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The Route 
10 - 13.7 Finland, International Rally, Saariselkä

14.7 Saariselkä, start
15 - 17.7 The route in Finland is not final and will be specified later.

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.

NORDIC RUN 10.7–1.8, 2014
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Nå er finnene klare med sin detaljerte rute på Nordic 
Run. Noen små endringer kan komme etter hvert. De 
har lagt opp til ganske korte dagsetapper, dette for at 
de som deltar skal få tid til å bli kjent med hverandre, 
og at det skal bli tid til å være turister og får med 
seg severdigheter på turen. Gå inn på www.h-dcs for 
oppdatert informasjon.

Her er den finske ruten:
Mandag 14.7: Saariselkä – Pyhä/Luosto (ca 200 – 250 km)
Tirsdag 15.7: Pyhä/Luosto – Ruka (ca 160 km).
Onsdag 16.7: Ruka – Ranua (ca 160 km). 
Torsdag 17.7: Ranua – Ylläsjärvi (ca 270 km).
Fredag 18.7: Ylläsjärvi – norska gränsen - Storfjorden, Norge (ca 335 
km). Norge tar over ved grensen

Nordic Run
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H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for 
alle som eier og kjører Har-
ley-Davidson og Buell i Norge. 
Vi tar opp saker av interesse for 
H-D-folk, og utgir Harley-News 
for å holde kontakten oppe blant 
våre 2400 medlemmer.

Adresse: 
H-DOCN medlemskontor
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
Tlf:  +47 913 84 050
www.h-docn.no
medlemskontoret@h-docn.no 

Medlemskontor: 
Alle henvendelser ang. innmeldig, 
medlems - register, medlems-
betaling skal gå til medlems- 
kontoret. 

Åpnings tider: 
Mandag til fredag 18.00 til 20.00  
Adresse: Elin Bakk, 
Medlemskontoret H-DOCN, 
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
medlemskontoret@h -docn.no

Annonseansvarlig:  
Elin Bakk.
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050  
e-post: annonse@h-docn.no

Harley-News: 
Medlemsblad for Harley-David-
son Owners Club of Norway. 
Kommer med 5 nr. i  2013
Bladet er et åpent forum for 
alle  medlemmer, abonnenter og 
interes serte. DU er velkommen 
med stoff,  enten det er repor-
tasjer, menings-  ytringer, teknisk 
inform asjon eller annonser.  Fotos 
og tegninger er alltid velkomne, 
selv om du ikke skriver selv. Så 
hør fra deg!

Alle henvendelser til Har-
ley-News vedrørende reportas-
jer, kjøp & salg, treff m.m gjøres 
til redaktør Elin Bakk.

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050  
e-post: news@h-docn.no

Grafisk Produksjon:
Mags as, Elnesvågen
mags.as@icloud.com

Annonsepriser:
1/1 Bakside  kr. 5.500.-
1/1 side kr. 5.000.-
1/2 side kr. 3.200.-
1/3 side  kr. 2.900.-
1/4 side kr. 2.150.-
1/6 side kr. 1.300.-

Alle priser er ekskl.  mva.

Leveringsfrist for ann onse-
materiell er 14 dager etter 
manusfrist for stoff til 
Harley-News.

Vi utarbeider også annonse-
originaler på forespørsel.
Abonnement kr. 450.- (5 nr.)
Medlemsavgift kr. 450,-
Bankkonto: 3000 15 00 100

REGNINGS-ADRESSE:
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
ISSN 0805 6544

Manusfrist
21. mai.

Neste Harley-News
kommer ut ca. 

17. juli.
Forsidefoto: 

Red.
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Redaktøren har ordet

Tiden går jammen fort. Jeg 
synes ikke det er lenge siden 
jeg satte sykkelen inn på 
vinterlagring. Men det har 
sikkert med at selv om det 
er vinter og mindre treff og 
kjøring, skal det fremdeles 
lages blader, møtes skal 
avholdes, reportasjer skal 
lages og man skal jammen 
rundt på fester og klubb-
besøk også. At vi i tillegg 
har hatt en uvanlig mild 
vinter, med lite snø og kulde, 
og igjen fordelen at våren 
kommer tidlig, gjør jo også 
at man føler at vinteren er 
kortere. 

Jeg kan ikke erindre at jeg har 
tatt ut sykkelen på mars før. 
Det vil jo si at man faktisk kan 
ha en kjøresesong på mellom 
seks og sju måneder, og det 
er da ikke verst, når man bor 
i ett vinterland.

Ulempen med å starte 
sesongen tidlig, er at asfalten 
er kald enda, og det ligger 
grus på veiskuldre og i 
veikryss. Vi hadde ikke hatt 
vår i mange dagene, før min 
første facebookvenn hadde 
tryna. Så husk, selv om vi og 
våren er tidlig ute, er det 
ikke sikkert de som feier 

er det. Vær ekstra forsiktig 
i kryss og på uoversiktlige 
steder. Da slipper vi at det 
går utover helse og sykkel. 
Det er en trist måte å starte 
sesongen på. Kanskje vi skulle 
høre på Harald Sole, som er 
konsekvent på at han ikke tar 
ut sykkelen før han har sett 
feiebilen tre ganger på våren. 

Våren har som sagt vært 
travel, og når man setter seg 
ned med treffkalenderen, 
og skal plotte inn det man 
har lyst til å delta på til 
sommeren, ser det jammen 
ut som om den også har for 
få helger. Men uansett, prøv 
å dra på ett nytt sted hver 
sesong, besøk en ny klubb. 
Sånn blir nettverket ditt enda 
større, og du får sjansen til 
å	bli	kjent	med	enda	flere	
kjekke folk. Er det noen av 
dere som reiser til Tallin, og 
føler for å lage en reportasje, 
må dere gi meg ett lite vink. 
Jeg kommer meg ikke på 
SuperRally i år heller. Husk 
å ta med dere BRO-lista vår 
når du drar på tur rundt om 
i landet. Den kan være kjekk 
og	finne.

Som dere sikkert ser, består 
dette bladet mest av artikler 

skrevet av meg. Og det er 
ikke for at jeg synes det er 
så gøy og skrive. Jo jeg synes 
selvfølgelig det, men vil gjerne 
ha artikler fra alle kroker og 
kriker i dette landet der det 
bor H-DOCN medlemmer. 
Det er ikke alltid så mye som 
skal til, noen bilder og litt 
stikkord, og vi er godt på vei. 
Husk dette nå når dere legger 
ut på veien. Ta med kamera på 
tur, og send inn bilder og stoff, 
tips	om	sykler,	folk,	firmaer	
og klubber jeg kan skrive om. 
Telefonbilder funker også, om 
dere har stilt mobilkameraet 
på høy oppløsning.

Når det gjeler Nordic Run, 
har vi ikke fått så mange 
nye opplysninger siden blad 
nummer	1,	men	den	finske	
ruta skal nå også være klar. 
Vi kommer til å bruke 
Facebooksidene våre til 
dette, og her ligger svenskene 
foran oss og har laget et eget 
arrangement på Facebook. 
Følg med der, og legg gjerne 
inn der om dere har tenkt å 
være med. Det blir bare kaos 
om vi lager mange facebook-
arrangementer på samme 
hendelse. Vi skal også legge ut 
litt på hjemmesida vår, etter 
hvert som informasjonen 

kommer.	Foreløpig	finner	
du litt info på svenskenes 
hjemmeside www-h-dcs.se

Jeg oppfordrer om å støtte 
opp om våre egne treff, da 
det er dere medlemmer vi 
arrangerer de for. Kom på 
årsmøtet som arrangeres 
i Espedalen første helga i 
juli. Det er faktisk et veldig 
hyggelig treff også og en super 
plass. Er du tidlig ute, kan 
booke deg et rom eller en 
hytte, og slipper å ligge i telt 
om du ikke liker det. 
Til vi ses på veien eller på 
et treff i sommer, får dere 
ha en super vår, ta det pent, 
og se opp for de som lurer 
i veikanten. Det kan være 
rådyr, hjort eller den sorten 
med laser og andre skumle 
instrumenter. Fartsbøter er 
sure penger. 

Vi ses.

Hei der!
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Han bygde langgaffel på sin røde 
kombisykkel før han begynte 
med motoriserte tohjulinger.  I 
14-års alderen var det full fart på 
moped.	Sin	første	mc	fikk	han	da	
han var 25, en Harley-Davidson 
Sportster XLH. Den sykkelen 
ble	bygd	om	flere	ganger.	Han	
har også hatt en Honda, og en 
Norton, millitærvariant (16H), 
som han bygde om til original. 
Den ble solgt da den var nesten 
ferdig.	Som	de	fleste	andre	på	sin	
alder, hadde Tom en tiårspause 
vekk fra mc-livet, da ungene var 
små og familien ble prioritert. 
Tom har også interesse for 

amerikanske biler. Men ikke 
verre enn at han i fjor sommer 
byttet sin Dodge Charger 1970 i 
en 1947 modell Harley-Davidson 
Custom. Sykkelen har evomotor 
og er godkjent med motorbytte. 
 
Chopper Lagoon
Som mekaniker er Tom selvlært, 
og han har døpt hjemmet sitt 
Chopper Lagoon. Dette fordi 
huset hans ligger idyllisk til nede 
ved sjøen, og i den tilhørende 
garasjen blir hans bygg til. I 
garasjen nå står tre sykler. Den 
ene er Custombobberen du kan 
lese om et annet sted i dette 

bladet, så er det 47-modellen, 
som forøvrig er til salgs, og han 
har også et sportsterprosjekt, 
som han skrur på i ledige 
stunder.  Det er en 91-modell 
1200 sportster, som får 
caferacer-stuk.

Spaniatur
Da en kompis av han, som bor i 
Malaga,	skulle	flytte	i	fjor	vår,	dro	
Tom og en kompis til nedover 
for å hjelpe til. Da benyttet de 
samtidig turen til å få kjørt litt 
sykkel, siden dette var tidlig 

Toms interesse for Harley-Davidson 
startet da han reiste til USA for å 
utdanne seg til helikopterpilot på 
nittitallet. Da Tom besøkte Daytona Bike 
Week i 1996 ble han helt frelst. Samme 
dagen som Tom fløy solo for første gang, 
kjøpte han seg også sin første H-D, en 
XLH Sportster, 1976 modell.
 
Tekst: Elin Bakk
Bilder: Tom Tajet/Elin Bakk

I Toms garasje

På bikertur i Spania på leid sykkel.

Flere gromsykler.



7

på våren, og sesongen ikke 
var i gang her hjemme enda. 
De leide seg hver sin Lauge 
Jensen Motorsykkel, med 1800 
ultimamotor. Syklene var gode 
cruisingsykler, og de hadde 
mange	fine	dagsturer	rundt	på	
spanske veier, den uka de var der. 
Fordelen med å ha med seg noen 
som	var	lokalkjent,	var	at	da	fikk	
de	kjøre	på	de	fineste	mc-veiene	
i området, og de hadde sin egen 
guide som visste hva som var 
verdt og se der.

Nå ser Tom fram til turen Wild 
West, gjennom USA, som han og 
vennene i klubben hans i Custom 
Garage skal på nå i juni-juli. Tom 
er daglig leder i klubben, som 
holder til i Stavanger sentrum, 
som for øvrig ble omtalt i forrige 
nummer av News.

Tom peker på gamle skatter og forklarer.
Liten men innhodsrik furtebu, i Chopper Lagoon.

Stæsj.

Tom flyr helikopet til daglig, men 
trives godt på landjorda også, 
på to hjul.

Første H-D.

Prosjekt.
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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 for skjellige modeller som for fatteren mener er et tverrsnitt av 
Harley-Davidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og in formativ, 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 foto fra den gang da, av både sykler, tekniske 
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 opp lysninger. Et stort pluss for kapitlet som inn holder alle 
modeller som er laget år for år, og hvor mange som er produsert.Svart/hvitt bilder.

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.

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.

RS Motor
& Marine

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

Aut. MC-verksted.

Dybdalen 92, 6030 Langevåg
Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20

E-post: rsmotor@mimer.no
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Utlån  [medlemsbibliotek]

UTLÅNT!Hvem har denne?
Vi trenger den!
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Mekaniker Oddmund Pedersen i sving på verkstedet.

Seter.

Butikken.
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Vang er også det stedet i Norge 
med høyest konsentrasjon av 
Hubro. Med årene er det blitt 
mindre jakting og mer familieliv 
for	de	fleste	i	klubben,	men	de	
liker fremdeles godt å være ute 
om natta. For noen helger siden, 
feiret de at klubben har eksistert 
i 15 år, og festen varte ikke bare 
over natta, men gikk over ei hel 
helg.

Godt oppmøte
Mange tilreisende hadde tatt 
turen opp i vakre Vang allerede 
på fredag, og campingplassene på 

stedet merket nok på innrykket, 
at noe var i gjære denne helga. 
Her kom folk fra Oslo, fra 
dalstroka både innafor og utafor 
og fra Vestlandet. Beliggenheten 
til klubben midt mellom øst 
og vest, gjør at det er like 
naturlig for Bergulvadn å knytte 
kontakter i begge retninger.
- Dessuten er jo veiene på 
Vestlandet mye morsommere å 
kjøre motorsykkel på, så vi kjører 
gjerne den veien når vi skal på 
tur, forteller Endre Lunde, som 
var med og starta klubben for 15 
år siden.

Ren H-D klubb
Det hele begynte med at Endre 
og kompisen Geir var med 
og starta Vang MC, som var 
en blandaklubb. Etter et par 
år, merket de at de var mer 
interessert i klubblivet enn 
de andre i klubben, og de var 
også de eneste som kjørte 
H-D der. Derfor ble Bergulv 
MC	en	realitet,	og	de	var	fire	
medlemmer i begynnelsen. Det 
var Endre, Geir, Gjermund og 
Rune, og alle kjørte Harley-
Davidson. Tre av de opprinnelige 
medlemmene er fremdeles med 
i klubben. Geir døde i en tragisk 
ulykke for mange år siden.
I dag teller klubben 7 fullverdige 
medlemmer, noe som slettes ikke 
er dårlig, når man tenker på at 
det kun bor 1600 sjeler i Vang. 
Klubbhuset deres ligger sentralt, 
og	hit	flytta	de	i	2003.

Bygger sykler
Før dette leide de lokaler i det 
gamle ysteriet i Vang. Da de 
flytta	inn	i	lokalene	de	har	nå,	
var det kun en rå-kjeller med 
murvegger, men gjennom årene 

Navnet Bergulv er det lokale 
dialektnavnet i Vang i Valdres for Hubro, 
og gutta i Bergulv MC syntes det passa 
godt da de leita etter på navn på klubben. 
Siden de, som hubroen, likte godt både å 
være ute om natta og å jakte. 

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Bergulv MC

Ser ut som jubilantene koser seg.
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er huset blitt oppgradert til et 
hyggelig klubblokale, med alt de 
trenger av fasiliteter. De kjøpte 
huset i 2007. Verksted har de for 
tida i låven hjemme hos Endre, 
men de har et ønske om å bygge 
seg en egen garasje utenfor 
klubbhuset etter hvert, der de 
kan oppbevare sykler og mekke. 
For i Bergulv MC bygges det en 
til to motorsykler hver vinter. 
Når man da vet at stort sett 
er bare halvparten av klubbens 
medlemmer som bygger, (cirka 
tre og en halv) skjønner man at 
bygge-interessen er ganske stor.  
En annen av gutta i klubben eier 
tomta mellom klubbhuset og 
vannet, som ligger like nedenfor, 
og et stykke av strandlinja. Dette 
er svært praktisk, da de da 
har tilgang både til teltplass og 
badestrand.

Feiret 15 årsjubileet
På festen, som de har fast på 
denne tida i mars, men som i år 
også var et 15-års jubileum, var 
det cirka 100 besøkende. Rundt 
tjue klubber var representert. 
På scenen sto Gone Fishing, et 
Lillehammerband. De hadde også 
leid inn profesjonelle bartendere, 
og maten de serverte var laget 
av en kompis, som jobber som 
kokk på Beitostølen.  Her var 
det ikke spart på godsakene, 
og ingrediensene i gryta var 
blant	annet	indrefilet.	Siden	
Frank Robert i klubben har 
besteforeldre som driver butikk, 
ble det en god avtale for innkjøp 
av råvarer.
Vi koste oss stort hos gjengen 
i Bergulv MC. Synd vi glemte å 
smake på kaka, men vi gratulerer 
på etterskudd med jubileet, og 
takker for en hyggelig kveld. Vi 
kommer nok tilbake.

Jubileumskaka.

Gavebord.

Bjørkedalinger på tur.

Denne gjengen hadde tatt turen fra Leira.
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Bergulv MC på tur.

To blide byggere. Et hyggelig motorsykkelpassiar over et glass øl.
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Blide karer.

Tommy fra Rockerne løser verdensproblemer med Anders og Tom fra Vingtor.

Guests.

Stinn brakke.

Hardråde og Oskorei var på plass.

Glade damer.
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Snekkeren Åsmund Østvold fra Skjetten er litt over gjennomsnittet 
motorinteressert, og amerikanske biler og motorsykler er hovedinteressen. Da han 
ble femti bestemte han seg for å bygge sin egen chopper, og da måtte han lage sitt 
eget verksted i kjelleren, slik at han  hadde et sted å holde på, og han måtte også 
lære seg å sveise. Men med gode venner, gode råd, kreativitet og lysten til å gjøre 
noe annet, kom han i mål, og vi må vel si at resultatet er blitt meget bra.

Tekst/foto: Elin Bakk
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Bikerlivet startet han på en 
sykkel han kjøpte i kasser fra 
USA på nittitallet. Det var i 
utgangspunktet en earlyshovel i 
stivramme. Sykkelen ble godkjent, 
og Åsmund kjørte en stund med 
den som den var. Men Åsmund 
er jo som mange andre bikere, 
han liker forandring. Dermed 
kjøpte han seg en 92 modell 
Fatboy. Denne bygde han om 
til 300 bakhjul og satte på 
apehenger. Sykkelen ble helt grei, 
men Åsmund ville gjøre noe mer. 

Han er utdannet snekker, men 
å ha en hobby er jo å gjøre noe 
helt annet. Og siden Åsmund 
hadde mange planer i hodet, 
fant han ut at han like godt 
kunne bygge en chopper helt fra 
bunnen av. Bygget skulle være 
et overskuddsprosjekt, og han 
beregnet å bruke cirka to år på 
jobben. Når sykkelen omsider 
sto ferdig, hadde han faktisk 
brukt litt i underkant av den 
planlagte byggetida. Underveis 
hadde det vært mye kløing i 
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hodet, mye tenking og mange 
kaffekopper.

Klar på stuket
Det var Custom Speed i 
Trondheim,	som	fikk	æren	
av å lage ramma til sykkelen. 
Den ble laget etter skisser og 
instruksjoner fra byggherren 
selv. For Åsmund var helt klar  
på hvordan stuket skulle være. 
Noe av detaljene på sykkelen ble 
endret litt underveis i forhold 
til den opprinnelige planen, men 
stuket var bestemt. 
- Det skulle være lavt, langt og 
bredt, forteller Åsmund.
Som bakbrems har Åsmund 
valgt drevbrems. Den består 
av en skive på girkassa, som 

bremsekaliperen er festet på. 
Når han bremser, låser den 
framdrevet på girkassa, slik at det 
i praksis er kjedet som bremser.
- Den funker sånn passe bra, 
innrømmer Åsmund.
- Men jeg har veldig bra 
forbrems,  som en kompensasjon, 
sier han og smiler.
På	sykkelen	ellers	finnes	en	del	
deler som folk betegner som 
bolt on.
- Bolt on er et ord som ikke 
beskriver produktet. Delene 
passer jo uansett ikke, og må jo 
tilpasses og justeres for at det 
skal fungere, sier han.

Fikk god hjelp
Flammer	og	flake	på	sykkelen	

er laget at KS Lakk, og ble laget 
etter Åsmunds anvisninger. 
Motivet på setet er et motiv 
Pero på Lucky 7 Tatoos tegnet på 
en t-skjorte til Valdreschapteret 
i Winos Crew MC for noen år 
siden. Setet et opprinnelig et 
Lapera-sete, som ble trukket 
om og som Marius Melleby 
deretter har preget. Han står 
også for pinstriping og bladgull 
på sykkelen. Bakhjulet er et 300 
bakhjul, og fordelen med det, 
er at da passer det rett på med 
høyrekasse, og man slipper å 
skimse for å få hjulet og drivverk 
på linje. 
Åsmund	fikk	hjelp	av	Geir	Olav	
på CBP da han skule godkjenne 
sykkelen, og han har også fått 

gode råd og konsulent-hjelp fra 
Sverre Aarheim. Han både skaffet 
deler og tilbyr også service og 
vinterlagring. Og Trond i klubben, 
Winos Crew MC, Oslo, hjalp til å 
legge opp strømmen på sykkelen.
I	disse	dager,	når	flere	og	flere	
som passerer det magiske tallet 
femti skaffer seg ”buss”, er 
Åsmund	beviset	på	at	det	finnes	
fremdeles mange som går den 
andre veien, og bygger seg en 
rå chopper, og faktisk kjører på 
den, selv om man har passert 
det magiske tallet halvveis til 
hundre. Men han innrømmer at 
han også har en 2002 Road King 
i originalstand, for de riktig lange 
turene.
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Drevbrems.
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Tekniske detaljer:
Eier: Åsmund Østvold 
Bygd av: Åsmund Østvold + gode 
hjelpere
Årsmodell: Motor 97
Type: Chopper
Motor: 97 mod Evo
Gearkasse: Baker 6 speed RSD

Primær: BDL
Forgasser: Org
Tenning:	Ultima	single	fire
Eksosanlegg: BSL
Eksosventiler: Org
Ventilløftere: Org
Clutch: BDL
Ramme: Stivramme fra Custom 

Speed
Krone: Zodiac «Fat bubba»
Gaffel: Zodiac «Fat bubba»
Styre: Fehling
Dekk foran: Metzler 110/90 - 19
Dekk bak: Metzler 300/35 - 18
Forskjerm: Nope
Bakskjerm: Zodiac, tilpasset 

Lykt foran: Bates?
Lykt bak: Lucas
Bremser foran: PM
Bremser bak: Jailbrake
Tank: Zodiac, tilpasset
Lakk: KS lakk, Kristian Sabel
Sal: Lepera, omtrukket og preget 
av Marius Melleby
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)
Navn Hvor Tlf.

Jens	Annfinsen										 Finnmark	 916	11		34

Geir ”Benzin” Henriksen Troms 997 23 612

Laila Helnes Troms 909 16 618

Knut Are Isaksen Nordland, Sørtroms 971 35 109

Jostein Mo Andersen Helgeland 909 53 289

Bjørn Erik Lamøy Sandnessjøen 411 05 243

Cato Andreassen Mosjøen 451 93  844/414 23 728

Per Ole Tranås Namsos/Nordtrøndelag 913 85 007

Øystein Lorenzen  Inherred/Nordtrøndealg 909 79 292

Inant MC v/Rune Steinkjer/Nordtrøndelag 926 61 144

Aage Eriksen Nordtrøndelag 958 69 200

Øystein Aa Trondheim, Sørtrøndelag 996 04 315

Øystein Ness Trondheim/Sørtrøndelag 482 86 890

Åge Stavsøien Trondehim/Melhus 906 72 007

Geir Stavik Møre og Romdal 932 86 693

Jan Kjetil Volden      Molde - Kristiansund             979 76 060

Jan Nerland Molde/Møre og Romsdal 977 38 705

Arild Kleppe Molde/Møre og Romsdal 415 33 456

Vegard Glomstad Åndalsnes/ Møre og Romsdal 922 27 294

Magne ”Aron” Bakk Nordmøre/Sør Trøndelag                  907 72 887

MarianneLundstrøm Melhus – Dombås 988 71 228

Kjell Arne Vole                                       Lom/Fjellstøka rundt               412 60 774

Hans Arild Kalleberg                           Vestfold                                      951 99 230

Gunnar Knutsen                                    Vestfold                                      993 96 200

Ronald Storenes                                   Grimstad                                     975 14 160

Sigurd Langeid                                      Kristiansand                   917 75 000

Thomas Lindal Flisaområdet 480 29 529 

Ernst Arvid Seland Sørlandet 975 07 978

Svein Erik Martinsen                Stavanger                       402 45 596

Vigleik Jansen                                    Haugalandet                    997 21 264

Stig Jensen                                       Bergen/Hordaland            918 57 115

Olav Tveranger                                 Florø/Sogn og Fjordane     906 49 472

Ståle Rønningen Oppland 974 68 383

Frode Larsen Oppland 970 66 660

Elin Bakk Elverum/Hedmark 913 84 050

Vidar Opheim  Akershus 970 73 804

Kjell Lindberg Oslo/Akershus 975 39 943

Torgeir Løvtjernet Kongsvingerområdet 488 99 807

Kennet K. Kraus  Østfold  928 84 928

Max Nielsen                    Nome, Bø, Kviteseid, Seljord. Langs Telemarkskanalen 464 25 305

Bjørn Bjørnsen  E18 Telemark/nær Langesundferja  913 69 949/917 40 902
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Fatso MC og Mc-
støtta er også i 
år i gang med å 
samle inn penger til 
kreftsaken. Etter en 
formidabel innsats 
i 2012, samlet 
de inn kroner 
214 271 på sine 
arrangementer. 

Tekst: Elin Bakk
Foto: Arkiv

I fjor kunne de igjen overlevere 
en pen slump penger til 
Kreftforeningen.  Kroner 
102.888 klarte de å samle 
inn, og i år er de i gang i år 
igjen. Det første året hadde 
de	flere	arrangementer,	blant	
annet en mc-kortesje som gikk 
fra Hellerudsletta i Oslo til 

Trondheim, og som ble avsluttet 
med et mc treff. De hadde 
også		flere	kortesjekjøringer	på	
Østlandet. 

Turrute
14. mai er startdato for årets 
første arrangement, og startsted 
er Letohallen på Dal. Tidspunkt 
for avgang er klokka 18.00. 
Fra Dal går turen via Råholt, 
Sundet, Vormsund, Årnes, Auli, 
Lørenfallet, Kløfta, Jessheim, 
Gardermoen, Nannestad, 
Maura, og avsluttes hos NST 
Gardermoen. Underveis vil det 
bli en stopp på Shell i krysset 
Øvre/Nedre Hagavei. 

Grillavslutning.
Når kortesjen ankommer NST, 
vil det bli salg av grillmat og 
drikke, og butikken vil også være 
åpen for anledningen. Så her kan 
man	slå	to	fluer	i	en	smekk.	En	

fin	rundtur,	og	litt	shopping,	i	
tillegg støtter man en god sak. 
Her får man også kjøpt pin og 
klistremerke til inntekt for Mc-
støtta. 
- Vi oppfordrer alle til å bli med 
og støtte en god sak. Alt vi får inn 
går uavkortet til kreftforeningen, 

og deres forskningsarbeid. Du 
kan også gi din støtte ved å 
bruke kontonummer 5005 05 
11011, og merke  innbetalinga 
Mc-Støtta 2014, sier Terje 
Wilsgård, leder i Fatso MC.

43

Ny kortesje for kreftsaken
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- Planen var å bygge kjapt, så 
sykkelen skulle være ferdig før 
jeg ble bleieskiftarbeider, men 
sønnen min hadde hastverk og 
kom to måneder for tidlig, så det 
skar seg, forteller Thomas.
Høsten 2013 sto i alle fall 
sykkelen ferdig, og om noen som 
var på Oslo Motorshow 2013 
drar kjensel på den, stemmer 
det at det er sykkelen som vi i 
H-DOCN	fikk	den	ære	å	pynte	
vår stand med på messa.

Stussa på fargen
Kompisen hadde sett i blader 
og magasiner og hadde i grove 
trekk egne planer og preferanser 
på hvordan sykkelen skulle bli. 
Detaljene og løsninger ellers sto 
Thomas for. Fargen på sykkelen 
var det eieren selv som valgte ut. 
- Vi stussa litt da vi så fargen i 

boksen, og syntes det var en 
ganske dristig farge. Men da Pål 
(Stenersen)	fikk	miksa	og	lagt	
på fargen og påført bladgull og 
pinstriping, ble det utrolig tøft.

Ramme fra Sverige
Opprinnelsen til bygget er 

en 98-modell Heritage, som i 
utgangspunktet var krasjet,. Den 
ble importert fra statene, og 
det ble så søkt om rammebytte 
på sykkelen. Så ble ny ramme 
og springergaffel kjøpt av det 
svenske	firmaet	Parts	By	Martin.	
Deretter brukte han motor og 

girkasse fra den krasja softailen, 
og supplerte med deler fra 
Deathtrap Customs.
- Jeg har ikke produsert masse 
deler selv til dette bygget, det 

Thomas Sveen fra Vinterbro har bygd en 
del sykler opp gjennom årene. Totalt seks 
stykker fra bunnen. Når han nå skulle bli 
pappa, fant han ut at han skulle skynde 
seg å bygge sykkelen som kompisen hadde 
mast om i flere år, før familieforøkelsen 
var et faktum. Han hadde egentlig ikke 
tid, men i et svakt øyeblikk, i  lett bygge-
abstinens, svarte han ja.

Tekst/foto: Elin Bakk
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meste fant jeg hos Kenneth, men 
det går jo litt tid til tilpasning og 
ombygging av deler, for at de skal 
passe og for å få det til å se riktig 
ut, sier Thomas.

Ny eier
Motor og topper er gått over og 
sjekket av Tore Hanseth, det er 
også satt in kvassere kam. Visning 

av sykkelen og godkjenning gikk 
som fot i hose, og dette handler 
nok om at kan man reglene 
på forhånd, slipper man tull og 
heft i etterkant. Det triste  med 
denne historien er at eieren, 
som hadde grunnidèen til bygget, 
nå har måttet selge sykkelen. 
Men sånn er det av og til i livet, 
andre prioriteringer må gjøres. 

Sykkelen er nå solgt videre til en 
ny eier, og får likevel prøve seg 
på veien. Lykkelig er nok Jørn 
Borgen, som ikke bare har fått 
et	flott	bygg,	men	som	også	helt	
sikkert vil bli lagt merke til med 
sin ganske så spesielle grønne 
sykkel.

Pinstriping kombinert med 
bladgull og messingdetajer 
er en perfekt kombinasjon.

Eier: Bjørn Borgen
Bygd av: Thomas A. Sveen
Årsmodell: 1998
Type: FLSTC
Motor: Evo
Gearkasse: Standard
Primær: Standard
Forgasser: Standard
Tenning:	Ultima	single	fire.
Eksosanlegg: Vance & Hines 
designed by RSD
Eksosventiler: Standard
Ventilløftere: Standard
Clutch: Standard
Ramme: Parts by Martin, 
Karlstad. 3,5 tommer stretch 

og 39 grader rake.
Gaffel: Springer fra Parts by 
Martin, Karlstad. 5,5 tommer 
over standard.
Styre: Biltwell
Dekk foran: Mezteler 120/70-
21
Dekk bak: Metzeler 180/55-18
Forskjerm: ?
Bakskjerm: Penz
Lykt foran: Arizona 4 tommer.
Lykt bak: LowBrow custom 
LED
Bremser foran: Kustom tech
Bremser bak: Kustom tech 
drevbrems.

Tank: Sportster
Lakk: En eller annen slags 
olivengrønn mikset av 
Steenersen customlakk. Samt 
pinstriping og bladgull utført av 
samme herre.
Sal: Thin high back solo seat.

Ramma	fikk	noen	ekstra	bøyer	
i bakramme og downtubes.
Normal og planlagt byggetid 
6 mnd. I dette tilfellet 18 mnd, 
grunnet liten fyr med dårlig tid.

Tekniske detaljer:
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Thomas i fint driv på sykkelen.
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Torbjørn	Bratts	veg	11,	7032	Trondheim	•	Tel:+	47	47	34	94	04	•	Mob:+47	91	99	81	37
siv@biker-shop.no	•	www.biker-shop.no	•	Man.-	Fre.	kl.	10-18	Lørdag	kl.	10-16

÷10 % rabatt til alle HDOCN-
medlemmer”

Sjekk ut vår webshop
www.biker-shop.no

HARLEY HØGGER´N
USED HARLEY PARTS

Vi hugger 30-40 Harleyer i år. Container med 15 sykler kom inn fra USA i midten av april.
Motorer, rammer, gaffler, lys, el-nett, skruesett, seter, hjul, skjermer mm.

Vi sender over hele landet!
ORDRETELEFON 951 88 203

Heggstadmoen 2 - 7088 Heimdal - Mail tor@alcesas.no

Caberg DUKE 
åpningshjelm 
gul/oransje/hvit

Lindstrands 
Kech

Lindstrands 
Coolly

kr. 2199,-
kr. 1195,-

kr. 2395,-

VÅRSLÆPP 2.-4.mai
- Grilling
- Tilbudstelt
- Swap
BLÅTUR søndag kl. 12
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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 ALARMER-
INGSSYSTEM 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 arrange-
menter 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 forev-
ises. 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 Op-
pland (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 retro-
kafeen  (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 fram-
visning 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 1970-
2005.Avtale inngått av Thomas Lindal

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

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

TRB CYCLES A/S:
7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. Oppgrader-
ing 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 glassblås-
ing 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	or-
dered) 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 dis-
count 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 motorsykkelk-
jørere rabatterte priser i sommer *. Tilbu-
det 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 Promo-
tion 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 medle-
mmer, 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 bagasjeut-
styr (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 fre-
mvisning av bevis/opplysning i kommen-
tarfeltet. 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 abonne-
ment på 7 nr. Prisen på sju blader blir da 
kroner 393,- Gå inn og bestill her: https://
www.prenservice.se//bestallpren.aspx?In-
ternetkod=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

Holme MC as gir 10%  til medlemmer 
i H-DOCN ved kjøp av alle typer klær og 
hansker som vi har på lager.  Gjelder både 
direktekjøp og på netthandel. 
Avtale inngåttt av Remi Breivikås
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Heisann alle sammen. 
Ja så var det tid for å skrive noen 
ord igjen. Er lovlig sent ute, så vi 
får håpe dette kommer med. 
  
Våren her nord lar vente på seg, 
og det er ”litt”  irriterende at 
dere der sør allerede har vært på 
veien	i	flere	uker, 
men men, vi kommer godt etter. 
Siden sist har det vært fullt opp 
med å planlegge Nordic Run, 
der jeg har fått ansvaret for den 
norske delen. Dette folkens MÅ 
dere være med å støtte opp om. 
Det kommer til å bli en fantastisk 
tur gjennom hele Norden, 
og mye spennende som skjer 
underveis. 

Jeg	fikk	også	denne	gangen	
anledning til å være med på 

Harley Davidson & Southern 
Rock turen til Kiel, og dette er 
bare ett fantastisk arrangement, 
som dere bør vurdere seriøst å 
være med på til neste vår. 

Her i mitt distrikt (Troms/
Tromsø ) blir det arrangert 
motorsykkelens dag lørdag den 
23. Mai. Jeg oppfordrer så mange 
som mulig til å delta denne 
dagen og vise frem doningen. 

Tiden går fort og planlegging av 
tur til SuperRally i Tallin og videre 
tur nedover Baltikum /Europa i 
full gang, og vi gleder oss stort 
allerede.  Regner med å se en 
god del av dere i Tallin. Inntil da, 
ha en fortsatt god vår/sommer 
og husk å kjøre forsiktig. 
Ellers så må jeg bare gjenta meg 

selv, Ta kontakt med meg eller 
respektive DK i ditt distrikt og 
vær med å bidra til å få bilder og 
gode historier på trykk i News.
.

DK ansvarlig
har ordet

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

Hei på deg, og vel overstått 
vinter, påske og minusgrader. 
Siden sist har vi startet 
treffsesongen med First Run på 
Røros. Tre blide og godt kledde 
herrer møtte opp med Harley, 
sånn at vi andre i varm bil kunne 
ha god samvittighet. Tradisjoner 
er	en	fin	ting,	og	First	Run	har	
vært arrangert i fjorten år, så vi 
ser fram mot et pent jubileum i 
2015.

Jeg kan med stor lettelse melde 
at evighetsombygningsprosjektet 
mitt nå er inne i siste avgjørende 
fase. Det er normalt å grue 
seg til oppstarten, er det ikke? 
Planen for sommeren er å 
kjøre seg helseløs på en sykkel 
som er fullstendig strippet for 
bekvemmeligheter og pakkeplass. 
Galskap? Garantert. 
 
Årets Super Rally i Estland er 
allerede plottet inn i kalenderen. 
Pinsehelga vil bli feiret i Tallin 
med alle faktorer og ingredienser 
et slikt arrangement bør ha. 
Båtbilletter blir vel det største 
hinderet for de som ikke har 
bestilt ennå. Da jeg reserverte 
billetter på februar, var det fullt 
på returen fra Tallin-Stockholm 
søndag, men heldigvis ledig med 
båten som går fra Paldikski til 
Kappelskär. Her skal ikke en 
vannskvett få stoppet en glad 
SR-deltaker.

Årsmøtet for H-DOCN vil bli i 
samband med vårt Internasjonale 
treff 4.- 6. juli på Espedalen 
Fjellhotell i Gudbrandsdalen. 
Møteinnkalling og plakat med 
info	finner	du	et	annet	sted	i	

bladet. Møt opp, denne helga blir 
minst like trivelig som i fjor. 

Har du ferie, er det jo bare å 
fortsette til Finland, hvor Nordic 
Run	starter	i	den	finske	byen	

Saariselkä i samband med det 
Finske Internasjonale treffet. 
De starter 14. juli og kommer 
til RTTAF helga etter. Ruta går 
videre gjennom Lofoten til Bodø, 
en sväng inn i Sverige og tilbake 
inn i Norge og båt fra Oslo til 
Danmark. Turen avsluttes på det 
svenske Internasjonale treffet i 
Eskilstuna 1. august. Bli med på 
hele turen, eller sleng deg med 
noen timer eller dager der det 
måtte passe. Ingen påmelding, det 
er bare å møte opp langs ruta.

Ha	en	fin	sommer.	
Kjør så pent du bare klarer 
– VI har ikke noe i ulykkes-
statistikken å gjøre.

Rannei Amalie

Rannei Bakk
President
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Distrikt 1:
Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com

Distrikt 2:
Nordland

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

Distrikt 4:
Møre og Romsdal

MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com

CHRISTIAN HAMSUND
chamsund@online.no
Mob: 97783015

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

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

JENS PETTER LUNDIN

Hei folkens og vel overstått påske. 
Håper den har vært super og at 
det	er	blitt	mange	flotte	skiturer,	
for dere her oppe i nord. Dere der 
sørpå gidder vi ikke å snakke om, 
for dere har vel kjørt sykkel en 
god stund allerede. Det er ikke til 
å unngå at vi  får det med oss her 
oppe, når vi har en stk Kai Hugo på 
Facebook. (Klem til deg.) Nå nærmer 
sommeren seg med stormskritt, og vi 
er veldig klare for SuperRally. Håper 
på å treffe mange av dere der. Ellers 
så skjer det ikke så mye her oppe i 
nord. Jeg kan nevne at H-D-Garasjen 
fortsatt har kaffekvelder hver 
tirsdag, og der er det stort sett godt 
oppmøte og veldig hyggelig. Spesielt 
når de kjører i gang vaffelpressa. 
Queens MC har kaffekveld for mc-
jenter første torsdagen i måneden 
på Rorbua. Det blir annonsert på 
Facebook-sida deres. Det har vært 
litt varierende oppmøte der, men 
også veldig hyggelig. Flere oppfordres 
til å møte opp her. Til høsten, siste 
helga i august, planlegges det tur for 
H-DOCN-medlemmer til Skatvik i 
Senja. Hold av  denne helga folkens. 
Vi prøvde det for to år siden, med 
veldig bra resultat. Denne gangen blir 
det mer planlagt, med påmelding for 
de som er interessert.  Jeg kommer 
tilbake til det etter hvert.
Ønsker også innspill fra andre i 
distriktet om ting som skjer, så vi kan 
få det med i innleggene på denne sida.
Ønsker	så	alle	en	flott	vår	og	en	
super mc-sesong. Stor klem fra
DK- Laila

Hei! Det har ikke skjedd stort siden 
sist, men jeg håper i hvert fall at 
snøen har smeltet rundt oss alle nå 
og at sesongen er godt i gang. 
Arrangementene står i kø, og jeg 
minner spesielt om Motorsykkelens 
dag den 24. mai.  I Ålesund foregår 
det på og rundt rådhusplassen, med 
enkel	servering,	premiering	av	fineste	
tungsykkel, lettsykkel og moped, samt 
kortesje ut av byen. Om kvelden skal 
Vangsgutane spille på Teaterfabrikken, 
så det blir garantert hæla i taket. Takk 
til	arrangørklubbene	for	dette	flotte	
arrangementet, håper det blir en 
varm	og	fin	dag	med	mye	folk.	
Ellers oppfordrer jeg dere som vanlig 
til å ta kontakt om det skulle være 
noe. Vi treffes der ute, ha det godt så 
lenge. Margareth.

Heisann alle bikera. Når du leser 
dette, kan vi vel si at sesongen 
omsider er i gang igjen. På kalenderen 
når dette skrives står det 20. mars 
og	den	tørre	flotte	vinteren	vi	har	
hatt i Trøndelag har gått over til et 
infernalsk snøkaos. Jeg trøster meg 
med at meterologen har lovet regn 
og vårlige vær situasjoner om noen 
få dager. Mars er som kjent en snø 
måned. Siden sist har det vært First 
Run på Røros som var mitt første 
First Run og dette var absolutt noe 
som frister til gjenntagelse. Selv 
om det neste gang blir litt mindre 
flytende	av	den	sterke	sorten.	Vi	har	
alle vært der at man plutselig får i 
seg litt for mye. Men tusen takk til 
alle som kom og bidro til at dette 
ble ei super helg. Vi har også hatt en 
super Harley-Davidson Southern 
rock cruise med Color Line, som var 
en kjempe suksess. Med melding fra 
Svein Erik Simensen i H-D Østfold 
om at vi igjen har klart å bidra til 
rekordomsetning i baren. Musikken 
sto blant andre TNT og Johnsons 
Company	med	flere	for.	Dette	var	
rett og slett dritbra. Neste år er det 
5-års jubileum for denne turen og jeg 
anbefaler alle som har mulighet til og 
hive seg med. Utover dette har det 
ikke skjedd så mye mer som jeg har 
fått med meg. Vet det bygges sykler 
og pusses opp klubblokaler rundt 
i distriktet, så miljøet er stort sett 
opptatt med å få ferdig bygg/sykler 
og lokaler til sesongen. Ønsker alle 
en	flott	sesong,	med	mange	kjekke	
opplevelser. PS: Husk å ta bilder og 
send noen ord til redaktør Elin, det 
er nemlig vi som er med på å forme 
Harly News.

ETTERLYSNING: NY DK NORD-
TRØNDELAG

Jeg	skal	flytte	fra	Trøndelag,	så	vi	
trenger en ny distriktskontakt for 
Nord-trøndelag, så har du intresse for 
dette, liker å reise rundt, ta litt bilder 
og gjerne skrive noen ord, ta kontakt 
med undertegnede eller DK Sjef Bård 
’’Skalle’’ Markussen mail: bharly6@
hotmail.com
Mvh Avtroppende DK – Nord 
Trøndelag Jens Petter

Heisan Ja så var det nytt blad igjen 
da, og årstiden tatt i betraktning, 
begynner det nå å krible i kropp 
og sjel. Hvorfor? Jo asfalten er jo 
kommet frem, (det vil si det som 
er igjen av den da etter vinterens 
herjinger) temperaturen er 
igjen krøpet et godt stykke over 
midtdeleren på gradestokken og sola 
er igjen blitt et fast innslag på dagtid. 
En kan igjen se fremover mot den 
offisielle	åpningen	av	garasjedøra	og	
utslipp av diverse våryre sykler. Går 
ut ifra at også du, når dette leses 
er ferdig med oljeskift og annet 
nødvendig, som kreves for å trygt 
kunne starte opp en ny sesong på din 
tobente ganger. Her minner jeg deg 
igjen på kjære leser, at bremseklosser/
skiver samt bremsevæske IKKE varer 
evig!  Skal vi holde ulykkesstatistikken 
nede, er det mitt og ditt ansvar at 
vi har redskapen i orden og at vi 
kjører med hodet, selv om det nok 
er fristende å gi på litt ekstra kanskje 
spesielt nå i begynnelsen av sesongen. 
Ellers er det som vanlig planlegging 
av turer og treff som er det store 
samtale emnet for tida i alle fall her i 
min garasje. Blant annet er superrally 
i Estland 5. juni så å si klappet og 
klart, Run to the artic fun er også 
på lista osv… Håper å se så mange 
som mulig av dere etter veien hele 
sesongen. Husk, vi har ingen å miste, 
så kjør med hodet. Til slutt kan de 
av dere som er lesekåte ta en titt på 
denne bloggen jeg snubla over http://
www.harley-davidsonblog.com/ Mye 
matnyttig fant i alle fall jeg
Til vi sees, hei så lenge. Jostein

Ja så satt vi her igjen.
Påsken ligger nå bak oss og i følge 
kalenderen er vi godt i siste del 
av den årstiden noen  kaller vår. 
Mars, april og mai er de berømte 
vårmånedene, der hestehov, syklister 
og	rulleskifolket	befinner	seg	langs	
veikanten. Men det mennesket som 
fant ut at nevnte måneder skal 
kalles vårmåneder, burde vært pisket 
med en frossen uer akkurat på den 
plassen det gjør mest vondt.
Han kunne garantert ikke vært 
nordfra, for mens vårmønstringer 

ser ut til å være i gang i store deler 
av landet og glede spres utover by 
og lande med buldrende sykler og 
glade smil, så er vårmånedene her 
oppe preget av snø. Ja faktisk store 
mengder med snø og kulde og en og 
annen snøstorm. Jeg klager ikke på 
været,	jeg	synes	det	er	kjempeflott	
med vinter. Men det er nok nå. Det 
skal nå være bar asfalt og sykkelen 
skal stå utenfor nypolert og 
skinnende. Men neida, så artig skal vi 
ikke ha det . Vi har nemlig vinter og 
noe som ligner på vår , så kommer 
sola opp og vi har sommer. Det er 
bare om å gjøre ikke å være på jobb 
akkurat den dagen, så vi ikke går glipp 
av den. Men vi ser frem til den hvert 
eneste år. Og ifølge visse spådommer, 
kommer vi til å få en kjempesommer 
i år, så vi har absolutt noe å se 
frem til . Ellers går det vel som sagt 
slag i slag med vårmønstringer og 
motorsyklenes dag både her og der. 
Derfor benytter jeg sjansen til å 
minne dere på Motorsykkelens dag 
her i Hammerfest 7. Juni. Godværet 
er bestilt, så her er det bare å stille 
opp. Frem til da får dere ha en 
fortsatt	fin	vår	og	håper	at	vi	sees	
plutselig. Bukkeskjegg.
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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

Distrikt 6:
Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no

Distrikt 5:
S. og Fjordane, Hordaland

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

Distrikt 8:
Oslo, Akershus, Østfold

VIDAR OPHEIM
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com

Distrikt 7:
Telemark, Buskerud,
Vestfold

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

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

Det nærmer seg årets 1. mai tur 
og som vanlig er det mange ruter å 
velge mellom. Det er mange klubber 
i distriktet som har en fellestur 
denne dagen som det bare er å henge 
seg på.  Moldestuket (http://www.
moldestuket.com) har Show n’ Shine 
i Trondheim Spektrum 3. -4.  mai . 
Her kan du betrakte alt fra fra Amcar, 
Gatebil, Stance, Hot Rods,  Custom, 
Exotics, Sportsbiler og Bikes. De har 
også en egen Facebookside. 
Motorsykkelens og bilens dag i 
Kristiansund arrangeres 10 mai. Og 
så går det rykter om ny oppstarta 
dameklubb på Nordvestlandet. 
Det kommer en reportasje herfra 
senere. Mange har kaffekvelder og 
små kjøreturer i uka,  og her er 
likesinnede velkommen. Om Hege 
er i golune, skal vi til Espedalen på 
H-DOCN treff, men man vet jo aldri. 
Gamle damer kan vær sære.
Ellers ønskes en god vår til dere alle, 
og husk å hold stram wire. 
Johnny H.

Hei, hei. Ja nå lysner det i lundar og 
jeg har en rolig søndag, etter å ha vert 
på vårfest og sesongstart hos Old 
Timers MC i helgen. Det blir også 
Vårslepp	i	Høyanger	fikk	jeg	vite	av	
en sprudlende Grethe Haaland på 
festen.  Rolling Thunder arrangerer 
vårmønstring på Festplassen i Bergen 
søndag 27. april kl 12.00. 
Tiden ruller fort, og 22. mars hadde 
Skjoldmøy MC årsfesten sin i 
Norønnaheimen på Askøy. 4. april 
samlet Florø MC en gjeng og kjørte 
tur til Sørbøvåg. Kaldt men sol, men 
de	fikk	fylt	magen	med	varme	vafler	
og kaffe. Speedy Divas ble fjortiser 
i år, og som alltid ble det feiret på 
Chowboat 12. April.  Nostalgia Club 
arrangerer Rett Vest treffet sitt i 
Gudvangen 23.-25. mai. Hardanger 
treffet i Kvam blir avholdt 30.Mai. Så 
mye kjekt som skjer i vår. Iron Maiden 
kommer også til Bergen 28. juni, midt 
i Knarvik-treffet på Åse, men håper 
de setter opp buss for anledningen.
Heldigvis folkens så slipper vi å få 

Kjære alle sammen! Sesongen er 
i gang, allerede tidlig mars hørtes 
Harleyene nede på Venneslaveien og 
Torridalsveien, som jeg kan se fra 
min stue. Det ble en raskere start på 
denne sesongen enn jeg hadde trodd, 
siden vi hadde 1,5 meter med snø i 
januar.	Tida	flyr,	og	her	hjemem	har	
jeg hatt litt hobby snekring i vinter. 
Må jo lage noe pynt til garasjen, som 
snart er fylt opp med ”Amercan 
accessories”. Garasjen, ”my kind 
of man cave”, er blitt et greit rom 
for hele familien og venner. Jeg har 
også vært ute og besøkt noen få 
mc-klubber i vinter, godt å treffe folk 
over en kaffekopp når dagene er 
som mørkest. Igjen har jeg tatt frem 
notater for de siste fem årene med 
arbeid for mc-folket her i regionen, 
og for ’ente gang, gått i gang med 
nye forhandlinger med kommunens 
byråkrater i Kristiansand.  Denne 
gangen har jeg faktisk troen på at 
det vil skje noe med en etterlengtet 
møteplass for mc- folket i byen, etter 
at	jeg	fikk	byråkratene	til	å	innrømme	
slett arbeid og lite imøtekommenhet 
fra tidligere år. I tillegg håper jeg 
å få utvidet de to ”rene” mc-
parkeringsplassene i byen til det 
dobbelte, men det er en annen sak, 
også dette er vanskelig. I mellomtiden 
får vi glede oss over at sesongen er 
i gang og at syklene våre er der de 
skal være, på veien! Fortsett med å 
ta kontakt, kan ikke innfri alle ønsker, 
men	alltid	fint	med	en	prat!
Kjør pent og forsiktig!
“When life throws you a curve… 
lean into it!”
Beste hilsener fra DK Ernst

Endelig er ventetida over. Når dette 
skrives har Harley og sjåfør kost 
seg noen mil allerede. I år var det 
ingenting å gjøre utenom vanlig 
service, men har vært litt rundt og 
sett ett og annet spennende i diverse 
garasjer og klubber. Skal bli gøy å se 
de som rekker å få det ferdig til 1.mai. 
I	år	håper	jeg	på	fint	vær	når	
Randsfjorden rundt arrangeres, for 
i år er det i hverfall ikke ryggen 
som skal stoppe meg. Et supert 
arrangement som jeg vil anbefale, og 
festen etterpå hos Rockerne er det 
jo ikke alle som husker de har vært 
på, men det er jo et klart tegn på at 
festen faktisk har vært bra.
USA turen nærmer seg nå med 
stormskritt, og håper jeg får visum. 
Jeg måtte søke det da jeg har vært 
medlem av en såkalt 1% klubb for 
mange år siden. Hva jeg mener om 
politiets bruk av ressurser, skal jeg 
vente med å uttale meg om, men gjett 
om dette skal frem i lyset hvis jeg 
ikke kommer inn i USA.
Treffet i Espedalen gleder jeg meg 
stort til. Rom er bestilt og da er 
det bare å ta en alvorsprat med Vår 
Herre angående været. 
Det er bare å ta kontakt hvis det 
er noen som vil ha noen bilder av 
nybygget sitt, eller om det er en fest 
eller et arrangement dere vil ha litt 
omtale om. Vi sees på veien, så kjør 
forsiktig alle sammen og husk at alle 
bilister er idioter.
Hilsen Kjellis.

Hei. Kom mai du skjønne, milde, gjør 
skogen atter grønn, og la ved bekk og 
kilde	fiolen	blomstre,	osv…
For nå er mai her og sesongen er i 
full	gang	de	fleste	steder	i	landet,	og	
alt er bare fryd og gammen.
Jeg har hatt Fatboyen ute på veien 
siden tidlig i mars. De første turene 
var som vanlig i kaldeste laget, men 
med gode klær og godt mot går 
det meste. Mai er en måned med 
vårmønstringer rundt om kring i 
distriktene,	så	det	er	bare	og	finne	et	
arrangement nær deg og møte opp 
og treffe andre med samme interesse. 
Også	de	fleste	treffene	er	klare	og	
kommet ut i kalendere rundt om.
Det er i hvert fall ikke nødvendig og 
sitte hjemme i helgene og ikke ha 
noe og gjøre, for treff er det mye av 
i forskjellige former og steder. Jeg 
prøver alltid og få med meg minst et 
nytt treff hver sommer. Det kan fort 
være lett og dra dit man har vært 
gang etter gang, men prøv nye steder 
du også, da treffer du garantert nye 
kjekke mennesker i tilegg.
For dere som har lyst til og møte 
og kjøre sammen med våre naboer i 
Norden, er Nordic Run en fantastisk 
mulighet til å se og oppleve noe 
helt unikt. Følge med på nettet og 
i  bladet, på kjøreruten, og planlegg 
enten deler eller hele turen. Jeg 
kommer til å møte i Østersund/
Røros og være med Røros-Oslo for 
så og få gjengen trygt på danskebåten.
Boking av hotell/camping og ferje 
billetter må hver enkelt stå for selv.
Håper jeg har sett eller ser mange 
av dere på H-DOCN-Frokosten 
på Nebbenes 1. mai. Det er blitt 
en	tradisjon	og	vi	blir	flere	for	
hvert år… Husk å kjøre forsiktig 
folkens, det er lenge siden vi var i 
trafikkbildet	og	vi	vil	ikke	miste	noen.

Vidar.

EU kontroll på mc, for de som ikke 
har fått med seg det.  Til slutt vil jeg 
oppfordre alle til å støtte «Bevar 
Mosseveien 24» på Facebook. 
Klubbhuset til Company mc som skal 
rives. Hæppy squætt
Sjølvaste  Anne
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Treffstemning.

Foto, Johnny Nilsen.

Foto, Jostein Mo Anderssen.

Foto, Heidi J. Leinan.

Roadstop. Foto, Bjørn E. T. Larsen.
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Servicar på River Meet 07. Foto, red.

Foto, Geir Frediksen.

Bunesstranda i Lofoten. Foto, Geir Ertesvåg.

Harleyer i St. Petersburg 

Florida, foto av Ernst Arvid 

Seland.
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NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE

NU I LAGER!
NU I LAGER!

90:-

325:-

Verktygslåda.
Helkromad verktygslåda för 
montering på höger sida. 

Road Tools.
Verktygsväska med de 
nödvändigaste verktygen.

Stötdämpare till Touring. 
Heavy-duty dämpare som sänker 
1” på alla touring-modeller 97-08. 

Skull.
Tanklock i svart och krom med dödskalle. 
83-upp. Mycket fin finish, styckvis.

Bensinfilter.
Med i glas och kromade 
ändar För 6,5 mm eller 
för 8 och 9,5  mm slang.

Kåpor till gaffelkrona. 
Kromade kåpor till toppbultarna och 
till muttern på styrstolpen. Passar 
modeller med 39 mm gaffelben 
(ej med luftassisterad fjädring).

Luftrenarkåpor.
Passar till S&S’s luftrenare till Super E och G.

Avgasbandage.
Håller värmen i rören 
 och ökar effekten. 

Desperado. Wrinkle Black.

1195:-1465:-

1795:-

340:-

675:-

225:-

665:-

Från

Från

Hydraulic Clutch

Kromat kopplingsgrepp för nedan-
stående gavlar. Passar alla modeller 
96-06.

1665:-

1595:-

Gavel till Big Twin med 5-växlad låda.
Mjuk och exakt koppling utan risk för 
brustna vajrar. Tillverkad i fräst alumi-
nium som kromats.

Ultra Glozz Superpolish.
Håller upp till 18 månader. 
Inget slipmedel och lämnar 
en blank yta som varar. 

130:-

395:-
485:-

En polish för 
latmasken.

Mätverktyg till belt.
En korrekt justerad belt 
är ett måste för att man 
ska få maximal livsängd.

Flash Touch mini.
Du reser tältet på 10 sek. Mycket 
god vattentäthet - väl i klass med 
dubbelt så dyra tält. Yttermått: 
220 cm x150 cm x130 cm. 3,5 kg

1395:-

Titanium.
Värmeskydd av värmeiso-
lerande väv. Tillverkad av 
pulvriserad lavasten som 
sedan spunnits och vävts. 

20 x 10 cm
30 x 10 cm

295:-

Mer delar på:
www.bikeline.se

Grafisk produksjon: mags as




