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Innhold:

PROFESSIONaL mobile motorbike mover

Super Dolly gjør det enkelt å flytte din
motorsykkel i alle retninger, forenkler
parkering nær vegg og er uunnværlig i
trange garasjer og verksteder.

kr

3350,inkl. mva.

Vi sender over
hele landet!

Se video på Facebook!
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3. mai MC-vårmønstringen på Festplassen i Bergen. www.rollingthunder.no
9. mai Bilens og Motorsykkelens Dag i Kristiansund Sentrum.
22. – 24. mai Nordisk Stivramme Rally, Leira Camping i Valdres. Live Music,
Premiering. Info: 900 12 818.
21.-25. mai FH-DCE Super Rally 2015 will be held in Lincolnshire, UK organised by
West London Harley Riders. Email: info@superrally2015england.com
29. – 31. mai Soppen MC feirer 25 år. Fest og teltcamp hele helga ved klubbhuset.
Info: Soppen MC på Facebook.
30. mai, 11.00 – 14.00 Hadelandsmønstringa Custom og Bikeshow. Brandbu
Sentrum. Arr: Soppen MC.
29. – 31. mai, Kuk i Odal’n. post@nomck.no
29. – 30. mai, Hopla Weekend hos Spiders MC i Åsen i Nord Trøndelag.
Info: 926 13 945.
31. mai, 11th annual Bike Fest, Trondheim. Ved Trondheim Spektrum på Øya.
Arr: Biker Journalen. Info: 92884 560
5. – 7. juni. Tornados MC inviterer til Lakeside Run i Støyperiet på Kyrksæerøra
Info: + 47 90772887 eller Tornados MC på Facebook.
6. juni, Custom Bike Show, Societetsparken i Norrtälje i Sverige.
Arr: Twin Club MC. Info: www.custombikeshow.se +46 176 15 790
12. - 14. juni, Cojones Mc inviterer til treff på Viggja.
Kontakt Inge +47 45616440
12. – 14. juni, Griserally. 30-årsjubileum for Hydra MC Nesodden.
BBQ, Live music,Tattoo, Striptease. Veien er merket som vanlig med rosa griser.
Mer info: www.hydramc.no eller FB: Griserally 2015
26. – 28. juni. H-DOCN International Rally Espedalen, med årsmøte.
Info: www.h-docn.no
2. – 5 juli, Scandinavian Harley Days, Voss. Arr: Hog Chapter Bergen.
Info: www.scandinavianharleydays.com
3. – 5. juli, Det 50. Norgestreffet arrangeres på Lutsi i Sandnes i Rogaland.
Arr: Sandnes MC.
3. - 5. juli, Rams MC Summer Run, Brakka i Trondheim.
Info: www.ramsmc.no
17. – 19. juli, Hawgs MC arrangerer Summerparty på landstedet på Lena.
Info: www.hawgsmc.no 90982610
17. – 19. juli. Inant MC arrangerer Cathfish nr. 19 i Kjerknesvågen på Innerøya.
Info: 92066228
24. – 26. juli, Dozerparty ved klubbhuset på Arneberg. Arr: Dozer MC.
Info: post@dozer.no 416 88244, 907 96 812

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

31. Juli-2. august. Sommertreff hos Sprengstart MC, Klæbu, utenfor Trondheim.
31. juli-2. august, Land Riders 25-årsjubileum. Info: www.landriders.no
31. juli-2. august, Hercules MC Jessheim inviterer til 18th Days of Thunder ,
Party hele helga, Live music, Tattoo, Camp, BBQ, Beer & Booze, Dragrace.
Info: www.herculesmc.com
7. -9. august, Back to basic. Treff i Follebu. Arr: Pang MC
Info : Odd 97491311 pang.mc@hotmail.com
14.-15. august, Cruising i Trondheim. Live Music & bussines as usual.
Arr: Fellows MC. Info: www.fellowsmc.no
14. – 16. August, H-DOCN RTTAF. Run to the Arctic Fun, Storfjord i Troms.
Info: www.h-docn.no
14. – 16. august. Shakin Brains MC arrangerer Hagerock nr. 18.
Info: Per Villa: 92643102
21. – 23. august. Lucifers MC arrangerer Høsttreff på Farmen i Skaun.
Info: www.lucifers-mc.com
28.-29. august. Mosten Raceday. Info: www.mostenraceday.dk
28.-30. august, Prowlers MC har høstfest. Info: 406044654.
4 – 5. September, II MC arrangerer Toilltræff ved klubbhuset i Nærøy, Nord
Trøndelag. Info: 91734942 www.2mc.no
4. – 6. september. Sensommer Party hos Høyangbjørn MC i Høyanger. Live music,
Tatoo, Premiering, Mat, Drikke. Info: 577 13 140. Mail: hbmcsf@online.no
www.hbmcsf.com
18. – 20. September, Boogers MC, Sandefjord har 30-årsjubileum.
Tlf: 416 85 918 boogersmc@gmail.com
18. – 20. september, H-DOCN Final Run, hos Tornados MC, Kyrksæterøra.
Info:www.h-docn.no
3. oktober, kl 11.00. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus
Info: Frode: 92643102 Robert 91787175
www.lucifers-mc.com
17. oktober. Hawgs MC ferier sitt 33-årsjubileum i klubbhuset i Øverskreien.
Info: Svein Olav: 90982610
31. oktober. NOMCK arrangerer den årlige høstfesten på skytterhuset.
Info: post@nomck.no
3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset i Øverskreien.
Info: Svein Olav: 90982610

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
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REGNINGS-ADRESSE:
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
ISSN 0805 6544

Grafisk Produksjon:
Mags as, Elnesvågen
mags.as@icloud.com
Annonsepriser:
1/1 Bakside
kr. 5.700.1/1 side
kr. 5.200.1/2 side
kr. 3.400.1/3 side
kr. 3.100.1/4 side
kr. 2.300.1/6 side
kr. 1.600.Alle priser er ekskl. mva.
Leveringsfrist for annonse
materiell er 14 dager etter
manusfrist for stoff til
Harley-News.

Nr. 2 - 2015

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

Manusfrist
21. mai
Neste Harley-News
kommer ut ca.
17. juli
Forsidefoto:
Red.

t
e
d
r
o
r
a
h
n
e
r
ø
t
k
Reda

Hallo godtfolk!
Når jeg sitter og skriver dette,
sitter nok mange av dere på
Kielferga med et glass eller to.
Om jeg er litt misunnelig, skal
jeg nok få helga til å gå likevel.
Men det er hyggelig at det
arrangeres slike turer, så får
man treffe bikervenner fra hele
landet i godt lag. Dette er jo
nesten som ett stort flytende
treff. Bare at syklene ikke er
med, og man slipper å sove
på jorda. Håper på å komme
med en rapport fra turen i
et senere blad, om noen av
deltakerne tar litt bilder og
skriver litt.

Her hjemme har mange startet
sesongen, til tross for at det til
stadighet meldes om snøfall.
Dette er jo april i et nøtteskall,
og vi bør ikke bli overrasket.
Da undres jeg litt, når folk
legger om til sommerdekk i
midten av mars, eller har kun
sykkelen å kjøre på. Det er
greit med optimisme, men er
det alderen som gjør at man
ikke husker hvordan det var
i fjor, eller året før? Uansett,
sommer blir det før eller
senere, og vi skal atter ut på
veien, sitte i solnedgangen, eller
rundt et bål med ei kald ei i
hånda, prate skit og bare være
til. Det er utrolig avslappende.
I dette bladet finnes en
treffkalender, slik at det skal bli
lettere å ha oversikten over
hva du har lyst til å dra på, og
hva som krasjer. For alt får
man uansett ikke med seg.
H-DOCN har allerede gjort
unna årets første treff. Det var
meget vellykket og reportasje
fra First Run finner du i dette
bladet. Nå er det bare å se
framover til International Rally
i Espedalen, denne gangen på
Strand Fjellstue, som ligger 9,5

km lenger sør, enn Espedalen
Fjellstue, i følge Google. Så
kommer du fra Lillehammer,
ligger altså treffplassen et
lite stykke før det gamle
treffstedet. Men klarer du å
kommer deg på riktig vei, lover
vi å skilte tydelig fra fylkesveg
255. Teknisk arrangør er som
vanlig tu55 MC fra Skåbu, og
da vet vi at alt er på stell. Her
avholdes også årsmøtet, og alle
medlemmer er velkommen til
å delta.
Min egen sommer blir nok
noe amputert her hjemme,
men med en måned i USA får
man nok både sol og sommer
så det holder. Derfor er jeg
ekstra avhengig av dere der
ute til å ta bilder og notere litt
fra arrangementer dere skal
på. Lag gjerne er reportasje fra
ferieturen deres også, om den
går på to hjul.
Har du en fin sykkel, bør du
ta den med på ei utstilling
i sommer, så også andre
får glede av det du har
drevet med. Det arrangeres
vårmønstringer både i Nord,
i Trondheim og Bergen, og
også på mange mindre steder.
Hadelandsmønstringa på
Brandbu siste helga i mai
er Østlandets eneste store
bikeshow, og her er alle som
parkerer sykkelen sin med på
utstillinga. Ingen påmelding
nødvendig.
Soppen MC fyller også 25
år, og har kalas hele helga på
klubbhuset i Brandbu. Husk
også at Oslo Motorshow
har sine utsendinger på disse
stedene, og det kan dukke opp
en invitasjon til Lillestrøm før
du aner det. Det er vel ingen
vits å bruke hele vinteren i
verkstedet, om ingen får se

det du lager. Dessuten er
det fin inspirasjon til andre
byggere. Apropos byggere.
Pål Steenersen fra Rulpers
Hog stakk en tur til Elmia i
påska, og kom hjem igjen med
tre store pokaler i bagasjen.
Det får man vel kalle en
innertier. Du kan se mer av
Påls velbygde chopper i dette
bladet.
SuperRally arrangeres i år
i Lincolnshire i England, og
jeg vet at mange har droppa
det, fordi det ble litt knølete
å komme seg dit, siden alle
båtrutene fra Norden er lagt
ned. Uansett ønsker jeg dere
som tar turen ei flott helg,
husk å kjøre på riktig side.
Og lag gjerne en reportasje
til meg.Vårt treff RTTAF som
pleier å være i juli, er i år
flyttet til midten av august,
og i september avslutter vi
sesongen på Kyrksæterøra
med Final Run. Drar du dit er
det uten mulighet til å treffe
Mullaen, da han slipper å flytte
dit. Men Kyrksæterøra ble i
alle fall satt på kartet. Om det
har noen effekt på oppmøtet
på Final Run gjenstår å se.
Vi jobber fremdeles med
Jubileumsturen til USA i 2016.
Jeg håper at vi skal ha alt klart
til blad 3. Det vi vet sikkert er
at Sturgis blir en del av turen,
og at turen blir på cirka 12
dager, pluss noen dager til å
komme seg over dammen. Da
er vi på 14 dager, noe som er
overkommelig for de fleste.
Kom gjerne med innspill på
mail eller på Facebooksida vår
som heter Harley News. Dette
blir nok en kjempetur.
Vi møtte mange av dere
på MC-messa i mars, og

mange fikk en smak av
medlemskaka. At vi nå har
fått oss kortautomat, gjorde
det lettere å verve folk, og
salget av kaffe- og ølkrus, samt
t-skjorter gikk strykende. Hele
37 nye medlemmer fikk vi på
messa, noe vi er superfornøyd
med.Vil du kjøpe krus, kan du
ta kontakt med Vidar Opheim
på mail vidar.op@hotmail.com
og han sender deg det du vil
ha. Resten av sortimentet vårt
finner du på nettbutikken på
hjemmesida.
Når det gjelder
medlemskontoret, er det
fremdeles viktig å melde om
ny adresse om du har flyttet.
Da sparer du oss for mye
ekstraarbeid og detektivarbeid.
Denne jobben vil i løpet av
sommeren bli tatt over av
ei blid og hyggelig dame ved
navn Monica Holtet. Slik skal
det bli bedre tid for meg til
å jobbe med bladet, og jeg
vet at Monica kommer til å
ta vare på dere på best mulig
måte.Vi ønsker henne varmt
velkommen.
Til sist må jeg gjenta for
ørtende gang, at jeg trenger
stoff, tips, bilder til lesernes,
My Ride og alt annet folk kan
tenke seg å lese om. Noen
bilder og stikkord er ofte nok.
Mobilbilder funker om de har
grei oppløsning og sendes på
mail.
Nå skal jeg ta helg, jeg kom
i mål denne gangen og. Det
er meldt finvær til helga, og
jeg har et håp om at kanskje
jeg har en date med Mr.
Handsome. De har meldt opp
til tjue grader. Until next time,
ride carefully. See you.
Redaktøren

5

Helstøpt lakkert bakfelg.

Inspirasjonen til denne sykkelen fikk
Pål Steenersen fra Quentin Tarantinofilmen ”Death Proof ,” som er en av
Påls favorittfilmer. Sykkelen er oppkalt
etter hovedkarakteren i filmen, som
heter Mike, og er stuntmann. Svaret på
ordlyden Death or Glory på gaffelen, var
i grunnen ganske klar, etter at han nylig
tok en tur over grensa til Sverige.
Det ble glory.

goose neck på den. Han ville også
ha mye stretch.
- Jeg synes det er tøft når man
sitter nede i sykkelen, forklarer
Pål.
Det er også Martin som har laget
springergaffelen. En lekker sak
som er buet øverst ved krona,
og deretter pinstripet av Pål.
På gaffelen har han lakkert et
sitat fra filmkarakteren sykkelen
er oppkalt etter. Sitatet lyder
”Death or Glory”.

SU-forgasser.

Tekst/foto: Elin Bakk
For da Pål stilte ut sykkelen på
den store motormessen Elmia
i Jönköping i påsken, ble det
storeslem for chopperbyggeren
fra Ski. Han fikk premie i klassen
beste chopper, beste lakk, og
til slutt dro han like godt inn
pokalen i klassen ”Best in show”.
Da får det bare være at han
også hadde et bygg i bladet i fjor.
Dette måtte vi bare skrive om. At
nordmenn slår svensker, er noe
vi liker. Og vi liker også å lese
om flotte chopperbygg.
Premiert
Pål har også fått premier i
nabolandet før, da han dro
inn førstepremie for Triken
han bygde for noen år siden i
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Custom Bike Show i Norrtälje,
og blant andre premier på
diverse show, har han også
hanket inn førstepremie med den
i Hadelandsmønstringa på Gran, i
klassen for beste custom.
Pål begynte med chopperen
allerede i 2013, men i
mellomtiden har han jo også
bygd sportsteren, El Rey, som vi
skrev om i fjor.
Mye stretch
Først ble ramme, gaffel og bakhjul
bestilt hos Parts By Martin i
Karlstad. Ramma ble laget etter
Påls eget design. Blant annet er
bakramma buet både oppe og
nede, av estetiske grunner. Og
det var også derfor han valgte
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Startspak med blingbling.
Kreativ tenningslås
Foran er det skivebrems med
Harrison caliper og Behringer
pumpe. Pål valgte å koste på seg
skikkelige bremser. De kjøpte

han på ei messe i Tyskland, der
han var med kompisen Kenneth.
- Du skal se at jeg får for bra
bremser, sier han og ler.
I stedet for tenningsnøkkel har
Pål montert en sensor som
reagerer på en fjernkontroll han
bare holder under lykta. Selve
startknappen er også borte.
Det ble litt dårlig plass der den
egentlig skulle være, så derfor
laget han en stagoverføring til
den andre sida av sykkelen, og
deretter monterte han på en
startspak, pyntet med den vanlige
lille dosen bling han pleier å ha
på sine sykler.
- Jeg kunne selvfølgelig montert
på et relé, og satt en knapp på
styret. Men hadde ikke vært

halvparten så kult, sier han.
Vi er helt enig i den.
Amcar detaljer
Bakfelgen som er helstøpt, er
det også Martin som har laget.
Den er lakkert av Pål, og prydet
med dødningeskaller og stjerner,
og tar seg bare uforskammet
godt ut på sykkelen. Som mange
kanskje husker fra Påls tidligere
bygg, pleier han å bruke detaljer
fra amcars og hotrods fra 30 –
40 tallet. Dette er selvfølgelig
ikke noe unntak på denne
sykkelen. Fothvilerne er laget av
”Lakeside pipes” deksler, det vil
si eksosdeksler fra customford
og lignende. Baklykta stammer
fra en amerikansk pickup fra
førtitallet, og den spesielle
kjedekassen har han laget selv, og
pyntet den med et indianerhode

Eksosdekselfotpinne.

fra en gammel Pontiac. Legg
også merke til DBS merket på
krona, som selvfølgelig var noe
Pål tilfeldigvis hadde liggende.
Oljetank og tank har han laget
selv. Tanken var et emne, som
måtte bygges helt om for å passe
til Påls krav. Det var nesten bare
sidene på den han fikk brukt.
På tanken har han ett uttak for
Street, som er hovedtanken, og
ett uttak som har fått navnet
Track, som er reservetanken. En
fiffig detalj på tanken, er røret
mellom tankdelene, som er laget
helt synlig under tanken og som
er blitt til en lekker detalj.
Egen logo
Forgasseren på sykkelen er en
SU-forgasser som de brukte på
gamle Volvoer. Luftfilterdekslet er

modifisert og kommer fra en hot
rod. Eksosanlegget har han laget
selv, og det er behandlet med
termisk sprøytet aluminium, for å
tåle varmen best mulig. Dessuten
tar det seg bra ut. Setet har han
kjøpt, men han har trukket det
med skinn selv, og laget den
dekorative kanten rundt, som
kalles meksikansk fletting. Ganske
mye jobb i følge Pål, men det gjør
seg godt på sykkelen. Setet ble så
pinstripet.
Motivet på tanken er håndmalt
og inneholder den typiske
Steenersenlogoen, som han har
på alle syklene han har bygd.
Avansert speedometer
Han har også laget fester til en
bagasje-rack, som kan brukes
om han skal på tur, eller vil sette
på et passasjersete. Denne skal
ha en hurtigkobling som han
kan fjerne umiddelbart etter at
sykkelen er parkert.
Speedometeret er fra Moto
Gadget, det eneste merket
som funker i følge Pål. Det har
klokke, kilometerteller, tripteller,
viser batterikapasitet, oljelampe,
frilampe og top speed. Han kan
skifte mellom de forskjellige
funksjonene ved å trykke på et
liten knapp på styret. Her er også
knappen til hornet plassert, liten
og diskret, og en stoppknapp har
han også fått plass til.

Midtstilte fothvilere
På denne chopperen prøver
Pål seg fram med midtstilte
fothvilere. Hvordan det funker
vet han ikke enda, da han ikke
har fått kjørt noe særlig.
- Jeg ser for meg at sittestillinga
kanskje blir litt bedre. Det vil vel
vise seg etter ei stund, sier han.
Beltkitet på sykkelen fikk han i
premie da han vant med Triken
på Hadeland. Alle andre deler han
har kjøpt, kommer fra Deathtrap
Customs i Ski.
Vi ønsker lykke til med
nychopperen, og ser for oss at
Mike nok vil bringe flere pokaler
i hylla til Pål.

Lekker sal.
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Noen av Villsvina samlet ved klubbhuset en torsdag for kaffekveld.

I februar arrangerte som vanlig Villsvin
MC fra Elverum sitt Natterangel.
Denne gangen feiret de også sitt 15-års
jubileum, og som om ikke det var grunn
god nok til å ha en kjempefest, fylte Tom
i klubben femti helga etterpå.

Kule tankdetaljer.

Her rockes det.

Tekst/foto: Elin Bakk

Pål er både kreativ og kunstnerisk når han bygger
sykler. Sånt blir det premier av.

Kreativ kjedekasse.

Fancy tenningslås.

Tekniske detaljer:
Eier: Pål Steenersen
Bygd av: Pål Steenersen
Årsmodell:1974
Type: Harley Davidson
Chopper
Motor:1200 Shovelhead
Gearkasse: Ultima 6 speed
Primær: Ultima 2” belt
Forgasser: SU med modifisert
Hot Rod luftfilter
Tenning: Ultima Elektronisk
single fire
Eksosanlegg: Av eier
Clutch: Ultima
Ramme: Parts By Martin
Krone: Parts By Martin
Gaffel: 22” over Springer fra
Parts By Martin
Styre: Biltwell Low Dragbar
Dekk foran: Pirelli MT60, 90/9021
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Dekk bak: Dunlop 180/70-16
Forskjerm: Ingen
Bakskjerm: Av eier
Lykt foran: Zodiac 5-3/4
Lykt bak: 40 talls Chevy
Pickup
Bremser foran: Skive med
Harrison caliper og Behringer
pumpe
Bremser bak: Hydraulisk
trommel med Kustom tech
pumpe
Tank: Av eier
Lakk: Av eier
Sal: Rick Philips/Mexican
braiding og pinstripet av eier

Utenfor klubbhuset deres,
som ligger i kjelleren på et
industribygg på Vestad i Elverum,
hadde de for anledningen
satt opp et partytelt, som var
oppvarmet. Her serverte de
varm-mat, og her kunne de
som ikke ville røyke ute, ta seg
en blås uten å fryse. Det er
blitt mer og mer vanlig på flere
bikerfester, at det ikke røykes
inne. Dette er meget behagelig
for de som er allergiske og
greit for oss som ikke røyker.
Men det finnes fremdeles noen
innbitte røykere som griner
litt på nesen, av at de må gå ut.
Bikerklubbene er nok ett av
de siste fristedene for røykere,
men det kan se ut som det etter
hvert kan bli en slutt på dette.
Mye folk
Over tjue forskjellige klubber
var representert på festen og
over 160 betalende gjester var
innom i løpet av lørdagskvelden.
Dette er gutta i Villsvin MC
meget fornøyd med. En del
utenbys gjester var det også, og

noen kom allerede på fredag,
da det også ble et lite lag i
klubbhuset. Noen ble innlosjert
i et rom i huset de leier, som
de låner ved slike anledninger,
og noen bodde på hotell. På
søndag ble det servert skikkelig
cowboyfrokost, med bønner,
bacon og alt som hører til, for
de som overnatta på klubben.
Gavedryss
De fikk også mange fine
gaver. Det mest originale var
grisehodet med hoggtenner,
som de fikk fra Boogers MC.
Vidar i Boogers hadde selv kokt
hodet rent, og hoggtennene
hadde han laget av hornene på
et reinsdyr. Fantasifullt. Ellers
sto både plaketter, økser, kniver
og en indianer på gavebordet.
Cognacen de fikk var alt
forduftet, da jeg var innom. Jeg
regner med den var drukket
opp.
Lokale band
Musikken på festen ble besørget
av to band fra Elverum. Først sto

Løiten Tvang Depot på scenen,
og etterpå tok Rosie over
stafettpinnen. Folket var i form,
og dansegulvet ble fort fylt opp.
Festen gikk sin gang til langt ut
i de lyse timer, uten noen form
for dramatikk. Ikke en gang
ambulansen var bortom klubben
på festen, konkluderte gutta
med da jeg var innom de på en
kaffekveld en stund etter festen.
Det ble også fleipet med at om

snittalderen i miljøet fortsetter
å stige, må snart likbilen stå
parkert utenfor når det er fest.
Ungdomstilskudd
Dette har Villsvin nå gjort
sitt for å motvirke, da de har
fått inn nytt og friskt blod. To
trettiåringer er kommet inn
som prospekter, og skal være
med å dra ned snittalderen på
medlemmene. Klubben består
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nå av 12 fullverdige medlemmer
og fire prospekter. Dermed
er medlemstallet i klubben
omtrent som da de feiret sitt
tiårsjubileum i 2010.
Reiser rundt
Syklene i klubben er alt fra
Shovelheads til nyere Twin Cam i

kategorien ”buss.”
- For min del måtte bare
bobberen gå, siden ryggen
begynte og krangle, sier Tom,
som nå sitter godt og mykt på
sin touringsykkel.
De forsøker å få til en lengre tur
hver sommer, der flesteparten
er med. De siste årene har de

vært i Strängnäs i Sverige, og
i fjor var de hele 10 stykker
på turen dit. De besøker også
ofte klubbene i nærområdet,
blant annet Hawgs, Trash,
Sleipner, Dozer og Nord Odal.
Tångens Görfest og Griserally
er også steder du kan treffe
på et svin eller flere. En del av

Det var ikke så lett og komme seg fram til baren til tider.

medlemmene pleier også å kjøre
til Sweden Rock.
Vi takker så mye for en hyggelig
kveld.

Barprat.

Rosie er et AC/DC coverband og
falt tydelig i smak hos publikum.

Dozergutta hadde som vanlig samlet seg i sofakroken sin.

Gutta koser seg i teltet.

Blide festdeltakere.

Samlet rundt båltønna.

Oppfrisking av gamle gode historier.

Dette kule svinet som de fikk
fra Boogers MC er laget av
Vidar i klubben. Kokt ren,
og med hoggtenner laget av
reinsdyrhorn.

Torger og Erik tar en skål.
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bare frontpatch enda. Til faddere
har de Vingtor HD fra Skedsmo,
og her er de ofte og hjelper til
med dugnadsarbeid, eller står i
baren når de har fest.
Et eget klubbhus er vel det som
står øverst på ønskelista, men
det er ikke lett å finne noe. For
det første er det et økonomisk
spørsmål. For unge folk i
etableringsfasen kan det være
hardt nok å ha råd til sin egen
Harley. Og siden de er såpass
få, blir felleskostnadene ganske
store på hvert enkelt medlem.
En annen sak, er at myndigheter/
politi og media har gjort det er
enda vanskeligere å få leie noe,
når du er en motorsykkelklubb.

The Sons MC får mye oppmerksomhet
for navnet sitt, da mange kobler det til en
kjent TV-serie. Men grunnen til navnet
er rett og slett at de er sønner av bikere.
Og det er klart kulere å ha sin egen klubb,
enn å være med i samme klubb som sine
fedre.
Tekst/foto: Elin Bakk
- Men vi er ingen tv-seriekopi
om folk skulle få det inntrykket.
Vi er bare oss selv, en helt vanlig
motorsykkelklubb, med et litt
yngre aldersgjennomsnitt enn de
fleste klubber, sier Robin Bogstad,
som er en av grunnleggerne av
klubben.
-Vi trives godt i mc-miljøet, selv
om flesteparten av bikerne vi
omgås er betydelig eldre enn
oss selv. Derfor er det greit at
klubbkompisene i alle fall er på
samme alder, fortsetter han.
I utgangspunktet var de
noen barndomsvenner, fra
Lillestrømområdet, som av
naturlige årsaker (som for
eksempel at de er født inn i
dette miljøet) hadde en felles
interesse for Harley-Davidson
og bikermiljøet. Etter hvert har
flere av deres kompiser med
mc-interesse også blitt med i
klubben. Mange på deres egen
alder, som ikke har hatt noen
kontakt med miljøet tidligere,
men som hadde interesse for
motorsykler, har etter å ha blitt
tatt med av sine kompiser på
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fester og treff, fått øynene opp
for det fantastiske samholdet og
hvor inkluderende dette miljøet
faktisk er.

motorsykkel å gjøre.Vi prøver å
ta vare på hverandre, også når vi
drar rundt på fester og treff, sier
Robin.

En litt arrangert mekkebilde..

Leter etter klubbhus
The Sons har foreløpig
fem medlemmer og en
hangaround. De er fremdeles
en prospektklubb, og har derfor

Trives i miljøet
Foreløpig skrur de enten
i garasjen hjemme, eller i
verkstedet til klubben til faren til
ett av medlemmene. Med eget
klubbhus kan også de invitere
andre klubber, og de kan samles
til kaffe, dugnad og skruing på
et fast sted. Så om noen vet av
et lokale, er gutta glade for å få
beskjed.
Er du rundt på treff er nok
sjansen stor for at du treffer
på noen fra The Sons MC. De
drar rundt på de fleste treff og
fester som de blir invitert på. Til
slutt lurer jeg på om det ikke
blir kjedelig å feste med så mye
Fra venstre, Aleksander, Kenneth, Dennis, Thomas, Runar og Robin.

Kontakt med andre unge
- Det er mange fordommer, også
blant unge folk. Men når de får se
det med egne øyne, får de fort et
annet syn på saken, sier guttene.
De holder også kontakten
med ungdommene som er
med i andre klubber. De unge
bikerne har blant annet sin egen
Facebookside, slik at de kan
holde kontakten på tvers av
klubbene.
The Sons har en regel som sier
at for å bli medlem her, må du
være født i 1984 eller senere. De
har fast klubbkveld hver onsdag,
og da treffes de i kjelleren
hjemme hos Robin, siden de ikke
har sitt eget sted enda. Da lager
de mat, drar på bowling og gjør
andre ting sammen.
- Det er viktig at vi ikke glemmer
å være venner, og at vi kan
gjøre venneting sammen som
ikke nødvendigvis har med
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”gamlinger”, og når snittalderen
på damene på festene er rundt
40 år.
- Neida, det går fint.Vi trives
sammen med litt eldre folk vi.

Det viktigste er jo at man er
sammen med likesinnede, og da
er ikke alder så viktig, avslutter
Robin.
Og dameproblematikken løser

de enkelt, ved enten å ta med
sine egne damer, og noen ganger
er det noen unge damer som
er nabo/bekjent av klubbene.
Og kanskje kommer også noen

døtre av bikere innom festene
de er på.
Vi ønsker det Sons MC lykke
til videre og i jakten på eget
klubbhus.

Rallis MC gjenoppsto

Noen av gutta i Rallis MC. Fra venstre Svein, Rune,Stig Rune, Kenneth J, Kenneth S og Johnny.

Disse karene passer like godt bak en bar, som foran. Legg merke til klubblogoen til klubben de lånte lokaler av på veggen bak.
Posering.

På en av mine turer på Vestlandet i fjor
sommer, var jeg i Årdal. Årdalstangen
ligger som et skille mellom Sognefjorden,
og Årdalsvatnet. Ved enden av vannet
ligger Øvre Årdal. Det er fantastisk
vakkert her, med bratte fjellsider som
speiler seg i grønt brevann. I tillegg var
været fantastisk. Jeg ble også kjent med
karene i Rallis MC, en utrolig trivelig
gjeng.
Tekst/foto: Elin Bakk

En av The Faders, som vanligvis holder til i lokalene overvåker kaffelaginga.
Kaffekø.

Under besøket i Årdal overnatta
jeg hos min ”bror” Helge, og
programmet var tettpakket med
sightseeing, reportasjejobber og
litt god mat innimellom. Helge
fungerte både som guide og

sekretær, og vi rakk utrolig mye
på det døgnet jeg var der. Jeg
anbefaler særlig Stegastein langs
gamle Aurlandsvegen. Fantastisk
utsikt, og morsom vei opp. Tusen
takk Helge. På torsdagskvelden
Tidligere Rallismedlem, gulde,
sekretær og bror Helge ved
Stegastein .
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med Dos Mosquitos over, og
ungdommer og disco overtok
stedet.Vi vet jo alle at bikere
er litt trege på avtrekkeren til å
komme seg ut på byen.
Roligere søndag
På søndag var det et roligere
tempo, noe som var bra, for man
blir ganske sliten etter ei sånn
helg, som for enkelte startet
med rigging av stand allerede på
torsdag. Den genuine meninga
fra Harleyfolket var, at de som

vanlig savnet stand fra HarleyDavidson. Lazy Boyz hadde som
vanlig åpent hus i butikken hele
helga, i stedet for å ha stand på
messa. Men for de som hadde litt
bredere interesse, var det mye
og se på. Både Indian og Victory
var på plass, og ellers kunne
du se nyheter fra alle de store
merkene. Det var også mange
stands som solgte kjøreutstyr
og alt annet man kan trenge når
man har motorsykkel.

For ungdommen
Av underholdning var blant
annet Andre Villa på plass, med
flere internasjonale X-gamesog BMX-stjerner. De hadde
show både på lørdag og søndag.
Med dette ønsket MC-messen
å tiltrekke seg en litt yngre
målgruppe, enn de som vanligvis
besøker en slik messe.
Takk til alle som kom innom
oss, og en ekstra takk til vårt
medlem Per Arild Voldbekk, som
lånte ut sin kule chopper til vår

stand.Vinnere av Quizen ble Ole
Kristian Såheim, med 8 rette, på
andreplass med 7 rette kom
Bjørn Rønning, Frank Sundli
og Ritva Nilsen. Premier er
oversendt.Vi gratulerer.

Hårfine i ansiktet.

Besøkstall:
Fredag: 4179
Lørdag: 12663
Søndag: 5317

Ivar i gang med tung verving.

Fra Ekne kom Gert med sin
glamchopper.

H-DOCN-stand med litt av crewet.

Racing Rolfstad fra Toten var også på plass.

Det var fullt foran baren på messefesten på Klimt Rythme
og Bar i Lillestrøm på lørdagskvelden.

Indian hadde stand,
der de viste frem både
gammel og ny æra.

Leatherworks.

DK-er og styrerepresentanter
samlet seg ved matbordet
etter en lang dag på messe
og møte.
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Kaffe, kake, quiz og
en prat hører med til
messe.

Denne karen fra Flisa bygger tøffe sykler,
som han deretter selger.
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Tjue år på Røros

Soddmiddag.

Rolf Ophus får gave for tjue års lang og tro tjenste av Vidar og Rannei.

Folket koser seg med påspandert pizza.

Nest siste helga i februar startet
treffsesongen for de aller ivrigste
H-DOCN-erne. First Run på Røros ble
arrangert for tjuende gang. Nå skal det
sies at det er blitt langt mellom syklene
med årene, men det kan jo ha med å gjøre
at alderen på deltagerne har steget på de
tjue årene dette har foregått.
Tekst/foto: Elin Bakk
Men Arnt Følling med fru Elin
i sidevogna hadde tatt turen
på to-hjulingen. Eller det blir
vel strengt tatt tre hjul. Selv
om de kom bare fra Melhus, er
det absolutt beundringsverdig
at de kjører sykkel.Vi andre
kom med bil, eller tog. Ut på
fredagskvelden var det fullt
hus, og stemninga og lydnivået
var på topp i det lille lokalet.
For stedet treffet arrangeres
heter Sundet samfunnshus, og vi
sover i storsalen, på flatsenger.
I ”karsksalen”(som det heter i
Trøndelag) eller lillesalen, holdes
selve festen.Vanligvis er det
ingen fellesmat på fredag, men
i anledning jubileet spanderte
H-DOCN pizza på de tilreisende.
Det var også en del folk som
kom innom bare for festen,
som sikkert var på Røros i
sammenheng med Rørosmartnan
som er samme helga.
Inantfrokost
Lørdagen opprant med blå
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litt pølse og andre saker man
får kjøpt her. Andre trakk som
flua mot hestelorten i retning
Skanckekjelleren, der vi de
siste årene har lagt beslag på
det nederste kjellerrommet.
Her er det langbord, kort vei
til toalettet, vi er for oss selv
og vi har vår egen servitør. Ikke
rart man trives her. Etter at
gjengen hadde sittet her i fire
timer, ikke mer høyrøstet enn
de pleier være, kom spirrevippen
av en vaktsjef bredbent ned

trappa. Han kunngjorde tydelig
at her var det vestforbud, så
enten måtte vestene av, eller
folket ut. Folket valgte å gå. Men
reaksjonen var vantro og noe
sjokkert, for de andre nitten
årene de hadde sittet her under
martnan, hadde vestene ikke
vært noe problem.
Handekraftige nordtrøndere
To av de som måtte gå, syntes at
dette var fortærende og meget
skuffende, og bestemte seg

himmel og solskinn og en, til
å være på Røros, behagelig
temperatur.Vår treffansvarlige
Vidar røk på en liten smell, da
han hadde sagt ja takk til en
Inantfrokost. For de uinnvidde
er dette akevitt i store slurker
til frokost, drukket sammen med
medlemmene fra Inant MC. Ikke
å anbefale, men stemninga blir
fort god. Etter en god frokost,
(de fleste spiste vanlig frokost)
som på dette treffet selvfølgelig
er inkludert i treffavgiften, var det
sosialt samvær og bålbrenning
utenfor huset. Etter hvert var
folket kommet i martnasmodus,
og ved hjelp av en svart Transit
fra Kyrksæterøra, og en edruelig
sjåfør/redaktør, ble alle fraktet
inn til sentrum, bortsett fra de
som valgte å gå. Det tar bare en
halvtime.
Vestnekt
Inne i sentrum av Røros var det
full martnasstemning, og noen
benyttet sjansen til å handle
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Gutta som reddet vår framtid på Skankekjelleren.

Bålkos.

Arnt og Elin var de eneste
som kom på sykkel.

dermed for å bestride vedtaket.
De andre vaktene viste tydelig
at de synes dette var vanvidd og
ristet bare på hodet. Men sjefen
hadde talt. Den godeste Remy,
(Også kjent som H-DOCN
sin visepresident) og hans
klubbkompis Borris fra Inant MC,
tok dermed saken i egne hender.
De dukket like godt opp på
Hotelldirektøren på Bergstadens
Turisthotell sitt kontor. Samme
mann er også eier av Skanckebua.
Ikke helt edru, men saklige
og bestemte la de frem sitt

ærend. Her hadde vi hatt vårt
treff i tjue år, og vi har sittet på
Skanckekjelleren nesten hele
lørdagen hvert år. Aldri har det
vært noe bråk, unntatt rungende
lattersalver og kanskje litt allsang
i ny og ne. Skulle lørdagens
høydare på dette treffet nå bli
ødelagt av en spirrevipp av en
vaktsjef, som hadde lest for
mange tabloidaviser?
La seg flat
Hotellsjefen la seg helt flat, og
var straks ute med en beklagelse.

Goinger..
Inn på teppet måtte hele laget av
vakter, og forsikre at H-DOCNmedlemmer alltid er velkommen
MED vest på alle hans
etablissementer. De to opprørte
bikerne fikk sogar drinkbonger
med seg ut, som plaster på såret.
Etter at alle var kommet i hus
igjen, var det soddmiddag på
Sundet. Det var taler, utdeling
av gaver, og som seg hør og
bør på First Run en Quiz utpå
kvelden. Rolf Ophus, som hvert
år i tjue år har stilt trofast opp
for H-DOCN med soddkoking,

vedfyring og andre gjøremål
som må til for at treffet skal bli
vellykket, ble behørig gjort stas
på med en flott plakett laget av
Opheim verksteder. Selv forlot
jeg åstedet etter middagen, men
ryktene sier at lørdagskvelden
foregikk på samme hyggelig
vis som fredagen, kanskje litt
roligere, siden de fleste skulle
kjøre hjem på søndag.Vi sees vel
her neste år?
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Finsk, dansk, norsk og Islandsk forbrødring på Ølstova.

varmt. Fordelen på Laugarvatn,
var at vi hadde stedet nesten
for oss selv, og slapp og snuble i
japanske turister hele tida.

ikke had. Bading i den Blå Lagune.

I midten av mars var det klart for
årets nordiske presidentmøte. Her
samles representanter fra de nordiske
klubbene og legger opp strategien før
de skal på det store presidentmøtet
i FH-DCE. Her legges også planer for
fellesarrangementer i Norden. Denne
gangen fikk også redaktørene være med,
og møte sine kolleger.

Bartemoro.

Lunsj i Efstidalur
Etter badinga var det lunsj,
og den foregikk midt ute på
bondelandet, på et sted som
heter Efstidalur, eller Øvstedal
som vi fornorsket det til.Vi ble
kjørt, eller forsøkt kjørt til en
låve, som var innredet som en

restaurant. I enden av kafeen var
det et vindu, slik at man kunne
se ned på kyrne. Maten der var
kjempegod, og de var også kjent
for sin egen hjemmelagede is,
som var laget av melka til kyrne
på gården. Her kunne man se
isproduksjonen gjennom et
glassvindu i fabrikken. Etter
den nydelige suppa, salaten og
brødet, pluss desserten, var
det rett og slett ikke plass til å
smake på isen. Men noen klarte

det også. Da vi hadde spist,
hadde bussjåføren klart å få løs
bussen, som han kjørte seg fast
med da han skulle bringe oss
dit. Dermed gikk turen videre
til severdigheter som Geysir og
Gullfoss. Fantastisk å se, til tross
for at vi nesten blåste bort.
Jaktmuseum
Til slutt på programmet var
et museum med all slags ville
dyr og fugler, som var stoppet
ut. Her var både giraff, løver,
moskus og isbjørn. Fyren som
drev det hadde skutt nesten alle
dyrene selv, og også våpnene
han hadde brukt var stilt ut.
I tillegg var dette hjemmet
hans. En sofa var plassert midt
i hvert utstillingslokale, og i et
siderom var det kjøkken og
soverom. Han var en spesiell
type og det var et interessant
besøk. Museet inneholdt også
mye gammel jakthistorie. Siste
Geysir.

Nordmenn på tur.

Tekst/foto: Elin Bakk

PresidentmøteI tillegg fylte
H-DCICE 15-år denne helga,
noe som ble behørig feiret. Til
vanlig blir det gjerne litt langt
å dra for oss fra nabolandene
for et slikt jubileum. Derfor
var det genialt å ha både
presidentmøtet, redaktørmøtet
og jubileet samme helg. Før vi
reiste hjemmefra ble vi advart av
Inda, den islandske presidenten,
om at det skulle bli drittvær og
at vi måtte kle oss skikkelig. Men
da vi sto utenfor flyplassen på
onsdagen og venta på skyssen,
skinte sola fra blå himmel. Det
varte imidlertid ikke så veldig
lenge.
Bad og bar
Vi hadde et sterkt ønske
om å besøke den Blå Lagune
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under oppholdet, og siden
programmet resten av langhelga
var fullspekket, dro vi rett dit,
mens vi venta på de andre.
Benzin-Geir fra Tromsø hadde
vi også klart og lure med oss til
Island, og dermed satte bussen
med oss norske kursen mot den
Blå Lagune. Inda, presidenten og
Dagrun, som er den islandske
redaktøren, var reiseledere og
de tok seg også et varmt bad
sammen med oss. Har man det i
nærheten, bruker man det gjerne
ikke så mye, det er noe alle vet,
og det var mange år siden sist
de var der. Da svenskene og
finnene ankom Reykjavik, sto en
stor delegasjon, nybadet og litt
brisne på flyplassen. For vi måtte
jo ha oss et glass eller to i badet
må vite.

Nr. 2 - 2015

Mer bading
Da alle hadde landet ble vi
skysset til hotellet, så vi fikk legge
fra oss bagasjen, etterpå var vi
på ei fastfoodsjappe og fikk oss
litt mat, og sist på programmet
på onsdagen sto et besøk på
en motorsykkelbutikk, der
medlemmene pleier å møtes til
kaffekvelder på onsdager. Torsdag
morgen ble vi hentet med buss
klokka ni, og dette var tydeligvis
den store sightseeing-dagen.
Vi hadde fått beskjed om å ta
med oss badetøy, så vi regna
med noen varme kilder sto på
programmet.
Etter å ha kjørt ganske lenge,

kom vi omsider fram til
Laugarvatn. Her ble det utendørs
bading i ei ganske så varm kilde.
Etter badinga, var alle ringene
våre svarte og lilla, for ingen
hadde sagt til oss at vi skulle
ta de av. Det lukta svovel, og
i steambadet ble denne lukta
så intens, at det ble avlyst på
direkten. Det blir som å sitte i
fiselukt i 50 graders varm damp.
Vi som alt hadde bada dagen
før, ble fort ferdig med badinga.
Servering hadde de heller ikke,
slik som i den blå lagune, og
jeg må si at det blå vannet der
var mer delikat, enn vannet i
Laugarvatn, selv om det var like

post på torsdagen var middag,
og her ble vi kjørt til et spesielt
hummersted, som vi hadde helt
for oss selv. Maten var god,
selskapet hyggelig, og jammen var
det godt å finne hotellsenga etter
14 timer på farten.
Penismuseum og Ølstofa
Fredagen ble tilbrakt inne i
Reykjavik. Først var vi på et
stort kjøpesenter, og selvfølgelig
havnet vi alle i baren i fjerde
etasje etter en stund. Den
hadde egentlig ikke åpnet da
vi raste inn, med det ordnet
seg fort. Etter noen GT og litt
bartemoro, dro vi inn til sentrum

og her ble penismuseet besøkt.
Undertegnende og presidenten
syntes underholdningsverdien
i vasne smulete dyrepeniser på
sprit var begrenset, så vi fortsatte
raskt videre.Vind og regn gjorde
ikke det å rusle i bygatene til
noen fornøyelse. Det ble å holde
på håret og kreke seg halvbøyd
mot vinden. Dermed holdt vi oss
innendørs, og etter en stund var
alle lands representanter samlet
på Ølstofa, som er Reykjaviks
svar på Ølhallen i Tromsø.
Gourmetmiddag
På kvelden hadde Dagrun, som
er den Islandske redaktøren, men
tydeligvis også klubbens kokk,
laget mat til oss. For i klubbhuset
til en av byens klubber, ble vi
servert den beste kyllingen jeg
noen gang har smakt. Bordene
var stilig dekket i oransje og
svart og dette var også fargen
på rundstykkene. Selv tok jeg
tidlig kveld, etter at dagen startet
på Remy og Bente sitt rom
klokka ni på morran, med GT
før frokost. Det er hardt å være
på tur med denne gjengen. Men
festen fortsatte i mange timer
for noen, mens jeg sov min sårt
tiltrengte skjønnhetssøvn.
Mye vær
Lørdagen var det storm med
orkan i kastene, og det var
helt greit at vi ikke hadde
noe på programmet, før
møtevirksomheten startet i etttida. Heldigvis var møtelokalet i
nabobygget, så stengte veier fikk
ingen betydning for oss. Utpå
dagen hadde også vinden løyet
noe. Island er litt som Vestlandet
ganger ti. De har mye vær, på
kort tid.
Begge møtene ble avholdt
etter programmet, og den
mest interessante ideen som
kom fram, var nok at det blir
arrangert et Nordic Run på
Island i 2018. Da tar man båt
fra Danmark, innom Shetland et
par dager, for så å kjøre rundt
på Island med egen sykkel.
Hvor kult er vel ikke det? Det
er bare begynne å spare kjære
medlemmer. Dere kan glede
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)

Navn
Jens Annfinsen
Geir ”Benzin” Henriksen
Laila Helnes
Erling Bille Berntsen
Knut Are Isaksen
Jostein Mo Andersen
Bjørn Erik Lamøy
Cato Andreassen
Per Ole Tranås
Øystein Lorenzen
Inant MC v/Rune
Aage Eriksen
Øystein Aa
Øystein Ness
Åge Stavsøien
Jan Kjetil Volden
Jan Nerland
Arild Kleppe
Vegard Glomstad
Magne ”Aron” Bakk
MarianneLundstrøm
Kjell Arne Vole
Hans Arild Kalleberg
Gunnar Knutsen
Ronald Storenes
Sigurd Langeid
Thomas Lindal
Ernst Arvid Seland
Svein Erik Martinsen
Vigleik Jansen
Stig Jensen
Olav Tveranger
Ståle Rønningen
Frode Larsen
Elin Bakk
Vidar Opheim
Kjell Lindberg
Torgeir Løvtjernet
Kennet K. Kraus
Max Nielsen
Bjørn Bjørnsen
Willy Stølen
Geir Mathisen
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Hvor
Finnmark
Troms
Troms
Salfjellet, Ballangen
Nordland, Sørtroms
Helgeland
Sandnessjøen
Mosjøen
Namsos/Nordtrøndelag
Inherred/Nordtrøndealg
Steinkjer/Nordtrøndelag
Nordtrøndelag
Trondheim, Sørtrøndelag
Trondheim/Sørtrøndelag
Trondehim/Melhus
Molde - Kristiansund
Molde/Møre og Romsdal
Molde/Møre og Romsdal
Åndalsnes/ Møre og Romsdal
Nordmøre/Sør Trøndelag
Melhus – Dombås
Lom/Fjellstøka rundt
Vestfold
Vestfold
Grimstad
Kristiansand
Flisaområdet
Sørlandet
Stavanger
Haugalandet
Bergen/Hordaland
Florø/Sogn og Fjordane
Oppland
Oppland
Elverum/Hedmark
Akershus
Oslo/Akershus
Kongsvingerområdet
Østfold

Nome, Bø, Kviteseid, Seljord. Langs Telemarkskanalen

E18 Telemark/nær Langesundferja
Bergen,Voss og hardangerområdet.
Røros / Singsås

Tlf.
916 11 34
997 23 612
909 16 618
905 20 050
971 35 109
909 53 289
411 05 243
451 93 844/414 23 728
913 85 007
909 79 292
926 61 144
958 69 200
996 04 315
482 86 890
906 72 007
979 76 060
977 38 705
415 33 456
922 27 294
907 72 887
988 71 228
412 60 774
951 99 230
993 96 200
975 14 160
917 75 000
480 29 529
975 07 978
402 45 596
997 21 264
918 57 115
906 49 472
974 68 383
970 66 660
913 84 050
970 73 804
975 39 943
488 99 807
928 84 928
464 25 305
913 69 949/917 40 902
9302 1814
909 79 420
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MC-kortesje mot mobbing

Tom S. Johansen
i Charitybikers er
Raodcaptain i Hedmark,
og har for anledningen
fått lånt en kliss ny Lauge
Jensen sykkel som han
skal kjøre i kortejsen.

Kjære leser

Det er takket være dine bidrag vi kan lage dette bladet.
Slik vil vi ha ditt bidrag:
* Tekst: sendes som en separat wordfil. * Bilder: husk å bruke den høyeste oppløsningen på kamera når du tar bilder som skal trykkes i bladet.
Bruk kjente formater på bildefilenet: jpg, tiff, o.l. Bilder sendes som separate filer. Pass på at du sender bildene som fil, og ikke som foto. Da
slipper du at mailprogrammet i pc-en din forminsker bildene.
* Et bilde må minst ha 500 kb størrelse, oppløsningen skal være 300 dpi i montert størrelse. Er du usikker på om bildet kan brukes, send et
prøvebilde, eller ring eller mail og spør.
Vi forbeholder oss retten til å redigere innlevert materiale ved behov. Hilsen Redaktøren news@h-docn.no Mob.: +47 913 84 050

Historien om Odin som tok sitt eget liv på
grunn av mobbing, gjorde stekt inntrykk
på mange mennesker. Blant disse var
Håvar Haaby fra Bjørkelangen. Han fikk
ideen om å starte en mc-kortesje mot
mobbing i området han kommer fra. Nå
har det hele eskalert på Facebook, og det
er blitt et landsomfattende arrangement.
I Hedmark er det Charitybikers med
Tom S. Johansen i spissen, som har fått
ansvaret for gjennomføringen. Datoen er
10. mai.

15.00 vil det bli konsert på
Stortorget, og det blir også
appell fra stortingsrepresentant
Anette Trettebergstuen, ordfører
Morten Aspli og andre aktører.
Samarbeid
Nord Odal MCK vil sammen
med Brotherhood Quest
Riding Society ha ansvaret
for sikkerheten under
gjennomføringen av kortesjen.
Ugla MC tar seg av koordineringa
av arrangementet på Elverum
og Gausdal MC har ansvaret
for deltakerne fra Oppland som
møter kortesjen på Elverum. På

Hamar er det Oldbikers MC
som står for trafikkdirigering
og tilrettelegging på Stortorget.
Dette er et eksempel på godt
samarbeid klubber i mellom for
en viktig sak.
Det vil bli diverse effekter
å få kjøpt og man kan også
få kjøpe en kjørepatch.
Inntektene av dette går til Oss
Mot Mobbing. Kjørepatchen
kan forhåndsbestilles fra Leif
Munkelien på leif.mun@gmail.
com. Den koster 50 kroner.
Sjekk på Facebook på ”MC
Parade mot mobbing” hvor
kortesjen går i ditt distrikt.

PRISRAS PÅ ETTERMARKEDSDELER!
VI MATCHER DEN EUROPEISKE PRISEN HOS FØLGENDE LEVERANDØRER

Tekst/foto: Elin Bakk
Charitybikers liker å hjelpe
andre, så det var helt naturlig at
svaret ble ja da Håvard Haaby
spurte om de kunne arrangere
en antimobbekortesje i Hedmark,
med delansvar for Oppland.
På MC-messa var de til stede
sammen med Oss Mot Mobbing,
som ledes av Kristian Sæthre,
som er primus motor, sammen
med Ada Grambo. Der hadde
de satt opp en buss, som de
reiser rundt med, for å skape
oppmerksomhet om saken.
Bussen vil følge kortesjen, og på
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Hamar vil disse to fortelle om
saken. Oss mot Mobbing-bussen
kjøres av Leif Munkelien.
Via Elverum
Kortesjen fra Hedmark starter
klokka 12.00 på rådhusplassen i
Kongsvinger, og herfra går ferden
på riksveg 2 gjennom Solør
til Elverum. I Elverum blir det
stopp i Storgata fra cirka klokka
13.30 til 14.30, og her slutter
mc-folket fra Oppland seg til
kortesjen. Deretter fortsetter
de videre til Hamar. Fra klokka
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Oss Mot Mobbing-bussen
fikk mye oppmerksonhet
på MC-messa i Lillestrøm
i mars.

CUSTOM CHROME
ZODIAC
Drag Specialties
W&W
MOTORCYCLE STOREHOUSE
HARLEY-DAVIDSON ® OSLO - WWW.LAZYBOYZ.NO - TLF: +47 22 90 78 00
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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

www.coopers.nu

Gjuterigatan 16,
Karlstad, Sverige
+46 54 87 65 30
info@coopers.nu

Lindstrands Blaze
kr. 1695
4Bikers
Telt
(2-3 pers) kr. 1795
Halvarssons Biggin kr.
Halvarssons
Contour

kr.

998

648

Halvarssons CUT kr. 1995
skinnvest
Jofama Voyage Lady kr. 2295

Sjekk ut vår webshop
www.biker-shop.no
÷10 % rabatt til alle HDOCNmedlemmer”
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Torbjørn Bratts veg 11, 7032 Trondheim • Tel:+ 47 47 34 94 04 • Mob:+47 91 99 81 37
siv@biker-shop.no • www.biker-shop.no • Man.- Fre. kl. 10-18 Lørdag kl. 10-16
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ON-SAT-SAFE- TRACKER
SPORING OG ALARMERINGSSYSTEM 20% rabatt på Safe
Tracker og etablering. Kontakt Tor Svein
Haugen på tlf. 37256000 torsvein@on-sat.
no www.on-sat.no Avtale inngått av Ernst
Seland

Gudvangen Camping
Gudvangen Camping i Gudvangen, Sogn
og Fjordane (på grensen til Hordaland
50km øst fra Voss) Rabatt 10% på teltplass
/ bobil og 5 % på hytte / rom ved framvisning av medlemskort.
Avtale inngått av Stig Jensen.

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

OSLO BLUESKLUBB
Ved framvisning av medlemskort, får alle
inngang til medlemspris. Ca. 20% avslag.
Gjelder hos Oslo Bluesklubb og arrangementer hos Buckley Pub. Avtale inngått av
Bjørn E.T. Larsen

BergArt Gullsmedverkstad
Eidsgata 42, 6770 Nordfjoreid
20 % på alle handlaga smykke til
H-DOCN medlema
Tlf: 57 86 06 45 kbergart@frisurf.no
Web: www.bergart.net

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

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

HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/
øltelt. Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å
tilby klubbens
medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt
og utstyr. For mer info:www.partytelt.net
eller ring meg på tlf 930 67387,
Roar Homble

MC-PARTS SWEDEN 5% Rabatt
på hele sortementet. www.mc-parts.se
Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin Bakk.

Åpningstid: Man-fre 09-16 Lør 10-14

TRIMNING • RENOVERING • SERVICE • RESERVDELAR

RABATT-AVTALER

HARLEY HØGGER´N

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.

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 Oppland (3 km nord for Otta Sentrum mot
Dombås) 25% rabatt på teltplass (dusj/
wc ink) og 15% på hytte / rom dersom du
kommer på en Harley. Mer info på www.
ulvolden.no/nosk/index_no.htm
Tlf. +47 61230323 Avtale ingått av Terje
Ulvolden
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 retrokafeen (60 talls) Glopheim Kafe på Atna
midt i Østerdalen, tilbyr 10% rabatt på
alt til medlemmer av H-DOCN mot
framvisning av medlemskort. Tlf. 93223309
Avtale inngått av Bjørn E.T.Larsen
Skedsmo Bluesklubb. Medlemmer i
H-DOCN, kommer inn på bluesklubbens
konserter til medlemspris mot å vise frem
gyldig medlems bevis.

TERJE WOLD A/S IMPORTØR:
Rabattavtale på Avondekk. Ring Erik på
telefon 72 88 93 77
FLOBERGSHAGEN
ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 19702005.Avtale inngått av Thomas Lindal
SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra, tlf: 72 45 14 62.
10% rabatt. Avtale inngått av Aron
JOKER´N PIZZABAR,
HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer.
Tlf: 77 83 43 44
VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag:
Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.
HELLINS FRISØRTEAM:
Øragata 11, 7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 24 70. 20%
rabatt på hårklipp. Avtale inngått av Aron.
BAKK INDUSTRIER: Myrhaugen,
7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 22 50. 20% rabatt på glassblåsing
og montering
av Helicoil. Avtale inngått av Aron
RINGLIS DEKKSENTER: 7332
Løkken Verk Rabatt tilsvarende mva
til H-DOCNs medlemmer.Tilbudet
innkluderer omlegging og balansering.Tlf:
72496950.
Avtale inngått av Torbjørn Sand
WURTH NORGE A/S: Gjelder
alle butikker i Norge..Verktøy/Kjemi/
elektrisk/skruer og diverse utstyr 20-50%
Ved framvising av gyldig medlemsskap i
H-DOCN.
Avtale inngått av Geir “Benzin
ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget
kort, Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret.Avtale inngått av
H-DOCN styret
ABRA A/S, KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av
størrelse på handelen. Avtale inngått av
Jan Kåre Krokdal

Per Hagen A/S
Bilrekvisita 15 % rabatt. Mjåvannsveien 5,
4628 Kristiansand Tlf.38185900
www.perhagen.no
Avtale inngått av Ernst Arvid Seland
SMYRIL LINE: Oppgi ditt
medlemsnummer når du bestiller og få
10 % rabatt. Tlf: 55 59 65 20
www.smyril-line.no Avtale inngått av
Oskar Sigurdsson.
PIZZA`N PÅ AUSTMARKA:
2224 Austmarka tlf. 62 82 84 04 Plassen
befinner seg midt på “Villmarksveien”
mellom Halden og Elverum. 10 % på alt til
medlemmer av HDOCN. Avtale inngått
av Barney.
Stormy Hill harley-Davidson
We offer 20% discount from U.S. catalog
prices on Harley-Davidson items purchased online from our store. Aftermarket
items are also sold online at discounted
prices, but have a different discount due
to their different price structure. We ship
worldwide, using the US Postal Service (if
you prefer we can ship FedEx). Generally,
it takes 14-21 days (depending on size
and specific items ordered) for you to
receive an order placed with us, though
often it is much less than that, and if there
are known delays we keep you informed.
There is no minimum order size, and if
you have a club that wished to place a
large group order we can handle that.
If you are interested in any of our discount prices, please write us at quote@
stormyhillharley.com and request some
prices for items you are interested in.
Sorry, we cannot quote shipping as that is
based on the weight of the final package
and the method of shipping. Darrell
Meunier Internet Sales
Stormy Hill harley-Davidson
Best Western
Rabatterte priser for motorsyklister Mer
enn 110 hoteller i Norge, Sverige, Finland,
Polen og de Baltiske landene (Litauen,
Latvia og Estonia) tilbyr nå motorsykkelkjørere rabatterte priser i sommer *. Tilbudet gjelder fra 1. april til 30. september*
i en natt i et enkeltrom eller dobbeltrom
inkludert frokost. Etter 5 netter får du
den 6 natten gratis! Hvordan bestille et
hotellrom?
reservere Du et hotellrom hos Best
Western på følgende måter:
- via vårt gratis reservasjonsnummer
800 11 624 - direkte til hotellet - på
www.bestwestern.com .Når du bestiller
via www.bestwestern.com, velger man
sted og dato på forsiden, deretter hotellet
du ønsker. Nederst på hotellsiden skriver
du “bikerpass” i feltet som heter Promotion Field Code.
Man forhåndsbestiller et Biker Pass før
man legger ut på tur. Passet kan bestilles
via hovedkontoret: Tlf: 22 94 40 60, info@
bestwestern.no eller hos hotellet

Bikershop v Siv June Øyen, Trondheim,
tilbyr rabattavtale til H-DOCN`s medlemmer, 10% rabatt på alt, unntatt zodiac
produkter.
Avtale inngått av Øystein Næss
25% rabatt på oljeprodukter fra Sunoco
på Hagia-Karmøy mot fremvisning
av medlemskort. Besøksadresse: Bøneset
Næringspark, 4260 Torvastad. Webside:
hagiakarmoy.no
Nettbutikken MC- senteret gir
15% rabatt på kjøreklær, 10% rabatt på
hjelmer (Shoei og HJC), 10% på bagasjeutstyr (Givi) og 10% på annet/diverse
mc-utstyr til H-DOCN sine medlemmer.
www.mcsenteret.no
TRB CYCLES A/S
Vektargata 5, 7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44.
www.trb-cycles.no
Generelt gir vi 10 % rabatt til alle
H-DOCN medlemmer både på nett
og ved fysisk oppmøte i butikken mot
fremvisning av bevis/opplysning i kommentarfeltet.Ved en omfattende ombygging av
en Harley-Davidson er det mulig å oppnå
opptil 20 % bygge rabatt for medlemmer
av H-DOCN.
RABATT PÅ MCM
Svensk motorsykkelblad tilbyr H-DOCN
sine medlemmer 25 % rabatt på abonnement på 7 nr. Prisen på sju blader blir da
kroner 393,- Gå inn og bestill her: https://
www.prenservice.se//bestallpren.aspx?Internetkod=063-063317
SKEDSMO BLUESKLUBB
Medlemmer i H-DOCN, kommer inn på
bluesklubbens konserter til medlemspris
mot å vise frem gyldig medlemsbevis.
NST Gardermoen, MC og utstyr
Tlf: 63 99 87 35 Faks: 63 99 87 34
Adresse:Nannestadveien 456 2032 Maura
15 % rabbat til H-DOCN-medlemmer
mot framvisning av medlemskort. Gjelder
på vanlig sortiment ved oppmøte i
butikken.
Stjernegrillen Heimdal
Adresse: Heimdalsvegen 8, 7080 Heimdal
Telefon72 84 59 21 10 % rabatt til
H-DOCN medlemmer mot famvisning av
medlemskort.
Nettbutikken 4speed.no gir 10 % rabatt
for H-DOCN medlemmer. De selger et
bredt spekter av deler og utstyr til de
fleste Motorsykler. Deres lager er også
fylt med klær og tilbehør.
Nettadresse: http://www.4speed.no/
De er også på Facebook: http://www.
facebook.com/4Speed.no
Kode for å få rabatten: Harley-Davidson
Owners Club Norway. 2416
Holme MC as gir 10% til medlemmer
i H-DOCN ved kjøp av alle typer klær og
hansker som vi har på lager. Gjelder både
direktekjøp og på netthandel.
Avtale inngåttt av Remi Breivikås
På Yonas i Tromsø har H-DOCN medlemmer nå 15% rabatt på pizza.

VIANOR STEINKJER:
Bogavegen 18, 7725 Steinkjer,
tlf: 74161300. Dekk og slanger. Ulike
prosentsatser.
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Kom mai du skjønne milde – gjør
bikeren glad og yr.
Gi fan i bekk og kilde – legg ut på
eventyr!

Har du kontrollert kamkjedestrammerne
på din Twin Cam motor? For opp til og
med 2006 modellene er originalutstyret
rett og slett sørgelige greier. Den nye
typen hydrauliske kamkjedestrammere
og oljepumpe er originalt fra 2007 modellene.

unøyaktigheter som lager vibrasjoner i kammene. Denne unøyaktigheten elimineres med kjede.
For min del velger jeg å stole på

Tekst/foto: Ronald Storenes
lokalt verksted med gode Harleykunnskaper, snakket jeg med
mekanikeren om saken. Han
kunne vise meg resultatet dersom kamkjedestrammerne er utslitt og lagrene løsner. Det første
jeg gjorde da jeg kom hjem, var å
ta av dekselet for å se på ytterste
kjedestrammer. Det var ett

anbefalingen fra min mekaniker,
og monterte det nye utstyret
fra Screamin’ Eagle. Støyen er
en god del mindre med det nye
utstyret montert.

Har du ikke inspisert dette, bør
du se å få det utført umiddelbart,
for ikke å risikere motorhavari. Slike havarier i løpet av vår
tilmålte sesong er kjedelig og
utrolig kostbart. Denne inspeksjonen står ikke beskrevet i servicelista. Men det står i service
manualen under service wear
limit. Blir dette kontrollert når

Skremmende resultat
Etter en tur på min 2003
mod Road King CVO til et
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Rannei Bakk
President

God tur med ny hydraulisk kamkjedestrammer.

nedslående resultat etter bare
35000 km. Her måtte noe gjøres
for ikke å få store skader på
motoren. Mulig jeg er noe over
snittet engstelig for uønskede
hendelser, som skyldes dårlig
vedlikehold og som dermed fører
til ødelagt ferietur. Det blir fort
mange lapper for å fikse ting på
sommertur.

du setter sykkelen inn på service,
eller sjekker du det selv? Nå har
jeg sett et par tilfeller av motorhavari på grunn av utslitte kamkjedestrammere og det er ikke
noe pent syn. Strammerne slites
i stykker og faller fra hverandre i
biter. De gamle strammerne er av
dårlig kvalitet og har stort trykk
mot kjedet.

ny oljepumpe, som yter betydelig
mer, og nye lager til kammene.
(Screamin’ Eagle Hydraulic Cam
Chain Tensioner Plate Upgrade
Kit-25284-11) Det anbefales å
montere justerbare støtstenger,
så slipper du å ta av toppene
under montering. I tillegg må det
monteres nye lager, som er bedre
enn de originale.
Dette arbeidet er ikke å anbefale
hjemme på kjøkkenbenken, så
kontakt din Harleymekaniker for
en vurdering og pris på det som
trengs av deler, så slipper du å bli
stående et sted langt hjemmefra
med motorhavari. Du er herved
advart.
Jeg lurer på hvor mange Harley
forhandlere og private som gjør
kjøper oppmerksom på dette
problemet? Be om dokumentasjon på at dette er inspisert og
funnet i orden.
I samme slengen monterte jeg
automatisk primærkjedestrammer fra Hayden. http://www.
haydensm6.com/m6_bt01.htm
Kan anbefales. Nå er det ikke
mye «klang og bang” når sykkelen settes i gir.

Dårlig patent
Jeg begynte å lese på diverse fora,
og fant raskt ut at dette er en
skikkelig dårlig patent fra Harley,
som de fraskriver seg ansvar for.
Se link til info om problemet.
Her vises det til at du utsetter
mulig problem med gammel
patent fra 15000-30000 miles til
50000-75000 miles ved ny patent.
Artikkelen sier at eneste måte å
bli kvitt problemet på er å bytte
ut kjede med geardrevet kam.
Du må da ta i betraktning at du
får mere bråk fra motoren og
at veiven på sykkelen din kan ha
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http://www.jamesrussellpublishing.biz/beforeyoubuyharley.html
Monterte nytt
Jeg har nå fått montert nye hydrauliske kamkjedestrammere,

I skrivende stund veksler det
nesten daglig mellom vinter og
vår i det meste av landet. Den
siste påskemarsipanen er fortært
og kjøretøy på to hjul hentes
fram i lyset og klargjøres. Her er
allerede sommerplanleggingen
godt i gang. Datoer sjekkes, kart
brettes, venner kontaktes og
avtaler gjøres. Det er noen år
siden siste tur nedover i Europa,
så i år blir det tre uker på loffen
lenger sør. I utgangspunktet
har vi bare vage planer og en
avslappet holdning til det meste.
Jeg gleder meg som en nystrikket
genser, og velger å se bort
ifra apehang, stivramme, dårlig
pakkemuligheter og verdens
hardeste sete. Bare bagateller
i den store sammenhengen.
Oppholdsvær er bestillt i mangel
på framskjerm. Tulling? Ja hvorfor
ikke?

kabalen til å gå opp med ferie,
båtbilletter og har trent hele
vinteren for å kjøre på feil side
av veien. God tur, kos dere plenty
og lag en reportasje til bladet,
sånn at vi andre kan virkelig
kjenne på misunnelsen i flere år
framover.
Siden sist, har vi feiret jubileum
for First Run på Røros med
brask og bram, taler sang og
dram.Vi har også hatt stand og
distriktskontaktsamling på MCmessa på Lillestrøm. Nordisk
presidentmøte på Island var en
flott opplevelse. Det er ikke
ofte en kan kombinere møter
med den blå lagune og geysir
i samme slengen. Nå står bare
Harley-Cruiset til Kiel på lista
over tilstelninger på fire-hjul-ogfly-av-ren-nødvendighet. Men når
sykkelen kommer på veien blir
også selve reisingen en ren glede.
Ja takk til vår og sommer!
Seeyah
Rannei Amalie

Super Rally i England måtte
dessverre velges bort for min
del i år.Veldig synd, for jeg
regner med at det blir et flott
arrangement. Til dere som fikk

DK ansvarlig
har ordet

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

Hei igjen folkens.
Ja da var vi i gang igjen, og for
noen av dere har sesongen vart
ei stund allerede. Her nordpå er
bare de tøffeste av oss så vidt i
gang når dette skrives, men det
går i alle fall riktig vei.
Vinteren er og blir laaaang, uansett
hvor en bor, når man har den
hobbyen vi har. Men samtidig er
det jo litt godt med en liten pause,
slik at vi får tid til å stelle litt med
doningene våre, og rekker å glede
oss til neste sesong.
Noen skal jo bare skifte olje,
plugger og kanskje dekk og så
er de i gang. Mens andre igjen
plukker ned i nesten atomer, for
så å bygge noe helt nytt av det
de hadde i fjor. Jeg vet det er
mange av dere som driver med
dette og vi vil gjerne komme i
kontakt med dere, slik at vi kan

lage en reportasje om prosjektet i
Harley News, til glede og kanskje
inspirasjon for andre potensielle
byggere. Så ta kontakt med meg
eller din lokale Distriktskontakt.
Senvinteren og våren har bydd
på mange partys og sosiale
arrangement rundt omkring i vårt
langstrakte land, og jeg er sikker
på at det vil komme en og annen
reportasje om morsomme ting
som har skjedd her i bladet etter
hvert. Ellers så var styre og stell i
organisasjonen godt representert
på MC-messa i år. Dette skyldtes
at vi hadde en etterlengta samling
med DK-ene og faglig påfyll på
alle plan. Det ble også tid til sosial
samling med god mat, et par glass
og afterparty etter messa, som var
stor suksess.

som føler seg kallet, eller vet om
noen som kunne ha lyst til å være
med å representere vår kjære
organisasjon i området Nordland/
Sør Troms, ta kontakt. Vi trenger
også en ny DK i distrikt 6, som er
Rogaland, Aust- Agder og VestAgder.
Kos dere på veien, og på gode
treff/samlinger, og del gjerne med
oss andre.
Inntil vi treffes der ute, take care
og kjør forsiktig.
Vi har ingen å miste.
Sjæfen.

Til slutt, hvis det er noen av dere
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Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Det snør, det snør tiddeli bom…
I skrivende stund har vi passert påske
og det står april på kalenderen, noe
dem sørpå kaller for vårmåned. Dette
er kontrastenes verden. Mens vi har
nok med å holde gårdsplassen tom
for snø, så driver andre å legger ut
”ubehagelige” bilder på Facebook.
Men tro meg, om to måneder er alt
glemt og også vi kan også poste fine
mc-bilder på Facebook ikledd bikini.
Siden sist har vi hatt DK-samling
på Lillestrøm i forbindelse med
MC-messe. Ei fantastisk fin helg
med mange supre mennesker. Flott
og få møte de andre DK-ene og få
utvekslet noen tanker og ideer. Og
selvfølgelig ble det masse sosialt
samvær.
Ellers telles det ned til HD-cruise,
noe vi gleder oss veldig til. I år er vi
en hel delegasjon fra nord. Det er
utrolig hyggelig at så mange tar turen.
Dette er et fantastisk arrangement,
en stor ære til de som arrangerer
dette for oss bikerfolk.
Så er det bare å glede seg til
sesongen med mc-dag, treff, ferie,
korte turer i nærområdet, masse
sosialt samvær og utrolig mange
hyggelige mennesker.Vi er fantastisk
heldige, som er en del av et sånt flott
miljø.
Og til slutt så må dere her nord
holde av den siste helga i august,
for da blir det igjen H-DOCN tur
til vakre Skatvik på Senja. Obs. De
ivrigste har allerede bestilt hytte.
Vi ses etter veien folkens.
Stor klem fra
DK-Laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 97783015

Da var det atter klart for en ny
utgave av Harley News.
Når dette skrives er MC-messen på
Lillestrøm akkurat overstått og der
var vi representert med stand og
gode greier. Medlemskake og kaffe
ble som vanlig servert.Vi fikk også en
god del nye medlemmer og vi ønsker
alle hjertelig velkommen i familien vår.
Det var en knall messe, men man
savner jo selvfølgelig en stand med
Harley-Davidson sykler, utstyr og
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klær, og vi håper jo det vil dukke opp
på messen en eller annen gang igjen
i framida..
Og mens jeg fikk en smak av vår
sørpå, kan det jo diskuteres om
det var godt å komme hjem til en
god gammeldags snøstorm. Det var
betryggende å se værmeldingen
fremover. Ingen vår i vente enda med
andre ord. Så det ser ut som om
sommeren lar vente på seg i år også
her oppe i det høye nord. Et år var
sommeren så kort at hvis du var på
jobb den dagen så gikk du glipp av
hele sommeren.
Men klager, nei det gjør vi ikke og
flytte har vi heller ikke vett til. Neida.
Vi skal sitte her oppe i snøskavelen
og det verste er at vi trives med det.
Til tross for den lange vinteren og
den korte sommeren er det utrolig
mange motorsykler her oppe og vi
nyter hver eneste dag vi kan kjøre på
våre sykler.
Vårmønstringene er i full gang over
hele landet og vi ser frem til lange
turer langs veien mens sola skinner
og skjegget fylles av mygg og andre
flyvende monstre. Jeg kan ikke gjenta
det for ofte; ta det med ro og kjør
som enhver bilist er en elg.
Da er det bare å ønske alle lykke
til med oppstart på sesongen med
pussing og polering av syklene.
Håper vi sees og hvis det er noe dere
lurer på er det bare å ta kontakt.
Vårhilsen fra Bukkeskjegg.

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Ja så var det nytt blad igjen da.
Når dette skrives er jeg så vidt
kommet hjem og har fått fordøyd
inntrykkene etter Mc -Messa på
Lillestrøm. Her var nesten alt av hva
man kan forvente seg av utstillere,
mc relaterte varer og tjenester
representert. Men jeg skrev altså
nesten. Harley-Davidson hadde
dessverre valgt ikke å være tilstede
på messa, noe jeg personlig synes var
kjedelig og dumt, da både de som
forhandler de andre amerikanske
merkene og såkalte gråimportører av
blant annet Harley-Davidson var der
i mengder.
Nok om det. Men vårfølelsen ble
ikke noe mindre, etter å ha vært
«sørpå» med varmt, tørt vær, bare
veier og en god del motorsykler på
veiene. H-DOCN var selvsagt godt
representert på messa, med egen
stand og da nesten samtlige DKer, DK ansvarlig, redaktør og flere
representaneter fra styret var til
stedet. Selveste presidenten hadde
også tatt turen, noe som gjorde
sitt til at vi nok ble lagt merke til
på messa. Jeg må samtidig benytte
anledningen til å takke redaktøren
for hele to kakebiter av den nydelige
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skuffkaken. For de av dere som lurer
på hvorfor vi var der i et så stort
antall, var grunnen at vi hadde DKmøte i samband med messa.
Ellers går det mot vår og timetallet
i garasjen stiger i takt med
gradestokken, Her skrues, og lakkes
det for fullt, for det skal jo kjøres en
del når sesongen starter. Så nå er det
om å gjøre å få det kjøreklart, for det
er jo ikke lenge til første treff.
Vi sees etter veien godtfolk.
Jostein

ANTON FAGERHOLT

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

TOMMY SKAMFER
Da er sesongen godt i gang, og
de fleste er vel ferdig skrudd for
vinteren og klar for en lang og
solrik sommer. Om noen dager nå
så er det 1. mai med en masse mcrelaterte arrangement. Her i SørTrøndelag så er det den tradisjonelle
Trollheimsrunden med oppstart på
Storås populær. Man kan selvsagt
slenge seg på langs veien. Cirka 20
mil er turen, med mange stopp og
en ferge. En annen runde starter i
Nord-Trøndelag i regi av Stjørdal MC,
med en nordlig rute rundt fjorden og
kommer tilbake via Flakk-Rørvik og
Trondheim.
Allerede 9. -10. mai er det action
for de motorfrelste med Motorama
Fosen i Fosenhallen i Bjugn med
utstilling av biler og sykler, da i regi
av ACC Fosen og Rumble MC. 22.
-24. mai har Orkdal MC treff ved
sitt klubbhus på Fannrem. Siste
dagen i mai er det Bikefest i regi
av Bikerjournalen ved Trondheim
Spectrum (Nidarøhallen) på Øya,
da med utstilling og premiering av
sykler i mange kategorier. Det blir
også felleskjøring til Bikefest fra flere
steder, blant annet fra Børsa. Ring 924
82 516 for info.
Vi skriver så juni og starter så med
det 5. Lakeside Run på Kyrksæterøra
, i regi av Tornados MC. 19. -21. juni
arrangeres det Barracudatreffet på
Lauvøya i Åfjord.
Første helga i juli (3.-4. Juli) blir det
igjen Rams MC Summer Run i brakka
på Lerkendal, sjekk ut www.ramsmc.
no for info.
Kjør vakkert.

Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
Hallo folkens. Påtroppende
DK for Nord-Trøndelag her. En ny
sesong står for tur. Når dette skrives
i snøfattige Midt-Norge, har mange
allerede tatt fram «jernet» både for
korte og litt lengre turer. Husk nå
at det er glatt på morgenene og på
kveldene enda, så kjør forsiktig.
Mange festglade tok turen til First
Run på Røros i år. Til tross for at
temperaturen og forholdene ellers lå
til rette for at motorsykkelen kunne
brukes, var det bare en som møtte
opp på sykkel. Flott Arnt Følling.
Fatboyen min fikk et dyrt
illebefinnende på seinhøsten i
fjor. Derfor er det ikke med liten
misunnelse jeg ser på alle som er ute
på veien allerede. Etter planen skal
også jeg være på hjul etter påske.
Det er vanskelig for mange av oss å
planlegge treffsesongen, der treffene
står i kø. Det er ikke uvanlig med
trippelbooking enkelte helger. Hva
om noen tok initiativ til å ha treff
i uka i fellesferien? På den måten
kunne de som har fri bare i juli,
kjøre fra det ene treffet til det andre,
uten å måtte hjem imellom. Mindre
konkurranse om besøkende?
Facebook er et verdifullt verktøy,
også for oss bikere, for å holde
kontakt. Flott at så mange legger
ut info om treff og lignende, slik at
det er mulig å holde seg oppdatert.
Dersom det er arrangement eller
hendelser dere mener burde være
med i Harley News. Ikke nøl med å ta
kontakt. Lykke til, til alle bikere med
sesongen som står for døra. God
tur til alle de som har tenkt seg til
England på årets Superrally. Det kan
virke som dere må helt til Nederland
for å finne første båttransport over
kanalen, med mindre dere får plass på
papirbåten fra Skogn.
We sneiks, folkens
Hilsen Anton.

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

møtt før. En meget vellykket samling,
som jeg kommer til å leve lenge på.
I løpet av messehelga fikk jeg også
møte noen av dere og vi fikk enda
noen nye medlemmer. Jeg har sagt
det før, og gjentar det gjerne; jeg er
svært takknemlig for å få være en del
av denne flotte organisasjonen. Så
mange fine mennesker, med så mange
gode historier og kommentarer.
Siden en god latter forlenger livet,
bør vi medlemmer ha flest mulig
sammenkomster. Jeg er usikker
på hvorvidt der finnes et behov
for annonserte fellesturer, men
regner med at noen av dere kanskje
kunne tenke seg noen flere å kjøre
sammen med.Vi har som dere vet
en side på Facebook med samme
navn som bladet. Der satser jeg på
å invitere til tur, ihvertfall annenhver
uke og kanskje oftere.Vi kan
besøke forskjellige klubber på deres
kaffekvelder, eller vi kan dra til en
kro eller rasteplass innen rimelig
rekkevidde, slik at vi får kjørt noen
mil og prata litt tull.
Jeg minner også om noen av
arrangementene som går av stabelen
i vårt område i nærmeste framtid.
Jeg starter med Telehiven, et hyggelig
blandingstreff arrangert av Ålesund
motorsykkelklubb fra 8.-10. mai.
Stedet er Emblemssanden, et idyllisk
sted i fjæra etpar mil utenfor Ålesund
sentrum. Den samme helgen er
det MC-parade mot mobbing i
Kristiansund. Oppmøte på Piren i
god tid før klokken 1000. Litt lenger
ut i mai, nærmere bestemt lørdag
23. mai, arrangeres Motorsykkelens
dag i Ålesund. Det blir som vanlig
utstilling og kortesje, samt vafler og
annet snadder på Rådhusplassen.
I juni er det tid for Lakeside Run
på Kyrksæterøra, og dette foregår
fra den 5. Til den7. Dette treffet er
også garantert trivelig. Nordisk
Stivramme-Rally må også nevnes,
selv om det foregår på Leira i
Oppland, og dermed er noe utenfor
vårt distrikt. Dette treffet er nytt
av året og foregår 22.-24. mai. Alle
som kjører med stivramme, uansett
merke, er velkommen. Denne helgen
er det også Super Rally i Lincolnshire
i England, og jeg regner med at de
fleste som skal dit allerede har planen
klar. God tur til dere som reiser. Jeg
har lopper i blodet men dessverre
også møll og fluer i lommeboka, så
det blir ingen englandstur på meg.
Satser på å komme sterkere tilbake
på et arrangement som ikke krever
ekstra fri fra jobben.
Det var alt for denne gang, men følg
med på siden vår, så blir du oppdatert
der hvis jeg ikke har fått med alt.
Ellers så gjelder det samme som
alltid; ta kontakt hvis det skulle være
noe jeg kan bidra med. Jeg lover å
gjøre så godt jeg kan. Kjør pent så
lenge, vi ses!
Margareth

Distrikt 5:

Distrikt 7:

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

KJELL JENSEN
Mob.nr. 472 89 586

Sogn og Fjordane,
Hordaland

Da har vi begynt og lukte på våren,
og det er en deilig tid vi nå går i
møte.Vårmønstringene spretter
frem, og Rolling Thunder har som
vanlig okkupert festplassen 3. Mai
til årest MC-Vårmønstring. Old
Timers MC har i den forbindelse
kalas. Hovedfesten blir fredag 1. mai,
på grunn av at at bikerne skal være
godt kjørbare til mønstringen. For de
som ikke synes det er nok, blir det
barheng på lørdag også.
Tidligere har Chopper Club og
Klikken hatt fest i mars. Speedyene
hadde sin faste båttur i april, og var
da komt over fjortis tiden og feiret
hele 15 år.
Osterøy MC feirer 20 år 9. mai
og feirer dette på Grønskaret på
Osterøy. Ladyshave Experience
spiller opp til dans. Nybarberte
formodentlig?
Kan ikke finne noe mc-arrangement i
Sogn og Fjordane foreløpig, men det
mangler ikke på reiselyst så de er å
treffe der det skjer.
29.-31. mai arrangeres det årlige
Hardangertreffet. For min egen del
er det på tide med Kuk i Odalen.
Til slutt vil jeg gratulerer så mye til
Fumble Heads MC som omsider har
funnet sitt etterlengtete klubbhus
på Eikanger. Dette er et gammelt
bedehus, og gutta er i full gang med å
pusse det opp.
Hæppy skvætt,
Sjølvaste Anne

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

DK søkes

Distrikts-kontakt for området
Rogaland, Aust-Agder,Vest-Agder
søkes. Ta kontakt med DK sjefen
eller styre/redaktør om du er
interessert.
MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com
Når dette skrives, er jeg nettopp
kommet hjem fra MC-messa
på Lillestrøm.Vi har hatt DKsamling, og fått bli kjent med de av
distriktskontaktene som vi ikke har

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

Telemark, Buskerud,
Vestfold

E-post: kjell_jensen71@hotmail.com
Etter måneder med kulde og snø,
er det bart og sola varmer godt. Jeg
føler meg litt som Frankenstein hver
vår. Så fort sola begynner å varme
litt våkner jeg til live igjen. Nå er det
bare en tur ned til CBP for å handle
litt servicedeler, så er sykkelen klar
for en ny sesong. I år blir det nytt
luftfilterkit også, så litt koseskruing
blir det i garasjen. Nå kjører ikke vi
de raskeste syklene på markedet,
men etter en lang vinter er det ikke
alle bilister som husker at også vi er
noe å regne med i trafikkbildet.
Kos dere med kjøring og godt
samhold.

sammen mot slike diskrimineringer.
Man kan godt skylde på enkelte
klubber eller enkelt personer. Det
har imidlertid lite for seg. Det
gjør ikke reguleringene mindre
diskriminerende.Vi har det bra og
fredelig her i riket, men det betyr jo
ikke at vi skal bli sløve og apatiske.
Vestnekt handler ikke om noe annet
enn at noen vil bestemme hva jeg
skal ha på meg.
Jeg nekter å kriminalisere meg
sjøl, drakt på kamp og vest på
fest høres ut som et Trøndersk
mantra, men for meg er det en
helt naturlig påkledning. Jeg kjøper
ikke argumentet om at noen få har
ødelagt og derfor må vi godta disse
reglene. Lek med tanken om å bytte
ut mc-klubb, mc-vest eller bare MC
med Muslim, eller enda verre JØDE
i dette regelverket noen har innført.
Dere forstår hva jeg mener, og er
dere uenig så gjør noe med. Kjør
debatt.
Engasjement er viktig, jeg håper du
får en engasjerende sesong.
Ta kontakt. Plutselig ses vi.
Terje Randem

Hilsen Kjellis.

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold
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TERJE RANDEM
Mob.nr. 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
Harleykjørere er jammen meg en
broket forsamling folk. Det er ikke
akkurat noe jeg har funnet ut den
siste tiden, det er for så vidt heller
ikke noe nytt at folk kjører Harley på
vinteren , men det er veldig få som
kjører slik Ola Sveen i Rulpers Hog
gjør. 195,6 kmt på is med langgaffel
chopper.
Respect!
Sesongen er i gang, og det blir en
stund til det kan kjøres på is igjen.
Kjøre langs veien går imidlertid veldig
bra, kaffebesøk og treff er en naturlig
del av sesongen. Jeg håper de som
arrangerer og vi som støtter opp får
like mye ut av alle arrangementer. Skal
det bli noe ut av de ulike treffene,
må arrangørene levere det vi har
lyst på og vi som treffdeltakere må
legge igjen nok kroner til at klubbene
gidder igjen neste år.
Regner med at MC messa er omtalt
i dette bladet, men klarer ikke helt å
dy meg.
Hva i all verden er det med
restaurantnæringa i Lillestrøm – MCmesse og vestnekt? Den så jeg ikke
komme. Det er viktig at miljøet står

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

GamPromotion.no

Distrikt 1:

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

Dybdalen 92, 6030 Langevåg
Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20
E-post: rsmotor@mimer.no
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Lesernes Bilder
Foto, Monica Votvik.

Foto, Jan Kjetil Volden.
Flotte veteraner på MC-me

ssa i Lillestrøm. Foto, Jostein

z.
Road Tour 2012 Lazy Boy
s.
Fos
n
istia
Chr
Fotograf Jon

Heftig V-Rod på MC-messa
i Lillestrøm.
Foto, Jostein Mo Anderssen
.
T-bane gutta, Berlin 2011

Foto, Vegard Glomstad.
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. Foto, Hydra MC .

Foto, Ole Kristian
Såheim.

Mo Andressen.

Ved Helligdomsklippene,

Bornholms-turen 2013. Inn

sendt av Vidar Opheim.
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Hjälpstartare.
Starta din bil/mc, ladda
mobil/laptop med mera.
Små och väger inget men
har en hög kapacitet och
många tillbehör.
5:Den lille 9 Ah 72
Mellan 12 Ah 795:
Mr Big 13,8 Ah 995:-

Från

1425

:-

2195

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

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

Från

:-

-

510:

595:

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

250:
-

495:

-

595:

795:

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

-

385:
Skull.
Derbylock kromad med svart
botten eller svart med kromad
botten Big Twin 70-upp, även
Twin Cam.

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

Backspegel.
”Skull” med 75x75 mm spegelyta.

Från

-

535:

-

495:

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.

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

-

725:

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

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

Fler nya artiklar på:

www.bikeline.se

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
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