. Det er
på grunn av de høye fjellene.
Når vi først var i industribygda
Sunndalsøra, sa det seg i grunnen
selv, av bedriften hvor de
fleste i bygda arbeider, måtte
være med på bildet. Hydro
Aluminium dekker et ganske
dominerende område, når du
ankommer bygda. Tommy har
drevet med motorsykkelbygging
i 10 år, og han gjør som mange
andre i bygda, jobber på Hydro
Aluminium. Dette er den tredje
sykkelen han bygger om. Og han
bygger de ikke bare en gang, men
bygger om og forandrer stort
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sett hvert år. Når han blir lei,
eller ikke finner flere måter å
bygge om på, selger han den bare,
og kjøper noe annet. Sykkelen
som nå står foran oss, fikk han
tak i ved å bytte inn chopperen
han hadde før. Sykkelen fant han
på Finn, og han var i Brumunddal
og hentet den.
Litt hyper
Tommy sitt verksted har vært
i en uisolert borettslagsgarasje,
siden klubbhuset har vært under
bygging, og han dermed ikke
hadde noe annet sted å drive på.
Tommy er en kreativ type, og
kommer opp med mange lure
løsninger. Blant kompiser går
han under navnet Petter Smart.
Blant trillebårer, mopeder og
hagemøbler har sykkelen sett
dagens lys, og trikset for ikke å
fryse var å jobbe raskt, så han
holdt varmen.Vi blir enig om at
han sikkert har ett snev av AD/
HD eller at han falt i gryta som
liten, og fikk litt for mye energi.
Sykkelen ble plukka ned til
ramma, og den ble pulverlakkert,
av et firma som heter Brødrene
Midthaug på Kleive. Dette er et
firma etter Tommys smak. For

er man litt hyper, har man ofte
også lite tålmodighet. Han leverte
ramma på fredag, og mandag fikk
han den tilbake fiks ferdig lakkert.
Før han begynte å bygge, hadde
han et omtrentlig bilde i hodet,
og så kom detaljene poppende
opp etter hvert. Sykkelen har
vært et budsjettbygg, og den
er blitt finansiert ved salg av
gamle deler. Mange av de var
med da han kjøpte sykkelen.
Bakhjulet på bobberen, er det
som var det gamle forhjulet. Det
nye forhjulet fant han i en av
kassene med deler som fulgte
med. Eksosanlegg og oljetank ble
kjøpt nytt, og bakskjermen ble
kjøpt som et emne og tilpasset
ved hjelp av en Hello Kitty
papptallerken, som ble til overs
etter en barnebursdag.
Lakkboks i hagen
Tanken fulgte også med, den
ble sparklet og pusset, og
styret kjøpte han på Deathtrap
Customs. Planen var egentlig å
bygge den med 16 ” apehenger,
men det ble senere skrinlagt.
Skjermstaget kommer også fra
Deathtrap, men Tommy måtte
lage sin egen gigg av tre, for å få

Eksos.

Brytere.
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riktig vinkel på de. Terningene
som har endt opp som pynt på
sykkelen, fant han på Ebay, og
luftfilteret var noe han hadde
liggende. For de har ofte det, de
som driver med bygging. Ting
liggende altså. Bryterne på styret
kommer fra Bikeline, og diodene

fant han på Biltema.
Da sykkelen skulle lakkeres,
investerte han i et partytelt fra
Europris, og vips, hadde han sin
egen lakkboks i hagen. For rådløs
blir han sjelden, den godeste
Tommy. Og er det noen som
lurer på hva 52 på tanken står

Oljetrykksmåler.

for, så har vi svaret på det også.
Det er rett og slett fordi ramma
er fra 1952.Veska på sykkelen
fikk han av Jostein i klubben, og
den passa jo akkurat. Dermed
var bygget ferdig. Eller her blir
det vel feil å si ferdig. Tommy har
nok gjort om og modifisert det

meste opptil flere ganger, før
dette rekker å komme på trykk.
Om han ikke er for opptatt
av innredningen av det nye
klubbhuset da.

Shovel.

Sidefester skilt og veske.

Speedometer.
Tekniske detaljer:
Eier: Tommy Haug
Bygd av: Tommy Haug
Årsmodell: 1952
Type: Garasjebygd tolkning av en
Bobber
Motor: 1200 shovel
Gearkasse: 4 trinns rick rack
med jockeyskift
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Primær: 1,5” 8mm belt
Forgasser: S&S super E
Tenning: Stift
Eksosanlegg: up-sweept med
MCM potter
Eksosventiler: org.
Ventilløftere: org.
Clutch: org. fotbetjent
Ramme: org. 52 mod.
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Krone: 3 graders kopper
Gaffel: +2” springer
Styre: Z- bar m. innvendig
gasswire & brytere/lys
Dekk foran: 80/90-21whitewall
Dekk bak: 140/90-16 whitewall
Forskjerm: nix
Bakskjerm: egenmodifisert emne
Lykt foran: 5”

Lykt bak:Vincent type m. led
Bremser foran: ISR med 220 mm
skive
Bremser bak: skive
Tank: Sportster
Lakk: selvgjort
Sal: God og gammel ( donasjon
fra en kompis)

Trond Inge Mathisen har hatt flere
japanske stivrammechoppere, men aldri
en Harley chopper. Så etter at han solgte
sin XR1200 Sportster, var han på utkikk
etter et passende chopperprosjekt. Helst
ville han ha tak i en chopper som var
moden for en overhaling, slik at han selv
kunne velge ut de delene han ville bruke
på den.
Tekst: Trond Inge Mathisen/Elin Bakk
Foto: Trond Inge Mathisen
Etter en stund dukket akkurat en
slik opp på Finn.no, og etter en
stund med akkedering og pruting
med selger ble de enige, og
sykkelen havnet hos Trond Inge.
Av den opprinnelige chopperen,
gjenstår nå bare motoren og
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rammen, resten er byttet ut.
Det første som ble gjort, var å
demontere hele sykkelen. De
delene som ikke skulle brukes,
ble enten avertert eller lagt på
lager. Den gamle beltdriven og
4-trinnskassen ble fjernet og
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erstattet med en Ultima six
speed kasse og Ultima drag style
beltdrive. Startmotoren er en
Thunderfire med push button
start på selve starteren.
Problem
Trond Inge støtte imidlertid
på et problem. Tannhjulet på
startmotoren ville ikke slippe
taket i startkransen etter start.
Etter litt søking på diverse
fora, viste det seg at dette var
et kjent fenomen med disse
starterne, og nye deler ble kjøpt
inn fra Spyke. Etter at disse ble
montert, har den fungert helt
flott. Motoren ble sjekket og
funnet i god stand, så bortsett
fra en ny Crane tenning, litt
kvassere Andrews kam og en S&S
E shorty, er motoren standard.
Den opprinnelige kjededriften til
bakhjulet ble erstattet med et 1”

beltdrive. Nytt Billet framhjul ble
montert, og etter litt leting på
nettet, fant han et passende disc
wheel til bakhjul. Ny matchende
pulley ble også montert. Sykkelen
har skivebremser foran og
bak. På forhjulet er det en 6
stemplet caliper fra en GSX-R og
bak er det bremser fra Yamaha.
Gikk for bildekk
Framgaffelen er en Järnhesten
med rakebar krone. Selv om de
fleste choppere man ser i dag
har mc-dekk bak, så synes Trond
at en god klassisk chopper må
ha bildekk bak. ”Let`s get back
to the classic look”, er hans
motto. Setet har Trond Inge
laget selv. Det er sydd og laget
ferdig hjemme på kjøkkenet, og
utstyrt med en skjult støtdemper.
Frynsene rundt setet skjuler
effektivt det stygge gapet som

oppstår mellom sete og ramme
når man kjører med fjærende
sete. Oljetanken er made in the
USA, og har innebygd oljefilter.
Enkelt og lettvint, så slipper
man ekstra ræl, med flere
oljeledninger og filteradaptre
som er vanskelig å skjule på en
chopper. Det elektriske anlegget
befinner seg under setet og et
Odyssey batteri er montert bak
gearkassen.
Modifisert tank og
bakskjerm
Bensintanken er opprinnelig
fra en Honda Shadow. Denne
er splittet og smalnet inn på
midten. Påfyllingshullet ble
fjernet og et nytt pop up lokk
ble tilpasset og sveist på plass.
Bunnen ble skåret bort og en ny

Tekniske detaljer
Sykkelreportasje:
Eier: Trond Inge Mathisen
Bygd av: Arild Strand/ Trond Inge
Mathisen
Årsmodell: 1966
Type: 621 chopper
Motor: 1340 EVO
Gearkasse: Ultima 6 speed

bunn ble laget, for å få plass til
mere bensin. Til slutt ble tanken
lakkert svart og passende dekaler
ble lagt på. Bakskjermen var
opprinnelig en flatfender, som ble
splittet og breddet, samt at den
fikk påsveist sider. Et LED baklys
ble også felt inn i skjermen.
Eksosanlegget er fra Twisted
Choppers i USA.
Trond Inge kan etter å ha kjørt
på chopperen melde at det ikke
har vært noen barnesykdommer.
Resultatet ble en meget fin
klassisk chopper med bilhjul
bak, so han er meget fornøyd
med. Trond Inge vil sende en
stor takk til sheetmetal and
painterman Arild.
- Uten han ville ikke dette ha
vært mulig, sier han.

Primær: Ultima drag style belt
drive
Forgasser: S&S shorty E
Tenning: Crane
Eksosanlegg: Twisted choppers
Eksosventiler: standard
Ventilløftere: standard
Clutch: Ultima tørrclutch
Ramme: ombygd Harley

Krone: Järnhesten
Gaffel: Järnhesten
Styre: Calles
Dekk foran: 90/90-18
Dekk bak: 185/65-15
Forskjerm: nei
Bakskjerm: egenprodusert
Lykt foran: Deathtrap customs
Lykt bak: LED stripe

Deathtrap customs
Bremser foran:skive med GSX-R
caliper
Bremser bak: Skive med Yamaha
caliper
Tank: egenprodusert
Lakk: garasjelakkering svart
Sal: egenprodusert

21

Bak baren hadde gutta i
Snorre MC nok å gjøre med
å servere tørste gjester.

hadde den unge musikeren, til
sine foreldres store fortvilelse,
svarte klær, matchet med
en svart hanekam så høy, at
den egnet seg best utendørs.
Bandet ble etter hvert avviklet,
og i en overgansgperiode var
det kombinert klubbhus og
øvingslokale. Det sies at bandet
De Derre også har øvd her
en gang i tiden. Arild og hans
mc-interesserte kompiser
gjorde deretter huset om til
mc-klubbhus. Snorre MC besto
i begynnelsen mest av karer
med interesse for det italienske
motorsykkelmerket Moto-Guzzi,
men først kom det en Harley
til klubben, og snart var alle
omvendt. Klubben er nå en ren
H-D klubb.

Glade trønderdamer.

deltok lever enda i alle fall. Treffet
ble arrangert i cirka ti år, før det
døde ut.
Med gode minner fra fortida, og
med noen nye fra jubileumshelga,
takker vi Snorre MC for ei flott
helg og takk til alle som var med
å gjorde dette til en verdig feiring
for en tjuefemåring.

Stemninga steg og sola skinte.

Twin & single treff
De første årene Snorre MC
eksisterte arrangerte de i mange
år sitt Twin & Single treff i
Malmefjorden på en campingplass
der. Senere ble treffet flyttet til
Skaret like utenfor Molde, ved
ei turisthytte, hvor det blant
annet var en badstue. Hva som
har skjedd i den badstua opp
gjennom årene, skal vi ikke
komme inn på her, men alle som

På fredag fikk vi deilig
Bacalao.

38
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Det var ingenting å si på stemninga.

Noen hadde pynta seg litt ekstra i anledning jubileet.

Danseløver.

Pubrunde på lørdag formiddag, her har vi møtt kjente.

Bål var det også, det kjente man på duften av hår
og klær dagen derpå.
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De hadde satt opp en stor plasthall, og denne helga ble den brukt til å søke skygge under, siden det var knallvarmt..

For rundt tjue år siden, var Hawgs MC sin
sommerfest gjerne sesongens høydepunkt
for mange. Da kom de i horder fra Møre,
Trøndelag og fra hele Østlandet. Over
500 bikere satte gjerne kursen for de
dype skoger på Toten denne helga i
glansdagene.
Tekst/foto: Elin Bakk
Så gikk det med deres treff, som
med mange andre. Det ble rett
og slett for mye som foregikk,
og det kom mindre og mindre
folk. I 2012 hadde sommerfesten
tjuefemårsjubileum, og det
strømmet på nytt til med folk.
Stemninga inne i skogen var
nesten som i glansdagene på tidlig
nittitall, været var knall.
Back to basic
I de senere årene har Hawgsgutta
arrangert treffet som et back
to basic treff. Her får man
øl og svartkopp, ingen fancy
drinker, men i 2013 hadde de
faktisk ølkran. Maten besto av
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koteletter og pølser. De har ingen
dusjfasiliteter, men en kran med
kaldt vann som de har koblet på
fra naboen. Toalettene var vanlige
trefftoaletter som man finner
på alle treff, men belysningen
der inne var utsøkt. Den gamle
utedassen er nå pensjonert, og
ses på som et klenodium. Og
jeg kan i alle fall skrive under på
at frokosten i de tidligere tider,
som den gangen var en svett
bagett i plast, hadde blitt meget
oppgradert.
Tedans i solsteik
Da jeg ankom, riktignok et stykke
ut på lørdagen, (man kan da ikke
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rekke alt,) skinte sola fra skyfri
himmel. Det var godt over tjue
grader i skyggen, og en god del
folk hadde ankommet. Stemninga
var stigende blant telt, kratt
og sykler, og alt var som det
skulle være. Jeg fikk opp teltet,
Og folk dansa i sola og koste seg.

og benket meg sammen med
gode venner. Hva mer kan man
forlange av livet?
Totningene er nok et folkeslag
som likte åtti- og nittitallet
godt. For hvilke andre steder
reklamerer de med tedans? På

Noen kom sent, og andre dro tidlig.

Nice.

Trønderbesøk.

fredagskvelden var det Gill’s
Wrecking Ball som sørga for
farten på rockefoten. Til tedansen,
lørdag og også på festen på
kvelden, var det NTN som spilte.
Jeg syntes litt synd på de på
dagen, der de spilte på i solsteken
og det var sikkert 25 grader. Når
til og med trønderne søker inn i
skyggen, da er det varmt.
Kongefrokost
Det gikk som det pleier å gå
på en bra fest. Det ble drukket
en del, skravla litt, ledd en helt
masse, rocka litt, og på morran
ble man vekket av at det var
1000 grader i teltet. Da var
det bare å kreke seg opp, få
litt vann i ansiktet og pusse
tennene, og lete opp frokosten.

Øl fikk du fra skikkelig tappekran.

Og for en overraskelse! Det,
mitt inne i svarteste skogen,
fant du et frokostbord som kan
konkurrere med de beste hotell.
Det var kabarè, (igjen, de er
glade i åttitallet,) egg, røykelaks,
og alskens deilige påleggssorter.
Den svette bagetten i mitt
minne forsvant, ja når jeg tenker
meg om så har den faktisk aldri
egentlig eksistert.
Etter hvert når den store edruen
inntraff og man var kjørbar igjen,
var det å pakke på sykkelen
og vinke farvel til Hawgsgutta,
og mine gode venner fra Dal,
og finne veien hjemover igjen.
Jeg takker for meg, dette var
kjempehyggelig.

Trefftrivsel.
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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.Vi forbeholder oss retten til å redigere innlevert materiale ved behov.
Hilsen Redaktøren • news@h-docn.no • Mob.: +47 913 84 050

Mars
1.

April
17.
26.
27.

Mai
1.
24.

23.-25.
30.
Juni
5.-9.
20.-22.
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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
Swapmeet og påskefest i Støyperiet hos Tornados MC. 		
Info: Aron: 90772887
Mopeddrag og påfølgende fest i klubbhuset på Saga. 		
Dozer MC, Solør. Info: 48029529 www.dozermc.no
MC-Vårmønstringen i hjertet av Bergen, på 			
Festplassen. Søndag 27. april. kl 12.00
www.rollingthundermc.no
H-DOCN frokost Nebbenes Nord
Hadelandsmønstringa Custom og Bikeshow, fest og 		
teltcamp som vanlig hele helga hos Soppen MC.
Info: Hallgeir: 911 18 831
Kuk i Odal’n www.nomck.com
Lakeside Run, Tornados MC www.tornados-mc.com
Super Rally 2014 Estonia
Hydra MC, Nesodden, Griserally www.hydramc.no
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Juli
18.-20.

18.-20.
18.-20.
25.-27.

Finland, International Rally, Saariselkä
Inant MC arrangerer Catfish for 18. gang, Kjerknesvågen på
Inderøya. Info: 92066228
Run to the Arctic Fun, Storfjord www.h-docn.no
Hawgs mc, Summer-party, Landstedet på Lena. Info: Svein Olav
909 82 610 www.hawgsmc.no
Dozerparty. Dozer MC Solør. Info: www.dozermc.no
48029529

August
8.-10.
Sweden, International Rally
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

© Åsmund Lindal

Mor Norge på langs
Norway Run i 2006 er et minne for livet. Jeg er ellers ikke noe særlig
god til å kjøre i flokk, men denne turen er unntaket som bekrefter
regelen. Øverst har vi tatt en rast på Djupvasshytta 1030 moh. – like
før den ene støtdemperbolten på min Softail knakk. Andre overtok
oppakningen min, jeg kjørte videre med én demper bak og fikk hjelp
«on-the-fly» hos HD Trondheim. Så gikk resten av turen knirkefritt.
Ved Ørnejuvet ovenfor Geiranger ble det også
obligatorisk stopp og gruppebilde. Og nederst har
vi tatt en kunstpause for å trekke på regntøyet
på vei over ei bru utforbi Sandnessjøen (tror jeg).
Gruppebilder er ikke det som oftest kommer på
trykk i dette galleriet, men som «minnestykker»
viser de seg å sette strengene i sving i HD-sjela.
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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20. dag jul er passert. Kun julestjerner og julegleder, type potte, står igjen etter høytiden.
Jeg lurer på om jeg skal finne på noe, siden
kuldegradene her sør er kommet, og de fleste
av oss sitter stort sett inne og fyrer i ovnen.
Jeg lengter mot vår og H-D kjøring og plutselig husker jeg at Rugrats MC har kaffekveld
på tirsdager.
Tekst/foto: Ernst Arvid Seland
Der hadde jeg gikk meg selv et
spark bak, og gamlingen setter
seg i bilen for å besøke gjengen
som holder til i Brennåsen, i
Songdalen kommune, fem kilometer vest for Kristiansand.
Rugrats MC South Side ble
påtenkt i 2007 og ble en offisiell
klubb i 2009. Klubben består
av seks medlemmer og har en
prospekt. Medlemmene kommer
fra Lillesand i øst til Flekkefjord
i vest, og noen fra byen midt i
mellom, nemlig Mandal.

Alderen blant medlemmene
varierer, i følge en kvinnelig røst,
kunne den eldste godt
vært far til den yngste, sånn aldersmessig. Men det synes ikke.
Alle kunne vært brødre, og akkurat det er de jo, på en måte.
Kaffe og vafler
Kaffekvelden er allerede i gang
når jeg ankommer klokka 18.00,
og president Rune Johannessen
kommer i mot med et smil. Jeg
føler meg som alltid velkommen

inn i varmen. Klubblokalet er
varmt og hyggelig, kaffelukt sammen med varmen fra et vaffeljern
fyller en kald kropp med de
beste følelser bare slike dufter
kan gi. Tom og Kenn tar seg av
vaflene, og de smaker faktisk mye
bedre enn mors vafler. Rune står
for «kakebaksten» og ønsker alle
som dukker opp velkommen, og
resten av gjengen varter oss opp
etter beste evne. Den eneste
som mangler her er Frode som
har «gyldig» grunn til å være
fraværende denne kvelden.
Kjører mye
Rugrats MC har kaffekvelder tre
ganger i måneden i vinterhalvåret,
siden den første tirsdagen
i måneden er forbeholdt
”naboen” Søgne Mc klubb. De
resterende tirsdagene i måneden
serveres kaffen hos Rugrats
MC. I kveld har cirka 20 vårkåte
sørlendinger tatt turen til
klubbhuset, der praten går livlig

Fra venstre Albert, Kenn, John Arve,Wolfgang,Tom og Rune. Frode var ikke til stede da bildet var tatt.
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om syklene og livet rundt dette.
I bakgrunnen høres dempet
musikk, som leder tankene frem
mot en ny vår med buldring
mellom beina og musikk på to
hjul. Mange av oss har blitt kjent
med denne flotte gjengen de
siste årene, de er veldig aktive
rundt på treff og festligheter.
Kilometertellerne på syklene
til Rune og Albert runder
som oftest 12 000 til 18 000
kilometer på et år. Så de er
definitivt aktive. Rune presiserer
at det er faktisk en del av
klubblivet å være sammen, ha
felles holdepunkter og delta på
det som lar seg gjøre.
Ingen rakkerunger
Rugrats navnet kan vel oversettes
til norsk til ordet omstreifer, og
slengnavn som «rakkerunger»
blir vel også brukt. Men
rakkerunger er disse karene langt
i fra. Dette er kjekk ungdom som

liker å kjøre, mekke, og pusse på
syklene sine. Klubben holder til i
en ombygd låve hos Presidenten
Rune. Den er innredet slik som
den bør være for en Harleyklubb.
Veggene er prydet med flagg,
bilder og lignende, veggene er i
”riktige” farger og en ny bardisk
er på plass. I motsatt ende av
lokalet er scenen, der diverse
band spiller opp på festene deres,
som jeg selv har deltatt på flere

ganger. Festen som holdes her
på høsten er populær, og er
blitt en gjenganger for flere av
oss. En søndagsmorgen på våren
ved sesongstart, serverer de
gratis bikerfrokost. Her er det
det egg, bacon og masse pålegg
av diverse slag. I tillegg treffer
en likesinnede som har kommet
ut av vinterdvalen, og det gjør
godt. Det er en fin start på en
ny sesong, å være med på denne

unike søndags morgenen hos
Rugrats MC i Brennåsen.
Sykler i kjelleren
I verkstedet i kjelleren står det
flere Harleyer. Den mest spesielle
er Runes sykkel, en 1990 Softtail
som er ombygget i 2002 i Hollywood, USA. Et kunstverk av en
sykkel med meet spesiell lakk,
som blir lagt merke på veien. Det
går fort mot sen kveld, og før jeg

drar hjem får jeg høre at to av
medlemmene, Wolfgang og Frode
er blitt besteforeldre. Da er nok
enda en generasjon Rugrats på
vei, i en flott klubb. Klubben fyller
fem år i år. Og som det ser ut
med tilveksten, kan den fort bli
50 en gang i fremtiden. Den som
lever får se…
Takk for meg! jeg er plutselig
tilbake på kaffe og mc-prat en
annen tirsdag.

Rune er i gang med bakinga.

Tom og Kenn har full kontroll på vaflene.
Rune, Paul og Osvald i
verkstedet.

Runes Softail.

Runes Softail med flotte detaljer
i lakken.
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kjempetur, anbefales Nordic Run
på det sterkeste. Man kan slenge
seg på, eller forlate gruppen når
det passer, så får man ikke vært
med på hele, kan man delta på
en liten del av runet. Selv var
jeg med på begynnelsen i 2012,
og det var en vemodig stund, da
jeg måtte forlate gjengen og snu
nesen hjem igjen.
Overnatting ordner hver enkelt
med selv, men det stoppes gjerne
på en camping og med et hotell
i nærheten om noen foretrekker
det. Det kan ikke garanteres
at det finnes hotell ved alle
stoppesteder. Det kan også
være mulighet til overnatting på
klubber, for de som ønsker det
på noen steder.

Tekst: Elin Bakk
Datoen for starten er 14. juli,
og startsted er Saariselkä i
Finland, i sammenheng med
deres International Rally som
går helgen før. Den nøyaktige
ruten i Finland var ennå ikke
bestemt da News gikk i trykken,
men etter cirka 1000 km på
Nordfinske veier, går turen til
Storfjord i Troms, der Run to
the Arctic Fun arrangeres helga
18. – 20. juli. Derfra går turen via
Bjerkvik til Lofoten, ferge videre
fra Moskenes til Bodø, over til
Sverige og Arjeplog, og videre til
Østersund. Så går turen innom
Norge igjen og Bergstaden
Røros, som forøvrig står på
UNESCOs liste over verdens
kulturarv. Det må da vel være
noe å vise fram.
Danskebåten
Fra Røros går en
transportetappe til Oslo, hvor

.
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For mer info:
Vidar Opheim: 970 73 804
Mail: vidar.op@hotmail.com
Bård Markussen: 473 31 080
Mail: bharley6@hotmail.com
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Siden de må sies at Nordic Run 2012
ble en ubetinget suksess, bestemte de
nordiske bestyrelser i de respektive
Harley-Davidson Clubs i Norden, at dette
skulle jammen arrangeres flere ganger.
Så etter et snaue års pause, gyver de på
igjen, og de ansvarlige har alt hatt flere
møter for å legge planer.

Fire treff
Hele turen tar tre uker, og fra
Saariselkä i Finland til Eskilstuna

kommer det på cirka 4000
kilometer, sånn som planen er i
øyeblikket. Dagsetappene er fra
100 km til 440 km på det meste.
Deltar du på hele turen, får du
også med deg både H-DCF og
H-DCS sine International Rally,
og et H-DOCN treff og ett
H-DCD treff. Så sett deg ned,
og sjekk kalenderen. Dette er
noe du garantert ikke kommer
til å angre på at du får med deg.
Mer info kommer etter hvert.
De involverte skal ha et nytt
planleggingsmøte i Stockholm i
februar, og når blad nummer to
er ute, har vi nok flere detaljer å
komme med.

.
HK
DO
CN . H-DCD

NORDIC RUN 10.7–1.8, 2014
båten tar oss til Frederikshavn.
Båtbilletten må hver enkelt
bestille i god tid hos Stena Line.
I Danmark blir det stoppesteder
som Silkeborg og Odense. Her
legges inn en hviledag hvor
danskene også arrangerer et
treff, som man kan få med
seg, før turen går videre mot
Viby på Sjælland. Og vips er vi
over i Sverige og Helsingborg.
Deretter besøkes Askersund,
før hele turen avsluttes på
torsdag i Eskilstuna med en stor
avslutningsfest, som gjerne kan
vare helt til søndag, da dette
er stedet og helgen svenskene
arrangerer sitt International Rally
i 2014.

The Route

10 - 13.7 Finland, International Rally, Saariselkä
14.7 Saariselkä, start
18.7 Storfjorden
19.7 Storfjorden - Lofoten
20.7 Lofoten - Moskenes (ferry to Bodö)
21.7 Bodö - Arjeplog
22.7 Arjeplog - Österund
23.7 Östersund - Röros
24.7 Röros - Oslo (ferry to Danmark)
25.7 Fredrikshamn - Silkeborg
26.7 Silkeborg - Odense
27.7 DAY OF REST
28.7 Odense - Viby (Sjaelland)
29.7 Viby - Helsingborg (Tuesday)
30.7 Helsingborg - Askersund
31.7 Askersund - Eskilstuna (FINAL PARTY)
1.8 Sweden, International Rally
We will try to ride 250-350 km per day. You can join or leave along the route or choose to
ride the whole distance. Note that changes can occur but the exact route and times
will be available in each country/each website. Housing will be mainly in tents,
but if there are rooms or cabins on the way, we will try to book them.
The idea of NORDIC RUN is to ride with bikers from our neighbouring countries and
experience the culture and nature and naturally to get a nice cohesion and new friends.

Opplevelse for livet
Så vil du ha en opplevelse
for livet, treffe mange nye
Harleyvenner, se mye fin nordisk
natur og rett og slett ha en
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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

/ 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
TERJE WOLD A/S IMPORTØR:
Rabattavtale på Avondekk. Ring Erik på
telefon 72 88 93 77
FLOBERGSHAGEN
ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 19702005.Avtale inngått av Thomas Lindal

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

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

BESTGRILLEN / BEST
FANNREM
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får
H-DOCN medlemmer, ved framvising
av gyldig medlemskort.15% rabatt Avtale
inngått av Ola Bjørkli

TRB CYCLES A/S:
7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. Oppgradering av forgassere. Spesialavtale
H-DOCN.Avtale inngått av Ove Derås

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

JOKER´N PIZZABAR,
HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer.
Tlf: 77 83 43 44

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
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

VIANOR STEINKJER:
Bogavegen 18, 7725 Steinkjer,
tlf: 74161300. Dekk og slanger. Ulike
prosentsatser.
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
MC-SHOP STAVANGER: 20% på
alle drag-specialities deler.
Tlf: 51 82 74 74 Avtale
inngått av Glenn.
Per Hagen A/S
Bilrekvisita 15 % rabatt. Mjåvannsveien 5,
4628 Kristiansand Tlf.38185900
www.perhagen.no
Avtale inngått av Ernst Arvid Seland
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.
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.
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

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
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

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
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Når jeg skriver dette har vi
kommet til slutten av januar.
Ute er det tørre veier, men
temperaturen stopper en
frossenpinn fra å starte sesongen.
6-7 minus frister ikke, jeg venter
tålmodig på våren.
Etterjulsvinteren er vanligvis
en rolig tid, men her stappes
kalenderen full av møter og
fester så tida mot vår skal gå
enda fortere. Etter jul har jeg
vært på Conan-svap og hatt
stand for H-DOCN med Vidar
og Elin, og sist helg hadde
styre og stell styrebord på
Danskebåten med møte, sosialt
samvær, god mat og drikke. Tre
helger i verkstedet er planen
utover, før Røros og First Run
oppsøkes mot slutten av februar.
Harley-Davidson & Southern
Rock Cruise på Kielferga er
neste post på programmet, før
jeg avslutter vinteren med en
tur til Stockholm på Nordisk
Presidentmøte. Der vil vi
finpusse reiseruta til Nordic Run
2014. Har du tid og mulighet så
legg datoene 10. juli – 1 august
inn i kalenderen og heng deg
på der det måtte passe. DK-sjef
Bård har lagt opp den norske
reiseruta, og vi håper på enda
flere deltakere enn i 2012.
Plakater blir publisert i bladet, på
hjemmeside og facebook etter
hvert.
International Rally med årsmøte
blir også i år arrangert på
Espedalen Fjellstue i Skåbu. TU55
er teknisk arrangør og helga

DK ansvarlig
har ordet

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

Rannei Bakk
President

er 4. – 6. juli. Så kommer turen
til RTTAF i Storfjord hvor H-D
Garasjen står klare til å ta imot
oss. Final Run på Kyrksæterøra
legges til 12. – 14. september
og vertskapet er Tornados MC.
Dessverre har vi ikke teknisk

arrangør til Late Summer Run
i år heller. Dette treffet må gå
ut hvis vi ikke finner ny teknisk
arrangør innen kort tid. Er
du medlem i en klubb eller
vennegjeng sør for Dovre og
kunne være villig til å arrangere

Hei igjen gutter og jenter.
Vel overstått jul og nyttår. Ja,
så var vi der igjen, at det skulle
skrives noen inspirerende ord.
Jeg skal slettes ikke formane
dere om diverse forsetter eller
lignende, men bare konstatere at
det ikke er lenge til vi er på veien
igjen, og for dere som ennå ikke
har fått unna det som skal gjøres
med jernhesten; dere sliter.

Run på Røros, når du sitter med
bladet ditt. Mer derfra kommer
etter hvert, så gled dere.

Det er gledelig å se at
myndighetene har fått på plass
forskriftene for amatørbygg,
det vil si alt, bortsett fra
avgiftsberegninga. Skal bli
spennende å se hva de får til der.
Forskriftene er gjeldende fra 1
Januar 2014 og den kan det leses
mere om på vår hjemmeside.
Vinteren syntes jeg har gått
relativt fort, og når dette skrives
så har vi
her nord hatt en fantastisk vinter
så langt. Mørketiden er over, og
sola skinner
Ja vi har sågar rukket å arrangere
årets første treff som er First

Ellers så går det i ett fremover
med vårmønstringer, vårfester,
påskefester, swapmeets,
åpen dag og H-D cruise.Vær
med å delta, og som jeg har
oppfordret om så ofte før,
ta gjerne noen bilder og skriv
noen ord om hendelsen, som
du etterpå sender til din lokale
DK, eller direkte til vår kjære
redaktør. Da blir hun så glad.
OG ikke minst, vi andre får også
gleden av å ”delta ”.
Når dette leses er undertegnede
og flere hundre andre
Harleyvenner akkurat kommer
hjem fra cruise og har kost oss
med mye god drikke og fantastisk
musikk. Mer fra den turen
kommer etterhvert. Ja, og så skal
vi selvfølgelig på SuperRally i
Tallin, 5. til 8. Juni. Det ser ut som
det blir rekordmange her nordfra
som skal, og det er jo hyggelig.

dette treffet iløpet av august,
så ta kontakt.Vi tilbyr bred
annonsering i alle våre fora og
gode betingelser, mot å arrangere
et bra treff for H-DOCN sine
medlemmer.
Som de fleste vet har vi i de
siste to årene planlagt opp mot
et Super Rally i 2017 i Norge.
Styret har gått fra å være svært
optimistiske - til avventende - og
til slutt fram mot at vi ikke søker
om å arrangere i 2017.Vi har
gått gjennom dokumentasjon
fra Super Rally 2006 og hatt
samtaler med ansvarlige fra den
gangen. H-DOCN hadde et lite
overskudd, noe som må regnes
som flaks, siden det kom nøyaktig
like mange deltagere som det ble
budsjettert for.
Styret har også sett på kravene
som stilles og prisene som
kreves for å arrangere SR i 2017.
Videre har vi spurt aktuelle
kandidater om å sitte i et eget
SR-styre og ha ansvaret for
gjennomføringen. Dessverre er
ikke viljen til å ta på seg frivillig
arbeid slik det en gang var, så
resultatet av dette har ikke vært
oppløftende.Vi kan risikere å
ødelegge klubbens økonomi
hvis vi gjennomfører et SR i
2017, og ender opp med et stort
underskudd. Styret vil fortsette
og arbeide fram mot et Super
Rally, men ikke så tidlig som i
2017.
Ha en trivelig tid fram mot våren
– plutselig er den her!

Dette blir garantert en stor
og fin opplevelse, jeg anbefaler
virkelig å få med seg gamlebyen
i Tallin i samme slengen .En stor
opplevelse i kultur, mat og drikke.
Til slutt vil jeg bare nevne at
Nordic Run starter i Sariselka
(Ivalo i Finland) 14. juli.
Nordic Run kommer til Norge
på RTTAF i Storfjord lørdag
den 19. juli og går via Lofoten
videre til Røros og inn Sverige.
Se mer om dette i bladet/ på
hjemmesiden.
Avslutter med å ønske dere alle
til lykke med alle arrangementer
og partys fremover
våren og til vi sees der ute....take
care
Ps. Er det noen av dere som vet
om noen, eller selv er interessert
i å være med å gjøre en
liten innsats for H-DOCN, så si
fra til din DK eller til meg.
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei igjen godtfolk. Ønsker dere alle
et riktig godt og fredfullt mc-nyttår
med mange timer på biken.
Her oppe i nord har vi hatt en
fantastisk fin vinter så langt, masse
kuldegrader og sko som knirker er
bare herlig. Er det vinter så er det
vinter. Kan personlig ikke fordra
milde vintre med regn, slaps, våte
sokker og søkkvåte sko. Joda, jeg vet
at det finnes noe som dem kaller
for støvla, fikk sjøl mine første par
cirka 35 år etter de forrige. Det
var i høst når vi holdt på å drukne
her oppe. Ja det var ikke noe tull
heller, designstøvler må vite. Ellers
tenker jeg det er mange som har
fantastiske nyttårsforsett. Noen
klarer å gjennomføre de, andre er
som undertegnede, hvor alle går rett
vest. I år var mitt at jeg ikke skulle ha
noe fortsett verken om røykeslutt,
slanking, trening og lignende. Har et
lite håp om at jeg skal klare å holde
matchvekta til sommeren også, er
jo dyrt å investere i nytt kjøreutstyr,
så jeg tror da jeg skal ta godt vare
på de kiloene som jeg har samla
opp i gjennom mange år.Vi skal jo til
SuperRally i Tallin til sommeren, og da
er det jo mye billig røyk å få kjøpt.
Kan jo ikke gå glipp av det heller, så
da er det bare treningen igjen. Derfor
har jeg tenkt og gå meg en liten tur
sånn innimellom, må ikke overdrive
heller. Nok om det, er vel også snart
på tide med lit polering. Det er jo
ikke så veldig lenge før vi legger turen
sørover.Vi gleder oss utrolig mye til
SR med masse fantastiske mc-folk og
det er jo utrolig gledelig, at vi er så
mange som skal kjøre her fra nord.
Ha en fantastisk påske og en riktig
god vår alle sammen
Klem fra
DK-Laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 97783015

Hei. Da sitter vi her igjen, et par
måneder ut i det nye året, med jula
svakt i minne, med overspising av
ribbe , pinnekjøtt og vi har veltet
oss i ribbefett og kålrotstappe .
Vi må heller ikke glemme at vi har
stått til knes i andre godsaker og
bårnåler fra dette treet, vi drar
inn i stua hvert år i nesten to uker.
Etter denne fråtsinga er veien til
et nytt og bedre liv langt lettere å
planlegge, enn å gjennomføre. Da
tenker jeg selvfølgelig på de berømte
nyttårsforsettene, som flesteparten
av oss allerede har startet på opptil
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flere ganger og sikkert glemt like
mange ganger. Nei , til helvete med
forsetter , vi fortsetter heller i den
samme gamle tralten.
Det er samme regla hvert år og
enda er det lenge igjen til sommeren
tenker vi , og vi har utallige
prosjekter rundt omkring i garasjer
og klubbhus, som skulle vært klar
til våren .Vi har god tid tror vi, men
plutselig er våren over oss i år som
i fjor . Fordelene med å bo så langt
nord, er at vi har litt lengre ventetid
på sommeren og enda litt bedre tid å
planlegge og skru på. Gg blir det ikke
ferdig denne våren, så kommer det
alltid en vår til neste år også. Jeg har
selv et sånt prosjekt som skulle vært
ferdig til våren i fjor, men det står nå
enda der på bukken og venter på at
jeg skal få ånda. Når dette publiseres
er vi gjort unna mye av vinteren her
oppe og det går mot lysere tider.
Forhåpentligvis er det godt med snø
og snøscootersesongen er i full gang
og påsken står snart for døren med
kvikklunsj, blå swix og en og annen
påskekylling. Og i mangel på bar asfalt
er det en god trøst for oss. Dette
er nok også en av grunnene til at
helgene ikke blir brukt til skruing på
sykkel , men som sagt det kommer
alltid en vår. Håper alle får ferdig sitt
til asfalten blir bar og kanskje vi sees
plutselig.
Bukkeskjegg

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisan Ja så sitter du her igjen da,
med et nytt Harley News i handa.
Enda er det lenge til sesongstart, i
alle fall for dere «søringer» da, for
her nordpå kan vi etter å ha kledd
oss godt, riktignok bare kjøre så mye
vi lyster. Snøen som kom og heldigvis
forsvant igjen i november, gjør at
sykkelen kan brukes så å si hver dag.
Dette er uvanlig, i alle fall på min kant
av landet. Hadde bare sommeren
blitt like stabil, hadde lykken vært
komplett. Ellers så går dagene i
garasjen i ettersyn og justeringer
på sykkelen. Noe småplukk er det
jo alltids, så det hersker en god
stemning med kaffetrakteren og
platespilleren på full guffe. (Ja for hos
meg er det kun vinyl fra de glade 70
& 80 åra som gjelder, og platene med
kjente og kjære artister gjør sine
vante runder i 33 RPM.) Så sitter
man der da og pusser og mimrer
over en svunnen tid, nostaligsk jeg?
Nå, vi er vel flere som er akkurat
her tenker jeg. Planlegging av noen
turer er også på sakskartet og her er
det jo SuperRally i Estland som er en
av de prioriterte i år, det gledes. Så
kjære lesere av bladet, oppfordres
dere alle til å dele med de respektive
DK-er om det er ting på gang, gleder
sorger eller hva det nå skulle være
som angår oss i Harley miljøet, slik at
vi kan være med på å viderformidle
dette til resten av den gemene hop.
Eller kansje ta den litt lengre ut og
lage en reportasje selv? Pøhsj, klart
du kan! Vi får holde kontakten
Jostein

Nr. 1 - 2014

å dele med oss? Nøl ikke, men send
de inn til vår kjære redaktør Elin, hun
trenger nytt stoff hele tiden.
Kjenner du noen som ikke er
medlem enda, sett i gang å verv.Vi
trenger flere med på lasset.
Til vi ses neste gang
Party hard , ride safe!
DK Nord Trøndelag
Jens Petter

KNUT-ARE ISAKSEN
Tlf: 971 35 109
E-mail: knutare@garbage-mc.com
Heisann Vi er på full fart innover i
2014 og vintersola minner oss på at
tida fram til våren går ganske kjapt.
Det pusses og serviceres i kjellere og
garasjer for å være klar til dyst på to
hjul i år også. Ser tilbake på et flott år
i jobbsammenheng der det har vært
et kanonsalg av sykler og til tider
”kul” på timeboka angående jobb
på verkstedet. Man kan jo håpe at
det kommer nye og gamle kundefjes
innom som kan forlate oss med ny
tohjuling til våren.
Knut Are.

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

JENS PETTER LUNDIN
Godt nytt år folkens. Når dette leses
er både jula kastet ut og jule maten
fordøyd. Mange er nok i full gang med
vinterprosjektene sine, mens andre
venter bare på at sesongen skal
begynne. Apropos sesongstart, ser på
tryneboka at mange har ikke avsluttet
forrige sesong enda, og noen har
starta den alt nå. Takket være den
utrolige milde vinteren kan man kjøre
rundt i 8 -10 varmegrader på tørre
veier. Til sammenligning så var det
da jeg var på vei til SuperRally i fjor
2 - 3 grader gjennom hele Sverige.
Stjernegrillen på Heimdal hadde for
første gang i hele deres 18-årige
levetid besøk av en motorsyklist 5.
januar i år. Helt utrolig. Nyt mens
dere er i gang folkens, men lov meg
en ting. Kjør forsiktig, da det er mye
strøsand på asfalten, og jeg vil så
gjerne treffe dere til sommern også.
Ellers så er vel first run på Røros
21. - 23. februar unnagjort når dere
leser dette. Håper jeg kommer meg
dit. Det pleier å være en kjempe fest.
H-D cruiset med H-D Østfold 6. – 8.
mars, er vel nettopp gjennomført når
dere leser dette. Dette er blitt en
kjempefin tradisjon for å treffe andre
bikere og ikke minst for korte ned
ventetiden til neste sesong.
Mange er også i full gang med å
planlegge sommerens turer. Det
er mange spennende reisemål
der ute. Super Rally i Talinn, kan
anbefales. Grunnet ny jobb, så vil
mest sannsynelig SR falle ut for mitt
vedkommende i år. Men jeg har jo
bestandig et håp om at det vil løse
seg. Hvis ikke, så er det utrolig mange
flotte klubber og treff og besøke
innenfor Norges riksgrenser også.
Har et par nye klubber på agendaen,
som jeg har en plan om å prøve å få
besøkt i år. Det får jeg komme tilbake
til, når jeg ser hvor mye fritid jeg får
på den nye jobben.
Har du noen bra bilder liggende
eller en god historie som du ønsker

ØYSTEIN NÆSS
Tlf: 482 86 890
E-mail: oyna@statoil.com
Hei. Refleksvest er siste påbud fra
myndighetene. Foreløpig holder det
at den er med under kjøring, men det
tar vel ikke lang tid før det er påbudt
å kjøre med den på. Blir bare så
oppgitt over alle idiotiske forslag som
skal gjøre verden ”tryggere”.
Om ikke så alt for lenge skal vi ut
å kjøre igjen, og målet er som alltid
nye turer på nye veier. Årets første
langtur går til SuperRally i Tallin.
Starter vel uka før, for å besøke
gamle kjente i Hapsalu. Der ligger
Havly inn, drives av en utflytta
trønder, Oddvar og kona Jelena.
Kjempehyggelige folk som gjerne tar
imot besøk fra Norge. Dette er mitt
siste innlegg som DK i Trøndelag. Er
det noen som føler seg kallet til å
gjøre en innsats for organisasjonen, ta
kontakt med Bård Markussen som er
DK-ansvarlig, eller med styret.
God sommer og kjør langt, med eller
uten refleksvest.
Øystein.

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

Margareth Krumsvik
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com
Hei der ute. Når dette skrives er
det cirka en time til deadline. Jeg
trodde det var mange dager til, og
var i dag blant annet ute sammen
med jentungen og trente håndball
i lyset av ei lommelykt, kun iført
joggebukse og tynn genser. Slett
ikke verst midt i januar og attpåtil på
Sunnmøre. Jeg håper at tilstanden
er den samme når du leser dette, og
at vi ikke har fått vår straff i form av
en meter med seiglivet snø. Jeg kan
knapt vente med å hente ut sykkelen
fra vinterhiet. Fra nå og utover, står
begivenhetene i kø. Først påsken
med alle sine sammenkomster, og
så begynner vårmønstringene. Følg
med på treffkalenderen i bladet,
så du har oversikten. Det er alltid
like hyggelig å treffes etter lange

måneder uten påfyll av røverhistorier
og gode smil og latter. Jeg hadde
tenkt å ta en tur på Støyperiet på
Kyrksæterøra i påsken, og se om
de har påskehare i år. Sist jeg var
der på påskefest, holdt Tornados
MC fremdeles til i gamlekåken. En
av våre mest iherdige tungrockere
hadde en hel kveld funnet seg i at
det innleide countryrockbandet
ikke spilte noe i nærheten av heavy
metal. Da vi kom til frokost dagen
etter, satt alle ute mens klubbhuset
ristet i sine grunnvoller. Inne satt vår
kjære tungrocker og spilte Kreator
så høyt, at han nesten blåste taket av
huset. Med tanke på denne og alle
andre gode opplevelser, gleder jeg
meg stort til en ny sesong og nye
eskapader. Ta godt vare på deg sjøl
og de rundt deg, så snakkes vi snart.
Margareth.

JOHNNY HENDEN
Mob: 481 87 038
johnnyxlh@hotmail.com
Hei der ute. Jeg sitter nå her på
Mørelandet og på kalenderen står
det slutten av januar.Vinteren har så
langt vært meget bra, noen få dager
med snø, og stort sett pluss 6-10
grader siste måned. Grønn vinter
er fin vinter, jeg har allerede fått
til noen få meter med sykkelen på
nyåret. Hadde kanskje vært litt greit
med noen uker med drittvær, så man
får fikset noen småting på sykkelen.
Det er ikke noe tema å begynne
når det er pluss 10 og grønt ute.
Det er jo omtrent som en normal
møresommer det, og da må sykkelen
være klar. Ellers går alt sin skeive
gang her oppe. Det blir mye å styre
med når man har gamle hus og biler.
Gleder meg til å møte dere etter
veien om noen få måneder.
Hilsen Johnny.

Distrikt 5:

S. og Fjordane, Hordaland

ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com
Hæppy nytt år folkens., og til Dere
sogninger: Godt aor. Da håper jeg
alle som meg har feitet seg opp i
jula, og nytt det som nytes kan. Det
ser det jaggu ut som mc-folket også
har gjort. Lite aktivitet og finne på
mc-sidene, men kaffe og møtedager
opprettholdes ser jeg hos mange.

Men beiben i BikerBitch mc ligger
ikke på latsiden etter nyttår. Hun
inviterte for andre gang til jentelunch,
og samlet haugevis med bikerjenter
fra Bergenstraktene på Sjøboden 22.
februar. Sjøboden har i flere år gitt
mc-folket gode priser på drikke etter
avtale, samt skaffet mat og åpnet
tidligere for oss.
-Viking MC har ved flere anledninger
invitert tilreisende og fastboende
mc-folk litt ly for regnet når vi farter
halvfulle rundt i Bergen by. Takk for
gjestfriheten.
-I følge sikre kilder har det blitt flere
Harlyer i No Ambitions mc, så litt
ambisjoner finnes allikevel i klubben.
Selv har jeg klart og bestille billetter
til Harley Davidson & Soutern Rock
Cruise 6. mars, tur /retur Kiel-Oslo,
så er litt usikker på hvordan jeg får
råd til å ta fly til Kiel frem og tilbake.
Tenkte meg jo tross alt på mcmessen samme helgen også. Kanskje
blir det Crewparty hos Høyangbjørn
MC likevel den helgen. Når dette
leses vet vel dere hvordan det endte.
I følge bilder trives Rolling Thunder
veldig godt i båt for tiden, kanskje
derfor jeg ikke finner innbydelse til
vårmønstringen for 2014 enda. At
været blir bedre i år, ennd et var i
fjor, skal hvert fall lite til, så det kan
dere reklamere med allerede nå.
Nå reiser jeg til Cuba med gode mc
venner. Kommer hjem til vår og ny
mc-sesong forhåpentligvis.
Til slutt vil jeg minne dere på at
det er blitt påbudt å ta med seg
refleksivest på mc.
Hæppy skvætt
Sjølvaste Anne

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

ernst arvid seland
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Kjære Harleyvenner.
Godt år til dere alle.
Takk til dere som tar kontakt, om
ikke annet bare for en prat. Alltid
hyggelig med konstruktive og positive
samtaler rundt de to hjul og livet
ellers. Den globale oppvarminga kan
jo være bra av og til, slik jeg ser det.
Vårfornemmelsen startet i romjula
2013 her i sør. Mange har benyttet de
to første vintermånedene til å kjøre
sykkel på is og saltfrie Sørlandsveier.
Kan ikke huske sist det har vært så
mildt midtvinters, og selvfølgelig har vi
fått mye regn. Til og med Harleybikere
har hatt gleden av denne globale
oppvarminga. Fantastisk.
Det skal nytes til fulle, inntil vinteren
slår til for fullt en dag, den kommer
nok, dessverre. Jeg er i gang med å
få de kommunale myndigheter i tale,
angående møteplass og utvidelse av
mc-parkeringa her i Kristiansand.
Søgne MC inviterer som alltid til
hyggelig samvær på New Hong Kong,

Tangvall i Søgne, første tirsdagen i
måneden, fra kl.19.00–22.00
Hva ellers som skjer i dette nye
året, vites heldigvis ikke, håper dere
alle kan nyte godt av ei god helse.
Meld om dere har arrangementer, så
kunngjør jeg det her. Noen planlegger
kanskje å kjøpe ny sykkel, eller
kanskje noen skal ”over there” for å
finne chrome og andre ting til syklene.
Det er alltid kos å ha noe nytt stash
og pynte jernet med. Jeg har gjort
det flere ganger, og skal over igjen,
kanskje i år? Hvem vet. Den store
delekatalogen med delepriser i dollar
er i hus for lengst og studeres, fra
perm til perm. Er det noen av dere
som har noen ønsker for et eller
annet her i sør? Noe jeg kan bistå
med? Ring meg, 24-7.
Inntil neste gang:
Opportunity isn’t just knocking - it’s
roaring
De beste hilsener fra DK Ernst

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

KJELL JENSEN
Mob.nr. 472 89 586
E-post: kjell_jensen71@hotmail.com
Hei hei, og riktig godt nytt år.
Når dette skrives er kolesterol-nivået
fremdeles høyt, blodtrykket er på
rødt enda etter julestria og jeg har
fått fastslått at jeg hadde vært meget
snill i 2013. I romjula drømte jeg at
jeg kjørte Harley i fantastisk solskinn
og nydelige veier. Jeg tvang meg selv
til å våkne, for å begynne å drømme
om det allerede nå, gjør at vinteren
blir helvetes lang.
Jeg har vært så heldig at jeg har ikke
tatt i snøskuffa en eneste gang i år til
nå (januar), og jeg tar med meg de
små gleder. Her på Østlandet kunne
man faktisk ha kjørt mc nå, men jeg
kjenner jeg har blitt for gammal til å
fryse ræva av meg. Jo eldre man blir,
jo mer behagelig vil man ha det.
I år blir det ikke store greiene å gjøre
med sykkelen. Skal bare ha på et sett
nye speil og pusse litt på krommen,
og litt oljer og sånt da. Hadde tenkt
jeg skulle sette på en ny kam og dyse
om gasseren, men sparer pengene til
USA-turen med gutta.
Kos dere folkens og støtt deres lokale
klubber. Si ifra til meg hvis noe skjer
som dere vil ha meg med på. Kan
hende det blir en liten reportasje
med bilder og tekst i vårt fortreffelige
blad. Si også fra om dere vil jeg skal
ta med det som skjer i din klubb her i
spalten, så når det ut til folket.
Hilsen Kjell (Kjellis) Jensen.

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

Vidar opheim
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Hallo! Ja da har vi kommet et godt
stykke inn i 2014 og er i gang med
den første vårmåneden.
Og nå er det sikkert noen som
allerede har vært ute og luftet
sykkelen og andre som har kjørt
hele vinteren i gjennom. Men de
fleste av oss har fremdeles jernet
innomhus, og bare lengter etter at
sola kommer og vi atter kan kjenne
friheten langs landeveien igjen.
Det er da en god del som skjer også
på den kalde tiden med vinterfester
og barheng. Er det noen i distriktet
mitt som vil ha sitt arrangement
publisert, så send meg gjerne melding,
så nevner jeg det her, og vi legger
det også i treff -og festkalenderen i
bladet.
Eller dere kan også bruke FB-siden
Harley News.
Ellers er det vel flere som meg, som
er i full gang med planlegging treff
og ferieturer til sommeren. I pinsen
er det som vanlig SuperRally og
jeg tror det blir meget bra i Tallinn.
Det det er også et Nordic Run på
trappene dette året og det starter
i Nord-Finland, og svipper innom
RTTAF i Storfjord. Det kommer til
å bli en kjempetur på ca 3uker om
man deltar på hele runden. Et annet
sted i bladet ser dere en grov skisse
av ruten og det er mulig og hoppe av
og på etter eget ønske. Flere detaljer
kommer etter hvert når landene har
dette klart.
Og som vanlig blir det H-DOCN
frokost på Nebbenes nord 1. mai
kl.10.00. Frokostbuffé og hjemmebakt
kake til dere som stiller opp der.
Husk å si fra når du kjøper maten
så får du H-DOCN-rabatten. Etter
frokosten kjører vi Mjøsa Rundt, eller
en annen rute om man ønsker det.
Håper å se dere der.
Da satser vi på at den siste snøen
snart er borte, og at vi sees der ute
et sted.
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

i Sem
En Cross Bones ved H-D

Seland.
inole FL. Foto, Ernst Arvid

lum og eneggede tvilling-gu
Eneggede twins i sylindervo
gne Leon Lar sen.
samme årsmodell.Foto, Ma

tter,

Pan Head.Lar s Hallgren.
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Innsendt av Jan Erik Olsen.

Foto, Jens Petter Lundin.

Foto, Hans Hildonen.

Foto, Reiner t Møllevik.
Innsendt av Helge Friis.

Ut på tur aldri sur.Fra Tom
FjeldstadJ.
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Från

-

-

Från

-

200:

260:

375:

Skull.
Inlägg till original luftrenare på Twin
Cam 00-upp utom Dyna 08-upp och
Touring-modeller 2014.
Från
Classic Bar & Shield.
Byxhängslor med den
klassiska logon på.

-

145:

Hängslor.
Mycket kraftiga hängslen med bra ”bett”
i clipsen. Tillräckligt långa även för stora
magar (130 cm).

-

310:

Bensinkran.
Kran med högt flöde. Rund eller sexkantig med utgång åt höger eller vänster.
För tankar med 13/16" utvändig gänga
och 9,5 mm slang. Med reserv.

Nummerskyltsbelysning.
LED 12V 1W lampa, E-märkt.
Svart eller krom.

:-

1795

:-

1395

Bullet.
5-3/4" framlampa i kromad aluminium.
E-märkt insats. Mycket fint utförande.

-

475:

Munkjacka.
Svart huvtröja med foder av Kevlar®
och CE-märkta skydd för armbågar och axlar. Kan kompletteras
med ryggskydd. Två yttre fickor
och två innerfickor. Storlek S till 4XL.

Double Dot.
Dubbla baklampor med
skyltbelysning, E-märkt.

:4395

-

Värmeskydd.
I kromat stål. Passar
från 1-3/4" till 2-1/2"
rör, 9" långt.

För säsongsservice.
Det är dags att börja se över hojen inför
säsongsstarten. Vi har alla slitdelar du
behöver. Nedan följer ett litet urval ur vårt
stora sortiment.
Olja från Harley-Davidson.
20W/50 1 liter .....................................160:20W/50 4 liter .....................................585:Trans- och växellådsolja, 1 liter ..........190:Originalfilter, från ................................160:Olja från Bel-Ray.
20W/50 1 liter .......................................95:20W/50 4 liter .....................................350:Transolja, 1 liter ..................................125:Växellådsolja, 1 liter............................135:Aftermarket-filter, från...........................95:Smörj vajrarna med PTFE, sprayburk ..70:Verktyg till smörjningen (90-0337)........55:Bromsvätska, från ..............................105:Verktyg till bytet (90-0312)..................215:Kevlar bromsbelägg, från ...................145:Original tändstift ...................................85:Övriga tändstift, från .............................42:Vi har även ett stort utbud av högkvalitativa
rengörings-, puts- och polermedel.
Alla produkterna hittar du på:

www.bikeline.se

Let’s rumble.

95:-

:-

1595

13
Dumper Straight Pipes.
Ljuddämpare med absorbsionsdämpare för dressermodeller 95-upp
med glasfiberväskor. 28" långa och 2.35" i diameter.

NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE

Skrittgatan 9 · 213 77 Malmö · 040-689 28 78 · hdparts@bikeline.se
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Luftrenare.
Kopia av S&S berömda
luftrenare. Finns till S&S
Super B & G, Bendix

Kopia på Screamin' Eagle II till
Sportster, 04-upp. Parvis, 52 cm.

195:
Framflyttade fotpinnar med reglage.
Tillverkad i fräst aluminium med gummiringar. Beställ till matchande växelstag
om du även vill byta det. Obs! Endast
skivbroms. FL, FX och Softail 58-99
med 5/8" kolv.

-

595:
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