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NORDIC RUN 10.7–1.8, 2014
The Route
10 - 13.7 Finland, International Rally, Saariselkä
14.7 Saariselkä – Pyhä/Luosto
15.7 Pyhä/Luosto – Ruka
16.7 Ruka – Ranua
17.7 Ranua – Ylläsjärvi
18.7 Ylläsjärvi – Storfjorden, Norway
19.7 Storfjorden – Lofoten
20.7 Lofoten – Moskenes (ferry to Bodö)
21.7 Bodö – Arjeplog, Sweden
22.7 Arjeplog – Östersund
23.7 Östersund – Röros, Norway
24.7 Röros – Oslo (ferry to Denmark)
25.7 Fredrikshamn – Silkeborg
26.7 Silkeborg – Odense
27.7 DAY OF REST
28.7 Odense – Viby (Sjaelland)
29.7 Viby – Höör, Sweden
30.7 Höör – Svenljunga
31.7 Svenljunga – Eskilstuna (FINAL PARTY)
1.8 Sweden, International Rally, Eskilstuna
The first Nordic Run was in 2012 and became an experience for all who attended. Now it’s time again!
We start in Finland on their International Rally and ends at the International Rally in Eskilstuna.
JOIN uS!

www.hdcs.se
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MC TREFF PÅ
SKYSSTATIONEN RV22,
Innsamling til
barnekreftaksjonen.
Adr: Båstadveien 635, 1866 Båstad, Trøgstad i Østfold
Lørdag 2. august 2014 kl. 11.00 - 16.00
Salg av grillmat, vafler, kaffe. Levende musikk med mer.
Bli med og gjør denne dagen til et høydepunkt for de som trenger det.

Arr: Hjerte for Andre

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører Harley-Davidson og Buell i Norge.
Vi tar opp saker av interesse for
H-D-folk, og utgir Harley-News
for å holde kontakten oppe blant
våre 2400 medlemmer.
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.
Åpningstider:
Mandag til fredag 18.00 til 20.00
Adresse: Elin Bakk,
Medlemskontoret H-DOCN,
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
medlemskontoret@h -docn.no
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Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: annonse@h-docn.no
Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2013
Bladet er et åpent forum for
alle medlemmer, abonnenter og
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon eller annonser. Fotos
og tegninger er alltid velkomne,
selv om du ikke skriver selv. Så
hør fra deg!
Alle henvendelser til Harley-News vedrørende reportasjer, 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
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kr. 1.300.Alle priser er ekskl. mva.
Leveringsfrist for annonse
materiell er 14 dager etter
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Harley-News.

Manusfrist
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Neste Harley-News
kommer ut ca.
7. oktober.
Forsidefoto:
Red.
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Hei folkens
Vi skriver juli, sola har snudd,
og det går mot mørkere
tider. Nå var ikke dette ment
å skulle være noe negativt.
Jeg regner med at i april, mai
og juni har dere fått kjørt
mange mil, hatt mang en god
prat over et glass eller to
med gode venner, vært på
treff og fester, kaffeturer og
møtt nye og gamle kjente.
Og vi har da tross alt minst
tre måneder igjen med de
samme aktivitetene, i alle fall
på kalenderen. Selv har jeg
passert 7000 kilometer og er
godt fornøyd med det. Siden
jeg har en pode som driver og
tar lappen på lett mc, må jeg
holde meg mest i nærområdet
og stille som privatsjåfør
til kjøretimene en stund
fremover. Men det betaler seg
nok når han blir mobil på egne
hjul. For det er sånn vi må
starte rekrutteringa til miljøet
om vi ikke skal forgubbes, for
så å dø ut. Kjøp motorsykkel
til ungdommen, la de få føle
friheten og vinden i ansiktet.
Det er greit at det er kult med
internett og datamaskiner.
Men det kan ikke måle seg
med det påfyllet ei helg
med gode venner rundt et
bål, ved sjøkanten eller i

fjellheimen, når rammen rundt
er motorsykler, brorskap,
samhold, glede og latter. For
det er da sånn det føles, når
man trøtt og behagelig sliten
lander i sofaen, etter en tur
eller et treff med gode venner.
Det er en form for påfyll, som
aldri kan erstattes med digitale
opplevelser. Og det er vi som
må formidle det til neste
generasjon.
Når dere leser dette, har
startskuddet gått for Nordic
Run. Det starter i år i Finland,
i Saariselkä, etter at Finnenes
International Rally er overstått.
Dato for starten er 10. juli,
og etter hvert kommer de
til Storfjord og Run to the
Arctic Fun.Videre rute finner
du et annet sted i bladet, om
du vil henge deg på. Dette er
en utmerket sjanse til å kjøre
gjennom de nordiske landene
sammen med kjekke folk, og
i tillegg ha med lokale guider
på turen.
Jeg regner med en del av dere
var i Talinn på SuperRally.
Artikler og bilder derfra
kommer i neste nummer. Jeg
forsto på de som var der,
at det hadde vært et bra
arrangement. Nå er det bare

og se framover til neste vår,
da England er stedet. Ellers
maser jeg igjen om at dere må
støtte opp om våre egne treff.
International Rally i Espedalen
er nok overstått når dette
leses, men vi kan fremdeles
by på RTTAF i Storfjord,
avslutninga på Nordic Run og
Final Run på Kyrksæterøra
i september. Late Summer
Run ligger fremdeles brakk,
etter at ågerpris på leie av
treffplass stoppet ildsjelene
på Vestlandet, som tok seg av
dette. Er det en klubb eller
flere der ute, som ser seg råd
for å være teknisk arrangør for
dette treffet, ta kontakt med
noen i styret.
Ellers får jeg gjenta det jeg
alltid gjør i denne spalten. Ta
bilder, skriv en snutt, meld deg
frivillig som DK, bidragsyter til
news, verv medlemmer, tenk
på om du vet av noen som
passer til styremedlemmer
eller andre ting.Vi har
alltid bruk for flinke folk i
organisasjonen, og jeg blir glad
om dere overbeviser meg, at
i vårt miljø er dugnadsånden
enda ikke dødd ut.

flytter, slik at bladet kommer
til ditt nye hjem. Bruk helst
mail, da forsvinner det ikke
i glemmeboken. Mailadr;
medlemskontoret@h-docn.no
Så mye mer har jeg ikke på
hjertet denne gangen. Husk
å kle deg skikkelig når du
skal ut på to hjul blant alle
tullingene. Selv har jeg gått til
innkjøp av en sånn nymotens
dragginbukse. Den er deilig
å ha på seg, sval og god på
varme dager, og tar ikke mye
plass om du skal pakke den
ned. Ingen grunn til ikke å
være beskyttet med andre
ord.Vi er faktisk bare laget av
kjøtt og blod. Og i kamp mot
asfalten, er det garantert feige
lag. Du har tapt uansett. Det
var dagens pekefinger. Så til vi
ses igjen, kos deg med bladet,
nyt sesongen, igjen, ta bilder og
send inn. (Husk breddebilder
til kalenderen.)
Kjør vent og vakkert, vi har
ingen å miste.
CU.
Redaktøren.

I samme slengen maser jeg
også om å melde fra om du
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Den 24. mai var det nok en gang duket
for markering av motorsykkelens dag.
Arrangører i Ålesund var Gange Rolv HD
MC og Aalesund Motorsykkelklubb.
Tekst/foto: Margareth Krumsvik

Bikes and people.

Mange fine sykler var med i kampen om publikums gunst.
Kjentfolk treffes.

Allerede før offisiell åpning
klokka 1100, var det kommet en
god del sykler til Rådhusplassen.
I løpet av dagen var nærmere
300 sykler innom, og det var
stort sett en jevn strøm av alle
typer og modeller hele dagen.
Det var også mange besøkende
av folk utenfor mc-miljøet, og det
er hyggelig å se at så mange er
interessert i hva vi driver med.
Det ble noen trivelige timer
med vafler, kaffe, pølser og gode

historier. Som vanlig fikk folket
stemme fram sine favoritter, og vi
gratulerer Kazy og Inge i Gange
Rolv HD MC med priser for
henholdsvis fineste veteran og
fineste sykkel. Kazy med sin -56
Panhead chopper og Inge med
sin -14 Indian Chief Vintage.
Kortesjekjøring
Etter premieutdelingen var det
oppstilling til kortesje, og denne
var som vanlig et imponerende

skue på sin vei ut av byen. Etter
en kaffepause hos Aalesund
Motorsykkelklubb, dro de fleste
hver til sitt. Som en kar så fint sa
det: ”Vi skal bare hjem og pudre
oss litt, så stikker vi på klubben. ”
Det ble etterhvert
motorsykkelens kveld, og denne
foregikk på mange forskjellige
plasser, før vi alle samlet oss på
Teaterfabrikken. Der hadde
de leid inn Vangsgutane for
anledningen, og disse leverte som

vanlig et forrykende show. Etter
stengetid var det ny runde på
klubbene, og ingen skal anklage
oss for å ta lett på feiringen av
verdens beste framkomstmiddel.
Tusen takk til arrangørene og til
alle oppmøtte for en strålende
dag, jeg gleder meg allerede til
neste år.

En prat over et lite glass.
Stort oppmøte.
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Noen har stor sykkel og andre litt mindre.
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Samling på Esso Sandmoen
hver onsdag i halv fem tida før
dameturen.

Det er bra oppmøte denne
onsdagkvelden.

Only Ladies MC ble etablert 26. mars
2008. De består i dag av 5 ladies, fra
Trondheimsområdet, som møtes jevnlig
for å kjøre en tur på sine motorsykler.
Og de er heller ikke tunge å be, når det
gjelder et bra bikerparty.
Tekst/foto: Johnny Henden

å kjøre med og å være sammen
med andre med samme interesse.
Nå inviterer de andre damer
i Trondheimsområdet til
felleskjøring på onsdager. Da
Harley News utskremte treffer
damene, er det den første turen
de arrangerer og da samlet de
cirka 15 sykler. Ikke dårlig det.

Mye skravling
Planen var å legge ruta mot
Orkanger og Lensvika , men på
grunn av dårlig vær den veien, ble
turen lagt om. De vendte snuten
nordover i stedet, og målet for
turen ble endret til Gråmyra. De
treffes på Esso Sandmoen cirka
klokka 17.30 hver onsdag. Så
er du dame, bor i nærheten og
liker å kjøre sammen med andre
likesinnede, er det bare å henge
seg med.
- Vi kan love en hyggelig
damekveld med mye skravling,
sier Line Michelsen
De har også en egen
facebookgruppe, der tid og mål
for onsdagsturene legges ut.

Pust i bakken.Fra venstre, Kristin
Husby, Anne Grethe Nilsen og Line
Michelsen.
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Som navnet sier, består klubben
av kun damer og de er en ren
Harley-klubb. Medlemmene heter
Ingrid Thoresen, Kristin Husby,
Monica Aa, Anne Grethe Nilsen
og Line Michelsen. De har ikke
noe eget klubbhus, men treffes
på veien, og drar på fester, treff
og turer sammen. Formålet med
klubben er det sosiale, å ha noen
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Hjelmer på, klare for tur.

Gunn Lillian fyller på med væske.
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Uforglemmelig jubileum
I første etasje var det salg av
mat og drikke, og i festsalen
oppe var det satt opp to barer,
slik at folk slapp å stå lenge i
kø. Flere av de flotte damene
til klubbmedlemmene sto på og
jobbet, slik at gutta deres fikk
et uforglemmelig jubileum. Åge
og Vidar spilte opp til dans, og
det manglet ikke på folk som
ville svinge seg. Godt over 200
mennesker fant veien ut til
Grasdal denne kvelden. Onkel
Politi er nok veldig nysgjerrig på
denne klubben og var titt og ofte
innom før festen startet, men
fant fort ut at det ikke hadde
noen hensikt å bry denne gode
gjengen for mye.

Fumble Heads MC.
Svein og Leif.
Stinn brakke.
Anne og Hanne i en koseklynge.

Lørdag 25. Januar feiret Fumble Heads MC
sitt 5års jubileum i Grasdal Ungdomshus
nord for Bergen. Og gjestene møtte
fulltallige opp.
Tekst/foto: Anne Grethe Klungervik
Fumble Heads MC holder til
i Hjelmås utenfor Bergen, og
består i dag av seks medlemmer
og en prospekt. De heter Totto,
Henrik , Frode, Kim Arne,
Tommy, Ronny, og Robert som
fortsatt er prospekt. Klubben
ble etablert 27. januar 2009,
og er en ren Harley-Davidsonklubb. De er nå på utkikk etter
nytt klubbhus, etter å ha vært
strandet på Hjelmås i en gammel
skofabrikk i et par år. I minnet
sitter mange kjekke fester derfra.
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Lang fartstid
Selv om klubben bare er fem
år, har mange av medlemmene
lang fartstid i mc-miljøet.
Noen har vert med i klubber
som Skin and Bone MC, og
Knarvik MC. Felles er at alle
gutta er fra Nordhordland, og
at de alle hadde et ønske om
å starte en ren Harleyklubb
bare for mannfolk. Klubben er
representert på de fleste mcfester i Bergensområdet, og blir
dypt savnet hvis ingen viser seg.
Samtidig er de ikke redd for å
ta en langtur heller, så treff som
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SuperRally er godt besøkt av
klubben.
Høy partyfaktor
Femårsjubileet ble feiret med
høy partyfaktor i gode gamle
Grasdal Ungdomshus. Festlokalet
var så populært i sin tid, at
Salhusvinskvetten til og med
har laget sang om festene der
ute. Wilde MC leide lokalene i
sin tid av kommunen, og hadde
klubbhus der i noen år. Derfor er
ikke veien ut dit ukjent for mcfolket. Det var nostalgi for mange
å være tilbake i lokalene. At
Fumble Heads MC er godt likt,
var ikke vanskelig å se. De fleste
klubber i Bergen og omegn var
representert, og Høyangbjørn
MC kom mannsterke i minibuss.
For å gjøre det lettere hadde
også Fumble Heads MC satt opp
buss fra Bergen sentrum, slik at
gjestene kom seg frem og tilbake.
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Klare for tur.

Det er vel og bra med pengeinnsamlinger til alle slags formål, men det er ikke alltid så
lett å se at pengene kommer fram til de som skal ha dem. I HOG Rogaland satser de på
å gi pengene de samler inn til noen som virkelig trenger å tenke på noe annet, enn den
triste hverdagen de befinner seg i.
Tekst: Kate R. Sunde. Foto: Hog Rogaland

ATV-kjøring var ogå en populær aktivitet.
Opp i høyden.

KOR (Kreftomsorgen i Rogaland)
er en organisasjon for barn
og voksne som er i befatning
med kreft på en eller annen
måte. Enten de selv har/har
hatt sykdommen, eller de har
en i nærmeste familie som
har kreft eller er gått bort
i den forbindelse. Hjemme
hos familien Nygård på Jåtten
arrangerte i år igjen HOG
Rogaland en aktivitetsdag,
dette for femte gang. Det er
familien Nygaard AS som har
et område på Jåtten i Stavanger,
som vi er så heldige å få låne
for å gjennomføre denne dagen.
Det var Nygaard selv som
tilbød seg dette da vi begynte
med denne aktivitetsdagen for
fem år siden. Etter hvert har
det blitt en tradisjon at vi har
arrangert denne dagen, som
er et samarbeid mellom HOG
Rogaland og familien Nygaard.
Varierte aktiviteter
Den 10. Mai i år, fra klokka
ti på morgenen, var vi i gang
igjen. Og vi holdt på til klokka
fire på ettermiddagen. Det
foregikk varierte aktiviteter,
som blant annet å sitte bakpå
med en Harley en liten rundtur
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i distriktet, sitte på med ATV,
stable bruskasser, ansiktsmaling,
hesteskokasting og andre
småaktiviteter.Vi hadde også en
liten premieutdeling til de som
stablet flest bruskasser. Totalt
20 kasser var tilgjengelig, men
det høyeste ble denne gang på
16 kasser. I forkant kreves det
litt organisering med henting
av mat, å sette frem stoler og
bord, ordne grillutstyr, sette opp
telt og lignende, som HOG tar
ansvar for. Dette er slettes ikke
noe stress. Jobben med dette blir
fort glemt, når vi ser de blide og
takknemlige ansiktene til de som
deltar. I år var det påmeldt 88
stykker.Vi har satt et tak på 100
besøkende, men vi tror det kom
noen flere i år, for de var utrolig
folksomt. Men tross det store
antallet, gikk det veldig bra.
Hamburgere, pølser og
brus
Vi serverte hamburgere, pølser
og brus, og så var det noen
kjekke HOG-medlemmer som
bakte kaker til kaffen, som
de pleier å gjøre. Maten og
arrangementet ble sponset av
lokale bedrifter som Nortura,
Coca Cola, Harley Davidson
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Trivsel.

Stavanger, Acona, med give aways,
og ikke minst Nygaard AS. Det
går litt bensin på ATV-ene også.
En stor takk til våre sponsorer.
Ved tidligere anledninger
har også lokale musikere og
tryllekunstnere stilt opp. Her er
det gleden av å gi noe til andre
som er det store. De skal få
nyte en dag der de kan tenke på
noe annet enn sykdom .Vi har
fått gode tilbakemeldinger fra
familiene som har vært med, og
fra bekjente som har hørt om
dette tiltaket, pluss at vi som
bikere synes det er utrolig kjekt
HOG Rogaland synes at å gi
de kreftrammede en dag med
gode minner som de kan ha
med seg til evig, er bedre, enn å
bare ha en innsamling av et eller
annet slag og la overskuddet gå
til KOR. En gavesjekk på noen
tusen kroner, er ikke det samme
som gode opplevelser som
setes på minnekontoen. Denne
opplevelsen de får av oss denne
dagen, kan ikke måles i penger.
Den kan bare oppleves.

En rundtur bakpå en Harley-Davidson etr alltid populært.

Grilling etter alle kunstens regler.

Fra ventstre, HOG Director Kate R. Sunde,Tore Rindalsholt og Morten
Nygaard som representerer Nygaard AS.

Bruskassestablingskonkurranse.
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Headstone MC var
den første klubben
i H-D-miljøet i
Ålesund, og navnet
Headstone har flere
betydninger. I dette
tilfellet refereres
det til grunnsten,
med tanke på at
det var de som
la grunnlaget for
H-D-klubber i
byen. Selv om de
aldri har vært en
ren H-D-klubb, er
det ingen tvil om
at det er i dette
miljøet de hører
hjemme.
Tekst/foto: Margareth
Krumsvik

Klubben teller i dag sju
medlemmer: Roar Indergård,
Malvin Svorte, Geir Rønnestad,
Vidar Pettersen, Eirik Sødergren,
Runar Sæthre og Lars Aure.
Både Geir og Runar er forøvrig
H-D-mekanikere og har hatt
motorsykler både som yrke
og hobby i en årrekke. To av
medlemmene kjører Moto Guzzi,
en tredje har også en Moto

Fra venstre Vidar, Runar, Geir, Malvin, Eirik og Roar. Lars, som er skipper, var i Nordsjøen da vi var på besøk.
Guzzi i tillegg til støytglidaren
(Electra Glide) som brukes
til vanlig. Et par av dem har

sågar hver sin Yamaha, dog bare
beregnet for vinterkjøring.
Karene i Headstone MC har
aldri vært særlig opptatt av
rekruttering, og siden oppstarten
i 1992 har kun én person sluttet
og tre blitt tatt opp.
Leide lokaler
Klubblokalet var tidligere
et bilverksted med navnet
Rønnestad Auto, eid av faren
til en av karene i klubben. Geir
Rønnestad husker godt eskene
med deler i farens bilverksted.
De var alle behørig merket. Ett
eksempel på merking, var en
eske med startere og dynamoer,
og utenpå esken sto d det:
defekt, ellers ok. Dette beviser
vel at eieren var en mann med
god humoristisk sans. De fem
kameratene som var med fra
starten, var titt og ofte innom
verkstedet. Blant annet oppdaget
Rønnestad senior at det i all
hemmelighet foregikk siling av
brennevin i hans lokaler, noe
han likte svært dårlig. Til tross
for den ulovlige virksomheten,
fikk gutta likevel leiekontrakt
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fra 1992, etter at verkstedet var
nedlagt.

Strenge slipsregler
Siden de ikke hadde annet
møblement, avholdt Headstone
MC sitt første møte på en
løftebukk. Det var da navnet
ble bestemt, og fra da av startet
opparbeidelsen av klubbhuset.
De satte opp vegger og delte
inn lokalet i flere rom. Det var
med stor egeninnsats og god
hjelp fra Snorre MC i Molde,
de snart hadde forsamlingsrom
og bar, samt toaletter og
selvfølgelig verksted. Daværende
medlem av Snorre MC, Håkon
Tofte, hadde gått på laftekurs
og ville ifølge Vidar Pettersen
lafte hele verden. Han laftet
blant annet baren i Headstones
klubbhus, med motorsag og
rundtømmer. Denne stod godt
helt til ombyggingen for få år
siden. Fra gamlebaren husker vi
også godt den anselige samlingen
med avklipte slips, resolutt klipt
av tilfeldige og uvitende gjester
som ikke kjente til det strenge

Busser ved klubbhuset.
antislipsregimet. (Møter du opp
på Headstone MC med slips, er
regelen slik at slipset garantert
blir klipt av i løpet av kvelden.
Red.anm.)
Ble huseiere
I 1997 fikk Headstone MC kjøpe
lokalene, og ble dermed eiere av
et utmerket klubbhus på en flott
tomt midt i byen. Klubbhuset
har gjennomgått en omfattende
oppgradering de siste årene, og
er både romslig og velfungerende.
De har gangavstand både til de
andre klubbene og til sentrum,
og befinner seg dermed midt i
smørøyet. Gutta har klubbkveld
hver onsdag, og da kan man
stikke innom for en god prat
og en kopp kaffe. I tillegg
arrangerer de hver høst sin
årlige krabbefest. Da serveres
det skalldyr i de fleste varianter,
det er livemusikk og jeg kan
skrive under på at denne festen
absolutt er verd et besøk.

Denne festen annonseres ikke,
men foregår alltid på nærmeste
lørdag til vintersolverv. I følge
pålitelige kilder, er det alltid,
uansett vær og vind, bål på
stranda på Tueneset denne
kvelden. Det serveres ramsalt
brennsnut (varm kjøttsuppe),
ballprat og fyrverkeri, sistnevnte
oftest i regi av en storkjefta,

langhåra vestnesing. De første
årene pleide Headstone å rigge
opp et 16-manns militærtelt i
anledning solsnu. Men da folks
interesse for å ta det ned igjen
og tørke det var atskillig mindre,
enn tilsvarende for å sitte der og
drikke, droppet de etter hvert
dette.
Karene i Headstone har reist

mye rundt både i innland og
utland. Historiene er mange og
handler om alt fra plaskebasseng
på hotellrom i Italia, til høgging av
sprengte høyttalere på kaikanten
hjemme i Ålesund. Det er alltid
like trivelig hos denne gjengen
og jeg anbefaler alle som ikke
har vært der, å stikke innom ved
neste anledning.

Gamlebaren, med gjester fra fjern og nær.

Solsnufest
Headstone MC har også en årlig
solsnufest på Tueneset i Ålesund.
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Kaffedrikking og litt lyging.
Headstone MC har en hyggelig uteplass utenfor klubbhuset.
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Ut lån [medlemsbibliotek]
Bøker
1. Wolfgang Wiesner:
Harley-Davidson
Photographic History
Denne boka er skrevet av en tysk forfatter, uten at den bærer spesielt preg av det. Den
har engelsk tekst, og omhandler H-D-miljøet både i Europa og USA.
Det er tudelig at forfatteren er en ekte entusiast, og har lagt ned
mye arbeid i forfatterskapet.
Dette er den mest allsidige av disse bøkene, selv undertegnede som har
lest en god del H-D-litteratur fikk seg en og annen aha-opplevelse underveis.
2. Allan Girdler
Harley-Davidson - The American Motorcycle
Tar for seg i detalj 24 forskjellige modeller som forfatteren mener er et tverrsnitt av
Harley-Davidsons sykler opp gjennom tidene. Lettlest og informativ, med mange farge
bilder av høy kvalitet, for det meste av strøkent restaurerte originalsykler. Kan passe
som lynkurs for debutanter i miljøet, men er også egnet til å få ringrevene til å drømme
seg bort over de flotte bildene.
3. Shaun Barrington:
Harley-Davidson - An Illustrated History
En slik H-D-bok som det finnes et utall av.En rask gjennomgang av H-D-historien
med mange svart/hvitt og fargebilder. Syklene som er avbildet er dessverre av en noe
varierende kvalitet.
4. Harry V. Sucher:
Harley Davidson – The Milwaukee Marvel
5. Jerry Hatfield:
Inside Harley Davidson 1903-1945
Denne boka tar for seg historien om H-D-fabrikken fram til 1940. Alle forandringer er detaljert beskrevet år for år, delvis også med hvilke
vurderinger og avgjørelser som lå til grunn for dem. Alt sammen er spekket med autentiske fotoProsjekt1_Layout
fra den gang da, 1av 04.04.13
både sykler,
tekniske
12:00
Side 1
detaljer og interiører fra fabrikken. Anmelderens personlige favoritt! Svart/hvitt bilder.
6. David K. Wright:
H-D Motor Co. Official History
Fabrikkens offisielle historiebok. Delt opp i egne kapitler om konstruksjoner, militærsykler, racing, etc. Boka er noe tunglest, men kan nok
brukes som fasit, da representanter for fabrikken sikkert har kontrollert alle opplysninger. Et stort pluss for kapitlet som innholder alle
modeller som er laget år for år, og hvor mange som er produsert.Svart/hvitt bilder.
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8. Tom Isitt:
En verden med Harley-Davidson
Ei bok på dansk som tar for seg Harley-historien i nyere tid.
Lettlest med mange fargebilder av både folk
og sykler. Boka egner
seg godt for den som
ikke er så stø i engelsk
og vil ha seg et lynkurs
om H-D og kulturen
rundt.
Nyhet!
Biblioteket vårt har
fått en ny bok. Den
har tittelen : Kunsten å
kjøre motorsykkel og er
skrevet av Finn Valgermo,
som forøvrig er et av våre
medlemmer. Kontakt Tove
på medlemskontoret om
du vil låne denne boka.
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RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

GamPromotion.no

7. Allan Girdler & Ron Hussey:
Harley-Davidson Sportster
Boka tar ganske grundig for seg de viktigste Sportster-modellene. Man får også forklart de viktigste
endringene og hvilken tankegang som lå bak de forskjellige avgjørelsene. Den er dessuten skrevet på
en ganske humoristisk måte, det er tydelig at i alle fall en av
forfatterne er en ekte Sportster-patriot. Egner seg godt til moralsk
påfyll for alle likesinnede. Mange flotte bilder i farger.

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

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

stolpen med fjæra til setet som
går i midten.

Sist vi skrev om Pål, hadde han
bygd en meget lekker trike, som
han har fått flere premier for,
blant annet på Custom Bikeshow
i Norrtälje. Denne gangen har
han forvandlet en høyst ordinær
evosportster, til ett kunstverk.
- Det begynte med at jeg fikk
i hende en sportster, som jeg
tenkte jeg skulle bygge noe tøft
av, forteller Pål.
Vi sitter utenfor vakre Riis gård i
Vinterbro og ser på vidunderet,
bare et steinkast unna klubbhuset
til Rulpers Hog, der Pål har
vært medlem i mange år. Tøff er
sportsteren i alle fall blitt.
Noen ganger er det å finne egnet
location for fotoshoot vanskelig,
men denne gangen dukket det så
å si opp foran nesa på oss. For
ordens skyld hadde vi klarert
oppdraget med damen som
bodde i hovedhuset, et fantastisk
flott og stort hus, at vi kunne få
ta bilder der. Hun kunne fortelle

at hennes avdøde ektemann også
hadde kjørt motorsykkel, og hun
syntes bare det var artig at vi
brukte gården som bakgrunn for
bildene.
Bysykkel
Bygget Pål har levert denne
gangen, er helt klart litt i samme
stil som Triken han bygde.
Målet med sportsteren var at
dette skulle være en litt mer
letthåndterlig sykkel, rett og slett
en bysykkel, i hans stil. Ramma
er laget av Parts by Martin, etter
spesifikasjoner fra eieren. Tanken
er laget av Pål selv. Han har brukt
sidene av den opprinnelige, og
så er har han bygd på med tunell
i bunn og topp. Oljetanken har
han banket ut selv, og den har litt
spesiell form. Den er litt lik den
originale oljetanken, men er laget
litt mindre og består av to deler
med en slange imellom. Dette
er på grunn av rammerøret og

”Ekte” diamant
Både oljetanken og bensintanken
har utvendig nivåmåler, et
system Pål også hadde på
triken. Bakskjermen er laget av
ett emne, som ble breddet og
det ble laget nye sider på den.
Sissien har også Pål laget selv. En
skuffeknott i blingbling-stil ble
festet på toppen av den som pynt.
Eksosanlegget er eget design,
og så ble potta sveist på til slutt.
Deretter ble det ble behandlet
med aluminiumscoating. Dette
er ikke bare urolig lekkert, men
tåler også varmen godt. Krona
på tanken dukket opp på Ebay.
Den ble festet på et tanklokk han
kjøpte på Detahtrap Customs.
- Diamanten som er montert på
fant jeg på et marked på Gran
Canaria da jeg var på ferie der.
Den er selvfølgelig ekte vare,
det var i alle fall det selgeren sa,
forteller Pål og ler.
Det sier seg selv at sykkelen må
ha både diamant og krone, siden
navnet den har fått, El Rey, betyr
kongen.
Mange detaljer
Bensinkranen har Pål flyttet på
motsatt side av sykkelen.
- Dette tar seg bedre ut synes
jeg. For å få til dette måtte jeg
borre hull i ramma og sveise
inn et rør. Deretter tok jeg
slangen rundt og gjennom hullet,
forteller Pål.
Fiffig ide synes vi. Batterikassen
er et byggesett han fikk tak i

på Deathtrap Customs, og den
ble modifisert så den passet
på sykkelen. Framskjermen er
ganske minimalistisk, nesten
bare en bøyle. Om den funker
er usikkert, det vet vel bare Pål.
Lakkeringa har han selvfølgelig
tatt seg av selv, og det var mye
jobb, kan han fortelle. Men det
er blitt et flott resultatet. Man
kan se lenge på detaljer og
stadig dukker det opp noe nytt.
Et unikt bygg er det i alle fall

Bensinslange gjennom ramma.
blitt, og vi venter spent på neste
prosjekt, for det er vel sånn det
er. Når noe er ferdig, begynner
nye planer å svirre i hodet. Det
sier i alle fall de som er bitt av
byggebasillen.
Blingblingpynt.

De fleste som hører navnet Pål Steenersen, kobler
nok dette til bygging av motorsykler. Den kreative
karen driver også med tatovering, han maler bilder
og lakkerer og pinstriper biler og motorsykler.
Tekst/foto: Elin Bakk
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Krone med ”ekte” diamant.

Ryddig og pent.

Modifisert batterikasse.

Minimalistisk framskjerm.

Lekker gaffelpynt.

Tekniske detaljer Sykkelreportasje:
Eier: Pål Steenersen
Bygd av: Pål Steenersen
Årsmodell: 1994
Type: Sportster
Motor: 883/1200 orginal
Gearkasse: Orginal 5 trinns
Primær: Orginal
Forgasser: Orginal CV med Joker Machine Luftfilterboks
Tenning: Ultima elektronisk
Eksosanlegg: Hjemmelagd
Eksosventiler: Orginal
Ventilløftere: Orginal
Clutch: Orginal
Ramme: Tegnet selv, lagd av Martin PBM Cycles (Parts by Martin Karlstad)
Krone: Orginal, frisert og lakkert
Gaffel: + 6 tommer orginal
Styre: +8 tommers kult styre
Dekk foran:21 avon speedmaster
Dekk bak: 16 avon
Forskjerm: Ingen
Bakskjerm: Hjemmelagd
Lykt foran: Bates
Lykt bak: Rød
Bremser foran: Orginal skive bremser
Bremser bak: Ultima skivebremser
Tank: Hjemmelagd
Lakk: Flake/Candy/bladgull og pinstriping av eier
Sal: Hjemmelaget

22
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)
Trivsel i baren.

En glad gjeng.

Langgaffel.

Ankomst.

Uten mat og drikke, duger en biker ikke.

Skål.

40

Kule karer på beachparty.
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Navn
Jens Annfinsen
Geir ”Benzin” Henriksen
Laila Helnes
Knut Are Isaksen
Jostein Mo Andersen
Bjørn Erik Lamøy
Cato Andreassen
Per Ole Tranås
Øystein Lorenzen
Inant MC v/Rune
Aage Eriksen
Øystein Aa
Øystein Ness
Åge Stavsøien
Geir Stavik
Jan Kjetil Volden
Jan Nerland
Arild Kleppe
Vegard Glomstad
Magne ”Aron” Bakk
MarianneLundstrøm
Kjell Arne Vole
Hans Arild Kalleberg
Gunnar Knutsen
Ronald Storenes
Sigurd Langeid
Thomas Lindal
Ernst Arvid Seland
Svein Erik Martinsen
Vigleik Jansen
Stig Jensen
Olav Tveranger
Ståle Rønningen
Frode Larsen
Elin Bakk
Vidar Opheim
Kjell Lindberg
Torgeir Løvtjernet
Kennet K. Kraus
Max Nielsen
Bjørn Bjørnsen
Willy Stølen

Hvor
Finnmark
Troms
Troms
Nordland, Sørtroms
Helgeland
Sandnessjøen
Mosjøen
Namsos/Nordtrøndelag
Inherred/Nordtrøndealg
Steinkjer/Nordtrøndelag
Nordtrøndelag
Trondheim, Sørtrøndelag
Trondheim/Sørtrøndelag
Trondehim/Melhus
Møre og Romdal
Molde - Kristiansund
Molde/Møre og Romsdal
Molde/Møre og Romsdal
Åndalsnes/ Møre og Romsdal
Nordmøre/Sør Trøndelag
Melhus – Dombås
Lom/Fjellstøka rundt
Vestfold
Vestfold
Grimstad
Kristiansand
Flisaområdet
Sørlandet
Stavanger
Haugalandet
Bergen/Hordaland
Florø/Sogn og Fjordane
Oppland
Oppland
Elverum/Hedmark
Akershus
Oslo/Akershus
Kongsvingerområdet
Østfold

Nome, Bø, Kviteseid, Seljord. Langs Telemarkskanalen

E18 Telemark/nær Langesundferja
Bergen,Voss og hardangerområdet.

Tlf.
916 11 34
997 23 612
909 16 618
971 35 109
909 53 289
411 05 243
451 93 844/414 23 728
913 85 007
909 79 292
926 61 144
958 69 200
996 04 315
482 86 890
906 72 007
932 86 693
979 76 060
977 38 705
415 33 456
922 27 294
907 72 887
988 71 228
412 60 774
951 99 230
993 96 200
975 14 160
917 75 000
480 29 529
975 07 978
402 45 596
997 21 264
918 57 115
906 49 472
974 68 383
970 66 660
913 84 050
970 73 804
975 39 943
488 99 807
928 84 928
464 25 305
913 69 949/917 40 902
9302 1814
41

Juli
18.-20.

18.-20.
18.-20.
25.-27.
31.-3.

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
Land Riders MC. Land Riders Treffet. Bikerbryllup lørdag.
Info: 970 17 538 www.landriders.no

August
1.-2.
A-Bombers Old Style weekend for gamle motorsykler og
biler. Backamo i Uddevalla. Info. www.a-bombers.com
1. -3.
Hercules MC Jessheim inviterer til 17th Days of Thunder
Live music,Tattoo,Camp,BBQ,Beer & Booze,Dragrace
Info: Herculesmc.com
8.-10.
Sweden, International Rally på Sunbyholms slot i Eskilstuna.
www.h-dcs.se
Back to Basic i badedammen i Follebu
Info : 90115591/97491311
Arr: Pang Mc Gausdal
15.-16. Fellows MC. Cruising og party. Info: www.fellowsmc.com
15.-17. Hagerock nr.17 15. Kånnøl, grill, badestamp,
åpnings-sermoni, tongrock, rolig del. 7-9 band på scenen.
Nordvestlandets argaste treff!
FFT Plassen er Skiltet fra Vestnes.
Teknisk arr: .Shakin Brains MC, Vestnes .
Info tel.95922062 eller følg oss på facebook
22.-24. Rally Nordvest. Langvannet i Elnesvågen i Møre og Romsdal.
Info: www.facebook.com/RallyNordvest
22.-24. Lucifers MC, Høsttreff Info: 92643102
www.lucifers-mc.com
28.-31. Mosten MC. Mosten Race Day, Allingåbro i Danmark.
www.mosten-mc.dk
29.-31. Prowlers MC, Høstfest Info: 40604465

Oktober
4.
Swap-meet, Klett samfunnshus, Info: Frode: 92643102
Robert: 917 87 175 www.lucifers-mc.com
10.-12. Motor Show. Norges Varemesse Lillestrøm.
www.oslomotorshow.no
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

September
5.-7.
Høyangbjørn MC. Sensommer Party i Høyanger.
Info: 57 71 31 40 hbmcf@online.no

Skallebank
oppstår lett når frokosten svelges ned med champis.
Eller så var den alt på plass fra kvelden før, og da må den
jo pleies utover dagen. Men skallebank er bedre enn
rådebank. Og det må være lov til å ta et glass eller fler for
å komme til hektene etter alle tunnellene på Vestlandet.
Fra Late Summer Run, Gudvangen, 2009.

HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» med
skråblikk på alle oss som kjører HD. Galleriet viser
bilder tatt gjennom flere år på tur og treff.
Husk bare at alt i denne spalten presenteres med
et lite smil og i beste mening!
Åsmund Lindal – HDOCN-medlem siden 1987.
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Rabatt-avtaler

HARLEY HØGGER´N

Norges største på brukte Harley deler!
Vi hugger 40 Harleyer i år. Venter inn 24 Harleyer i august.

Motorer, rammer, gaffler, lys, el-nett, skruesett, seter, hjul, skjermer mm.
er,
omm
God s øgg er´n
H
hilsen

Vi sender over hele landet!

ORDRETELEFON 951 88 203

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

Åpningstid:
Man-fre 09-16
Lør 10-14

kr. 2395,Lindstrands
Coolly

Sjekk ut vår webshop
www.biker-shop.no
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Torbjørn Bratts veg 11, 7032 Trondheim • Tel:+ 47 47 34 94 04 • Mob:+47 91 99 81 37
siv@biker-shop.no • www.biker-shop.no • Man.- Fre. kl. 10-18 Lørdag kl. 10-16
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Gudvangen Camping
Gudvangen Camping i Gudvangen, Sogn
og Fjordane (på grensen til Hordaland
50km øst fra Voss) Rabatt 10% på teltplass
/ bobil og 5 % på hytte / rom ved framvisning av medlemskort.
Avtale inngått av Stig Jensen.

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

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

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

MC-SHOP STAVANGER: 20% på
alle drag-specialities deler.
Tlf: 51 82 74 74 Avtale
inngått av Glenn.

SANDMOEN KRO Sandmoveien 3,
7072 Trondheim. 25% på all mat, drikke
kommer utenom. Medlemskort må forevises. www.sandmoenkro.no Avtale inngått
av Øyvind Lien

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

MC-PARTS SWEDEN 5% Rabatt
på hele sortementet. www.mc-parts.se
Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin Bakk.
JEGARD HANDEL AS A-rabatt.
10-40% på div. varer. www.jegard.no Tlf.
butikk i Oslo: 41735000
Avtale inngått av Svein Jørgen Rud
YONAS PIZZA
Radisson Hotel, Sjøgata 7, Tromsø
10% Rabatt på Trømsøs beste pizza ved
å vise H-DOCN medlemskort Avtale
inngått av Børge Moe
OTTA TURISTSENTER Otta i Oppland (3 km nord for Otta Sentrum mot
Dombås) 25% rabatt på teltplass (dusj/
wc ink) og 15% på hytte / rom dersom du
kommer på en Harley. Mer info på www.
ulvolden.no/nosk/index_no.htm
Tlf. +47 61230323 Avtale ingått av Terje
Ulvolden

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

kr. 1195,-

÷10 % rabatt til alle HDOCNmedlemmer”

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

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

Lindstrands
Kech

Caberg DUKE
åpningshjelm
gul/oransje/hvit
kr. 2199,-

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.

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.

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
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
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

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

Bikershop v Siv June Øyen, Trondheim,
tilbyr rabattavtale til H-DOCN`s medlemmer, 10% rabatt på alt, unntatt zodiac
produkter.
Avtale inngått av Øystein Næss
25% rabatt på oljeprodukter fra Sunoco
på Hagia-Karmøy mot fremvisning
av medlemskort. Besøksadresse: Bøneset
Næringspark, 4260 Torvastad. Webside:
hagiakarmoy.no
Nettbutikken MC- senteret gir
15% rabatt på kjøreklær, 10% rabatt på
hjelmer (Shoei og HJC), 10% på bagasjeutstyr (Givi) og 10% på annet/diverse
mc-utstyr til H-DOCN sine medlemmer.
www.mcsenteret.no
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
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

VIANOR STEINKJER:
Bogavegen 18, 7725 Steinkjer,
tlf: 74161300. Dekk og slanger. Ulike
prosentsatser.

49

Rannei Bakk
President

Telefon: 93 01 85 02 - 99 11 85 00 • www.eastcountymotors.no

Hei igjen godtfolk.
Vi har kommet oss godt inn
i sommeren allerede og jeg
kan heldigvis si med et snev av
stolthet: Evighetsprosjektet er
på veien. Opstartsvegringen ble
overvunnet til slutt og jeg er
godt fornøyd med forvandlingen
fra slitt sportster til gøyal
bobber på lavbudsjett. Jeg har
dessverre ikke fått testet ut
hvordan den (og jeg) funker på
langtur siden den første ferieuka
og båtbilletten til Tallin måtte
kanselleres grunnet jobb. Så nå
har man vært på Super Rally pr.
fly og det vil ikke bli anbefalt
som et greit alternativ til sykkel.
Etter pinsehelga og en kritisk

evaluering konkluderer jeg
med at over halve moroa med
SuperRally er borte når turen dit
og hjem igjen, ikke er på sykkel
med gode venner. Selve treffet
derimot var greit organisert.
God og billig mat, flust av kald
drikke og bra musikk. Toaletter
– tja, som det ofte er på slike
store happeninger. Men, av alle
de SR jeg har vært på, er dette
utvilsomt et av de beste når man
tenker på festområde, teltplasser
og nærhet til sentrum. Synd
det ikke var et par tusen flere
deltakere, for det hadde det vært
god plass til. På presidentmøtet
fikk vi vite at på lørdag
ettermiddag var det bare 7500

innbetalte på treffområdet. Hvis
ryktene om avlysning av
SuperRally 2015 har kommet til
Norge, kan det herved avkreftes.
Presidenten i West London
Harley Riders informerte på
møtet om at alt var i rute, og at
de står klare til å ta imot oss i
Lincolnshire 21. – 25. mai neste
år. Etter mye fram og tilbake om
båtruta fra Bergen til Newcastle,
ser det ikke ut som den blir
startet opp igjen med det første,
så vi får en lang tur til SR neste
år. Norwegian Seaways mangler
visst 50 mill. i startkapital, så hvis
noen i H-DOCN har en slik sum
til overs, vil det sikkert bli satt
stor pris på.

DK ansvarlig
har ordet

Hei igjen.

Gjett om vi gleder oss.
Nordic Run er det neste store
for min del , og for mange av
dere lesere også, håper jeg. Så
sett av tid mellom 14. Juli og 3.
august og vær med å kjør hele
eller deler av turen sammen
med gode mc-venner fra hele
Skandinavia.Etter

Ja så var vi alle sammen godt i
gang med sesongen. Her nord i
landet starta det langsomt, men
så var det plutselig full fart og
det kjennes bare utrolig godt.
Motorsykkelens dag i Tromsø
blei avvikla 24. mai, og ble ett
vellykket arrangement.
Når dette leses er Super Rally i
Tallin og Sweden Rock godt over
i historien, og dere skal få lese
mere om det etter hvert.

BÅRD “SKALLE” Markussen
Tlf 473 31 080
bharley6@hotmail.com
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I skrivende stund står syklene
ferdig pakka utenfor og klar for
turen til Tallin, vi er 9 venner
som skal ta ferie videre derfra og
kjøre rundt i Baltikum, Tyskland,
Danmark og Sverige i 4 uker.

Så litt innenriks. I skrivende stund
er det en liten måned igjen til
Internasjonaltreffet i Espedalen.
Teknisk arrangør er i rute og vi
gleder oss stort til hovedtreffet
og årsmøtet.Velkommen til alle.
Nordic Run starter i Finland
10. juli og avsluttes 1. august i
Sverige. Run To The Arctic Fun
er stoppested på ruta 18. og 19.
juli. Bli med på hele eller deler av
ruta, mer info i annonse i bladet,
på Facebook og på våre nettsider.
Da vil jeg til slutt ønske alle
en flott sommersesong – kjør
vakkert. Seeyah!

Vil videre ønske dere alle
sammen en riktig så god sommer,
med mange mil på veien med
gode venner og gode opplevelser.
( Skriv gjerne noen ord om hva
du er med på i sommer, ta bilder
og del turen med oss andre )
Kjør forsiktig og ta vare på
hverandre, vi har ingen å miste.
See you out there somewhere.
Skalle
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei folkens. God sommer til alle dere
der ute. Regner med at dere har hatt
en fortreffelig sesong så langt, og
at ganske mange av dere har vært i
Tallin på SR, som undertegnede også
har vært. Vi har stort sett hatt en
ganske fin vår her i nord, våren kom
seint men godt og slutten av mai
begynnelsen av juni har vært veldig
bra. Så motorsykkelens dag var helt
super i Tromsø, med godt oppmøte
og trivelig stemning. Det blir også
arrangert Nordic run i år, og vi håper
mange hiver seg med. For når du
sitter med bladet i handa, har du full
mulighet til å rekke det. Nordic Ru
deltar på RTTAF i Storfjord 18. - 20.
juli og gjengen med Nordic Run
kjører fra treffet på lørdag, så her
er det mulighet for dere som har
ferie å hive seg med i følget. Ellers
som tidligere nevnt, blir det tur for
medlemmer til Skatvik i Senja den 29.
- 31. august.Vi satser på litt folk og
god stemning. Kommer til å lage en
gruppe på Facebook for mer info, og
for dere som er litt utålmodige, kan
dere alt nå bestille hytte på Skatvik
Camping. På denne turen er det
også lov til å komme med bil, for de
som ønsker det. Kan jo være så som
så med vær her oppe på den tiden.
Ønsker alle hjertelig velkommen.
Fortsatt god sommer og stor klem
fra DK-Laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 97783015

I skrivende stund viser kalenderen
21. mai, og her oppe i den nordligste
delen av landet har vi hatt et par
dager til nå, med temperaturer over
10 grader og snøen smelter rundt
husene som bare det. Det begynner
å gå mot sommer.Vi har hatt en
særdeles treg start på den her oppe
i år. Men når den kommer, kommer
den plutselig. 17. mai med all sin prakt
med flagg og fløyter er godt over .
Motorsyklenes dag her i Hammerfest
og Alta er vel overstått . Får se
om det dukker opp en eller annen
artikkel om dette i neste blad.
Når du får dette bladet i hendene
braker det løs på Run To The Arctic
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Fun i Storfjord. Et arrangement som
er like bra gjennomført hvert år , og
kanskje du rakk å pakke ned bladet
for å ha noe å lese på hvis det dukker
opp et lite ledig øyeblikk mellom
slagene, selv om ledige øyeblikk
kan bli en umulighet, da det er mye
som skjer, og mange man skal treffe
og slå av en prat med. Og håper
jo selvfølgelig flest mulig er med
på Nordic Run i år . For er det en
ting det er nok av, så er det gamle
kjente og nye fremmede kjente. Men
vi alle møtes på veiene og hilser
som vi skulle kjent hverandre i en
mannsalder. Og det er dette som er
så trivelig med dette sykkellivet, man
stopper litt her og litt der. Slår gjerne
av en prat med andre likesinnede, før
man tar veien fatt igjen og kanskje
møtes ved senere anledninger. For
det er ingen tvil, en motorsykkel
er en utrolig lett måte å komme i
kontakt med andre mennesker på.
Det kan være alt fra små barn med
skeptiske foreldre, foreldre med
skeptiske barn, barn med skeptiske
besteforeldre. Eller rett og slett
besteforeldre som en gang hadde
motorsykkel eller en gammel flamme
som hadde motorsykkel og som har
så mye å fortelle og er nysgjerrige på
våre sykler. Alle disse samtalene er
utrolige trivelige og selv om endel av
oss kan se litt skumle ut.Vi har ofte
skjegg, langt hår, i noen tilfeller ikke
hår i det hele tatt, og med eller uten
skinnklær . Det er godt å se at det
blir mindre og mindre fordommer
mot oss. Det virker som om de fleste
mennesker vi møter, ser forbi dette
og opplever oss som gode og snille
mennesker. De fleste av oss har jo
jobb og familie og er bare glade når
barn og voksne kommer bort og vil
se litt nærmere på våre vidundre på
to hjul .Vi biter ikke, så hardt i hvert
fall. Jeg håper alle sammen har hatt
en bra sommer til nå, og får en bra
sommer videre og kanskje treffes vi
langs veiene, med eller uten skjegg.
Hilsen Bukkeskjegg

en finner så og si nesten alltid teltet
sitt. (uten for store problemer.... )
Vi «baikera» er jo sosiale vesener
og trives utmerket i flokk, og tiden
går så alfor fort når en sitter ved
et langbord i skinnet fra et bål og
forteller fra et langt liv langs veien.
Gjerne da med litt god drikke til.
På minussiden så har vi desverre
allerede hatt dødsulykker i år, der
motorsykler har vært involvert. Ikke
alle av disse skyldes den som kjører
sykkel, men regninga i en slik ulykke
er det nok vi som må betale. Så kjære
lesere, bruk hodet og spesielt øynene
når du/dere legger ut på veien.Vi har
ingen å miste.
See’ya at the campfire & drive safe!
Jostein

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

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Ja, så var det sommer I landet da.
Når dette leses, har vel mange av
dere allerede kjørt en god del mil
og deltatt på mange treff og rallies
rundt om. I år var jeg så heldig at
super rally i Estland klaffet med
jobb turnusen min, så avgårde bar
det. Reportasje derfra kommer vel
etter hvert i bladet. Ellers så blir
det nok også flere «småturer» på
undertegnede i vårt eget langstrakte
land. Det gledes. Og la det være
sagt med en gang, disse er for meg
minst like flotte, som disse kjempe
arrangementene som det skrives
side opp og side ned om i den
internasjonale kulørte pressen. En
får bedre kontakt med folk og god
tid til å snakke med så og si alle, og
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Distrikt 4:

Møre og Romsdal

S. og Fjordane, Hordaland

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

veivalg om man trenger det. Jeg har
bodd her i ni år og begynner og bli
kjent i området.
Sommerens store samarbeid mellom
de nordiske landene, er Nordic Run,
er i full gang når dette bladet ligger
i din postkasse. Starten er i Finland
13. juli. Jeg skal henge meg på i
Østersund 23. juli og følge de til Oslo.
Jeg håper på å dra til Eskilstuna på
Svenskenes internasjonale treff, for
der ankommer Nordic run 31. juli, og
treffet er fra den helgen.

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

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

Når dette skrives, har vi nettopp
lagt motorsykkelens dag bak oss. I
Ålesund ble det som vanlig en flott
markering, som du kan lese mer om
et annet sted i bladet.
Har du pakket på sykkelen men vet
ikke hvor du skal dra? Hva med å
henge seg på Nordic Run? Turen går
fra 10. juli til 1. august, og nå i disse
dager skal gjengen befinne seg et
sted nordpå, for så å bevege seg til
Sverige og sørover mot Danmark.
Plakat med kjørerute finnes både
her i bladet og på de respektive
arrangørklubbenes nettsider. Et flott
tiltak av alle involverte.
Ellers så har jeg en plan om å
besøke noen av de mange klubbene
i distriktet framover, iført kamera og
notatblokk. Først ut er Headstone
MC i Ålesund, som du kan lese om i
dette nummeret. Det foregår også
litt sykkelbygging i området, og vi
kommer til å se litt nærmere på hva
de forskjellige tusenkunstnerne har
syslet med i det siste. Jeg håper alle
har hatt en vellykket sommer så langt,
og at vi ved opptelling i høst er like
mange som vi var i vår.
Kjør for all del pent og pass deg for
bilene.Vi ses.

Ja da er sesongen i full gang dere.
Håper H-D-en deres spenner fra i år
også. Noen selger
sin, og andre får sin første. Til
skrekkblandet fryd for mor, kom
guttungen hjem med lappen på tung
sykkel i dag. Men det er kjekt at
ungdommen følger i våre fotspor.
Trodde en stund vi var en utdøende
rase.
Invitasjonene strømmer inn fra alle
kanter av landet, og det settes pris
på. Samtidig vet jeg det er en del treff
som skal avholdes i Sogn og Fjordane
og Hordaland, men finner dessverre
ingen opplysninger på dato enda. Gi
meg en lyd om dette folkens. Det jeg
derimot vet er at 16. mai var det en
knallfest i klubbhuset til Hotchpotch
MC. Kvelden endte i klubbhuset
(skuta) til Pirates MC.Ylva som
skuta heter, skal dessverre selges, og
blir et stort savn blant oss bikere.
Osterøy treffet blir avholdt 8. - 10.
august. Old Timers MC arrangerer
SWAPmeet 23. august. Høyangbjørn
MC har treffet sitt 5. - 7. september,
og årsfesten til No Class MC blir 13.
september.
Klubbkvelder har de fleste, Pale
Raiders har bla torsdager, og
Leikanger MC har satt av fredagene
så begge plasser er det vel råd for en
kaffekopp da.
Invisible MC og Seven Mountains
med flere er i full gang med
natteravnkjøring. Respekt for dem.
Til slutt vil jeg gratulere Birdies MC
med 10-årsjubileet, som skal feires
23. august.

Hilsen Margaret

JENS PETTER LUNDIN
Heisann. Da var sesongen godt i gang.
Håper dere alle har hatt en flott
sesong så langt.Vi trenger fortsatt
ny DK i Nord-Trøndelag, så har du
lyst, eller du vet av noen som kan
tenke seg denne jobben, gi beskjed til
DK-ansvarlig Bård Markussen eller
Elin Bakk. For eget vedkommende,
er jeg godt i gang med ny jobb og
må bare innse at i årets sesong blir
det ikke mye kjøring. Kalenderen
er så og si full allerede, med jobb
reiser i både inn og utland, ukedager
som helger.Men sånn er det. Det
er tross alt jobben som skal betale
den lidenskapelige interessen vår
for motorsykkelturer og treff i lag
med gode venner. Jeg kommer nok
sterkere tilbake neste sesong.
Jeg vil på det sterkeste anbefale alle
å prøve og få lagt inn et besøk på
en av H-DOCN sine treff, husk vi
arrangerer disse treffene for dere. Og
husk å ta bilder, skriv gjerne er par
ord, og send over til Elin.
Ellers så vil jeg ønske dere alle en
fortsatt flott sesong, ta vare på
hverandre og kjør vakkert.
Mvh Avtroppende DK for Nord
Trøndelag Jens Petter Lundin

Distrikt 5:

ernst arvid seland
Tlf: 975 07 978
e-post: ear-se@online.no
Hei alle sammen.
Håper alle nyter denne flotte
årstiden på to hjul. Selv prøver jeg å
gjøre det samme. Det blir for tiden
litt arbeid opp mot kommunen om
møteplass i Kristiansand. Nå vet
de fleste politikere og kommunalt
ansatte, hvem og hva H-DOCN
er for noe. Det er viktig å få frem
organisasjonen vår, slik at folk får vite
at H-DOCN faktisk eksisterer.
Ellers er det masse turer å henge seg
med på rundt om kring i distriktet.
Den klubben som arrangerer de
fleste kjøreturene for oss alle her på
Sørlandet, er Søgne mcklubb. Hilde
og resten av gjengen tilbyr ofte turer
til den ene eller andre begivenheten,
i tillegg til tirsdagskjøringene på
Tangvall I Søgne, kl. 18.00
Følg med på Facebooksidene til
denne klubben, og bli med. Flotte
mennesker å være sammen med.
Vil også minne dere om Oggetreffet,
første onsdagen i måneden. Dit
kommer mange mennesker med mc.
De har vært opp i mot 200 sykler
på disse kveldene, noen ganger enda
flere.
Til dere medlemmer i distriktet, har
dere noe på hjertet, ring meg eller
skriv en mail.
Kjør pent og defensivt, og nyt årstida!

KJELL JENSEN
Mob.nr. 472 89 586

Ikke så mye nytt fra meg denne
gangen. Tornados MC har siden
sist avviklet Lakeside Run med
bikerbryllup, kortesje og alt som
følger med. Jeg har også har også
vært et par turer og hjelpt folk som
har hatt stopp med sykkelproblemer
i området. Ikke store ting , men de
fikk da hjelp, så de kom seg videre
etterpå, og alle var fornøyde.
Ellers vil jeg si god sommer til alle
kjente og ukjente . Kjør pent. Er
mange tullinger i bil som ikke ser oss
på 2 hjul.
Johnny H

Vidar

E-post: kjell_jensen71@hotmail.com
Når dette skrives har våren kommet
for fullt, og alt som kan rulle er ute
i det fine været. Dessverre har vi
allerede hatt noen dødsulykker og
det må være helt forferdelig for de
som sitter igjen hjemme. Tenk på det
folkens når dere er ute på veiene.
Det er noen hjemme som venter på
at akkurat du kommer hjem etter
kjøreturen.
Personlig venter jeg på at ambassaden
ferdigbehandler visumsøknaden
min, og nå er det faktisk ikke mer
enn tiden og veien hvis jeg skal
rekke turen. Jeg krysser fingrene
og håper inderlig at jeg får vært
med over dammen for å få oppfylt
guttedrømmen.
Siste helga i mai var det 10-års
jubileum hos Chieftains MC i
Drammen, og der var de heldige med
fint vær og mye folk. Ellers er det
mye som skjer rundt om kring, følg
med på diverse treffkalendere og kjør
masse og forsiktig.
Hilsen Kjellis.

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

Go out and chase some wind...
De beste hilsener fra DK Ernst.

Hæppy skvætt
Sjølvaste Anne

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

Kjør for livet folkens, så håper jeg
og se så mange som mulig av dere
i løpet av sommeren. Husk treffene
våre.

TERJE RANDEM
Mob.nr. 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
Terje Randem skal være ny DK på
Østlandet når nå Vidar Opheim
legger inn årene og skal konsentrere
seg kun om styrearbeid. Her er litt
om han:
Jeg er 62-modell, gift, har to
barnebarn og er født og oppvokst
i Horten, hvor jeg også bor. Til
daglig er jeg avdelingsleder for NAV
Horten, i tillegg er jeg områdesjef i
HV. Jeg har lang fartstid på mc, har
kjørt både japse og H-D, de siste
10 årene bare H-D, for tiden en
Ultra. Jeg er også medlem i Horten
MC, der jeg er president. Jeg har
vært med i klubben siden 97. Jeg
har lang organisatorisk erfaring fra
interesseorganisasjoner, politikk og
fagforening. Og sist med ikke minst
må jeg tilføye at jeg heier på Enga.
Er det noen som har noe på hjertet,
er jeg med glede bindeledd inn mot
styre og stell i H-DOCN. Ta kontakt.

Vidar opheim
Mob.nr. 97 07 38 04
E-post: vidar.op@hotmail.com
Hallo og god sommer godtfolk.
Ja vi har nå kommet oss godt inn i
sommersesongen og milene tripper
på speedometeret på motorsykkelen.
Våren og starten på sommeren har
jo vært veldig bra her på Østlandet
og man kan jo håpe det fortsetter
fremmover også.
Mange av dere har vært på SR, og
bildene og statusoppdateringer derfra
i sosiale medier, sier meg at dere
har hatt det fint. Litt misunnelig er
jeg nok, men det var ikke mulig for
meg i år.
Men det er mange muligheter for
treff og turer her i distriktet og det
skal mye til før det blir kjedelig. Det
er godt om valgmuligheter, så man
finner alltids noe nye treff og nye
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Lesernes Bilder

Mika ute å lufter choppe
ren.
Foto, Geir Mathiesen.

Konfirmanten. Foto; Jone Da

le.
Shopping på Black Bear Ha
Årgangsvidunder.
Foto, Ernst Arvid Seland.

rley-Davidson Wytheville , Virg

inia. Foto: Anne Lise .

Tångens MC , 2013.
Foto, Margareth Krumsvik.
Tångens .

Foto, Linda Eidset.

Livet i USA. Innsendt av Fro

Snorre MC og Riggen MC
båttur på Moldefjorden.
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de Saxeide.

,
Kai Hugo Lund i Helvete.
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:-

2195

-

895:
Montera högre styre?
Satser med gas- och kopplingsvajrar,
bromsledning och el-kablar mm. Se
hemsidan för komplett förteckning.

Skeleton Hands.
Backspeglar i svart eller kromat
utförande, parvis. E-märkta.

:-

3925

-

165:

-

385:
Fuelpak FP3.
Justerar motorn trådlöst med hjälp av en
I-Phone eller Android-smartphone
Endast för H-D med CAN Bus. Ingen
Dyno Jet-körning behövs. Mer info finns
på www.bikeline.se

Ventiltätningar.
Ventiltätningar till Evo och
Twin Cam från Kibblewhite.

Skull.
Backspeglar i svart eller kromat
utförande, styckvis. E-märkta

-

295:

-

110:

Från
Cone.
LED skyltbelysning i svart
eller eloxserat utförande.

-

625:

Streetfighter.
Handskar i skinn med
kromade beslag.
Short Shots
Black Line

Mugg

:-

4885

95:-

-

595:

Sunday.
Sköna damhandskar
i skinn med brodyr.

Beltdrev på växellåda.
Passar Big Twin med 1-1/2”
beltrem.Komplettera eventuellt
med distans. 30, 32 eller 34 tänder.

Short Shots
Hållare

-

185:

:-

1145

:3865

Termosmugg och hållare.
”Mid-Usa”. I mattborstat,
rostfritt stål, 48 cl.

Slip-ons

Avgassystem till Sportster.
Avgassystem från Vance &
Hines till Sportster 2014.

Big Twin-gaffel på Sportster.
Styrlagerskålar och lager till Sportster 57-81 för
att montera en framgaffel från en Big Twin.

:-

2895

Mer delar på:

www.bikeline.se
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