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Redaktøren har ordet
Da er jula godt og vel 
overstått,	sola	har	snudd	og	
det går atter mot lysere tider. 
Årets	Conan	Swap	er	blitt	
historie,	og	mange	klubber	
har	hatt,	og	gjennomfører	i	
disse	dager	sine	vinterfester.	
For	H-DOCN	sin	del,	står	det	
sedvanlige	vintertreffet	for	
døra	denne	helga,	og	denne	
gangen er det 20-års jubileum. 
Det som startet med at en 
kar	fra	Trondheim,	ved	Navn	
Moses,	som	også	er	kjent	
som	helårsmotorsyklist,	tok	
sykkelen opp til Røros på 
Rørosmartnan. Neste år var de 
tre	stykker	som	dro	avgårde,	
og dermed var First Run en 
realitet. 

Treffet	arrangeres	på	et	
samfunnshus	like	utenfor	
Røros,	og	for	et	par	
hundrelapper har du både 
overnatting	og	frokost	og	sågar	
middag i Bergstaden. Her må 
man denne helga i året være 
ute	ti	år	før	man	har	tenkt	å	
dra	dit,	med	å	bestille	rom.	
Jaja,	noen	fordeler	skal	man	
da ha ved å være medlem 
i H-DOCN. I tillegg er det 
alltid	en	hyggelig	fest,	der	det	
ikke	er	uvanlig	med	både	quiz,	
diktdeklamasjon,	fortelling	
av røverhistorier og taler. 
Det	skal	sies	at	med	årene,	
er det nok blitt til at de som 
reiser med bil eller tog er i 
flertall.	Men	det	er	fremdeles	
noen hardhauser som tar 
motorsykkelen dit. Når du 
leser	dette	er	det	nok	for	sent	
å	dra	dit	i	år,	men	sett	av	helga	
neste år du.

Ute drypper det av takene 
og  sola skinner. Her nede på 
flatbygdene	er	vi	ikke	vant	
til	å	ha	vårfølelse	i	midten	
av	februar.	Mer	vanlig	er	nok	
en meter snø og tjue minus. 
Men	vi	tar	i	mot	og	takker,	
og håper at værgudene ikke 
har noe i bakhånd til oss 
som	straff.	De	som	driver	i	
motorsykkelbransjen,	merker	
at	folk	er	i	vårstemning	om	
dagen,	for	bikerne	er	definitivt	
i gang med å gjøre seg klare til 
sesongen. Min Mr. Handsome 
står	varmt	og	godt	inne	enda,	
skal	bare	få	på	seg	nye	sko	og	
fikset	noen	vesker,	så	er	jeg	
klar	for	sesongen.	Men	noe	
stress er det ikke. Først skal 
grus og sand være borte og 
saltet	fra	vinteren	skylt	vekk.

Denne våren og sommeren 
har jeg ganske hektisk 
reisevirksomhet. Til mitt 
forsvar	kan	jeg	si	at	jeg	har	
hatt	en	rolig	høst.	Etter	Conan,	
Styrebord	i	Lillehammer,	en	
Englandstur	for	å	besøke	
arvingen,	blir	det	nå	ei	helg	
på Røros som sagt. Så blir det 
ei	stille	helg,	før	MC-messa	
står	på	programmet,	også	
den antagelig overstått når 
du leser dette. Siden er det 
redaktørmøte	for	Nordiske	
redaktører	på	Island,	og	en	
reportasje	derfra	kan	jeg	love	
dere. Vi satser på at vulkanene 
holder seg i ro denne gangen. 
Samme	helga	fyller	Harley-	
Davidson	Club	Island	10	år,	
og dette blir nok behørig 
feiret	tenker	jeg.	Etter	det	blir	
det en svipptur til Barcelona 
etter	påske,	riktignok	ikke	på	

motorsykkel,	men	det	blir	vel	
tilstrekkelig med kjøring når 
jeg skal prøve meg på Route 
66 i juli. Her kommer det 
garantert en rapport i ord og 
bilder. Innimellom dette er det 
1.	mai	frokost	på	Nebbenes	
som	vanlig	og	noen	treff	og	
vårmønstringer tenkte jeg også 
å	få	med	meg.	Dette	blir	nok	
ting	dere	får	lese	mer	om	i	
bladene utover året. 

SuperRally,	i	år	Lincolnshire	i	
England,	får	jeg	ikke	med	meg	
i	år	heller,	men	håper	at	noen	
som	skal	dit	tar	ansvar,	og	
knipser litt og skriver noen 
ord. Det samme gjelder på 
H-D Cruiset. Jeg vil gjerne 
ha rapport i tekst og bilder. 
Ta	kontakt	om	du	vil	bidra,	
trenger bare stikkord om 
du ikke vil skrive selv. Dette 
gjelder også alle andre mc-
relaterte arrangementer i 
vårt vidstrakte land og ellers 
turer	og	treff	du	måtte	delta	
på.	Send	til	news@h-docn.no		
Husk også å tipse meg om ting 
jeg kan skrive om.
I	butikken	har	vi	nå	fått	inn	
superundertøy	med	logo	på,	
og	ølkrus	og	kaffekopper	blir	
også	å	få	kjøpt.	Krus	og	kopper	
selges	fortrinnsvis	på	treff	og	
messe,	men	ved	å	kontakte	
butikkansvarlig Vidar Opheim 
på vidar.op@hotmail.com 
kan	han	sende	deg	de,	mot	
forhåndsbetaling.	Vi	har	også	
fått	inn	pakksekker	med	trykk,	
både med topp og sideåpning. 
Disse	finner	du	i	nettbutikken.

Ellers	følger	vi	vanlig	
treffprogram,	med	

International	Rally	i	Espedalen,	
men denne gangen på Stand 
Fjellstue,	ni	kilometer	unna	
den	gamle	treffplassen.	Møt	
opp	folkens.	RTTAF	og	Final	
Run	går	etter	vanlig	program,	
treffplakater	finner	du	på	
nettsida vår og i bladet.
Jeg	vil	også	si	fra	om	at	
om dere skal være med på 
Jubileumsturen i 2016 er det 
bare	å	begynne	å	spare,	om	
du	ikke	alt	har	en	fullstappa	
konto	da.	Vi	har	forhandlet	
fram	en	god	pris	for	H-DOCN	
medlemmer. Selve kjøreplanen 
er	ikke	fastsatt	enda,	men	vi	
jobber med det kontinuerlig. Vi 
satser	på	å	få	med	oss	Sturgis	
på	turen,	da	detter	er	et	ønske	
fra	mange	av	våre	medlemmer.	
Mer	informasjon	om	dette	
kommer i neste nummer av 
News,	når	vi	har	mer	data	på	
plass.	Sturgis	er	i	August,	for	de	
som ikke vet det.

Da har jeg ikke mer på 
hjertet denne gangen. Husk 
adresseforandring	om	du	
flytter,	og	er	giroen	din	borte,	
eller du har andre spørsmål 
om	medlemskapet	ditt,	send	en	
mail til medlemskontoret@h-
docn.no Sender du en melding 
på	Facebook,	er	det	fort	at	
den	forsvinner	i	mine	private	
meldinger,	før	jeg	kommer	meg	
på kontoret. Mail er sikrest. 
Hold	håpet	oppe,	snart	er	vi	
på veien.

Redaktøren	:-)

Leder

Mars
14.	 Hawgs	MC	feirer	at	klubbhuset	i					
  Øverskreien er 20 år. 
		 Info:	Svein	Olav:	90982610	www.hawgsmc.no

April
2.	 Skjærtorsdag,	Swapmeet	og	påskefest					
							 Støyperiet	hos	Tornados	MC.	Info:	Aron	90772887
Mai
1.	 H-DOCN	frokost	Nebbenes	Nord
3. Rolling Thunder MC arrangerer MC-Vårmønstringen på    
            Festplasssen i hjertet av Bergen og mønstringen     
											 fyller	i	år	25	år.		Info:	www.rollingthundermc.no
29.-31.	 Hadelandsmønstringa,	Custom	og		Bikeshow,	i		Brandbu			
	 Sentrum.	29	–	31	mai,		Soppen	MC	feirer	25	år.	Fest		og		
 teltcamp hele helga ved klubbhuset. 
	 Info:	På	facebooksida:	Soppen	MC,	Hadeland
 
	 KUK	i	Odal´n	Live	musikk	både	fredag	og	lørdag.
 Arr på Skytterhuset som vanlig. Nord-Odal MC nomck.no

Juni
12.-14.	 Hydra	MC,	Nesodden	arrangerer	Griserally.
	 Info:	www.hydramc.no26.-28.	
 International Rally Gudbrandsdalen
18.-21. International HOG rally Andalicia Spania. 
	 www.hogeuropegallery.com
22.-28.	 H-DOCN	International	Rally,	Strand	fjellstue	Espedalen.

Juli
17.-19.	 Inant	MC	arrangerer	Cathfish	nr.	19				
											 i	Kjerknesvågen	på	Innerøya.	Info:	92066228	

17.-19.	 Hawgs	MC	arrangerer	Summerparty	på	Landstedet	på	Lena.
	 Info:	Svein	Olav:	90982610
	 Info:	www.hawgsmc.no	
31.-	 Hercules	MC,	Jessheim,	inviterer	til	18th	Days	of	Thunder,	
	 Party	hele	helga,	Live	music,	Tattoo,	Camp,	BBQ,	Beer	&	Booze,		
	 Dragrace.	Info:	Herculesmc.com

August
14.-16.	 Run	To	The	Arctic	Fun	Storfjorden	i	Troms
14.-16. Shakin Brains MC arrangerer Hagerock nr. 18. 
	 Info:	Per	Villa:	92643102
21.-23.	 Lucifers	MC	arrangerer	Høsttreff	på	Farmen	i	Skaun.
	 Info:	www.lucifers-mc.com
                           
September
4.-5.	 	II	MC	arrangerer	Toilltræff	ved		klubbhuset	i	Nærøy,	
	 Nord		Trøndelag.	Info:	91734942		www.2mc.no	
18.-20.	 H-DOCN	Final	Run.	Tornados	MC,	Kyrksæterøra.	
	 Info:	www.h-docn.no
	 Boogers	mc	Sandefjord	30	års	jubileum.	
	 Mail:	boogersmc@gmail.com	tlf	416	85918

Oktober
3.	 	Lucifers	MC	arrangerer	Swap	Meet	på	Klett	Samfunnshus	
	 Info:	Frode:	92643102	Robert	91787175
	 www.lucifers-mc.com
17.		 Hawgs	MC	ferier	sitt	33-års	jubileum	i	klubbhuset	i		 	
	 Øverskreien.	Info:	Svein	Olav:	90982610
31.	 NOMCK	arrangerer		den	årlige	høstfesten	på	skytterhuset.
					 Info:	post@nomck.no

Desember
27.	 	Hawgs	MC	arrangerer	barheng	i	klubbhuset		i	Øverskreien
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For byggerne er dette stedet 
man kan gå igjennom kasser med 
skatter,	og	bra	og	ha	greier,	og	
ellers	kvitte	seg	med	noe,	om	det	
er	begynt	å	bli	litt	fullt	i	garasjen.
Oppmøtet var det ingenting å 
si	på,	både	Tyskland,	Sverige	og	
Danmark	var	representert,	i	
tillegg	til	folk	fra	mange	kanter	
av	landet.	Siden	swapet	i	fjor	
foregikk	i	flere	forskjellige	lokaler,	
var det litt vanskelig og si om 
det	var	mer	eller	mindre	folk	i	år.	
Stedet	swapet	hadde	blitt	flyttet	
til,	var	Grender’n	forsamlingshus	
på	Fjellstrand,	på	Nesodden.	Det	
var	i	alle	fall	stinn	brakke	til	tider.

Oversiktlig
Med kun ett lokale som 
salgsarena,	vil	jeg	si	at	
arrangementet ble atskillig mer 
oversiktlig. Da vi ankom like 
etter	at	de	åpna	klokka	ti,	var	
det	alt	ganske	fullt	i	lokalene,	og	
på diverse parkeringsplasser i 

området,	sto	blide	Hydrakarer	og	
dirigerte parkeringa. For de som 
ikke	ville	kjøre	selv,	eller	som	
ville	ha	skyss	til	Hydra	Bar,	stilte	
Hydra MC med busstransport. 
Det	hadde	Power	Plant	MC	også	
gjort.	De	hadde	vinterfesten	
sin	denne	helga,	og	hadde	satt	
opp	buss	for	festdeltakerne	på	
lørdagen. Denne kombinasjonen 
gjorde at stemninga i baren steg 
betraktelig ut på dagen. Som 
vanlig var det barheng i Hydra 
Bar	etter	swapet.	Noen	dro	dit,	
andre valgte å avslutte dagen på 
vinterfesten	til	Power	Plant	MC,	
som du kan lese om et annet 
sted i bladet.

Samarbeid
Det	er	klubbene	Hydra	MC,	
Company MC og Rulpers Hog 
som samarbeider om dette 
arrangementet og det har de 
gjort så lenge jeg kan huske. I 
kafeen/baren	ble	man	servert	

kaffe,	vafler,	pølser	og	øl,	av	
Company og Rulpers Hog sine 
folk,	og	inne	i	salen	og	utenfor	
huset	hadde	folk	lagt	frem	sine	
skatter.	I	en	plasthall	utenfor	var	
det	fyrt	opp	ei	byggtørke,	for	
klok	av	skade	vet	man	at	det	ofte	
blir	lite	plass	for	selgerne	inne	
etter hvert som nye kommer til.

Mange nye medlemmer
Conan er ikke bare et marked. 
Det	er	også	stedet	man	treffes	
igjen etter vinteren. Her ses man 
kanskje	for	første	gang	siden	

sommeren,	og	det	vanker	gjerne	
en	god	klem	eller	fler.	H-DOCN	
var	på	plass	med	sin	vervestand,	
og	med	kliss	ny	kortautomat,	
gikk verving og t-skjortesalg unna 
som varmt hvetebrød. Nå var 
det	ingen	unnskyldning	lenger,	
at man ikke hadde med seg nok 
cash. Det var undertegnede 
og	Vidar	Opheim	fra	Styret	i	
H-DOCN som hadde tatt turen 
til	Nesodden,	og	vi	vil	også	denne	
gangen	takke	arrangørene	for	
all velvilje vedrørende vår lille 
vervestasjon.

Like sikkert som at vår kommer etter 
vinter, er det at Conan Swapmeet 
arrangeres i januar. Det er den tida på 
året da de som skrur/bygger sykkel 
begynner å skjønne at våren er i anmarsj. 
Ting begynner rett og slett å haste litt. Vi 
andre er der mest for kosens skyld…

Tekst: Elin Bakk
Foto: Langejørn/Elin Bakk

Stinn brakke.

Tyskere på tur.

Kom å kjøp.

Salgsgliset er på.

Blide Companygutter.

Nå skal du høre her.

H-DOCN hadde fått plass like ved døra og medlemsskap og t-skjorter 
gikk som varmt hvetebrød.

Noen er fornøyd.
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Conan er like mye sosialt som kjøp og salg.

Denne trønder-delegasjonen er fast inventar på Conan. Her fra Barheng på Hydra  sitt klubbhus.

Tante Orange i gang med produksjon og hadde også med et lager av 
strikkearbeider hun solgte.

Besøk fra Danmark.

Hansa var på plass og solgte sine flotte skinnarbeider. Bra og ha greier.

Mc-folket på vei til Folkets Hus.

Venter på kjøpere.

Leting i kasser.



skje med en gang når han kom på 
noe,	forteller	Johnny,	og	smiler	
ved minnet.

Kosejobb
Underveis kom det bilder på 
MMS	fra	Høyanger,	så	Johnny	
kunne	følge	med	på	hvordan	det	
gikk med bygginga. 
– Jeg ville at dette skulle være en 
kosejobb	for	Bønna,	han	fikk	ta	
den tida han trengte. Jeg hadde jo 
sykkel	å	kjøre	på,	så	her	var	det	
ikke noe stress. Og jeg visste at 
han hadde mange prosjekter på 
gang,	forteller	Johnny.
Sykkelen	hadde	selvfølgelig	
innslag av Bønnas spesialiteter 
som	deler	fra	gardinstenger,	
patroner og mynter. De hadde 
også diskusjoner sammen i 
forhold	til	temaet	for	sykkelen,	
og hvordan lakkeringa skulle 
bli.	Sammen	kom	de	fram	til	at	
sykkelens	motiv	og	form	skulle	
omhandle tiden og livet.

Kunstnerisk lakk
Lakken på sykkelen er et prosjekt 
for	seg,	og	det	er	det	kunstneren	
Micah Oliver Clemence som 
har gjort. Han hadde lakkert litt 
for	Bønna	tidligere,	og	de	hadde	
mange diskusjoner sammen alle 
tre,	for	å	komme	fram	til	hvordan	
resultatet skulle bli. Tanken bak 
Time	Bandit,	som	navnet	sier,	
var å lage en sykkel som kunne 
reise i tid og rom. Bakskjermen 
symboliserer	framtida,	der	den	
digitale klokken har stoppet. 
Tanken	representerer	nåtid,	der	
timeglasset	viser	her	og	nå,	og	
forskjermen	viser	fortida.	Den	er	

preget	av	Gresk	historie,	sammen	
med	Minotaurdyret,	som	bærer	
et	solur.	Kort	fortalt,	fortida	har	
skjedd,	fremtida	finnes	ikke	enda	
og nå er da alt skjer. Det er nå 
man skal ta seg tid til å leve og 
nyte. 
- For Bønna var ikke tid noe 
tema.	Han	bare	fylte	dagene	med	
aktiviteter,	i	hans	verden	hadde	
man	tid	til	det	man	hadde	lyst	til,	
forteller	Johnny.

Fullførte prosjektet
Før sykkelen var satt sammen 
etter		at	delene	kom	i	retur	fra	
lakkerer,	skjedde	den	tragiske	
ulykka der Bønna omkom i en 
kollisjon i Høyangertunellen 
på sin egen motorsykkel. Etter 
begravelsen ble det en prat 
med Bønnas klubbkompiser. De 
ville	ikke	sende	fra	seg	sykkelen	
Johnny	hadde	bestilt	i	deler,	og	
de	bestemte	seg	for	at	de	skulle	
sette sammen sykkelen. Så Geir 
og	Joar	tok	ansvar,	og	to	år	etter	
første	byggestart,	kunne	Johnny	
hente	sykkelen	ferdig	montert.	
Johnny	er	meget	fornøyd	med	
sykkelen,	og	den	vil	alltid	ha	en	
spesiell	plass	i	Johnnys	hjerte,	
siden den er hans siste minne om 
kompisen som døde så tragisk. 
Og i bakhodet når han kjører 
på	sykkelen,	har	han	helt	sikkert	
mottoet	fra	lakkeringa,	som	ble	
enda mer klart når han mista en 
mc-kompis,	brått	og	uventet.	At	
man	skal	ta	vare	på	øyeblikket,	
og leve i nuet. For man vet aldri 
hvor lenge det varer.

Diskusjonen på dette temaet 
kom opp en gang de to var på en 
fest	hos	Oldtimers	MC,	på	Hylkje	
utenfor	Bergen.	De	skulle	besøke	
noen mc-venner som holdt til i 
en	låve	på	Askøy	på	lørdagen,	og	
i	taxien	på	tur	dit	fortalte	Bønna	
om	denne	ramma	han	hadde	sett,	
bygd på en 1200 sportster. Og 
bygget	var	noe	av	det	tøffeste	
han hadde sett. 
- Dette hadde vært sykkel til deg 
Johnny,	mente	Bønna.
Johnny	kunne	fremdeles	ikke	se	
seg	selv	på	et	sportsterbygg,	men	
Bønna ga seg ikke.
- Jeg skulle bygd den råeste 
sportster	du	kan	tenke	deg,	med	
det	rammekittet,	fastslo	han.

I gang å bygge
Og selv om Johnny hadde slått 
fast	at	sportster	ikke	var	noe	

for	han,	hadde	han	begynt	å	
tenke litt. Det endte med at han 
begynte å se seg rundt etter en 
sykkel,	og	etter	en	stund	dukket	
det opp en 1200 sportster på 
nettet,	som	kunne	egne	seg	
til et sånt bygg. Johnny kjøpte 
sykkelen,	og	tok	straks	en	telefon	
til Bønna. 
-	Nå	kan	du	få	bygge	sportsteren	
du	snakka	om,	sa	han.
Og Bønna var ikke tung og be. 
Han	var	klar	som	et	egg,	og	ikke	
mange dagene etter var han 
kommet	til	Årdal	for	å	hente	
sykkelen,	og	snart	var	han	i	gang	
og med å bygge.

Dedikert
Johnny ville gjerne betale Bønna 
litt	for	byggejobben,	men	den	
ivrige byggeren ville slettes ikke 
ha betalt. Han elsket jo å bygge 

sykler,	og	dette	syntes	han	bare	
var	gøy.	Men	en	flaske	Cognac	
kunne han til nød ta i mot. 
Johnny hadde sett så mye av det 
Bønna	hadde	laget,	at	han	hadde	
ingen problemer med å gi den 
kreative	byggeren	frie	hender.	
Bønna var aldri en ”Bolt on” 
bygger. Han bygget med det han 
hadde	for	hånden,	laget	deler	og	
tilpasset,	så	det	så	riktig	ut	.	Han	
var	en	mester	i	å	skape	flotte	

motorsykkelbygg,	uten	at	det	
trengte å koste skjorta. 
- Bønna hadde ikke noe 
tidsperspektiv,	når	han	jobbet	
med å bygge sykler. Han kunne 
godt	stå	opp	midt	på	natta,	for	
å reise ned på klubbhuset og 
gjennomføre	en	idé	han	hadde	
fått.	Det	hendte	flere	ganger	at	
han ringte sin bror Dag Andre 
klokka	tre	på	natta,	for	å	få	hjelp	
til å sveise deler. For det måtte 
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Johnny Bjørvik fra Årdalstangen 
var helt klar på at sportster skulle 
han aldri ha. Men da hans gode venn 
og motorsykkelbygger Bønna fra 
Høyangbjørn MC fortalte om en Redneck 
Mutant ramme, han hadde sett med 
en 1200 sporstermotor i, fattet likevel 
Johnny interesse. 

Tekst/foto: Elin Bakk

Meget detaljert lakk.



Og det skulle bare mangle. Man 
fyller	58	bare	en	gang	i	livet.	
Lennart har kjørt Harley i tre 
år,	blant	annet	en	Superglide.	
Da hans kjørekompis Mats 
fra	Munkedal	kjøpte	seg	en	
custombygd	Harley-Davidson,	
ble	fristelsen	for	stor	også	
for	Lennart.		Turen	ble	tatt	til	
Moheda	og	Calles	Chopperdelar,	
som hadde bygd kompisens 
sykkel og der bestilte Lennart 
bursdagsgaven til seg selv. Det 
var helt klart at kompisens sykkel 
var	en	inspirasjon	for	sveiseren	
og	industrirørleggeren	fra	Orust	
utenfor	Uddevalla.	Men	noen	
kopi av den skulle det slett ikke 
bli. 

Lang gaffel
- Jeg liker sykler med lang 
forgaffel,	og	hadde	en	ganske	klar	
idé	om	hvordan	sykkelen	skulle	
være. Underveis i prosessen var 
jeg	flere	ganger	tilbake	i	Moheda,	

for	å	bestemme	i	detalj	hvordan	
sykkelen	skulle	se	ut,	forteller	
han.
Han	hadde	en	klar	formening	
om	stuket,	og	detaljene	kom	
til	etter	hvert.	Motor,	felger	og	
eksosanlegg ble samme type som 
på kompisens sykkel. Men ellers 
fikk	Lennart	mange	gode	råd	og	
tips	fra	Bengan	på	Calles,	og	det	
ble	mange	diskusjoner	før	de	
kom	frem	til	endelig	resultat.	Han	
studerte også deres kataloger 
over	tidligere	bygg,	for	å	få	
inspirasjon til sin egen sykkel. 

Rene linjer
Lennarts plan var at den skulle 
være så ren som mulig. Og når 
man	betrakter	sykkelen,	er	det	
lett	å	se	at	her	finnes	det	ikke	
noe unødvendig dill. Linjene er 
rene,	og	proporsjonene	helt	som	
de skal være. Lakkjobben er gjort 
av Håkan Larson på Colorado 
MC-Lack,	og	kom	seg	på	nesten	
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Tekniske detaljer:
Eier: Johnny Bjørvik 
Bygd av: Bjørn	Robert	”Bønna”	Nesse,	
Høyanger MC   
Årsmodell: 1992
Type: 621 Chopper
Motor: 1200 Sportster
Gearkasse: 5-trinns Original 92
Primær: Original 92
Forgasser: CV

Tenning: Twin	Tec	P/N	1005	Single	Fire
Eksosanlegg: Supertrapp X-pips
Clutch: ISR
Ramme: Redneck Mutant
Krone: Ultima 5º
Gaffel: Ultima Opp ned
Styre: Hjemmelaget av ”Bønna”
Dekk foran: MT 90 B16 Metzeler ME 880
Dekk bak: 180/55-18 Metzeler ME 880
Forskjerm:	Rick’s

Bakskjerm: Mutant
Lykt foran:	Custom	5-3/4”	x	7”	lang
Lykt bak: Hjemmelaget av ”Bønna” 
Bremser	foran:	4-stemplet	H-D	XL
Bremser	bak:	4-stemplet	H-D	XL
Tank:	King	Sportster.	Modifisert	av	”Bønna”
Lakk: House	of	Kolors.	Artist:	Micah	Oliver	
Clèmence
Sal: Hjemmelaget av ”Bønna”. Skinn design
og	dekor	utført	av	Marius	Melleby.

Nåtiden.

Lekker oljetank.

Framtida, klokka har stoppa.

Detalj.

Da Lennart Martinsson fylte år, slo han 
likegodt til med en skikkelig bursdagsgave 
til seg selv. En meget velbygd og påkostet 
chopper, helt etter eget hode, bygd av 
Calles Chopperdelar i Moheda, Sverige.

Tekst/foto: Elin Bakk
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Tekniske detaljer:
Eier: Lennart Martinsson
Bygd av: Calles Chopperdelar
Årsmodell: 1998
Type: H-D Custom
Motor: H-D	Twincam	110	B
Gearkasse: H-D 6 trinns
Primær: H-D
Forgasser: S&S
Tenning: Dyna

Eksosanlegg:	V&H	Big	Radius	2-1
Ramme: Calles Chopperdelar
Gaffel: Caklles Chopperdelar m/ Järnhästen 
+8°	styrekrone
Styre: Calles Chopperdelar
Dekk foran: Avon 
Dekk bak: Avon
Framhjul: Mammoth 21 x 2.15”
Bakhjul: Mammoth	18	x	8,5”
Forskjerm: Calles Chopperdelar

Bakskjerm: Calles Chopperdelear
Lykt foran: Bates
Lykt bak: Kellermann
Bremser foran: OMP	4	stemplers
Bremser bak: DNA Brakester
Tank:	Calles	Chopperdelar,	Stretched	5”
Lakk: Håkan	Larsson,	Colorado	MC-Lack
Sal: Lasse	Nord,	Mohed

30 svenske lapper. 
Sykkelen	sto	ferdig	på	bursdagen	
hans i april 2014. Litt over 
åtte	måneder	tok	bygginga,	og	
Lennart	er	meget	fornøyd	med	
sin	bursdagspresang.	Vi	treffer	

han på svenskenes Internationella 
treff	på	Sundbyholm	utenfor	
Eskilstuna,	og	her	fikk	han	mye	
oppmerksomhet	for	sykkelen.	
Han har kjørt snart 10 000 
kilometer	på	drømmesykkelen,	

og det eneste Lennart har gjort 
med den er å bygge seg en 
bagasjebærer,	som	han	kan	sette	
på når han skal på tur og ha med 
seg	oppakning.	På	spørsmålet	
om hvordan den er å kjøre er 

Lennart helt klar. 
- Den er som en drøm. Dette 
er en sykkel som ikke skal stå til 
stas.	Denne	sykkelen	skal	brukes,	
sier Lennart.

Lekre små blinkers.



velge	ut.	Men	de	tar	forbehold	
om at det må være noe som 
lar seg registrere. Annonseringa 
foregår	på	nettet,	enten	på	
Facebook eller på Finn.no. Nå 
står	det	46	sykler	i	butikken,	men	
de har nok plass til det doble. 
Etter	at	de	fikk	nye	lokaler,	har	
de også meget god kapasitet på 
vinterlagring.

Merker våren
Vi lurer på om de rekker å kjøre 

noe,	når	nesten	all	tid	går	med	til	
firmaet.	
-	Jeg	fikk	kjørt	10	000	kilometer	
i 2014. Resten av tida er vel gått 
med på å drive East County 
Motors,	sier	Per	Morten.	
Svein	Rune	har	ikke	sykkel	for	
øyeblikket,	men	med	små	barn,	
sliter nok han også med at 
døgnet	har	litt	for	få	timer.	De	
to merker godt av våren er i 
anmarsj,	for	folk	er	på	tråden	
daglig	for	å	få	hjelp	til	å	skaffe	seg	

drømmesykkelen. De planlegger 
også en dag med langåpent til 
sommeren. Lørdagsåpent har de 
på	forespørsel.

Lagrer kundehistorikk
De	satser	også	på	sykkelutleie,	
og	når	sesongen	starter,	står	tre	
sykler	klare	for	utleie	til	hyggelige	
priser.	Med	Per	Mortens	årelange	
erfaring	i	lakkbransjen,	kan	de	
også være behjelpelige tips og 
råd	om	lakkering,	og	kan	også	ta	

enkelte	lakkjobber	for	kundene.	
I den nye butikken har de 
også investert i et helt nytt 
kassasystem,	som	lagrer	all	
kundehistorikk. Meget praktisk. 
Vi	ønsker	lykke	til	i	nye	lokaler,	
og	ser	fram	til	å	stikke	innom	når	
sesongen	starter,	for	å	besiktige	
den	helt	ferdige	butikken,	sjekke	
ut is-disken og	for	å	drikke	en	
kopp	kaffe	i	hyggelig	selskap.

- Vi hadde vel ikke trodd av vi 
skulle vokse ut av lokalene så 
fort,	sier	Per	Morten	Olsen.	
Mellom 80 og 90 sykler har de 
solgt		siden	starten,	og	bare	i	
2014	har	65	sykler	fått	nye	eiere	
gjennom East County Motors. 
-	Vi	sliter	ikke	ut	sofaen	for	å	si	
det	sånn.	Dette	er	definitivt	ikke	
noen	ni	til	fire	jobb,	fortsetter	
han.
Da vi var på besøk i slutten av 
januar,	var	det	to	måneder	siden	
flyttelasset	gikk,	og	det	gjenstår	
enda	noen	småting	før	de	er	
helt	fornøyd	med	lokalene.	Men	
langs veggene står blankpussede 
Harleyer	på	rekke	og	rad,	klare	
for	nye	eiere.	Ved	inngangsdøra	
står	det	nå	en	benk,	men	her	
skal det bli is-disk til varme 
sommerdager samt brusautomat 
og	en	kaffemaskin.

- Vi håper jo at det skal 
bli	et	samlingssted	for	
motorsykkelfolket,	sier	Svein	
Rune.

Det kundene etterspør
Planen	er	å	ta	inn	et	utvalg	
av kjøreklær og hjelmer. De 
forhandler	også	løftebord	av	
merket	Kendon	og	Handy,	
Varmehåndtak	fra	Heat	Demon	
og	Handy	forhjulsstøtte	til	bruk	
i garasjen eller på hengeren om 
du skal transportere sykkelen 
din trygt. Ellers selger de det 
meste av det kundene etterspør. 
Her	får	du	varer	fra	forhandlere	
som	Motorcycle	Storehouse,	
Custom	Chrome,	Mustang	og	
lignende.	På	verkstedet		har	de	
fire	løftebord,	og	her	tar	de	seg	
av oppgraderinger etter kundens 
ønsker,	det	være	seg	dekkskift	

eller andre ting. De har også det 
meste	av	slitedeler,	olje	og	dekk	
på	lager,	og	i	løpet	av	en	dag	kan	
de	skaffe	det	meste	kundene	
etterspør.

Kvalitetskontroll
De reiser selv over dammen tre 
til	fire	ganger	i	året	og	plukker	
ut de syklene de skal ha. Dette 
er	for	å	sikre	at	syklene	har	den	
standard og høye kvalitet de 
krever. Da har de også kontroll 
over	at	transporten	foregår	slik	
de vil ha den.
-	Når	vi	er	i	statene,	er	det	mye	
jobbing	og	reising	i	flere	dager.	

Deretter	tar	vi	en	fest	siste	
kvelden	før	vi	reiser	hjem.	Disse	
turene til USA er bonusen med 
denne	jobben,	sier	Svein	Rune.
Selv om det er blitt mer jobb enn 
de	hadde	tenkt,	er	fordelen	med	
denne	jobben	at	de	får	holde	på	
med noe de liker.  
Syklene de selger er stort sett 
fra	2010	og	nyere.	Men	de	har	
også	solgt	en	1975-	modell.	Den	
eldste sykkelen de har på lager 
nå,	er	en	2000.	De	tar	også	sykler	
i	innbytte	og	tilbyr	finansiering	
til	sine	kunder.	Det	er	mulig	for	
kundene og bestille en spesiell 
sykkel	før	de	drar	til	USA	for	å	
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På slutten av 2013 var vi på besøk hos 
East County Motors på Hadeland, som 
i det små importerte nyere Harley-
Davidson for salg. Det som Per Morten 
Olsen og Svein Rune Gjerdingen skulle 
drive på med på fritida, er nå blitt 
til fulltidsjobb for de to, og de 300 
kvadratmeterne i kjelleren til bilfirmaet 
på Jaren, er nå byttet ut med 620 kvadrat 
lyse og praktiske lokaler i Jarenstranda 11 
på Gran.

Tekst/foto: Elin Bakk

Svein Rune og Per 
Morten utenfor 
butikken.

Per Morten har fått ferdig 
sitt kontor, Svein Rune sitt 
står for tur.

Svein Rune Gjerdingen, til venstre, og Per Morten Olsen er meget 
fornøyd med å ha solgt mellom 80 og 90 sykler siden starten.

Frode fra Hydra MC var innom for å hente sykkelen sin hjem, med 
nytt styre påmontert. Han var meget fornøyd.



Navnet	Powerplant	kom	av	at	
det	første	klubbhuset	deres,	som	
lå	i	Bønsdalen	utenfor	Eidsvoll,	
var	en	gammel	kraftstasjon.	
Alle medlemmene kjørte 
selvfølgelig	Harley-Davidson.	I	
midten av nittitallet var de oppe 
i	12	medlemmer,	men	etter	det	
forandret	klubben	seg	i	tråd	med	
at miljøet var i endring. Mange 
trakk	seg	ut	av	diverse	grunner,	
og	til	slutt	var	det	bare	Trym,	
som er den eneste av de som 
var med å starta klubben som er 
med	i	dag,	og	Kjetil	igjen.	I	noen	
år	framover	var	ikke	klubben	så	
aktiv,	men	de	skrudde	litt	i	Kjetils	
garasje,	og	klubben	var	definitivt	
ikke	død,	bare	i	dvale.

Klubben vokste
Etter hvert som det roet seg 
litt	i	miljøet,	begynte	de	å	sysle	
med	tanken	å	få	klubben	opp	
å	gå	igjen.	Og	da	de	fikk	tak	i	
klubbhus,	var	de	i	gang.	Lokalene	
lå i Sagdalen ved Strømmen. De 
besto	av	et	verksted	i	første	

etasje	i	et	industribygg,	som	også	
rommet	andre	verksteder,	blant	
annet et lakkeringsverksted. De 
hadde også et oppholdsrom i 
tredje etasje i disse lokalene. Her 
holdt	de	til	i	to	år,	og	nå	begynte	
klubben å vokse litt.  Men hvor 
lenge	var	vel	Adam	i	Paradis?	
Gårdeier hadde planer om å 
bygge	ut	området,	og	for	å	få	
med	kommunen	på	dette,	måtte	
alle leietakerne ut av lokalene.

Samboere
Det	var	etter	dette,	at	klubben	
begynte	på	et	prosjekt,	der	
Powerplant	og	Nivlheim	MC	
fra	Bjørkelangen	skulle	slå	seg	
sammen til en klubb. De to 
klubbene var samboere i to år 
og	det	ble	jobbet	mye	for	at	
dette	forholdet	skulle	funke.	
Med	to	klubber,	ble	det	mange	
meninger og ikke alle var like gira 
på sammenslåing. Så til slutt ble 
det	brudd	i	samboerskapet,	og	
Powerplant	var	igjen	hjemløse.	I	
2010	fikk	de	snusen	i	noen	ledige		

lokaler	i	Holter	i	Nannestad,	
som Røde Kors eide. Lokalene 
var	opprinnelig	en	pumpestasjon,	
men	Røde	Kors	hadde	fylt	opp	
bassengene og støpt gulv der. 

Planen	Røde	Kors	hadde,	var	
å	bruke	lokalene	til	kurs	for	
ungdommer. Men siden stedet 
ligger	ganske	øde,	og	det	
verken går buss dit eller er 
mobildekning,	var	det	ikke	noe	
egnet	sted	for	de	unge.	Dermed	
fikk	Powerplant	leie	lokalene	til	
omtrent	selvkost,	og	de	startet	
jobben	med	å	pusse	opp,	slik	at	
lokalene hadde  brukbar standard 
til klubbhus å være. 

Ble huseiere
Huset	ligger	fredelig	til,	uten	
nære naboer og de har 580 
kvadratmeter og boltre seg 
på . De har et ganske stort 
barområde,	med	scene	for	
levende	musikk,	de	har	en	
privatavdeling,	med	stort	
kjøkken,	arbeidsrom,	kontor.	De	
har også bygd nytt dame- og 
herretoalett,	der	det	før	bare	
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Verkstedet.

Her er enda plass til flere.

Nice one.

Handy forhjulsstøtte. Skilter og dill.

Her skal det etter hvert blir kaffekrok med is-disk og brusautomat.

Første gang jeg møtte gjengen i 
Powerplant MC, var en gang i begynnelsen 
på nittitallet, og stedet var et av årets 
største mc-happeninger den gangen. 
Nemlig sommerfesten til Hawgs MC 
på Lena på Toten. Da var Powerplant 
MC ganske nystartet, de hadde 7 - 10 
medlemmer og tre av medlemmene var 
jenter. 

Tekst: Elin Bakk
Foto: Power Plant MC

Tom har pynta seg til grillfest, 
Anette er like blid.

Fra Gillfesten i høst.

Powerplant MC på blåtur.
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var et hull	i	gulvet.	Det	finnes	
også	noen	soveplasser,	om	det	
skulle	komme	en	farende	fant.	
Gutta hadde likevel satt et tak på 
oppussinga. De ville ikke bruke 
for	mye	penger	på	huset,	siden	
de	bare	leide.	Men	etter	fem	år	
som	leietakere,	fikk	de	endelig	

viljen	sin,	og	ble	huseiere.	Dette	
gikk	i	boks	like	før	den	årlige	
vinterfesten	deres	siste	helga	i	
januar i år. Absolutt en grunn til 
å	feire.

Fast vinterfest
Dermed	passet	det	godt	å	feire	
at	de	nå	var	herre	i	eget	hus,	med	
gode bikervenner på den årlige 
vinterfesten.	Hit	kom	det	folk	fra	
fjern	og	nær.	De	hadde	leid	inn	
en	trubadur,	Don	Thomaso,	som	
for	øvrig	er	medlem	i	Midgard	
MC,	til	å	holde	stemninga	oppe	
på	lørdag	kveld.	På	vinterfesten	
hadde de også satt ut bord og 
benker	i	verkstedet,	om	man	ville	
prate	i	litt	roligere	omgivelser,	
og ute var det bål og røykeplass. 

Flere klubber har nå begynt å 
oppfordre	gjestene	til	å	røyke	
ute,	noe	som	er	bra	for	de	
som ikke tåler røyk. Dessuten 
lukter det mye bedre av hår og 
klær dagen derpå. Her var det 
gjester	fra	fjern	og	nær,	blant	
annet	en	stor	delegasjon	fra	

vestlandsklubbene Oldtimers 
MC og Høyangbjørn MC. Festen 
foregikk	gjennom	hele	helga,	og	
på lørdag satte de opp buss til 
Conan	Swap,		noe	som	var	et	
meget populært tiltak.

Mer oppussing
Nå	når	huset	er	deres,	kommer	
de nok til å pusse ytterligere 
opp. Dusj er noe som står på 
programmet,	og	de	har	også	
planer om å legge til rette slik 
at det blir et bedre byggemiljø 
i klubben. I kjelleren har de et 
lokale som de leier ut til et band 
som	øver	her.	Planen	er	å	pusse	
opp	resten	av	kjelleren,	siden	
de	har	fått	forespørsler	fra	flere	
band	som	trenger	et	fredelig	

sted å øve uten naboer som 
klager på høy lyd. Da hjelper 
de	musikkinteressert	ungdom,	
samtidig	som	de	får	inn	noen	
kroner i klubbkassa.

Messefestarrangør
De	pleier	også	å	ha	en	grillfest	på	
sensommeren,	i	slutten	av	august.	
Mange	har	kanskje	også	fått	
med	seg	at	det	var	Powerplant	
MC,	som	var	teknisk	arrangør	
av	messefestene	på	Oslo	Motor	
Show	på	oktober.	Hit	fikk	man	
bare komme om man kjøpte 
billettene på deres stand på 
messa,	og	alle	billetter	forsvant	
som	dugg	for	solen.	
-	Vi	ble	faktisk	headhuntet	til	
dette arrangementet. Og nå skal 
vi gjøre det samme på MC-Messa 
i	Mars,	så	vi	gjorde	tydeligvis	
en	god	jobb,	forteller	Trym	Aas,	
talsmann	for	klubben.	
Denne	gangen	foregår	det	på	
Klimt	Rythme	&	Bar	i	Storgata	
i	Lillestrøm,	og	det	er	Dos	
Mosquitos	som	skal	få	stemninga	
i	taket,	og	det	klarer	de	nok	
godt,	kjenner	vi	de	rett.	Billetter	
fås	kjøpt	på	Powerplant	MC	sin	
stand på Messa.

Blåtursuksess
Nå er klubben oppe i et antall 
på 12 medlemmer og en 
hangaround,	og		klubben	er	
forbeholdt	den	mannlige	delen	av	
befolkningen.	
- Vi har satt et tak på 15 
medlemmer,	uten	at	dette	er	helt	
låst,	sier	Trym.	
I	fjor	startet	de	noe	som	helt	
klart	blir	en	fast	happening.	De	
var	på	klubbens	første	blåtur.	
Bare	to	av	klubbens	medlemmer,	
nemlig	de	to	som	er	ansvarlige,	
vet hvor turen går. For de 
andre er det bare å pakke på 
sykkelen og møte opp. Fjorårets 
tur	gikk	først	til	Husvallgölen	i	
Dalarna,	hvor	de	besøkte	Svein	
”Kjempen”	Mørch,	som	har	et	
hus	der.	Han	er	nå	blitt	fullverdig	
medlem i klubben. Etterpå 
gikk turen nedover Sverige 
og	gjennom	Hedmark,	og	de	
endte opp på jubileet til Asator 
MC	på	fredagskvelden.	Nå	ser	
klubbens	medlemmer	framover	
mot	sommerens	blåtur,	og	at	
sesongen skal begynne. For nå 
har	de	endelig	sitt	eget	hus,	og	
framtida	ser	meget	lys	ut.

Oldtimers og Fumble Heads var også på besøk.

Totninger på tur.

Vestlendinger i godt slag.

Tone og Sindre hadde tatt turen 
fra Dal til grillfesten. Begge var 
med og startet Powerplant MC på 
slutten av åttitallet.

Gutta i røyken, på flere måter.

I baren.

Nyinnmeldte medlemmer i 
H-DOCN, Carina og Henrik.

På et grillparty skal det 
selvfølgelig serveres grillmat.

Koser seg på 
fest hos 
Powerplant..
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Det	er	flere	grunner	til	at	jeg	
vil	fremheve	festene	deres.	
Vingtor	innfridde	som	vanlig	
på	jubileumsfesten	med	det	jeg	
kaller	de	fire	m-er.	Motorsykler,	
Musikk,	Mennesker	og	Miljø.	
Punkt	1.		Gutta	i	klubben	er	
trivelige	folk.
Punkt	2.	Det	er	alltid	bra	musikk	
der.	det	I	år	med	bandet	Gun’s	
Guitars. 
Punkt	3.	Festen	foregår	tre	
forskjellige	steder.	Oppe	i	andre	
etasje,	der	det	er	fullt	trøkk	
med	musikk	og	to	barer.	Nede,	
der det også er en bar og litt 
roligere,	pluss	at	man	kan	trekke	
inn	i	verkstedet	for	å	beskue	
vakre	sykler,	samtidig	som	man	
kan ha en enda roligere samtale. 
Dette	gjør	at	alle	de	fire	m-er	
oppfylles	til	fulle	på	festene	hos	
Vingtor. 

Byggeklubb
Gutta i klubben driver ikke bare 
og kjører motorsykkel. Nesten 

alle av de 11 medlemmene byg-
ger	sykler	også,	og	brorparten	
av	kunstverka	har	lange	gafler	og	
er	i	kategorien	de	fleste	av	oss	
definerer	som	Choppere.	Flere	
titalls kunstverk har sett dagens 
lys	på	verkstedet	her,	hvor	de	
har	dreiebenk,	fres	og	det	meste	
av det utstyret man kan trenge. 
Rune Wiig i klubben har i tillegg 
engasjert	seg	i	foreningsarbeid	og	
sitter i styret i NFSOK .(Norsk 
Forening	for	Spesielle	og	Ombyg-
de Kjøretøy.) 
For tida er det ingen prospekter 
i	klubben,	men	de	har	akkurat	
fått	to	nye	hangarounds.	
-	Disse	vil	få	ned	gjennomsnittsal-
deren betraktelig. Det er jo mye 
grått	hår	og	skjegg	i	miljøet,	så	vi	
trenger	noen	yngre	krefter	som	
kan hjelpe oss opp på jernhesten 
når	den	tid	kommer,	sier	Anders	
Kongsvold.

Prioriterer verksted
Klubben så dagens lys i 1993 og 

besto	den	gang	av	3	vennepar,	
(altså	en	blanda	forsamling	
av gutter og jenter) som 

stifta	klubben	offisielt	i	1994.	
Etter kort tid ble det en ren 
gutteklubb,	som	de	to	første	

åra	holdt	til	i	det	første	bygget	
man	runder	hjørnet	på,	når	man	
ankommer dagens klubbhus/
låve,		cirka	sju	kilometer	nord	
for	Lillestrøm.	Den	gang	tenkte	
gutta	70%	verksted	og	30%	fest,	
noe	som	også	er	klubbprofilen	
den dag i dag. Da leiekontrakten 
på	det	første	klubbhuset	
ikke	ble	fornyet,	levde	gutta	
et	brakkeliv	i	fire	år	utenfor	

dagens klubbhus. Det ble brukt 
mange	dugnadstimer	før	dagens	
verksted	og	festlokale	kunne	tas	
i	bruk.	For	lokalene	de	fikk	leie	
måtte	rives	ned	til	ytterveggene,	
før	de	bygde	alt	opp	igjen.

Turer og treff
Gutta i Vingtor har også noen 
faste	turer	gjennom	året,	blant	
annet	en	klubbtur		Våler,	der	de	

leier et hus og har det hyggelig 
sammen ei helg. De har også en 
ukestur	til	Vestlandet,	som	de	
fleste	i	klubben	pleier	å	være	
med	på.	Ellers	reiser	de	på	treff	
til	klubber	som	for	eksempel	
Hydra	og	Tångens.	Høstfesten	i	
midten	av	november	er	et	fast	
arrangement.	På	jubileet	stilte	
ung-gutta	fra	The	Sons	MC,	
Gardermoen,	mannsterke	opp	

og hjalp til i både døra og baren. 
De er en nyetablert klubb som 
Vingtor	er	fadderklubb	for.	Jeg	
kaller	de	ung-gutta,	siden	de	har	
en	regel	om	at	du	må	være	født	
i	1983	eller	senere,	for	å	bli	med	
i klubben. 
Takk	for	meg.

Jeg trives alltid på fest hos Vingtor, noe 
jeg garantert ikke er alene om. På jubileet 
denne høstlørdagen fant 300 mennesker 
veien til lokalene deres i Skedsmo, like 
utenfor Oslo. I deres lokaler tilsier det 
stinn bakke.

Tekst/foto: Harald Sole

Vingtor HD feiret 20 år
Bak fra venstre Per, Arne, Roger, 3Tom, Tom, Kai, Rune W, Jonna og Erik. Foran fra v. Anders og Rune P.

Fullt trøkk oppe med bandet Guns Guitars.

Glade mennesker på vei inn døra.

Stinn brakke og høy stemning.

Mange kreative og flotte gaver på gavebordet.
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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
15%	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
Åpningstid: Man-fre 09-16 Lør 10-14

Halvarssons Biggin kr. 648

Lindstrands Blaze 
kr. 1695

Jofama WP Suit 
kr. 1295

Suomy 70’s JET 
kr. 1799

Caberg DUKE 
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Hei igjen folkens.
Ja der var atter tiden inne til 
å skrive noen ord. Her nord 
har	vi	fått	sola	tilbake	etter	
to	måneders	mørketid,	og	da	
vet vi at vi er på vei mot vår. 
Erfaringsvis	begynner	det	nå	å	
bli	farlig	travelt,	om	man	ikke	er	
godt i gang med å 
klargjøre	doningen	for	sesongen.	
Et ”klokt” hode skal en gang ha 
sagt,	at	det	som	ikke	er	gjort	
til	jul,	blir	ikke	gjort.	Men	så	ille	
er	det	nå	ikke,	og	vi	blir	vel	alle	
ferdig	til	slutt,	med	et	nødskrik.

Planlegginga	av	sesongens	treff	
og	turer	er	i	full	gang	og	jeg	som	
de	fleste	sliter	med	hva	man	skal	
velge.

Det er jo så mye man vil ha 
med	seg,	og	man	innser	snart	
at det må gjøres noen harde 
prioriteringer. Scandinavian 
Harley Days på Voss i perioden 2. 
–	5.	juli	er	en	ting.	St.	Petersburg	
Harley Days 6. – 9. august en 
annen happening som står på 
planen	for	sesongen.	Joda,	det	
blir	nok	mange	flere	små	og	
store	treff,	men	det	tar	vi	som	en	
bonus underveis.

Før den tid skal vi i ha DK-
samling	i	Lillestrøm	i	forbindelse	
med motormessa 6. -  8. mars. 
Deretter kommer et av årets 
etter hvert store og etterlengta 
arrangement,	Harley	Cruiset,	
16. til 18. April. Så det er bare 
å begynne å glede seg til vi er i 
gang igjen. 

Ellers	så	må	jeg	gjenta	meg	selv,	
og	oppfordre	dere	der	ute	til	
å	bruke	DK-ene.	De	er	der	for	
dere og er også avhengige av 
dere,	for	å	kunne	gjøre	en	god	
jobb som vi alle på sikt vil være 
stolte	av.	Informer	dem	om	stort	
og smått som skjer der du bor 
og som er mc-relatert. Skriv 
noen	ord	selv	om	det	som	skjer,	
ta bilder og send til DK eller 
direkte	til	redaktør.	Da	får	alle	
vi andre se og lese om det som 
skjer	der	du	er,		og	det	er	også	
en	grei	måte	å	”reklamere”	for	
klubben på. 

Inntil	neste	gang,	ta	vare	på	
hverandre.

Sjæfen.

DK ansvarlig
har ordet

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

Heisan og godt nyttår 
bikers! 
Siden vi i skrivende stund har 
minusgrader	og	vannrett	snøfokk,	

tilsier det nok at det ikke blir 
sesongstart	i	Trøndelag	de	første	
par dagene. Det er vel bare å 
smøre seg med et eller annet 

og	se	frem	mot	våren	og	det	
som	måtte	befinne	seg	i	mellom.	
Her	er	det	bare	å	nevne	i	fleng:	
First Run på Røros som nok 
er	overstått	når	dette	leses,	
Vinterfester	og	barheng	av	ymse	
slag,	MC-messen	på	Lillestrøm,	
nordisk presidentmøte på Island 
og Harley Cruise til Kiel. Legger 
man til noen helger i verkstedet 
med	litt	pussel,	så	er	det	vår.

Siste helga på januar var styre 
og stell på Lillehammer på 
styrebord. Hele lørdag var satt 
av	til	møtevirksomhet.	Alle	fire	
treffene	for	2015	er	på	plass.	
First	Run	på	Røros	har	vi	feira	
ferdig	når	du	leser	dette,	men	
International Rally i Espedalen 
26. – 28. juni rekker du akkurat. 
Arrangørene	har	flyttet	treffet	
9	km	fra	Espedalen	Fjellstue	
til	Strand	Fjellstue.	Mer	info	
kommer snart. Vi har også startet 
planleggingen av 30-årsjubileet 
i 2016. Jubileumstur til USA og 
jubileumstreff	er	noe	vi	vil	jobbe	
med	framover	–	følg	med,	dette	
blir	bra!	

Vi vil som tidligere ha stand 
på MC-Messen på Lillestrøm 
6.- 8. mars. Stikk innom oss 
for	en	prat.	Vi	har	quiz	med	

fine	premier,	medlemskake	og	
kaffe.	Vi	vil	også	ha	med	et	lite	
utvalg	fra	medlemsbutikken,	
men	vil	du	handle	fra	hele	
utvalget er nettbutikken rette 
stedet. Nyheter til våren er 
superundertøy og pakksekker i 
forskjellige	størrelser.	Flere	har	
etterlyst	den	gamle	flagglogoen,	
så den er på tur tilbake. Du 
finner	hele	utvalget	på	www.h-
docn.no	under	fanen	Club	Shop.

Nå	trosser	jeg	snøføyka	og	tar	
noen terapiøkter i verkstedet. 
Her	skal	man	ikke	få	la	våren	
komme	snikende	før	alt	er	klart	
og i orden. Sykkelsesongen 2015 
vil dessverre mangle en god venn 
og turkompis. Du vil bli savnet 
Franco,	Ride	in	Peace

Rannei Bakk
President

Dette	er	ikke	mer	vidløftig,	
enn at vi samler sammen røkla 
fra	nord,	sør	og	midt,	et	eller	
annet sted i landet. I år ble 
det Lillehammer Hotell som 
ble stedet. Etter at stort sett 
hele lørdagen gikk med til 
møtevirksomhet,	kunne	vi	ta	
kvelden	til	fri	disposisjon	og	
sosialt samvær. Noe må da disse 
stakkars	styrerepresentantene	få	
igjen	for	alt	gratisarbeid	de	gjør	
for	klubben.	En	ting	er	i	alle	fall	
sikkert;	Uten	frivillige	stopper	
H-DOCN. 

Planlegging
Disse	to	helgene	i	året,	er	
lønna	de	får	for	å	stå	på	for	
dere medlemmer. I år var det 
blant annet planlegging av USA-

medlemstur i jubileumsåret 
2016,	og	International	Rally	i	
2016,	feiringa	av	vårt	30-års	
jubileum,	som	var	de	store	
diskusjonssakene. I tillegg 
kommer alle de andre sakene 
styret	må	ta	seg	av.	Treff	skal	
arrangeres,	det	skal	deltas	i	
møter	i	Europa	og	Skandinavia,	
for	å	opprettholde	samarbeidet	
med de andre klubbene i 
føderasjonen.	Men	vi	kom	i	mål	
denne gangen og.

Sleipner åpnet baren
Julebordet er rett og slett at vi 
går	ut	og	spiser	middag	sammen,	
og så samles vi gjerne på en 
klubb	i	nærheten.	På	styrebordet	
får	vi	også	ha	med	oss	våre	
respektive,	for	å	kompensere	

at de tålmodig godtar at vi 
bruker en god del tid på dette. 
I	Lillehammer,	etter	middagen,	
dro	vi	til	Sleipner	MC,	som	åpnet	
baren	for	oss.	Noen	medlemmer	
fra	området	hadde	også	tatt	
turen,	siden	vi	på	Facebook-
gruppa	vår	la	ut	en	melding,	
at om noen i nærheten var 
interessert til å komme å ta ett 
glass	med	oss,	var	de	hjertelig	
velkommen. Slikt er alltid trivelig. 
Kvelden	ble	meget	hyggelig,	og	
klokka	var	vel	nærmere	tre	før	
vi	høflig	takket	for	oss,	og	stablet	
gjengen	inn	i	en	maxitaxi,	med	
kurs	for	Lillehammer	igjen.	Det	
kommer nemlig alltid en dag i 
morra…

H-DOCN sitt styre avholder de fleste 
styremøtene på Skype. Men to ganger 
i året treffes de face to face. På det 
ene møtet har de også sitt julebord, 
eller styrebord som det kalles blant 
de impliserte. På disse to møtene får 
også undertegnede være med, i form av 
redaktør og medlemsansvarlig.

Tekst: Elin Bakk.
Foto: Tormod Antonsen, Sleipner MC.

Sleipner MC tromma sammen til barheng og stemninga var det ingenting å si på.

Noen medlemmer i området tok også turen for ta en øl med oss.

Girlstalk.

Et lite glass.
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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

Distrikt 5:
Sogn 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

TOMMY	SKAMFER

ANTON FAGERHOLT
Mobil:	93	85	31	969
Mail:	kveithals@gmail.com

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

Hallo. Et Riktig godt nyttår ønskes 
dere alle. 
Det	er	utrolig	hvor	fort	tiden	går.	
Jeg	har	på	følelsen	at	jeg	akkurat	har	
skrevet et innlegg og så er det ”på 
han”	igjen.	Siden	sist	så	har	vi	feiret	
jul	og	nyttår,	lagt	på	oss	noen	kilo	
som	vi	strever	med	å	få	av	igjen.		Det	
er	mye	letter	å	få	dem	på,	enn	av.	
Merkelige greier.
Det har vært en del hyggelige 
julefester	og	julebord	her	nord,	
men	savner	tilbakemelding	fra	dere	
her oppe om arrangementer som 
foregår	og	slik	at	jeg	kan	informere	
våre medlemmer om hva som skjer. 
Vi	burde	vel	bli	flinkere	alle	sammen	
her	i	nord,	til	å	sende	innbydelser	til	
klubbene rundt omkring.
Det går heldigvis mot lysere tider 
og	påsken	står	snart	for	døra.	Det	
betyr at det også nærmer seg vår 
og	sommer,	folk	legger	planer	for	
mc-sesongen. Det pusses og gnikkes 
i mange garasjer rundt omkring. 
Vi gleder oss veldig til  H-D cruise 
i	april,	hvor	det	fra	Nord-Norge	
kommer en stor delegasjon. 
Fantastisk	arrangement,	all	ære	til	
arrangørene. 
Ellers regner jeg med at når bladet 
kommer	ut,	er	det	mange	som	er	på	
Daytona	Bikeweek.	Skulle	så	gjerne	
ha	vært	der	igjen,	det	er	en	fantastisk	
happening,	som	alle	burde	få	med	seg	
en gang i livet.  
Målet	mitt	for	sesongen,	er	å	prøve	
å	få	til	noen	treff/turer	i	regi	av	
H-DOCN	her	oppe,	kanskje	noen	
felles	utflukter	i	nærmiljøet	og	
selvfølgelig	tur	til	Senja	i	slutten	av	
sesongen.	Så	folkens,	kom	gjerne	
med innspill og ideer til aktiviteter. 
Klubben sponser arrangementer til 
oss	medlemmer,	om	vi	kommer	opp	
med noen gode ideer.
Ha	en	super	påske	og	en	fantastisk	
vårsesong	folkens	.
Vi	snakkes	!
Klem	fra	Laila

Hei igjen alle sammen og vel 
overstått jul og godt nytt år. 
Kalenderen viser nå slutten av 
februar	og	minnene	etter	julen	
henger	vi	litt	igjen	hos	de	fleste	av	
oss,	sånn	cirka	i	området	på	midten	
av	kroppen.	I	følge	mange	jeg	har	
snakket med er dette bare ett av 
nyttårsforsettene	som	skulle	vært	
tatt tak i. Men i år har jeg vært så 
ærlig	med	både	meg	selv	og	andre,	
at	mitt	nyttårsforsett	var	å	fortsette	
akkurat	som	før.	Det	er	det	beste	og	
letteste	for	meg.
Nok	om	det.	I	følge	årstiden	tikker	
det sakte men sikkert mot vår igjen 
og	for	de	som	ikke	bor	nord	i	dette	
landet,		snart	bar	asfalt.	For	vår	det	
er	dette	den	beste	tiden	av	vinteren,	
sola er kommet tilbake og det er 
tid	for	fjellet	og	snøscooter	med	
fjellturer	og	is-fisking	og	vi	teller	ned	
til påsken . 
I bakhodet ligger jo den årlige 
panikken om alt er klar til 
motorsykkelsesongen	starter,	og	alle	
har vi vel ett eller annet vi tenkte 
skulle	startet	med	for	flere	måneder	
siden.	Bortsett	fra	at	da	hadde	man	
jo all verdens tid. Som vanlig går 
tida	litt	for	fort	når	det	gjelder	slike	
viktige ting. I år har i tillegg jeg ekstra 
press	på	meg,	siden	jeg	har	bestemt	
meg	for	å	selge	min	kjære	Electra.	
Dermed	må	jeg	bli	ferdig	med	mitt	
evighetsprosjekt. Hva det blir tilslutt 
får	dere	se	etterhvert.	
Ellers	håper	jeg	dere	alle	får	en	flott	
vår,	og	vær	nå	forsiktig	der	ute.	Ikke	
minst	håper	jeg	vi	treffes	på	MC-
Messen 6.- 8. Mars. Det blir en av 
vårens oppturer regner jeg med. 
Frem	til	da,	hold	skjegget	is-	og	
frostfritt	.

Vinterhilsen	fra	Bukkeskjegg.	

Heisann
Så var det et nytt blad og et nytt år 
igjen	da.	Synes	det	er	alt	for	lenge	til	
snøen	er	borte	og	asfalten	bar,	sånn	
at	en	kan	få	sykkelen	ut	og	kjørt	litt	
igjen.	Har	jo	planer	selvfølgelig,	i	år	
som	i	fjor.	Noen	er	realistiske	og	
gjennomførbare	andre	er	kanskje	
ikke	helt	i	det	blå,	men	krever	en	del	
planlegging	for	å	få	gjennomført.	Når	
en	jobber	turnus	i	Nordsjøen,	er	det	
ikke	alltid	så	greit	å	få	bytta	turene	
med	andre,	for	å	rekke	akkurat	det	
treffet	en	hadde	tenkt,	men	jeg	klager	
ikke. Turer skal det bli. Om de blir 
lange	eller	korte	okkesom.	Ellers	får	
en	tiden	til	å	gå	med	å	skru	sykkel,	
vinyl	på	spilleren	og	kaffetrakteren	
på høygir i garasjen. Det er kos 
det. Regner med jeg ikke er alene 
om akkurat den sysselen på denne 
årstiden?	

Jostein

Heisann.
Her	kommer	det	noen	ord	fra	Sør-
Trøndelag,	og	da	i	siste	liten,	sikkert	
til	redaktørens	store	fortvilelse.	
Når	dette	skrives,	er	det	enda	
vinter	og	tiden	brukes	da	på	å	få	nye	
deler	i	hus,	og	en	god	del	sikling	på	
deler man ikke har råd til. Dette er 
også	ei	suveren	tid	for	å	holde	på	
med	småplukk	på	syklene,	da	det	
er evigheter til sommer. Det er i 
alle	fall	det	man	tror,	helt	til	lerka	
treffer	stuevinduet	og	varsler	om	
sommertid. Da blir det plutselig 
travelt likevel. 

Jeg	har	dog	gått	til	anskaffelse	
av	beltemotorsykkel	for	å	korte	
ventetiden noe. For de som allerede 
har	begynt	å	planlegge	treff	og	
lignende,	synes	jeg	det	er	verdt	å	
nevne Nordisk Stivramme Rally i 
Valdres	i	pinsehelga,	altså	22.-	24.	
mai.	Og	i	de	dager	du	får	denne	
publikasjon	i	posten,	arangeres	
Lucifers	tradisjonelle	Swap	Meet,	den	
7.mars.

So long. Tommy.

Hei	igjen!	Våre	venner	i	Headstone	
MC har nok en gang snudd 
Sunnmørssola,	og	det	er	med	stor	
glede vi observerer at lyset står 
på	litt	lenger	for	hver	dag	som	
går.  Dere som har ei stivramme 
liggende,	bør	snarest	få	kledd	på	
den	motor,	hjul	og	alt	det	der,	så	
den er klar til Nordisk stivramme-
rally 2015.  Dette arrangementet 
er	nytt	av	året	og	foregår	fra	
22. - 24.mai på Leira Camping og 
Hyttesenter på Fagernes i Oppland. 
Hit er man velkommen med alle 
stivrammesykler	uansett	merke,	og	
flere	jeg	kjenner	gleder	seg	som	små	
barn	til	dette	unike	og	«garantert	
lenestolfrie»	treffet.	Vi	som	ikke	
kjører	stivramme,	kan	jo	trøste	
oss	med	en	liten	englandstur,	siden	
Super-Rally i Lincolnshire er samme 
helgen.  Ellers står arrangementene 
i	kø	framover.	Jeg	kan		nevne	Bilens	
og motorsykkelens dag i Kristiansund 
den	9.	mai,	Motorsykkelens	dag	i	
Ålesund	i	slutten	av	mai,	Vårslepp	i	
Sykkylven i april og  Lakeside Run på 
Kyrksæterøra		rundt	månedsskiftet	
mai/ juni.  Nærmere datoer og mer 
info	om	disse	begivenhetene	kommer	
i neste nummer.  Da har jeg ikke mer 
å	melde	foreløbig,		vi	snakkes!

jeg	skal	være	ny	DK	i	Distrikt	3,	som	
omfatter	Sør-	og	Nord-Trøndelag,	
og	siden	jeg	er	bosatt	i	Steinkjer,	blir	
det nok mest naturlig at jeg tar med 
av den nordligste delen av distriktet. 
Jeg	er	44	år,	gift	med	Ingvild,	og	vi	
har	til	sammen	fem	barn.	Jeg	jobber	
som	inspektør	på	ungdomsskolen,	og	
underviser	i	trafikk	og	matematikk.
Jeg	kjører	en	2003	modell	Fatboy,	av	
og	til	med	henger,	og	jeg	liker	å	trene.

Om dere har noe på hjertet der 
ute,	ikke	nøl	med	å	ta	kontakt.	Det	
kan	være	reportasjetips,	forslag	til	
arrangementer i H-DOCN regi og 
lignende. Gi også beskjed om dere 
skal	arrangere	noe,	så	kan	jeg	bringe	
det videre til leserne i vårt distrikt.

Anton.

Hei	folkens.	Da	nærmer	våren	
seg	med	stormskritt,	og	det	er	
på tide å begynne å prikke ut på 
kalenderen hva man skal delta på. I 
vårt distrikt er det mye som skjer 
framover.	Lucifers	Swap	på	Klett	er	
vel	overstått	når	du	leser	dette,	men	
det blir nye muligheter til å kjøpe 
og selge skatter/skrot på Tornados 
Skjærtorsdagsfest,	der	det	også	
arrangeres	Swap.	De	tilbyr	levende	
musikk,	og	overnatting	for	gjester.	
Eiktorn	MC	i	Tingvoll	har	kaffekvelder	
onsdager klokka 19.00. Sioux MC 
har	ingen	faste	kaffekvelder	enda,	
men	jobber		kontinuerlig	på	huset,	
og	er	flagget	opp,	er	det	folk	der	og	
kaffen	er	varm.	Kjenn	på	døra	for	
sikkerhetsskyld,	for	det	hender	at	
flagget	blåser	på	sjøen	i	urolig	vær.

Hunters MC i Kristiansund har 
kaffe	på	torsdager	fra	klokka	19.00.	
Frigg MC er en ny jentekubb på 
Nordmøre,	som	ikke	har	eget	
hus,	men	som	får	låne	om	de	skal	
arrangere noe. De drar på turer og 
treff	rundt	omkring,	så	ta	kontakt	om	
du	vil	henge	deg	på	et	treff	eller	en	
kaffetur.		9.	–	10.	mai	er	det	Bilens	og	
Motorsykkelen Dag i Kristiansund. 
Her	blir	det	også	Norgestreff	for	
veteranbrannkjøretøy. Hele sentrum 
vil bli stengt og det blir utstilling 
av biler og motorsykler. Det blir 
også	øltelt	i	sentrum,	og	Hotellene	
Kristiansund Hotell og Astoria Hotell 
er samarbeidspartnere og kan tilby 
gode priser på hotell denne helga. 
På	søndag	blir	det	mc-parade	mot	
mobbing. Bilens og Motorsykkelens 
dag har også egen Facebookside.

Da håper jeg vi ses snart der ute et 
sted,	kanskje	allerede	på	MC-Messen	
på Lillestrøm.

Johnny.

Et riktig godt nytt år ønskes alle 
sammen. Mye ekstremvær har det 
vært	i	vinter,	men	det		stopper	ikke	
mc-folk	i	å		reke	rundt	i	Norge	for	
å	treffe	likesinnede.	Tusen	takk	for	
alle	innbydelser	og	fine	julekort.		I	
romjulen	var	det	invitert	til	fest	både	
hos Invisible MC og Boothil MC. 
Håper	dere	fikk	masse	besøk.	Vil	igjen	
takke	Viking	MC	for	gjestfriheten.	Det	
er	alltid	like	koselig	og	komme	innom,	
selv om Oistein Andersen går tidlig 
og legger seg hver gang.  Begynner å 
lure på om han tåler omveltningene 
fra	H-D	turene	over	there.	I	hvert	
fall	kan	dere	kontakte	Oistein	for	
arrangerte Harley turer på rute 66. 
Årsmøter har vel vært avholdt og er i 
sving	hos	mange	for	tiden.	Jeg	trodde	
nesten jeg var invitert til møtet hos 
Leikanger	MC,		på	grunn	av	den	fine	
innbydelsen.  Skjoldmøy MC hadde 
Årsfest	på	Askøy	07.02.	Buss	til	
og	fra	sentrum	disket	de	opp	med	
også. Høyangbjørn MC har nettopp 
avholdt	sitt	Crew	party.	Hæla	i	taket	
som	vanlig,	og	kjentfolk	fra	fjern	og	
nær.  Vil ønske alle DK-er en hyggelig 
samling	i	Lillestrøm	i	mars,	samt	
ønske alle som skal på MC -Messen 
6.-8. mars en superhyggelig helg. Det 
samme	gjelder	de	som	får	anledning	
til å være med på Harley-Davidson 
Southern Rock Cruise  16. -18. april. 

Sist	og	ikke	minst,	vil	jeg	ønske	MC-
Musene	fra	Horten	hjertelig	til	lykke	
med sitt 20-års jubileum 21. mars. 

Hæppy	skvætt,	
Sjølvaste  Anne

Når	jeg	sitter	og	skriver	dette,	er	
det	bart	ute	og	+	4	grader.	Man	blir	
nesten	litt	våryr,	men	vet	jo	likevel	
at det er en stund til livet begynner 
igjen. Godt å vite at sykkelen er tipp 
topp og  kun trenger vanlig service 
før	sesongen	er	i	gang	igjen.	Jeg	vet	
ikke	hvor	mye	jeg	får	vært	med	på	
treff	og	sånnt	denne	sesongen,	for	vi	
har kjøpt hus og det er nok å gjøre 
her,	men	noe	skal	vi	vel	få	vært	med	
på. Har jo blinka meg ut Super-Rally 
og	Griserally,	men	får	bare	se	an	
tiden.

Kos dere med vårpuss og husk 
forskjellige	vårmønstringer	og	
arrangementer,	fester	og	treff	og	støtt	
opp om klubber og organisasjoner 
der du bor og ellers i landet.
Hilsen Kjellis.

Godt	År!	Dette	skrives	den	dagen	
Frankrike ble ramma brutalt av noen 
forskrudde	tullinger	dopa	på	en	
undertrykkende og voldelig tolking 
av religion. Det er vanskelig i en sånn 
situasjon å skulle skrive trivielt om 
livet	rundt	en	fredelig	livsstil.	Ja,	for	
både vår livsstil og våre liv er stort 
sett	fredelige.		Og	fredelig	betyr	
ikke det samme som stille og rolig. 
Det å være biker eller motorsyklist 
om	du	ønsker,	innebærer	for	mange	
de samme momenter som den 
Franske revolusjonen bygde på. Det 
snakkes	mye	om	Frihet,	Likhet	og	
Brorskap i vårt miljø. Når disse tre 
verdiene	rammes	så	brutalt,	fordi	
noen	blir	provosert	av	tegninger,	
er	det	vanskelig	å	skrive	om	fester	
en	har	vært	på,	turer	som	skal	
komme,	tida	på	verkstedet	og	venting	
på sommeren. Som DK har jeg 
imidlertid	en	oppfordring	å	komme	
med.
Jeg	er	på	jakt	etter	unge	folk	som	
kjører	HD,	jeg	har	et	ønske	om	å	

møte noen av disse og prate med de 
om hva det er som gjør at de som er 
unge velger vårt miljø. Det snakkes 
så	mye	om	forgubbing.	Likevel	er	det	
noen unge der ute som stadig dukker 
opp	hist	og	her,	det	er	akkurat	dere	
jeg ønsker noen ord med. Ta kontakt. 
Plutselig	ses	vi,	mitt	første	mål	når	
dette	skrives	er	Conan	Swapmeet	
på	Nesodden.	Jeg	trenger	ikke	deler,	
men det er alltid hyggelig å bytte 
historier også.

Terje Randem 

DK søkes
Distrikts-kontakt	for	området	
Rogaland,	Aust-Agder,	Vest-Agder	
søkes.	Ta	kontakt	med	DK	sjefen	
eller styre/redaktør om du er 
interessert. 

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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Georg Tselentis.

Julefest hos Bjørkedal 

MC.Margareth Krumsvik

Sykkelvakt. Jostein Mo 

Anderssen.

Innsendt av Jarle Barosen.

Innsendt av Pål Stenersen.

Høsttur. Innsendt av Kenna Torkildsen.

Gutta i Snorre MC klare for skallegnaging, Foto: AnneLise.

Vår i Bergen.Anne Grethe Klungervik.

Jan Erik Olsen 
testkjører triken til 

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

NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE

725:-

Fler nya artiklar på:
www.bikeline.se

Skull.
Derbylock kromad med svart 
botten eller svart med kromad 
botten Big Twin 70-upp, även 
Twin Cam.

44-0304 Hållare styrmonterad till "POWER 
VISION" Flash tuner, kromad
44-0305 Hållare styrmonterad till "POWER 
VISION" Flash tuner, svart

Hiway Peg. 
Kromat sats för framflyttade 
fotpinnar till FXD 91-13.

Retro!
Textilomspunna 
tändkalblar! Röda, 
blå, gula, svarta och 
vita.

GPS Tracker.
Håll koll på ditt fordon om det blir 
stulet. Läs mer om denna prisvärda 
säkerhetsprodukt (90-0650) på:
www.bikeline.se

Deco.
Showkromade tanklock från 
Kürakyn till alla modeller 82-
upp. Höger ventilerat., vänster 
oventilerat med LED som vi-
sar laddning och bränslenivå.

Kellermann Micro Rhomus DF.
Ny serie miniblinkers med LED i 
samma höga kvalité som tidigare. 
Naturligtvis E-märkta.
Kolla in hemsidan för alla varianter.

Hjälpstartare. 
Starta din bil/mc, ladda
mobil/laptop med mera. 
Små och väger inget men 
har en hög kapacitet och 
många tillbehör. 
Den lille 9 Ah
Mellan 12 Ah
Mr Big 13,8 Ah

595:-

725:-

795:-

995:-

510:- 1425:-

795:-

Byte till högre styre?
Här finns satser med vajrar, 
bromsledning och elkablar till 
Softail 00-10 och Sportster 
96-upp.

2195:-

250:-

385:-

Backspegel.
”Skull” med 75x75 mm spegelyta.

Från

495:-
Från

595:-

Långa bälgar.
Svarta, extra långa gummibälgar från 
Ariete.
20-0531 För gaffelben 35-38 mm 
 och underben 57-62 mm. 
Cirka 260-290 mm långa ..........195:-
20-0532 För gaffelben 39-42mm  
 och underben 57-62 mm. 
Cirka 360-380 mm långa ..........425:-

Kopplingsvajrar.
Förlängda vajrar till nyare hojar. 
Välj mellan svart eller stålomspunnen.
Touring 08-upp och övriga Big Twin 
07-upp.

Från

535:-

495:-

Shorty.
Plåtren bakskärm till 
Sportster.XL 99-03.

Bikerplånbok.
Made in USA
81-0050 Antikbrun med 2 fack 15 cm X 9 cm
81-0051 Antikbrun med 3 fack 10 cm X 7 cm
81-0052 Svart med 4 fack 15 cm X 9 cm 
81-0053 Svart med laskad kant och 4 fack 15 cm X 9 cm 

REDA.
Reservdunk på 3.8 liter (1 Gallon) som 
passar i glasfiberväskor FLHT 93-upp.

Grafisk produksjon: mags as


