
Nr. 4 • Årgang 28 • Blad nr. 127

20
14

4-
20

14



Tradisjon tro, arrangeres den 
store MC-messen annen hvert år 
hos Norges Varemesse.
Den første helgen i mars 2015 
dukes det igjen til stormønstring 
for mc-folket i de gigantiske 
messehallene i Lillestrøm.  
- Vi er svært tilfredse med at 
MCF har gitt klarsignal for MC-
messe i 2015 og gleder oss til 
samarbeidet, sier Tommy Larssen, 
prosjektleder for MC-messen. 
Bransjen kan så langt i år vise 

til gode salgstall og det er mye 
som tyder på at den fine veksten 
fortsetter. Det lover godt 
for neste års MC-messe, sier 
arrangørene. 
- Planleggingen av neste års MC-
messe er i full gang sier Larssen. 
Vi vil videreføre linjen med 
høyt aktivitetsnivå for publikum 
og vil også denne gang stille 
en hel hall til disposisjon for 
motoraktiviteter for både store 
og små, avslutter prosjektlederen.
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Klart for MC-messe i 2015
Motorsykkelimportørenes forening (MCF) 
og Norges Varemesse har besluttet å 
arrangere MC-messen 6.-8. mars 2015. 
Messen arrangeres hos Norges Varemesse 
i Lillestrøm.
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Redaktøren har ordet

Jappjapp, snart høsten, og 
sommeren har som vanlig gått 
alt for fort. Nå skal det sies at 
det er blitt mange fine turer, 
mange artige treff, mye fliring 
og gode øyeblikk. Disse legges 
godt til rette i minnet, og kan 
tas frem og snuses litt på når 
det blir mørkt og kaldt etter 
hvert. 

Denne sommeren har vært 
fantastisk. Den har vært bra 
her på Østlandet, men enda 
bedre liker jeg at de som til 
vanlig ikke blir tilgodesett 
med dag etter dag med over 
tjue grader, har hatt akkurat 
det. Jeg unner de det virkelig. 
Det hjelper også på at høsten 
er fantastisk mild og fin, 
og velsignet fri for regn. To 
høsttreff har jeg vært på, og på 
det ene lå jeg i telt i september 
og opplevde faktisk at det 
ble for varmt i soveposen. 
Eventyrlig. Turen til Final Run 
på Kyrksæterøra i midten av 
september, var også en fin tur. 
Litt kaldt tidlig på morran bare, 
men da får man bare stoppe på 
en bensinstasjon og drikke noe 
varmt. Og hjemturen gjennom 
Rendalen i gnistrende høstvær 
med sommertemperaturer, 
var en super avslutning på 
sesongen. 

Jeg har ikke tenkt å parkere 
helt enda da, noen småturer 

skal jeg vel få til, når bare 
bladet er levert til trykk, og 
stressfaktoren synker ned på 
et levelig nivå. 
For jeg vet jo det før hver 
blad, at datoen det skal 
være ferdig kommer. Likevel 
utsetter og utsetter jeg til det 
virkelig haster og da kommer 
kreativiteten kastende på meg 
som en høststorm. God tid er 
lik ikke noe gjort. Sånn er det 
bare. Men ferdig ble jeg denne 
gangen og gitt.

Jeg er heldig. Den jobben jeg 
har må vel være den mest 
takknemlige i hele verden. 
Jeg får reise rundt med 
motorsykkelen min, som jeg 
bare digger å kjøre. Jeg får se 
nye steder,  treffe masse kjekke 
folk, og blir servert mat, jeg får 
sengeplass, jeg blir tatt med på 
sightseing, og jeg får skrive om 
og besøke en hel haug med 
kreative mennesker, som gjør 
dette for å følge drømmen 
sin. Bygge sykler, kjøre på 
turer, drive i klubb, osv… 
Og så tenker jeg av og til på, 
hva om jeg hadde helt andre 
interesser? Jeg nekter å tro at 
de som bruker all fritid på en 
hytte, eller på en campingplass, 
med lik grilldress som gubben, 
og helgas store spørsmål er 
om man skal grille koteletter 
eller hamburgere, har et like 
givende liv som oss som er 

hekta på motorsykkel? På 
den annen side er jo smaken 
forskjellig da. Jeg er i alle fall 
meget fornøyd.

Står du på en fjelltopp med 
kaputt motorsykkel, som 
ikke kan fikses på stedet, er 
man bare en sms eller en 
telefonsamtale unna redningen. 
Etter en stund er sykkelen 
hentet med henger, man får 
mat og drikke.  Til og med 
låne bort motorsykkelen sin 
til likesinnede, er det folk i 
dette miljøet som gjør, når en 
bikerbror er i nød. Er det noen 
andre steder du finner sånne 
handlinger, spør jeg. Så husk 
alle sammen, bruk tida til å 
nyte det livet og det samholdet 
vi i dette miljøet har. For det 
er faktisk helt unikt.  Og det 
er vårt.

Når høsten nå straks er over 
oss er det viktig å holde motet 
oppe. Det foregår fremdeles 
masse hver helg. Å besøke 
en klubb for et hyggelig lag, 
eller bare en kaffekopp, gjør 
ventetida til sesongen er i 
gang igjen kortere Se gjennom 
bildemapper og send gjerne 
inn noen og litt tekst til bladet 
om du har opplevd noe du vil 
dele med oss andre. Når du 
har vært på tur, og iler bort 
til pc-en for å dele turen med 
facebookvennene dine, eller du 

sitter med telefonen mens du 
stopper. Tenk på om dette kan 
være noe for News først, spar 
et par tre bilder og send de 
til news@h-docn.no , gjerne 
med en liten tekst. For da blir 
redaktøren så glad.

Andre helga i oktober er det 
Oslo Motorshow, og vi blir 
som vanlig å finne på stand 
med kake og vervebrosyrer. 
Stikk innom oss da vel.

Husk å forandre adresse 
om du har flyttet, og får du 
ikke bladet, ta kontakt med 
medlemskontoret@h-docn.no

Da har jeg ikke mer på hjertet 
denne gangen.
Til vi ses – take care…

Redaktøren

Leder

Oslo Motor Show fyller i år fem år, og har vokst seg til 
å bli Norges største publikumsmesse med over 31.000 
publikummere i fjor. Arangørene ønsker seg nok nye 
besøksrekorder i 2014. H-DOCN fikk også i år en invitasjon 
til å stille stand, og vi tar med kake og vervebrosjyrer og 
stiller som vanlig. I løpet av tre messedager møter bransjen et 
publikum med stor interesse for; motorsport, amcar, streetcar, 
trucks, bikes, classic, ny-bil, rekvisita- og utstyr. Her er det mye 
å se på og mye å oppleve. 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å stikke innom stand og 
smake på medlemskaka og slå av en prat. Og er du ikke 
medlem enda, fikser vi det også. Kake serveres til medlemmer 
så lenge lageret rekker.



7
Nr. 4 - 2014

6

Første reisemål var Havana, 
hvor vi skulle røyke sigarer, 
drikke Mojito og Cuba libre. 
Selvfølgelig måtte vi også få 
med oss litt historie og se på 
romproduksjonen i landet. Men 
det største var å spise god mat 
på ulike Paladares, kjøre gamle 
amerikanske biler, samt og sjekke 
ut Harley-miljøet i byen. Vi fant 
en gjeng Harley entusiaster, og 
de var ikke tunge å be, men viste 
oss vei til deres nasjonale Harley-
president Adolfo R. Priete Rosell 
i Havana.  Adolfo inviterte oss 
hjem til seg, og viste oss stolt sin 
egen Harley-Davidson-garasje.

Stor fattigdom
Adolfo fortalte at mange har 
solgt sine Harleyer på grunn av 

stor fattigdom i landet.. Store 
handelsskip ble fylt med Harley-
Davidsonsykler, som utlendingene 
kjøpte opp til spottpris. Han 
solgte selv to, noe han angrer 
bittert på. Derfor er det få 
Harleyer på Cuba i dag. De som 
har bevart Cubas Harleykultur 
blir kalt  «Harlistas».  Adolfo 
fortalte at det har vært 
vanskelig, om ikke umulig å få 
tak i reservedeler. Derfor har de 
måttet bruke det de hadde for 
hånden. Det var ikke uvanlig å 
bruke et bildekk eller et  rør fra 
en barnevogn, for å bli hjulpet. 
For noen er Harleyen deres 
eneste framkomstmiddel.  Gamle 
deler fra rustne gamle sovjetiske 
og asiatiske sykler har også blitt 
brukt, når noe skulle repareres.  

Populær mann
- Cuba er  ikke så stort, så om 
vi tar oss god tid, bruker vi bare 
et par dager på å kjøre gjennom 
landet sier Adolfo.

Selv har han reist mye, og har 
venner rundt om i hele verden. 
Reisen til Europa og Danmark 
var det han satte størst pris på, 
og han viser oss mange bilder 
fra turen. Veggene i garasjen hans 
er fylt av bilder, emblemer og 

plakater fra mc-turer og Harley-
Davidson klubber. Han har også 
en egen Facebookside på nettet, 
men vi kunne likevel ikke bli venn 
med han, fordi grensen hans nå 
var nådd for antall venner.

Utviklingen er nå på full fart 
også til Cuba, og vi anbefaler de 
som vil oppleve Cuba som det 
spesielle landet var gjennom Fidel 
Castro sitt regime om å reise 
snart. 

I mars 2014 møttes 10 eventyrlystne 
bikere på Gardemoen for å ta 
direktefly til Cuba. Gjengen besto av 
enkeltmedlemmer fra Company MC, Old 
Timers MC, Postgarasjen MC, Hotchpotch 
MC, pluss noen til. 

Tekst: Sjølvaste Anne G Klungervik 
Foto: Sjølvaste Anne G Klungervik/Rita Pedersen

Gjengen på tur, fra venstre,  Anne Grethe, Jan Helge, Torill, Helge, Knut, Rita, 
Janne-Merethe, Lars, Julie og Per Øyvind

Standsmessig skyss.

Adolfo viser fram bilder.

Gutta på tur, sammen med Adolfo.

Jan og Lars er lykkelige omgitt av rom i bøtter og spann.

Cars, Cuba.

I mc-garasjen til Adolfo.

Palmeklatrere.
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For oss som besøker mange 
klubber i østlandsområdet, er 
gutta fra Asator MC ofte å treffe 
på andre klubbers arrangementer. 
De kjører ikke bare rundt 
på treff om sommeren, men 
tilbringer også mange timer i 
bil i vinterhalvåret, for å besøke 
sine MC-venner. Klubben startet 
som en motorsykkelinteressert 
kameratgjeng, og de hadde 
eget klubbhus før klubben ble 
startet. I 2004 ble de etablert 
som en klubb, og de tok navnet 
Asator, siden mange av klubbens 
medlemmer har lest norrøn 
mytologi, og er fasinert av denne. 
Klubbhuset lå i et industribygg 
nær sentrum av Stavern. Her 
holdt gjengen i Asator MC til 
helt frem til 2012. Det nye huset 
ble kjøpt på slutten av 2011, 
og har en tomt på 2,5 mål. Det 
ligger landlig til på veien ut mot 
Helgeroa, cirka en mil utenfor 
sentrum. 

Byggedugnad
Huset ble pusset opp etter alle 
kunstens regler, og i 2012 ble 
den første sommerfesten holdt 
her. Det nye klubbhuset har 
perfekt beliggenhet i forhold til 
naboer og de siste månedene har 
de også satt opp et to etasjers 
verkstedbygg på dugnad, med 
grunnflate på hele 150 kvadrat. 
De regner med at før vinteren 
setter inn, har de bygd ferdig 
første etasje av verkstedet, slik 
at de kan flytte inn syklene. 
Hva andre etasje av bygget 
skal brukes til, har de ikke helt 
tatt stilling til enda. Asator 

MC betegner seg ikke som en 
typisk byggeklubb, men de fleste 
modifiserer og skrur på sine egne 
sykler og mange av medlemmene 
reiser mye. En gang i året har de 
en fellestur, som kalles Asatur. Da 
kjører de gjerne 140 – 150 mil 
på ei langhelg. Turen starter etter 
jobb på torsdag, og da drar de 
ikke til noen klubb, men har en 
fin helg i hverandres selskap. 

Folk strømmet på
Allerede onsdag før jubileet, var 
de første festdeltakerne på plass, 
og det fortsatte å strømme på 
med folk hele helgen. Den lokale 
bonden, som er nærmeste nabo, 
var behjelpelig med utlån av en 
del av et jorde til teltoppsetting 
den helga treffet foregikk.

På  festen lørdag kveld ble Stian 
fullverdig medlem, og på Asaturen 
2014 kom også Ove og Jan 
inn i varmen som medlemmer. 
Dermed teller klubben nå 11 
fullverdige medlemmer, en 
prospect og tre hangarounds. Fire 
av de opprinnelige medlemmene 
er fortsatt med. Det er Morgan, 
Petter, Tom Kristian og Roger H.

Variert musikkprogram
Drøye 300 betalende gjester 
hadde vært innom da søndagen 
opprant, pluss at de hadde et 
femtitalls gode hjelpere og 
musikere, som var med på å 
gjøre helga perfekt. Først på 
scenen fredag sto to lokale karer, 
Kim og Pål. Disse to trubadurene 
sørga for liv og røre fra scenen, 

og ble avløst av bandet Amok 
senere på kvelden. Dette bandet 
består blant annet av Ove fra 
klubben på vokal og gitar, og 
Øyvind, som er prospect, på 
trommer. (Han ble for øvrig 
prospect på festen.) Som om ikke 
dette var nok bikere i bandet, 
er bassisten i tillegg prospect i 
Baglerne MC. Lørdag på dagen 
var Don Tomaso fra Midgard MC 
på plass, og underholdt i noen 
timer. Den helga sommerfesten 
arrangeres, passerer deltakerne 
til et veteranløp for biler og 
motorsykler, kalt Glaløpet, forbi 
nede ved veien til klubbhuset.  
- Da er det tradisjon at bord, 
stoler og kaldt øl flyttes ned til 
veien, der treffdeltakerne kan 
sitte og hoje og skrike og se 
på kjøretøyene som passerer, 
forteller Morgan. 
Senere på dagen gikk Savage 
Bastardos på scenen. Dette er 
husbandet til Savage MC. James 
Band fra Kristiansand kom sist 
på scenen og dro det hele i havn, 
så folket fikk rocke ut i de små 
timer.  

Høy trivselsfaktor
Det var ingen tvil om at publikum 
koste seg på den idylliske plassen, 
der det var full servering med 
kaldt drikke, grilltallerkener, live 
band og ellers alt en kan forvente 
seg på en slik feiring. Klubben 
arrangerte en limousintur for 
de som hadde utferdstrang og 
ville se seg om i området. Et 
basseng var også på plass, hvor 
treffdeltakerne kunne avkjøle seg 
i solsteiken. Vi stiller oss i rekken 
av gratulanter, og takker for oss.

Godt besøkt 
10-års jubileum

Asator MC i Stavern feiret i sommer 
at klubben ble 10 år. Dette skjedde på 
den årlige sommerfesten helgen 18. -20. 
juli, og de hadde selvfølgelig bestilt flott 
sommervær hele helgen.

Tekst: Elin Bakk/ Harald Sole
Foto: Elin Bakk/Harald Sole

Verkstedbygg in progress.

Klubbuset.
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Trivsel i knallvær. Treffdeltakere heier på vetranløpdeltakere. Foto, Harlad Sole.

Poweplant er i gang. Limoskyss. Foto, Harald Sole.

Amok på scenen.Festprat.

Trener til lekene. Vaffelsteiking er en fin lørdagssyssel 
på treff.

Et hyggelig motorsykkelpassiar over 
et glass.

Lekker panne. Hydragutter.

To gode venner.Lavvokos.



Campingen var på parkflatene 
rundt denne sentrale bygningen. 
I det hele tatt var dette en veldig 
flott treffplass. Været var litt 
skiftende både på torsdag og 
fredag, men ut på lørdag ble det 
en tydelig endring til det bedre. 
Ikke det at været la noen demper 
på festlighetene, det var masser 
av plasser man kunne sitte og 
juge, selv om det kom en skur. 
Men lørdag ettermiddag ble 
det bedre temperatur og skyfri 
himmel, og da slapp folk seg litt 
ekstra løs.

Overdimensjonert
Selve arrangementet forløp 
ganske greit. Rent teknisk 
var det ikke mye å sette 
fingeren på.  Det eneste jeg 
bemerket meg, var at de nok 
hadde ”overdimensjonert” litt. 
Treffplassen var nok perfekt for 
15 000 besøkende. Når det da 
blir cirka 8000, blir det litt tynt 
i rekkene rundt omkring. Men 
det satt ikke nevneverdig preg 

på stemningen, og folk så ut til 
å hygge seg. Det var en god del 
nordmenn å se. Jeg observerte 
mange av de faste SuperRally–
traverne, og det var greie 
delegasjoner fra Østlandet, Midt-

Norge og fra Nord-Norge.
Neste år er Super Rally i 
Lincolnshire i England. Vi får håpe 
det kommer på plass en ferge 
fra Norge til England innen da, 
ellers er jeg redd det kan bli 

langt mellom de Skandinaviske 
deltagerne. Det er en lang vei å 
måtte reise via Holland/Frankrike 
for å ta seg dit.

Herfra var det nesten 
gangavstand til sentrum og den 
fantastiske gamlebyen. Det gikk 
strie strømmer med folk fra 
treffet inn til byen hele helgen, 
så de lokale serveringsstedene 
hadde nok en ”all-time-high” 
helg. Arrangørene er en av de 
yngste klubbene i føderasjonen, 
men likevel knyttet det seg fra 
min side en del forventninger 
til arrangementet. Jeg har hatt 
litt innsyn i forberedelsene til 
treffet, og hovedpersonene Pelle 
og Pär er rutinerte ringrever. 
Pelle har vært med å arrangert 
to SuperRally tidligere, samt flere 
andre større mc-arrangement, 
og var den som hadde regien i 

Estland. Pär er utvandret svenske, 
som har bodd i Estland i mange 
år, og er sjefen i klubben, og en 
durkdreven forretningsmann med 
pasjon for Harleyer.

Ankom i skybrudd
Jeg ankom sammen med finske 
venner tidlig torsdag kveld. 
Det var cirka fire kilometer fra 
fergen til treffet , og på den turen 
forandret været seg fra strålende 
solskinn på fergekaia, til pissregn 
på treffplassen. Det var kort og 
godt et skybrudd i emning, så det 
var bare å få parkert syklene og 
komme seg under tak.  Heldigvis 
var det masser av plasser å søke 
ly, og med ølkraner nesten bare 

en armlengde unna, var ikke 
regnet noe problem. Etter en 
times tid, lettet det, og teltet 
ble slått opp, og festen kunne 
fortsette ut i de små timer.

Flott treffplass
Treffplassen var som sagt et 
parkanlegg, med en imponerende 
bygning, som var scene på 

ene siden og restaurant på 
”baksiden”. Ikke siste årsmodell 
riktignok. Dette var nok noe som 
var besluttet bygd av folkene 
i Kreml. Hele parken hadde 
en monumental dimensjon, og 
det var plassert ut byster og 
kunstverk rundt omkring. Den 
blir til vanlig  brukt til konserter 
og andre arrangementer. 
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Årets SuperRally gikk av stabelen i 
Estland, og  Harley-Davidson Club Estonia 
hadde valgt å arrangere treffet i en park i 
utkanten av sentrum av Tallinn. 

Tekst/foto: Steinar Settemsdal

Noen kjente H-DOCN ansikter stikker seg frem i mengden. Sykler og telt på alle kanter.

Sykkelstudering, her en flott ol’ school Sporty fra Finland.

Selv om det var over 8000 deltagere på treffet, kunne det oppleves litt 
spinkelt foran scenen. Det var store dimensjoner over anlegget



Fredag ettermiddag kom 
delegasjonen fra årets Nordic 
Run til treffplassen, ledet av Road 
Captain Benzin-Geir. I overkant 
av 30 sykler kom i følge fra 
Finland, hvor de hadde surret 
rundt i de finske skoger noen 
dager. Her var det både finner, 
svensker, dansker og nordmenn. 
Det ble ytret noen kommentarer 
på at de bare fikk en natt på 
treffet, men det skal sies at de 

utnyttet den bra. 

Trofaste slitere
Lørdag morgen dro følget 
videre med retning Lofoten, 
sannsynligvis var det kommet til 
noe sjeler til i løpet av morgenen. 
Det var et imponerende skue 
da de dro i vei i samlet flokk . 
Også i år var vi så heldige å få 
besøk av mange finner, og det 
er noen ringrever som etter 

hvert har mange oppmøter den 
tredje helga i juli i Storfjord. 
Ilkka og Veli-Matti har begge 
vært 15 ganger. Det vil si at de 
har bare misset ett treff siden 
starten. Begge fikk overbragt en 
oppmerksomhet i forbindelse 
med «jubileet», noe som var 
umåtelig populært.

Gikk på skinner
I år hadde man satt opp band 
kun på fredag kveld, og bare DJ 
på lørdag. Det var ikke mange 
kommentarer på dette,  da 
lørdagskveldene ofte har en litt 
roligere profil enn fredagene, 
siden mange skal opp tidlig og 
trenger å være klare i  toppen. 

Så får vi se om det blir standard 
løsning for treffet fremover. Selve 
arrangementet gikk på skinner. 
H-D-Garasjen har etter hvert 
en imponerende rutine på å få 
tingene til å fungere som de skal. 
Det er nesten ikke en eneste ting 
å sette fingeren på. Vi tar av oss 
hatten for denne gjengen som 
står på midt i sommerferien, for 
at vi skal ha litt moro å se frem 
til hele resten av året.
Gjestene viser også at de setter 
pris på innsatsen med å komme 
tilbake år etter år, og det er bare 
blide fjes å se hele helgen. Så da 
satser vi på reprise neste år igjen, 
samme tid- samme sted.
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Anlegget.

Gode gamle shovler og rutinerte sjåfører. Mye fint å se på, både dag og natt.

Tårnet var en del av sceneanlegget. Gode russiske linjer, hentet rett fra 
grensepostene etter det gamle jernteppet.

For 16. gang var det Harley-samling 
på Hatteng i Storfjord i midten av juli. 
Cirka 200 sykler møtte opp til dette 
tradisjonsrike arrangementet. Og været 
var denne gangen slik, at enkelte dristet 
seg til å klage på at det var for bra til å 
passe inn i Arctic.

Tekst/foto: Steinar Settemsdal

Det 16. 
Run to the Arctic Fun
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Veli-Matti og Kalle, har vært mange ganger i Storfjord, det var Veli-Mattis 
15. gang.



17
Nr. 4 - 2014

16

Folk koser seg i sola.

Ilkka og Marsa fra Finland. Ilkka har vært på RTTAF 15 ganger.

Fredag kveld var den store kvelden på årets treff.

Lørdagen satte godværet inn, og det ble god stemning rundt i leiren.

Også i år stod morsomme konkurranser på programmet.

Idyllisk når godværet er på plass. Benzin-Geir ble utnevnt som road-captain for Nordic Run-gjengen, 
så snart man kom til den norske grensen.



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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– Hvorfor har ikke vi som kjører 
Harley-Davidson vår egen fest-
drakt? 

Akkurat det spørsmålet stilte 
frisør Rannei Bakk da hun bistod 
Evelyn Vitsø med pynting av hår 
da Hemne Tradisjonssøm presen-
terte bruradrakten for Hemne 
for to sommere siden. 
– Jeg flirte litt med det samme. 

Men så satte tanken seg. Ja, hvor-
for ikke, forteller Evelyn Vitsø. 

Bunadsekspert
For å plassere de to kreative da-
mene: Rannei Bakk er fargerik fri-
sør av yrke, men har motorsyk-
kelinteressen for Harley-Davids-
on i blodet. Hun kjører hundrevis 
av mil langs norske, nordiske og 
europeiske veier hvert eneste 
år. Medlem i Tornados MC på 
Kyrksæterøra, og president i 
H-DOCN – Harley-Davidson 
Owners Club Norway. 
Motorsykkel er ikke det vi først 
og fremst forbinder med Eve-
lyn Vitsø. Derimot har hun en 
ekte kjærlighet for bunader og 
festdrakter som identitetsska-
per og tradisjonsbærer. Via sitt 
firma Hemne Tradisjonssøm har 
hun blant annet skapt Hemne/
Aure-bunaden for kvinner og 
menn basert på historiske røtter, 
og rekonstruert bruradrakt for 
Hemne. For sitt arbeid ble hun 
tildelt Hemne kommunes kultur-
pris i fjor. 
Det er ikke til å unngå at hjulene 
ruller raskt når to damer av slikt 
kaliber kommer sammen. 
I fellesskap har de i løpet av to år 
designet stasplagget med det offi-
sielle navnet H-DOCN festdrakt. 

Strenge rammer
Evelyn har vært i fyr og flamme. 
Bokstavelig talt, da det mest 
fremtredende element på fe-
strakten er flammer innvevd 
nederst på skjørtekanten. I oran-
sje og rødt, helt i tråd med Har-
ley-Davidsons logo og symbolikk. 
– Siden dette er en festdrakt 
har ikke bunadsnemnda vært 
involvert. Men både for Rannei 
og meg har det vært viktig å 
forholde oss til Harley-Davids-
ons symboler, lover og regler. Vi 
har vært kreative, men innenfor 
strenge rammer. Og fargerike 
damer i dette miljøet fortjener 
noe skikkelig. Skal man designe 
en festrakt kan det ikke være 
bare fjas, understreker Evelyn. 

Krøllfri
Drakten skal kunne pakkes ned 
i en sideveske uten at den blir 
krøllete. Absolutt ingenting er 
overlatt til tilfeldighetene. I sam-
råd med Krivi-Vev på Tingvoll 
ble det laget et skjørtestoff av 
ull og silke, som krøller lite. Ut-
fordringen var å få vevd inn de 
essensielle flammene, noe man 
lyktes svært godt med.  Stakken 
har skinndetaljer, er smal i livet 
og med utsving. Tilhørende er en 

Hvordan kombinere behovet for et prak-
tisk stasplagg i tråd med en lidenskapelig 
interesse for motorsykkel av typen Har-
ley-Davidson? Jo, Rannei Bakk og Evelyn 
Vitsø fra Kyrksæterøra designet en fe-
strakt i særklasse. 

Tekst: Edna M. Hovden, Søvesten Media
Foto: Eirin Rustli

Lager festdrakt til 
H-DOCN-folket
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enkel svart silkebluse, som er feminin 
i snittet. Samt en skinnvest av solid 
kvalitet. 
En festdrakt må selvsagt ha sølv som 
tilbehør. Evelyn og Rannei har i samar-
beid med gullsmed Karlgård i Trond-
heim fått laget øredobber og smykke i 
oksidert sølv.
– Karlgård tok oppgaven på strak arm. 
Sølvet er laget som sol med flammer, 
og går også igjen i sølvet på skinnveska 
som hører til, beskriver Evelyn.  
I tillegg er festdrakten prydet med 
et bredt skinnbelte. Beltespennen 
er i sølv og formet som logoen til 
H-DOCN, mens stolpene i beltet er 
formet som Harley-Davidson-logoen.

For H-DOCN medlemmer
Resultatet har blitt en festdrakt som 
er enkel i det svarte, men med en 
fargeeksplosjon i flammer som gjør 
antrekket stilren og komplett. Og 
festdrakten har definitivt skapt po-
sitiv oppmerksomhet. Om Hemne 
Tradisjonssøm får flere bestillinger på 
kvinnedrakten, bør det ikke komme 
som en overraskelse. Samtidig har 
karene gjort det klart at de ønsker 
seg sin egen variant. Foreløpig kan 
festdrakten bestilles av medlemmer i 
Harley-Davidson Owners Club Nor-
way.  Markedet er imidlertid enormt. 
– Har du fundert på hvilket potensial 
denne festdrakten har?
– Jeg tør nesten ikke tenke på det, ler 
Evelyn, som velger å ta et mulig rush 
av bestillinger som det kommer. 

Bunadspris
Hvorpå begge de kreative kvinnene 
poengterer at det ikke er noe must at 
alle tilknyttet Harley-Davidson Ow-
ners Club skal anskaffe festdrakten. 
Likedan som en bunad, skal man føle 
seg unik og spesiell.  Vevd og håndlaget 
av naturmaterialer som silke, ull, skinn 
og med mye sølv, er H-DOCN fest-
drakten av høy kvalitet, enestående i 
sitt slag, og ikke masseprodusert. 

Førsteutgaven eies av Rannei. Og står 
festdrakten på ønskelisten, er det 
snakk om bunadspris. 
Rannei har allerede ikledd seg stas-
plagget to ganger. Først under et bryl-
lup som ble holdt i Tornados lokaler 
tidligere i sommer. Og senere under 
kongeparets besøk i Aure. 

– Yes! Jeg er så fornøyd, og føler meg 
både fin og spesiell med denne på. 
Evelyn har gjort en veldig god jobb, og 
har tolket oppgaven akkurat slik jeg så 
for meg, påpeker Rannei. 
I november reiser hun til president-
møte arrangert av Harley-Davidson 
Club i Warszawa i Polen. Kjolen er 
klar. Vest av skinn så klart.

Veske.

Smykke og ørepynt.

Belte og veske.

Flammer.
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TCX CUSTOM 
GTX   

1795 kr

CUSTOM DELUXE  
499 kr

CROSS 
1895 kr

PLÅN-
BÖCKER  

199 kr

TM

Äkta 
kevlar® 

från  
DuPont™

Draggin är originalet

SITTDYNOR 
AIRHAWK 

från  995 kr

INDIANA   
3295 krSONNY  1599 kr

BIKER JEANS  
dam & herr  1695 kr

BRANDO  
ORIGINAL  

dam & herr  2395 kr

DRYBAG 
EXKLUSIV  

ROX Y  1995 kr
Klassisk 

biker-jacka i 
fashionmodell fler färger finns

fler modeller 
finns

SEGURA RETRO  
3995 kr

Reservation för tryckfel, slutförsäljning 
och eventuella prisförändringar.

Ladda 
ner 
vår 

app!
Skanna  

QR-koden,  
eller sök  
Handels-
boden på 

Google Play  
och App 

Store.

Google Play

App Store

ENGINEER  2795 kr
ORIGINE 

PRIMO  
1095 kr

SHOEI NXR  4295 kr

DRAGGIN DRAYKO 
RAZZO  2295 kr

Skinnjacka med 
komfort, kvalitet 
och design av hög-
sta klass. Hade det 
varit en bil, hade 
den haft en stjärna 
fram. Urtagbart 
värmefoder. CE-
godkända skydd 
ingår för axlar och 
armbågar. Ficka 
för CE-ryggskydd. 
Neopren i kragen. 

CLARK  
2895 kr

KAPELL från  349 kr

HALSKRAGE DELUXE 
dam & herr  199 kr

BATTERILADDARE CTEK  
XS 0.8  599 kr  

MXS 5.0  799 kr

TMTM

50 & 70 liter, 
från 279 kr

SPÄNNBAND 2 m
Två-pack   

99 kr

HOJ- 
LÅSET   
495 kr

HÄNG-
LÅS   

495 kr

MC-K ÄTTING  
110 cm  495 kr 
170 cm  595 kr

STRUMPA SPORT    
39 kr 

Tre-pack 100 kr

SULA 
FILT    
39 kr

SULA 
SPORT    
99 kr

SULA 
LÄDER    
99 kr

STRUMPA ULL    
69 kr 

Två-pack 100 kr

KEVLAR®-HOODIE 
KEVIN  1395 kr

TOP WINTER  599 kr

KARLSTAD • GÄVLE 
GÖTEBORG • LINKÖPING

MALMÖ • STOCKHOLM 

WWW.HANDELSBODEN.COM
INFO@HANDELSBODEN.COM

054-24 06 65

WWW.HANDELSBODEN.COM STÖRST PÅ MC-KLÄDER

Kjære leser
Det er takket være dine 
bidrag vi kan lage dette 
bladet. 

Slik vil vi ha ditt bidrag:

* Tekst: sendes som en separat word-
fil. * Bilder: husk å bruke den høyeste 
oppløsningen på kamera når du tar 
bilder som skal trykkes i bladet. Bruk 
kjente formater på bildefilenet: jpg, tiff, 
o.l. Bilder sendes som separate filer. 

Pass på at du sender bildene som fil, 
og ikke som foto. Da slipper du at 
mailprogrammet i pc-en din formin-
sker bildene.

* Et bilde må minst ha 500 kb stør-
relse, oppløsningen skal være 300 dpi 
i montert størrelse. Er du usikker på 
om bildet kan brukes, send et prøve-
bilde, eller ring eller mail og spør. 

Vi forbeholder oss retten til å 
redigere innlevert materiale ved 
behov.

Hilsen Redaktøren
news@h-docn.no
Mob.: +47 913 84 050
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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

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

VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.-
pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag: 
Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.

HELLINS FRISØRTEAM: 
Øragata 11, 7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 24 70. 20%
rabatt på hårklipp. Avtale inngått av Aron.

BAKK INDUSTRIER: Myrhaugen, 
7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 22 50. 20% rabatt på glassblåsing 
og montering
av Helicoil. Avtale inngått av Aron

RINGLIS DEKKSENTER: 7332 
Løkken Verk Rabatt tilsvarende mva 
til H-DOCNs medlemmer.Tilbudet 
innkluderer omlegging og balansering.Tlf: 
72496950.
Avtale inngått av Torbjørn Sand

WURTH NORGE A/S: Gjelder 
alle butikker i Norge..Verktøy/Kjemi/
elektrisk/skruer og diverse utstyr 20-50%  
Ved framvising av gyldig medlemsskap i 
H-DOCN.
Avtale inngått av Geir “Benzin

ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget 
kort, Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret.Avtale inngått av 
H-DOCN styret

ABRA A/S, KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av 
størrelse på handelen. Avtale inngått av 
Jan Kåre Krokdal

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

FLISESPESIALISTEN AS: 
Myreneveien 30, 4800 Arendal, 20% til 
alle H-DOCN-medlemmer ved visning av 
medlemskort. Kontakt Henrik Søgaard på 
telefon 370 28 700 eller
fax 370 28 600.Avtale inngått av Odd 
Jorkjen

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

Per Hagen A/S
Bilrekvisita 15 % rabatt. Mjåvannsveien 5, 
4628 Kristiansand Tlf.38185900 
www.perhagen.no
Avtale inngått av Ernst Arvid Seland

SMYRIL LINE: Oppgi ditt 
medlemsnummer når du bestiller og få 
10 % rabatt. Tlf: 55 59 65 20 
www.smyril-line.no Avtale inngått av 
Oskar Sigurdsson.

PIZZA`N PÅ AUSTMARKA: 
2224 Austmarka tlf. 62 82 84 04 Plassen 
befinner seg midt på “Villmarksveien” 
mellom Halden og Elverum. 10 % på alt til 
medlemmer av HDOCN. Avtale inngått 
av Barney.

Stormy Hill harley-Davidson
We offer 20% discount from U.S. catalog 
prices on Harley-Davidson items pur-
chased 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 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 
fremvisning 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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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
Norges største på brukte Harley deler!
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,-

Åpningstid:
Man-fre 09-16
Lør 10-14

SALG -15-70% PÅ ALT AV MC-KLÆR OG UTSTYR
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Hei. 
Ja så var tida for de velvalgte ord 
der igjen, og den kommer like 
brått på hver gang. 
Enten vi vil eller ikke, så er 
vinteren definitivt rundt hjørnet 
og en fantastisk sesong over 
for denne gang. For fantastisk 
har den vært, med en historisk 
sommer her nord og mange fine 
turer og treff i inn og utland er 
gjort unna. 
Nå er det bare å gjøre seg klar 
med kjeledress og verktøy og gå i 
gang med hva man enn har tenkt 
å gjøre med doningen, før våren 
renner over oss igjen. 
Vil spesielt oppfordre alle 
her Nord (og selvfølgelig alle 
andre som kan) til å få med seg 

høstfesten til Garbage i Ballangen 
helga 17. -19. Oktober. Den er 
vel verdt et besøk. 
 
Så får vi bare nyte av den 
(egentlig) fine mørketida og 
kose oss med høstfester, sosiale 
sammenkomster på klubbhus, 
planlegging av nye turer og planer 
om steder som skal besøkes. 
Ellers vil jeg oppfordre dere alle 
til å være behjelpelig til å få oss 
en ny DK- for Nord-Trøndelag. 
Som så mange ganger før 
oppfordrer jeg dere også til å 
ta mange fine bilder og gjerne 
skrive noen ord om lokale 
happeninger og dele dem med 
oss andre. Da blir redaktøren så 
glad så. 

Til neste gang, ta vare på 
hverandre og kos dokk.  
 
Sjæfen.

DK ansvarlig
har ordet

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

Heisann!
Kveldene er blitt mye mørkere 
i det siste, og jeg frykter at sola 
holder på å slukne. Det kan 
kanskje også være fenomenet 
“høst” som kommer snikende. Vi 
hadde noe slikt i fjor og året før, 
så det skal ikke forundre meg om 
vi må gjennom dette i år også. 
Hvis det stemmer sender jeg en 
medlidende tanke til alle de med 
splitter nye og skinnende blanke 
sykler. Hva gjør dere egentlig 
gjennom hele vinteren? Men før 
jeg bekymrer meg mer om det, 
er det ennå et par høst-treff som 
skal besøkes. Hvis værgudene er 
med meg, kan det ennå bli mange 
fine turer før verkstedbåsen 
kaller. 

Siden sist har vi gjennomført 
International Rally i Espedalen. 
Årsmøtet ble gjennomført lett 
og ledig som forventet. Stein 
Åge Buch gikk ut av styret etter 
lang og tro tjeneste, og nytt 
styremedlem er Ivar Eidheim. 
Takk til den ene og velkommen 
til den andre. 

Vi har også arrangert Nordic 
Run sammen med de andre 
nordiske landene, og en av 
stoppene på turen var på RTTAF 
i Storfjord. Nå gjenstår bare Final 
Run på treffkalenderen i 2014. 
Kort oppsummert har vi hatt et 
bra treff-år i H-DOCN. Tekniske 
arrangører har gjort en flott 
jobb. Uten deres innsats hadde vi 
ikke klart og hatt så mange treff 

og så stor geografisk spredning. 
Det nye styret vil samles for 
første gang etter årsmøtet på 
Final Run. Der skal vi fordele 
ansvarsområder og legge 
planer for styreåret 2914/15. 
Det vil også bli mulighet til å 
treffe oss på vår stand på Oslo 
Motorshow 10.-12. oktober. Vi 
stiller med kaffe og kake, ivrige 
til å ta en prat med gamle og nye 
medlemmer. Velkommen!

Avslutningsvis vil jeg ta et 
oppgjør med værgudene våre. 
De har gjort en god jobb denne 
sommeren, men jeg ser at de har 
blitt mer og mer mektige. Jeg 
snakker selvfølgelig om gudene 
Yr og Storm. Greit nok – jeg 
sjekker været på nett før jeg skal 

på treff. Men jeg lar ikke de to 
nevnte få bestemme om jeg skal 
kjøre eller ikke. Når nesten hele 
treffplassen tømmes på lørdag 
fordi det er meldt regn utover 
dagen, gidder jeg ikke å tilbe disse 
avgudene lenger. Makan!

Ha en fin høst og se opp for 
sesongfarene nå på tampen av 
morroa. 

Snakkes! Rannei Amalie

Rannei Bakk
President

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

Telt som slås opp 
på tjue sekunder.

HDCamp Norge 
Lars Nissen
Phone +47 933 71 441
www.hdcamp.dk

Antibakteriell 
mikrofiberhåndduk

Ekstender til våre 
soveposer

Millenium med sideinngang

Quick Boil kokesett, 
mini stormkjøkken

Evo-Ranger

Ultra med dobbel 
sovekabin

Tilbud for H-DOCN medlemmer
Noen få Ultra XL og Milleniumtelt, 
gammel type selges ut til 20 % rabatt.
Først til mølla!
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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

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

TERJE RANDEM
Mob.nr. 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no

Distrikt 7:
Telemark, Buskerud,
Vestfold

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

CHRISTIAN HAMSUND
chamsund@online.no
Mob: 97783015

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

JENS PETTER LUNDIN

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

Hei folkens.
Ja da står det høst på kalenderen 
og det nærmer seg parkering av 
doningene. I alle fall for oss her 
i nord. Vemodig, men samtidig 
litt koselig, når man kan ta frem 
stearinlysene og spise middag 
sammen med venner, mens man 
mimrer og lyver litt om den 
fantastiske sommeren vi har hatt og 
om fine mc-turer. I år har jo vårherre 
vær snill og tilgodesett hele det lange 
landet med et nydelig vær. 
Så kan vi forhåpentligvis se frem til 
mange hyggelige mc-fester utover 
høsten og vinteren. Så folkens, 
vær flink å si fra om festene som 
arrangeres rundt om i distriktene, og 
så må vi alle være flinke til å stille opp 
hos hverandre.
Ellers så har de som har kjørt Nordic 
Run hatt en fantastisk tur, og artig at 
de stoppet innom på  RTTAF, som 
også i år gikk inn i rekkene som et 
vellykket treff. Fikk dessverre ikke 
anledning til å delta i år, men kommer 
sterkere tilbake til neste år.
Ønsker dere alle en fortreffelig høst.
Klem fra 
DK-Laila

Hei. Så var høsten her igjen, like fort 
og overraskende som hvert eneste år. 
Vi går mot vinter, den kalde fine tida.
Håper flesteparten av dere har fått 
flere mil på sykkelen enn det jeg 
har gjort. For min del har det vært 
skuffende lite, men sånn blir det vel 
av og til. Jeg har prioritert ferie med 
familien, så har vel fått min dose med 
mil på hjul, Men i år var det med bil 
og hybelen på slep. Men skal uansett 
ikke klage. Det har vært en super 
sommer uansett. Og selv om jeg har 
kjørt bil, har jeg stoppet innom en 
og annen mc-klubb både i Norge og 
Sverige. Det er jo så hyggelig og se 
innom for å hilse på gamle bekjente 
her og der. Og det er ingen tvil om at 
det finnes mye trivelige mennesker i 
miljøet der ute.
Jeg håper nå utover høsten og 
vinteren at alle ikke går helt i dvale, 
men at det er litt aktivitet rundt 

Heisan Ja, så var det nytt blad 
igjen da. Når du nå sitter der med 
et rykende ferskt blad  hånda, har 
høsten for alvor gjort sitt inntog, og 
det er blitt merkbart kaldere. Noe 
som en lett legger merke til. iallfall 
her på Helgeland etter sommerens  
sydentemperaturer.

Det ble noen turer i sommer, men 
for egen del ble det ikke så mange 
som jeg hadde planlagt. Dette 
fordi jeg ble en ufrivillig del av 
skadestatistikken. Jeg krasja! Sykkelen 
ble stående på verksted i nesten 
tre måneder, i påvente av takst og 
reparasjon. Selv ble jeg reparert i 
løpet av noen uker.  Hadde dette 
derimot skjedd for to år siden, er jeg 
usikker på om jeg hadde vært ute av 
sykehuset nå, og i stand til å sitte her 
og skrive DK-nytt til dere. Jeg brukte 
nemlig å kjøre med halvhjelm…

Kort fortalt så holdt jeg på å kjøre 
inn i bilen foran i en 70-sone, jeg 
hadde da det smalt 50 km/t og så at 
jeg ikke hadde en sjanse til å unngå 
bilen foran.  Derfor valgte jeg å legge 
ned sykkelen og smalt selv inn i 
bilen. Jeg hadde heldigvis helhjelm på 
meg,  m/visiret nede. Noe som nok 
gjorde skadene minimale, i forhold 
til om jeg hadde hatt halvhjelmen. 
Jeg slapp unna med kun tre brudd i 
høyre kinnbein og noen skraper og 
blåmerker ellers på kroppen. Dette 
takket være gode kjøreklær og hjelm. 

Ble  dette tankevekker for deg? 
Flott! Ja, jeg vet det ser tøffere ut 
med halvhjem og solbriller, men det 
er ikke så jævla tøft å bli vansiret  i 
ansiktet for livet, om du berger 
deg unna en enda verre del av 
statistikken. Tenk over det.  For min 
del var det en ren fornøyelse, når 
resultatet av kræsjet var å bestille 
en ny hjelm, vest og kjøreklær. Det 
var mye bedre, enn at noen andre 
kanskje skulle sitte å skrive en 
nekrolog i avisa om meg …

Jostein

Hei folkens Da er sesongen kraftig 
på hell. For mitt vedkommende, har 
ikke jeg kjørt mindre kilometer på 
mc siden før jeg tok lappen for lett 
mc i 96. Sånn er det når man plutselig 
begynner å ukependle. Men jeg 
håper alle der andre der ute har hatt 
en fantastisk flott sesong, i tidenes 
flotteste sommervær over så og si 
over hele landet.
På treff-fronten har jeg fått med 
meg et treff med sykkel, og det var 
Sprengstart MC som leverte så 
vanvittig bra igjen. Dette er et sted 
jeg bare trives bedre og bedre for 
hvert år som går. Alle ære til gutta der 
i gården.
Treff nummer to foregikk uten sykkel, 
derimot med trillekoffert. Dette fordi 
jeg plutselig fant ut at Hydra MC lå 
bare en svipptur unna Oslo. Det var 
bare å ta Nesoddenbåten rett over 
fjorden, så var man der.
Det ble en heidundrende fest 
dette også, og heldigvis er det 
ikke promillekontroll for kjøring 
med trillekoffert.  Så jeg kom meg 
velberget tilbake til hotellet i Oslo 
etter hvert.
Dette var mitt første Griserally og du 
verden dette gav mersmak. Men neste 
gang kommer jeg med biken og ikke 
med kofferten.
Regner med mange av dere har vært 
på mange flotte turer og tatt masse 
flotte bilder. Husk å send noen ord og 
bilder til Elin, så kan vi andre ta del i 
det dere har opplevd.
Av aktiviteter i Nord Trøndelag, har 
det helt sikkert foregått mye, både 
treff, fester og trivsel. Men siden jeg 
som kjent har flyttet, så er det ikke 
helt enkelt å få med seg alt som skjer.
Så er det noen der ute som føler 
kallet til å rapportere fra dette 
distriktet,  så vær så snill og gi en lyd 
til enten meg, Elin eller til Bård. For 
dere hardføre som kommer til å kjøre 
videre utover høsten og vinteren, 
drive safe and take care.

Mvh

Fortsatt avtroppende DK for 
Trøndelag.
Jens Petter Lundin

Heisann! Det er vel bare å 
innse at sesongen nærmer seg 
slutten, nå da vi skriver oktober.  
Festlighetene er derimot langtifra 
over.  På disse kanter har vi for 
eksempel  Headstone MC sin årlige 
krabbefest i Ålesund, den 18. oktober.  
Høstfesten til Twin Riders MC i 
Sykkylven er som vanlig på tampen 
av høstferien den 10.-12 okt., og 
Bacalaofesten til Gange Rolv HD 
MC den 1.november, også i Ålesund. 
Sistnevnte har også swapmeet.  Alle 
er gode arrangementer som absolutt 
er å anbefale.  Det skjer sikkert også 
mye som jeg ikke vet om, så det er 
bare å følge med på jungeltelegraf og 
på nettet, så går du ikke glipp av noe. 
Kjør pent så lenge, vi snakkes!  
HUSK! krabbefesten til Headstone, 
Ålesund 18. oktober.

Hei. Sommeren 2014 må vel være den 
beste i manns minne, i alle fall så lenge 
jeg kan huske. Det har da blitt noen 
mil på motorsykkelen i år og. Noen 
treff, mye besøk og kaffedrikking. Jeg 
har også i sommer vært ute langs 
veien og hjulpet noen få som har hatt 
problemer med sykkelen. Ellers har 
jeg vært med å arrangere to treff, og 
har et igjen når dette skrives, nemlig 
Final Run. Det ble også en tur til 
Klæbu på Sprengstart MC sitt treff på 
sensommeren. Der var det toppers 
stemning, bra musikk, god drikke 
og mange kjente. Og sist men ikke 
minst hadde de lettkledte kvinnelige 
dansere på scenen. Og for en gang 
skyld skjedde dette såpass tidlig på 
kvelden, så de fleste fikk det med 
seg, til og med jeg. Ellers har det blitt 
mange nye venner i løpet av året og 
flere vil det helt sikkert bli fremover. 
For min del blir det å parkere 
motorsykkelen snart, til fordel for 
jakta. Men noen treff og fester skal 
jeg nok få til. Husk alle som kjører 
utover høsten: Jeg skyter ikke alt av 
elg, rådyr og hjort, så noen av disse 
finnes fremdeles på veiene. Så vær 
forsiktig, og ta det med ro. Så møtes 
vi snart igjen. 
Johnny H.

Da er høsten her, og vi har hatt en 
mc sesong uten like. Måtte ozonlaget 
holde seg slik. De fleste klubbene har 
gjennomført sommertreffene sine 
i nydelig vær.  Osterøy MC er vel 
blåst kan man si. Stormen Lena traff 
hardt, og treffplassen ble evakuert. 
Masse skryt av måten Osterøy MC 
håndterte dette på. Nå gjenstår bare 
hittegods. Flere som ble rammet 
av Lena var Målrocken, der flere 
og flere Harleyer  svinger innom. 
Appen i Rallis MC åpnet verkstedet 
sitt for anledningen, og huset mange 
av oss.  Askøy MC har nettopp 
avfyrt årsfesten sin, alltid kjekt å få 
med seg.  Flere mc bryllup har blitt 
avholdt på treff i sommer, og det er 
kjekt å se. Det drar seg not slutten 
på treffsesongen, men det er da litt 
å se fram til enda. Og siden overtar 
vinterfestene.
Til slutt vil jeg gratulere Sleipner mc 
med overstått 20 års jubileum 12. 
September.   
Hæppy skvætt 
Sjølvaste  Anne

Hallo alle Harleyvenner.
Nå er tiden inne til å se tilbake på 
den fantastiske sommeren vi har 
hatt i år. Høsten er her, så ta derfor 
med de positive tankene om de 
gode opplevelsene vi har hatt på to 
hjul. Sånn blir det mindre plass for 
de negative tankene mange av oss 
mennesker sliter med. Ble denne 
sesongen slik du hadde håpet på? Jeg 
håper det. For min del gikk over fem 
års arbeid med å få til en møteplass 
for motorsyklister i orden. Nå 
har vi en egen plass på øvre torv 
i Kristiansand. Endelig kunne vi i 
sommer ta i bruk møteplassen, som 

omkring. Nå er jo sesongen over og 
de som har prioritert bort familien 
i sykkelsesongen må nok sikkert 
ta seg et lite skippertak hjemme 
også. Nyt livet og hverandre når vi 
går mot denne flotte mørketiden. 
Så det gjelder vel for meg som 
for flesteparten av dere der ute , 
brett opp ermene og gjør ferdig 
prosjektene så tidlig som mulig, våren 
kommer like brått som julenissen på 
kjerringa.
Så frem til neste gang , ta vare på deg 
og dine.  Vi sees.

Hilsen Bukkeskjegg

selvfølgelig også fungerer som en ren 
motorsykkelparkeringsplass.
Kommunen har satt ut fire bord/
benker, og disse er blitt flittig brukt 
av oss i skinn og lær. Formålet 
med denne plassen, er å få 
motorsyklistene ut fra klubbhus og 
garasjer, og prøve å få tilbake det 
sosiale vi hadde for 20-30 år siden 
her i byen.
Ser at dette også har et positivt 
innslag blant innfødte og turister. De 
stopper, studerer syklene, mange 
kommer bort til oss og prater, 
og mange nye kontakter er blitt 
knyttet. Vi har hatt mange sosiale 
dager og kvelder her på øvre torv 
denne sommeren. Dette har også 
ført til at de fleste i byråkratiet i 
Kristiansand har fått forståelse om 
hva organisasjonen H-DOCN er.
Ellers har det vært flere turer med 
likesinnede her i sør. Det ble til 
tider litt for varmt for mange, og jeg 
har sett flere skrekkeksempler på 
”idiotkjøring” i høy fart i t-skjorte 
og shorts. Jeg så ingen av type H-D 
i den kategorien, selv om noen 
av oss ”putret” rundt i byen, uten 
skinnjakken på de varmeste dagene.

Nyt høsten, den kan være fin den 
også. Så sees vi kanskje på en av flere 
samlinger i løpet av høsten/vinteren 
her i sør?

Harley hilsen 
DK Ernst
“Live by it”

Hei.
Denne sommeren kommer jeg til 
å huske med glede. Mange lange og 
fine turer, og et superkoselig treff i 
Espedalen som et av flere. Som vanlig 
ble det en tur på Griserally også, og 
de gutta veit alltid hvordan de skal 
lage fest.
Dessverre har vi hatt noen tragiske 
ulykker også denne sesongen, og 
varme tanker går til de som sitter 
igjen. Det er de etterlatte som har 
det vondt når sånt skjer, så husk på 
at hjemme sitter det noen og venter 
på at akkurat DU skal komme hjem 
etter motorsykkelturen.
Det hadde vært fint om noen tok 
kontakt om det er noe som skjer 
rundt omkring, så kan det hende 
det blir et bilde og noen ord i vårt 
fortreffelige blad. Både om fester, 
fellesturer, klubbting og hjemmebygg. 
Håper alle kjører pent og forsiktig 
det lille som er igjen av sesongen.
Hilsen Kjellis.

Den nye DK-en har benyttet 
sommeren på langtur til Bodø, i 
nydelig vær og det ble en nydelig tur 
langs kystveien. Videre har det vært 
treff flere steder i distriktet. Jeg fikk 
selv med meg både Griserally og 
Trash. Det har vært flere jubileer på 
Østlandet, og jeg har besøkt både 
Asator, Deaf Riders og Baglerne. 
Når dette skrives, står tur til Mosten 
Racedays for døra, noe jeg gleder 
meg til. Håper at både nye og gamle 
medlemmer tar kontakt om det er 
noe dere lurer på. Jeg blir aldri en 
bedre DK en dere klarer å gjøre meg. 
Vi ses plutselig på en fest nær deg i 
løpet av høst og vintermånedene.

Terje.

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.

 

DK søkes
Distriks-kontakt for området 
Sør og Nord-Trøndelag søkes. 
Ta kontakt med DK sjefen 
eller styre/redaktør om du er 
interessert. 
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Innsendt av Franco Furtonato.

Happy Linda og Harley-ungen.

Foto, Margareth Krumsvik

Foto, Vegard Glomstad.

Electra Glide fra museet i Daytona FL. Foto, Ernst Arvid Seland.

Innsendt av Geir Fredriksen.

Livets glade gutter på tur. 
Innsendt av, Martin Aunemo.

Snorre MC på tur over Visdalsheie. Foto: Gunnar A.

Superrally Tallinn 2014, Foto Odd Berge.

Russland er stort 

og lommelerkene 

likeså. Foto, Jostein 

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

NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE

DAX IGEN!

15 % RABATT...HÖSTSPECIAL

Nyheter och aktuella priser 
finns i vår Internet-shop: 

www.bikeline.se

...på större delen av vårt sortiment 
med över 8 500 artiklar under tiden 

22 sept. till 12 okt. 2014!
Gäller även verkstadsarbeten, 
Dyno-Jet körning och service! 

Gör klippet, 
handla NU!!!

Erbjudandet gäller endast artiklar som finns i lager dock ej på bl.a kataloger, 
ramar, hojbyggsatser, rullande chassin, växellådor och kompletta motorer. 

Kan ej kombineras med andra rabatter. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

Grafisk produksjon: mags as


