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MC LowRider gjør det enkelt å flytte 
din motorsykkel i alle retninger, forenkler 
parkering nær vegg og er uunnværlig i 
garasjer og verksteder.
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7. oktober
Forsidefoto: 

Red.

24. – 26. juli, Dozerparty ved klubbhuset på Arneberg. 
Arr: Dozer MC. Info: post@dozer.no 416 88244, 907 96 812

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

10. oktober. HøstRock, Snorre MC Molde
Info: www.facebook.com/snorremc.molde

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
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Redaktøren har ordet
Når dette skrives er jeg i 
ventemodus. Jeg venter på at 
jeg skal bli ferdig å pusse opp 
kjøkkenet mitt. Eller rettere 
sagt, jeg venter på at jeg skal få 
tid til å gjøre ferdig alt jeg ikke 
har rukket denne forsommeren, 
inklusive kjøkkenet. Og i disse 
dager er det produksjon av blad 
som er prioritert. Deadline er 
spikret, og her er det ingen vei 
tilbake. Bladet må ut. Og når det 
kommer ei helg med treffvær, det 
ikke er meldt regn og det ligger 
an til sommertemperaturer, kan 
man rett og slett ikke sløse den 
bort med å stå med malerkosten. 
Og kjøkkenet drar jo ingen plass, 
male kan man gjøre til høsten…

Dessuten venter jeg på 
sommeren. At den lar vente 
på seg, får vi ikke gjort så mye 
med. Men hittil må jeg si den 
har skuffet stort. Vi har riktignok 
sett sola noen ganger, men noen 
varme å snakke om er det ikke. 
Da jeg var i Trøndelag i to uker 
på årets sommerjobb, regna og 
blåste det som om  det var på 
høsten. Det var maks 7 grader, og 
jeg så sola to ganger, på to uker! 
Der oppe har de det faktisk 
enda verre enn oss. Og er det 
en dag eller to med litt varme 
her hjemme, blir vi straffet med 
regn og stusslige temperaturer 
etterpå. Men den kommer 
nok, i år også. Vi må bare være 
tålmodige.

Selv om jeg har endt opp med 
regn på så å si alle turer hittil i 

år, så har jeg trua. Særlig etter 
å ha kommet hjem fra ei topp 
helg hos Tångens MC, med gode 
venner, i nabolandet, der over 
tusen glade mennesker hadde 
tatt turen for å feire klubbens 
40-års jubileum. En fyldig 
reportasje fra denne hendelsen 
kommer i neste nummer. Det var 
faktisk shortstemperatur, selv om 
kveldene var ganske kjølige. Og 
hele turen forløp uten en eneste 
regndråpe.-

Samme helg gikk vårt 
International Rally av stabelen 
i Espedalen, denne gangen uten 
meg,	for	første	gang	siden	jeg	fikk	
denne jobben i 2006. Og jeg var 
nok til stede på dette treffet i 
de	fleste	av	de	foregående	siden	
jeg meldte meg inn på nittitallet. 
Ett år fravær på så mange år må 
tåles, jeg lover å være på plass 
på 30-års jubileet neste år, da på 
Tretten. Ryktene sier at det var 
særs trivelig i år i alle fall. Jeg var 
innom en svipptur fra torsdag til 
fredag for sjekke ut forholdene, 
og de så meget bra ut. Og den 
biffmiddagen som paret som 
driver Strand Fjellstue serverte 
oss på kvelden, blir nok ikke 
glemt med det første. Rett og 
slett utsøkt, til en meget hyggelig 
pris. Jeg hadde selvfølgelig en 
utskremt medarbeider på plass, 
og reportasje derfra kommer i 
neste nummer. Har noen som 
var der noen ekstra blinkskudd 
derfra, som ikke ha ligget på 
Facebook, send de på mail til 
news@h-docn.no 

Jeg er også i takkemodus. Jeg vil 
takke	for	alle	fine	kalenderbilder	
jeg	alt	har	fått,	for	fine	artikler	
og	bilder	som	dere	flinke	
medlemmer mekker sammen 
og sender inn. Jeg setter særs 
stor pris på det. Fortsett sånn. 
En del innsendte artikler måtte 
dessverre ligge over til neste 
nummer, men da har dere enda 
mer og glede dere til framover. 
Luksusproblem. Så vil jeg også 
takke alle som tar så godt i mot 
meg når jeg reiser rundt. Jeg har 
en meget hyggelig og takknemlig 
jobb, og det er på grunn av dere. 
Jeg kjenner nå at det gjorde 
ingenting av USA-turen min 
er satt på vent. Sommeren er 
uansett best hjemme, når den 
bare kommer. Og USA drar jo 
ingen plass. Dessuten får jeg 
reise mer rundt her hjemme 
og lage reportasjer om alle 
spennende og kjekke folk der ute 
i bikerverdenen.

Jeg vil også takke alle som står 
på og arrangerer show, mc-dager, 
treff og utstillinger, til tross 
for at det meste hittil i år har 
regnet bort. Like blide smiler 
dere i porten når regnvåte 
kråker ankommer og servicen 
er like god uansett vær. Synd 
det er mange som blir sittende 
hjemme. Det er jo uansett bare 
å kle seg, men ser at å ligge i telt 
i fem grader og regn nesten er 
ekstremsport, og vi er jo ikke 
19 år lenger. Det er nesten et 
paradoks at 25-års jubileet til 

MC-Vårmønstringen i Bergen 
ble avholdt i strålende solskinn. 
Reportasje annet sted i bladet.

Apropos USA-tur. Vi har 
drevet med planlegging av en 
jubileumstur	til	USA,	og	vi	fikk	
forståelse av at å legge opp 
en egen tur for oss var ingen 
problemer. Men da vi begynte 
å undersøke litt mer, var det 
ikke så enkelt. Om det var 
misforståelser eller mangel 
på kommunikasjon skal ikke 
jeg uttale meg om. Men da 
en tur som vi hadde sett for 
oss skulle være bare for oss, 
på cirka 12 dager, kostet like 
mye som en  ferdigorganisert 
standard 17-dagers tur, falt 
vi litt av lasset. Grunnen var 
tydeligvis at en slik tur krevde 
mer jobb fra arrangøren. Poenget 
med dette var jo at vi skulle 
ha noe som var spesielt bare 
for våre medlemmer. Så da vi 
heller ble anbefalt å bare ta en 
vanlig standard guidet tur, for 
eksempel Will West var ikke det 
så interessant lenger. Derfor 
kommer vi til å jobbe videre med 
flere	alternativer,	så	følg	med…

Da tror jeg jammen at sommeren 
er på vei dere. Var utenfor døra 
i sta, og det var jo både sol og 
varme. Så derfor sier jeg meg 
ferdig med denne lederen, og 
skynder meg ut i sola. Det er jo 
ikke sikkert det varer…

Vi ses.
Redaktøren

Kjære lesere...
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Klubben så dagens lys i 1986, 
og var i starten en blandaklubb. 
Etter et par år var det kun 
Harley-Davidson som gjaldt, og 
i starten var de 7 – 8 stykker. 
Opprinnelig hadde de alle gått på 
skolen sammen, og siden de alle 
delte motorsykkelinteressen ble 
det klubb av det. Etter et år uten 
eget	samlingssted,	fikk	de	leie	et	
lokale i en militærleir i Melhus, 
og her holdt de til i tre år. I 1990 

kjøpte de et bolighus i Viggja, som 
de renoverte. De hadde også 
planer om å bygge eget verksted 
i sammenheng med klubbhuset, 
men	det	fikk	de	ikke	tillatelse	til.	
Dermed måtte de leie lokaler 
til verksted i et industrilokale på 
Sjetnesaga, et lite stykke unna. 
Her pussa de opp for eiers 
regning,	og	fikk	dermed	leie	
verkstedet gratis i fem år som 
betaling for oppussinga. Det 

ble mange dugnadstimer. I 2000 
fikk	de	leie	hele	kjelleretasjen	i	
lokalene de hadde verkstedet, 
og dermed tok de avgjørelsen 
om	å	flytte	klubbhuset	hit.	Det	
ble straks mer praktisk å ha alt 
samlet på ett sted. 

Treff
Treffet sitt startet de da klubben 
var fem år, og de første årene 

hadde de det langt inn i skogen, 
på et sted som heter Seljan. 
Her hadde de treff hvert år 
fram til 1991. Så gikk det noen 
år, de ikke hadde eget treff, 
men de siste seks årene har de 
arrangert treffet sitt på Saga, ved 
klubbhuset. Det blir straks mye 
mindre jobb å arrangere treff 
når man slipper å frakte alt til 
treffplassen. De måtte også bygge 

Cojones MC holder til i Viggja et stykke 
utenfor Trondheim. Andre helga i juni 
avholder de sitt årlige treff, og siden 
jeg likevel var i området, ble det en 
ettermiddagstur innom klubben. Til tross 
for meget ustabilt vær, hadde folk tatt 
turen til klubbhuset som ligger usjenert 
til, med flott utsikt mot Trondheimsleia. 
For været skremmer ikke en Trønder må 
vite.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Cojones MC

Svenskeligaen er ankommet.

Saueballer, som var en gave 
fra Mamas Boys MC til et 
tidligere jubileum.
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vei, lage toalett og legge alt til 
rette. Nå er alt mye enklere, og 
de har opparbeidet plen utenfor 
klubbhuset, der langveisfarende 
folk kan telte. De har også mange 
gjester fra Trondheimsklubber og 
andre klubber i nærheten som 
kommer på kvelden med buss. 

Turer
Dagens Cojones har 13 
medlemmer og to prospekt. 
Det er bare Helge og Inge igjen 
av de som var med og starte 
klubben i 1986, som er med i 
dag. I tillegg til treffet, pleier de 
å ha et barheng innimellom. De 
reiser også rundt og besøker 
andre klubber og deltar på treff, 
og	flere	av	klubbens	medlemmer	
har vært i USA, og kjørt omkring 
med sykkel. Da reiser de på 
egen hånd, og organiserer turen 
selv. De pleier også ha en blåtur 
for året, der de forsøker å få 
med	flesteparten	av	klubbens	
medlemmer. Neste år, når 
klubben ferier 30 år, skal de til 
Italia, hvor  Johnny i klubben 
har eget hus. Johnny er nok den 
i klubben som har reist mest 
nedover i Europa. På nittitallet 
var der Den franske riveriaen 
og bikercampen Camping 
Bourregaard som gjaldt for 
mange bikere, og Johnny var der 
flere	ganger.

Stabilt antall
I Cojones begynner snittet 
på medlemmene å bli ganske 
høyt, men når de nå har fått en 
25-åring med på laget, vil nok 

dette endre seg noe. For øvrig et 
kjent	problem	i	de	fleste	klubber.	
Eller som de sier det i Cojones: 
”Ungdommen blir eldre”. 
En periode var medlemstallet 
nede på 6- 7 stykker, men i 
de senere årene har et jevnt 
tilsig endre på dette. Nå har 
medlemstallet vært stabilt i noen 
år, og de har ingen store planer 
om	å	bli	så	mange	flere.	
- Kapasiteten i klubbhuset 
er sprengt, for å si det sånn, 
forteller Helge.
På treffplassen kom det et 
jevnt tilsig med folk, og for oss 
som var mer sultne enn tørste, 
fikk	vi	servert	Franks	nydelige	
chiligryte, med tortillachips og 
hjemmelaget guacamole. Det 
smakte fantastisk. Ut på kvelden 
etter at undertegnede hadde 
dratt, gikk bandet Rock and Roll 
Retribution på scenen ute, og 
de leverte varene til gangs, selv 
om	neglespretten	slet	i	fingrene,	
fikk	vi	fortalt.	Og	festen	varte	
som vanlig ut i de små timer. Takk 
for kaffen, vi kommer garantert 

tilbake.

Rock an Roll Retribution rocket festen på lørdagkveld med røyk, flammer og heftige Led Zeppelinlåter til tross for en 
kjølig kveld.

Trivsel i baren på lørdag ettermiddag.Bikes.

Siv Hege gleder seg til Chilligryta, som kokken Frank hadde ansvaret for.
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To vakre smykker. Det finnes mange langgafler i Cojones, dette er sykkelen til Njål Inge.

Inne i verkstedet måtte sykler vike plass for sittegrupper i anledning festen.

Folket er i gang og stemningen tar seg opp.

Ordning og reda i verkstedet.

En stykk meget blid Cojonesmedlem, 
ved navn Helge.

Kondolanseprotokollen etter Franco, 
som gikk bort i vinter, ligger fremme, 
slik at besøkende kan skrive noen 
ord.

Denne damen er husfrua deres og har vært 
i Cojones klubbhus i mange år. Den dukket 
opp fra kjellergulvet hos en av medlemmene 
da det ble drevet med byggearbeid. Hun har 
forøvring navnet Helga, kan Morten og Frank 
fortelle.

Denne gode sliteren er kommet på bukken 
for en total makeover.



H-DOCN fant det på sin 
plass å besøke Bergen i denne 
anledningen, og kvelden før var vi 
på et hyggelig lag hos Oldtimers 
MC på Hylkje. De hadde selve 
festen på fredag, for at alle 
tilreisende	skulle	være	i	fin	og	
kjørbar form til søndagen. Men 
siden	vi	var	passasjerer	i	bil	og	fly,	
tok vi turen på lørdag, og hadde 

et meget hyggelig kveld i klubben. 
På søndag var vi på plass, etter 
å ha gått byen rundt på jakt 
etter solbriller. Paraplyer hadde 
de på alle bensinstasjoner, men 
solbriller var det dårlig med, helt 
til mitt reiseselskap Vidar fant ett 
par	i	en	bod	på	fisketorget.	Da	
hadde selvfølgelig de bortkomne 
briller dukket opp på mystisk vis 

på hotellrommet. Jaja, vi var jo i 
Bergen, og da har man kanskje til 
vanlig mer bruk for en paraply.

Proffe arrangører
Arrangørklubben Rolling 
Thunder er en ren Harley-klubb 
og alle medlemmene har minst 
en	H-D,	noen	har	flere	og	mange	
har også andre typer sykler i 
tillegg. Klubbhuset deres ligger 
på	Flesland,	etter	at	de	flyttet	

for noen år siden. De er 19 
medlemmer, og planleggingen 
til årets show startet allerede 
i februar. De begynner etter 
hvert å få en god rutine på 
arrangementet, som man må si 
er rimelig prikkfritt. All heder og 
ære til arrangørene.

Populær dragracesykkel
På Festplassen hadde Team 
Rolfstad rigget til bussen sin, 

9

Det er i år 25 år siden Rolling Thunder 
MC arrangerte mc-vårmønstringen for 
første gang. I begynnelsen foregikk det 
hele på fisketorget, og i mye mindre skala. 
Arrangementet har de siste 24 årene 
holdt til på Festplassen midt i Bergen 
sentrum. På jubileumsdagen var det 
strålende sol og fin temperatur, og der 
strømmet det på med motorsykler og 
publikum. Rundt 1000 motorsykler var på 
plass.

Tekst/foto: Elin Bakk

Team Rolfstad var på plass og starta sin dragbike, og vakte stor interesse blant publikum.
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med sin versting dragracesykkel, 
og vi var så heldig å få ha stand 
ved siden av bussen deres, og 
fikk	dermed	godt	innsyn	til	
oppstarten. Ja så nære sto vi, at 
vi	fikk	utdelt	øreklokker.	Her	var	
også tv på plass og intervjuet 
de sindige totningene, som 
slett ikke er så sindige når det 
gjelder å kjøre fort. De hevder 

seg godt i Europatoppen. Mange 
hadde tatt turen til festplassen 
denne	finværssøndagen	i	mai	og	
det var rundt tjue stands med 
mc-relaterte	firmaer	til	stede.	
Praktisk nok var også kiosken 
vår nærmeste nabo, så vi verken 
sultet eller tørstet gjennom 
dagen. 

Premier og gevinster
Folket koste seg i sola, spiste 
is og pølser og så på sykler. 
Det	ble	trukket	mange	fine	
gevinster på programmet, og 
på slutten av dagen var det 
premiering,	og	flotte	pokaler	til	
de som juryen hadde valgt til 
vinnere i de respektive klasser. 
H-DOCN	fikk	også	solgt	noen	

kaffekrus, t-skjorter og ølkrus, 
og	vi	fikk	også	vervet	noen	
nye medlemmer. Flere som var 
medlem fra før, var også innom 
og hilste på, noe som var meget 
hyggelig. Etter premieutdelingen 
var det som vanlig felleskjøring 
med politiet i spissen til Lyse 
Kloster. 

H-DOCN sin stand.

Johan Solberg fikk som vanlig premie for sin veteran, en 1919 modell.
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Disse	fikk	premier:	
Beste japanske sykkel:  Asbjørn Eide, Kawasaki 900 1975 modell.
Beste europeiske:    Jarl Vidar Andersen, BMW K100.
Beste Harley-Davidson:  Espen Lid, H-D 84 modell. 
Beste historiske:              Johan Solberg, HD 1919 modell.
Beste bygg:                        Geng Chidprakob  Derby 50.
Beste veteran:   Dag Svalland  HD Servi Car 1958 modell.
Peoples Choice  Åge Laggrend  Kawasaki LTD 440  81 modell.
Beste åpen klasse:   Eirik Jæger.

Dag Svalland hanket inn premie for sin flotte servicar.
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I år som i de sju tidligere årene 
samlet H-DOCN-folket seg på 
Nebbenes nordgående ved E6 
utenfor Eidsvoll tidlig på dagen, 
for å spise en skikkelig frokost 
til en hyggelig pris. Dette er 
en	fin	og	sosial	start	på	dagen.	
Her	finnes	både	egg,	bacon,	
tomatbønner og annet snadder, 
og til slutt serveres Vidars 
nydelige bløtkake til kaffen. 
Mange vet sikkert at kokken 
Vidar sitter i styret i H-DOCN, 
og siden Nebbenes er hans 
arbeidsplass, er det han som har 
dratt i gang dette. 

Bra oppmøte
Oppmøtet i år var som vanlig 
meget bra, til tross for at det var 
ganske kjølig. Her kom det folk 
både fra Hedmark, Oslo og fra 
Kongsvingerområdet. 

Etter frokosten velger folket 
gjerne litt forskjellige ruter. Noen 
kjører Mjøsa Rundt, noen velger 
Rockerne MC sin tur som går 
rundt Randsfjorden, og noen 
stikker ned til Hydra MC på 
Nesodden	for	kaffe	og	vafler,	og	
en fellestur til Drøbak. Og noen 
syntes det var såpass kjølig at de 

Til tross for en kald vår og lave 
temperaturer, finnes det tradisjoner man 
aldri bryter. Så når 1. mai nærmer seg, 
finner man rett og slett fram ett ekstra 
sett med superundertøy, ullsokker og kler 
ekstra godt på seg. For på 1. mai-tur må 
man bare.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Monica Holtet/Langejørn

Godt oppmøte på plassen utenfor Hydra MC.

Ankomst Drøbak.
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kjørte rett og slett hjem etterpå. 
Men ut på dagen kom sola fram, 
og det ble riktig så trivelig.

Bensintørr
Undertegnede ble med på 
turen til Hydra, og vi hadde ikke 
kjørt mer enn tjue minutter 
før førstemann kjørte tomt for 
bensin. Vi andre syntes nok dette 
var noe urutinert, men grunnen 
til den uventede bensintørka 
var ganske klar. Sønnen til den 
uheldige hadde akkurat anskaffet 
seg moped, og faren hadde i sin 
uendelige godhet lært sønnen 
hvordan han kunne tappe bensin 
av farens motorsykkel, i et 
nødstilfelle. Dette nødstilfellet 
hadde tydeligvis oppstått uten 
farens viten. Sånn kan det gå. Men 
siden vi var bare noen hundre 
meter fra en bensinstasjon, 
fikk	karen	med	suppetørke	
sitte på med en av de andre til 
stasjonen, og bensin ble hentet 
på	tomflasker,	slik	at	han	kom	
seg til stasjonen. For dette var 
selvfølgelig en ubetjent stasjon.

Vaffeltomt
På Nesodden var det stinn 
brakke,	og	vaflene	fikk	bein	å	gå	
på. Undertegnede rakk heller 
ikke i år å komme seg fram til 
vaffelserveringa før det var tomt, 
selv	om	de	laga	vafler	av	40	
liter vaffelrøre. Sånn går det når 
man bruker tida på og snakke 
med kjente og gi og få gode 

bikerklemmer. Bedre lykke neste 
gang. Kolonnen med sykler som 
dro til Drøbak var lang, og talte 
140 sykler. Grovt regnet var det 
over 200 sykler innom klubben. 
Selv valgte jeg å ta veien opp til 
Romerike igjen, sammen med 
noen fra Powerplant. Målet var 
konsert med Dos Mosquitos på 
torget på Jessheim, og jammen 
holdt ikke sola stand gjennom 
hele konserten, til jeg parkerte 
sykkelen i femtida.

På Nesodden skinte sola og folk spiste vafler og koste seg.

Sultne bikere.

Klare for å kjøre til Hydra.

Blide damer.

Vaffelligaen.

Kolonnen fra Hydra MC til 
Drøbak talte 140 sykler.
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H-DOCN-frokost.

Ved Statoil Minnesund. Folk gjør seg klare for å kjøre Mjøsa rundt.

Samling utenfor Nebbenes før avreise.
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Planer for dagen legges, mens man nyter en god frokost.

Flere fornøyde på 1. mai tur.

Kos i Drøbak.
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- Jeg begynte litt i det små, 
uten å låne for mye, forteller 
den sindige karen fra Svingvoll. 
Verkstedet hans er lokalisert på 
Fåberg. Til å begynne med var 
det ikke nok motorsykkeljobb 
til at han kunne leve bare av det, 
så da drev han også med litt 
småreparasjoner på biler. Etter 
hvert har oppdragene økt på, og 
det er jungeltelegrafen som har 
vært hans beste reklamekanal. 
Fornøyde kunder kommer 
tilbake, og de forteller også om 
sine opplevelser til andre. Nå har 

han en fast kundekrets, og mange 
nye kommer stadig til. 

Lei av stress
Aages motto er at ting kan 
repareres, i stedet for at alt skal 
kastes og man må kjøpe nye dyre 
deler. 
- I dagens samfunn handler det 
alt	for	mye	om	profitt	og	penger,	
og det er alt for mye stress. 
Det var derfor jeg hoppet av 
bilverkstedkarusellen. På slutten 
tenkte jeg jobb døgnet rundt, og 
det gikk ut over både nattesøvn 

Aage Volden har vært medlem i H-DOCN 
siden 1991, og drevet med motorsykler 
på hobbybasis omtrent like lenge. Han 
har skrudd både på egne og venners 
motorsykler når det har trengtes. På 
dagtid var det biler han drev med, og da 
han nesten møtte veggen i jobben på et 
bilskadesenter i Lillehammer, gjorde han 
like godt hobbyen til levebrød.

Tekst/foto: Elin Bakk

Dette er Monicas sykkel, som er under bygging.
Trenger du nye dekk, fikser Aage det også.
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og livskvalitet. Derfor valgte jeg 
å slutte før jeg møtte veggen, 
forteller han.

Nå trives Aage på jobben, og han 
gleder seg til nye utfordringer 
hver dag. Nattesøvnen er bra og 
livet er godt.

Personlig service
Aages interesser favner alt med 
hjul og motor. Han lakkerer 
smådeler for kundene sine, og 
i	hyllene	finnes	dekk	og	olje,	
samt	filter,	batterier	og	andre	
slitedeler. Er det noe han ikke 
har på lager, får han raskt 
tak i det fra en av sine gode 
samarbeidspartnere. De viktigste 
er SPS Skedsmo, Twin Thunder 
Lyngdal, Lazy Boyz, Bel-Ray olje 
og InterContact med Dunlop og 
Avon dekk.
- Jeg mener at personlig service 
er viktig for å ta godt vare på 
kundene, slår han fast. 
Nå kan han drive med det han 
liker, og han kan styre arbeidstida 
si selv. 

Deler med sønnen
Verkstedet	er	ikke	så	lett	å	finne,	
men han lover at skilter skal 
være på plass om ikke så lenge. 
Lokalene deler han med sønnen, 
som driver Volden Racing, ett 
firma	som	tar	seg	av	alt	innen	
racing, gatebil og motortrimming.
Aage har sin egen avdeling, der 
det er lyst og trivelig innredet, 
med alt han trenger i den daglige 
jobben. I andre etasje har de et 
felles spiserom, der vi får servert 
kaffe og kjeks. 

Sykkelprosjekt
Aages siste prosjekt er sykkel til 
samboeren. Siden Monica ikke 
er så høy av vekst må man være 
kreativ og løsningsorientert for 
å få dette til. Ramma på sykkelen 
er laget etter mål i Sverige hos 
Moheda-Calle, og sykkelen de 
bygger på, er en 2000 modell 
Sportster. Rammebytte er søkt 
om og godkjent, og planen er 
at sykkelen skal være på veien 
sesongen 2016. Alle deler er på 

plass, og lakkerer gjør jo Aage 
selv, så nå er det bare tiden og 
veien. Vi lover reportasje om 
sykkelen når den er på veien. 
Spennende. 

Samler på Forder 
En annen interesse Aage har er 
gamle Forder. Da vi spør hvor 
mange han har, drar han litt på 

det, men kommer til slutt fram 
til at det nok dreier seg om en 
sju – åtte stykker fra 1969 til 
1982. Fordsamlinga har han lagret 
i et småbruk han har kjøpt. Hans 
siste investering på sykkelfronten 
nå,	er	en	Indian,	og	han	har	fire	
Harleyer i tillegg. Så arbeidsløs 
blir han garantert ikke med slike 
interesser.

Litt strømproblemer fikes lett.

De fleste syklene var hentet for sesongen.
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Verkstedet er lyst og trivelig.

Aage byr på kaffe og kjeks på spiserommet.

Olje og slitedeler finnes på lager.



Det hele begynte med at 
Kenneth Sandnes og Endre 
Lunde, fra klubbene Rallis MC 
og Bergulv MC, som begge er 
ivrige sykkelbyggere, en søndag 
de kom hjem fra treff begynte 
å snakke om at det er for lite 
sykkelprat på treff. Ikke var 
det så mange spesielle sykler å 
diskutere og beundre på treffene 
de var på lenger heller. Det var 
da idéen kom. Hvorfor ikke 
arrangere et eget stivrammerally, 
der likesinnede kan treffes, 
og diskutere choppere og 
stivrammer ei hel helg til endes.

Planen klar
Som sagt, så gjort, og klokka 
halv åtte på mandags morgenen 
etter var planen klar. Dette var 
i september, og de tok kontakt 
med Leira Camping utenfor 

Fagernes. Leira ligger ganske 
midt mellom alt, og de har i 
tillegg erfaring i å arrangere treff. 
Blant annet har Indianklubben 
hatt sitt treff her. Og eierne av 
campingen var ikke vanskelige å 
be. Etter ei uke var plakaten klar 
og arrangementet ble lagt ut på 
Facebook. 
Da de snakka med eieren av 
plassen, lurte han på hvor mye 
folk de kunne vente. 
- Vi regner med mellom 20 og 30 
sykler ett sted, svarte Kenneth.
Etter en stund ringer Lars Tore 
fra Campingen til Endre.
- Du Endre. Du snakka om 20-30 
sykler på det Stivramme Rallyet. 
Nå er alle hyttene booket!
Det dreide seg om 150 
sengeplasser til sammen, og 
karene bak ideen skjønte at de 
hadde begynt å planlegge noe, 

som virkelig var savnet blant 
sykkelbyggerne.  

Flere på laget
Nå hadde de fått med seg 
Sverre Granrud og Espen Dale 
fra Bjørkedal MC, og Rune 
Nyborg fra Reckless MC, John 
Rogne fra Bergulv MC og Beat 
fra Riverside MC var også med 
og arrangerte. De understreker 
at de arrangerer dette som 
privatpersoner, og dermed var 
det de selv som måtte dekke 
et eventuelt underskudd. All 
servering av mat og drikke ble 
besørget av campingen, så den 

jobben som falt på arrangørene 
var	innslipp,	fikse	musikk	og	
premieutdeling. Men med det 
uventa store besøket, var i 
alle fall det problemet ute av 
verden. De understreker at 
et eventuelt overskudd går 
rett i potten til neste års treff.  
For dette blir garantert en 
tradisjon. Og når jeg skal si det, 
så er det sjelden mesteparten 
av treffdeltakerne står hele 
dagen på sykkelparkeringa. Her 
ble det forklart og diskutert 
ned til minste detalj. Alle 
stivrammesyklene ble parkert 
på samme sted, og det var 

19

Når man er litt i overkant interessert i 
sykkelbygging og det føles som original- og 
touringsyklene tar over alle treff, er det 
bare en ting å gjøre. Nemlig å arrangere 
sitt eget stivrammetreff, eller Nordisk 
Stivramme Rally, som treffet ble kalt.

Tekst/foto: Elin Bakk

Stivrammeparkeringa.

Sverre Granruds kule bobber.
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mye folk utenfra innom i løpet 
av dagen for å betrakte alle 
kunstverkene, og mange godord 
av de treffdeltakerne. Kom det 
noen med fjæringssykler, måtte 
de parkere helt nede ved vannet, 
ute av syne for resten av treffet.

Kjørte 80 mil
Det var nok en del av deltakerne 
som	fikk	problemer	på	turen	opp	
til Valdres, og et par anmeldte 
måtte rett og slett snu og 
dra hjem, på grunn av diverse 
tekniske problemer.

Mest imponert ble vi av Audun, 
fra Ballangen, som kjørte en 
strekning på 80 mil på stivramme. 
Han lurte på om han skulle kjøre 
om Ski, for å kjøre med gjengen 
derfra oppover.
Ellers er det sjelden å se et treff 
med så lite damer. 
- Vi la merke til dette vi og. 
Jeg satt her i luka i dag, og 
tok meg i å titte etter det 
kvinnelige postbudet, sier en av 
arrangørene. Ut på kvelden ble 
det premieutdeling, og inne på 
kroa på campingen sørget Twang 
for musikken. På fredag var det 
trubadur Ketil Thorbjørnsen som 
underholdt fra scenen.

Sultne bikere
Det eneste negative som kom 
frem under treffet var litt kald 
vind, og det er da virkelig ikke 
noe arrangørene kunne noe for. 
Ellers var det litt klaging på at 
det var litt venting på varm mat 
inne på kroa. Men med senteret 
på Leira i gangavstand, var det 
nok ingen som sultet i hjel i 
løpet av helga. Og det er ikke så 
lett for arrangørene å forstå, at 
bikere faktisk ikke har samme 
døgnrytme som andre folk. Og vi 
er faktisk bortskjemt med at vi 
får kjøpt varm mat på treff til alle 

døgnets tider.
Stivrammerallyet blir garantert 
arrangert til neste år også, 
for disse karene har virkelig 
funnet fram til et konsept, 
som tydelig har vært savnet av 
motorsykkelbyggerne.

Denne gjengen var de eneste som lå i telt på treffet. Riktignok bare en natt, men det var nok.

Et lite glass på hytteverandaen.
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Å være bred bak er helt greit når man er en chopper.

Rune styrer innslipp, og 
Kenneth poserer som 
vanlig.

Denne gjengen var 
innom på kaffebesøk.

Sykkelprat.
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Mønstringa led samme 
skjebne,	som	flere	andre	treff	
har slitt med i år. Det frister 
ikke hverken utstillere eller 
publikum å legge ut, når det 

er fem plussgrader og regn. 
Selv om oppmøtet bar preg 
av været, hadde noen tapre 
sjeler trosset vær og vind, 
og tatt turen til Brandbu 

sentrum der mønstringa 
foregikk. Vi bringer her noen 
glimt fra dagen.
Senere på kvelden var det 
fest hos Soppen MC, der de 

feiret at de har vært med 
i gamet i 25 år. Vi kommer 
tilbake med en fyldig 
reportasje om klubben i ett 
senere nummer.

I flere år har gutta i Soppen MC stått på og arrangert Hadelandsmønstringa, 
som et bidrag til å fremme sykkelbygging og motorsykkelinteressen blant 
folket. Da kan man virkelig lure på hva værgudene tenkte i år, da de straffet 
gutta med å velsigne dagen med regn og bare noen få varmegrader.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Lisa Sol Tokerud Grønvold
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Hei igjen alle sammen og 
riktig så god sommer. 
Ja da var sesongen godt i gang 
og med den mye aktiviteter 
på kjøre- og treffronten. Her 
i Tromsø har vi, når dette 
skrives, (01.06.15) akkurat 
avvikla Motorsykkelens Dag, 
med et oppmøte på rundt 
380 sykler og i et strålende 
vær	blei	det	en	riktig	så	flott	
dag, som fortsatte til Tromsø 
Lufthavn og Speed Night på 
ettermiddag/kveldinga for så 
å bli avslutta med partay på 
Donald	Mafian.

Det ble ikke tur til SuperRally 
på undertegnede i år, men 
vi satser på ny mulighet 
neste år når det er Spania 

sin tur. Regner med at noen 
av dere som var der, deler 
opplevelsen med oss andre 
med en artikkel i News. 
Selv holder vi på å planlegge 
tur til St.Petersburg og St.P. 
Harley Days 6. – 8. august, 
men å søke visum til Russland 
er virkelig en prøvelse på 
tålmodighet. Det virker 
nesten som om de ikke vil ha 
turister dit, men vi håper det 
går i orden etter hvert.

Denne sesongen starta 
dessverre med en del stygge 
ulykker med mc, spesielt siste 
halvdel av mai. Derfor er min 
oppfordring til dere alle der 
ute; kjør forsiktig og se dere 
godt om. Vi har absolutt ingen 

å miste. Husk å bruke deres 
lokale DK-representanter, 
om det er ting dere vil ha 
publisert eller lurer på, de er 
der for DERE.

Ønsker dere alle sammen en 
riktig god sommer videre, og 
så sees vi plutselig der ute.

Skalle.

DK ansvarlig
har ordet

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

Rannei Bakk
President

51
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Distrikt 1:
Finnmark og Troms

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

Distrikt 2:
Nordland

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

Distrikt 4:
Møre og Romsdal

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

CHRISTIAN HAMSUND
chamsund@online.no
Mob: 97783015

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

TOMMY SKAMFER

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

Hei igjen.
Sommer, sommer, sommer… 
I skrivende stund er det ikke mye 
som minner om det sommer. Regn 
og atter regn og det ser ikke så veldig 
lovende ut fremover heller. Man får 
satse på at juli blir bedre værmessig. 
Siden sist, har det vært arrangert 
MC mot mobbing her nord, med 
blant	annet	et	flott	arrangement	på	
Finnsnes, med mange deltagere fra 
områdene rundt.
Vi har også hatt MC-Dag i Tromsø, 
med kjempeoppmøte og et nydelig 
vær. Vi hadde         H-DOCN-stand 
på torget og DK-sjefen selv hadde 
bakt ei nydelig medlemskake. Flink 
er	han.	Vi	fikk	også	tegnet	tre	nye	
medlemmer og er vel fornøyd med 
det. Velkommen skal dere være. Det 
ble en del spørsmål etter H-DOCN 
artikler for salg, men da måtte vi bare 
henvise til medlemsbutikken vår på 
nett.
Av aktiviteter  her oppe, kan jeg 
nevne tur til Heia hver torsdag. 
Dette er kjempehyggelig med masse 
motorsykler fra rundt omkring. 
Anbefaler absolutt å ta turen. Jeg 
regner	også	med	at	de	aller	fleste	
har	fått	med	seg	at	RTTAF	er	flyttet	
til august, nærmere bestemt 14-16. 
Håper på et supert oppmøte da. 
Minner også om at det blir H-DOCN 
tur til Senja siste helga i august, håper 
på et godt oppmøte også her.
Ha en super sommersesong alle 
sammen
Klem fra DK Laila

Heisann Ja, så var det nytt blad igjen 
da. Nå når dette skrives snakker vi 
juni, men ser en ut av vinduet ser 
det mere ut som høst, iallefall her 
på mine trakter. +8 varme (?) grader 
og regn/hagl er ikke akurat det jeg 
forbinder med sommer…  
De av dere som deltok på Nordisk 
Stivramme	Rally	fikk	vel	heller	ikke	
det beste været, men av bilder og 
meldinger på facebook så det ut som 
om stemningen var upåklagelig likevel, 
været til tross. Artig at noe slikt lot 
seg gjennomføre og at så mange tok 
turen. All heder til arrangørene. Selv 
kom jeg meg bare til Trondheim på 

Fellesferien står nå for tur for de 
som benytter seg av sånt, til glede 
for mange som kan sale opp og legge 
ut på langtur. Men også vanvittige 
mengder bobiler, da gjerne med en 
tilårskommen tysk gubbe bak rettet, 
vinglende mellom gul og hvit stripe i 
50km/t, da denne hastigheten er den 
beste for å bivåne vårt vakre land fra 
veien. Bak denne ligger det gjerne en 
utålmodig bilist som vil forbi, men har 
elendig sikt. Velger du så å kjøre forbi 
både bil og bobil, så husk og tenke for 
alle parter. Det er ikke sikkert bilisten 
har sjekka blindsona si, hvis denne 
har funnet en åpning. Det er ikke til å 
komme bort fra at i slike situasjoner, 
er	det	faktisk	trafikksikkert	med	raka	
rør eller bortimot.
Her hjemme på berget står mye 
gøyalt for tur, med blant annet 
Rumble MC sitt treff den 10. -12. 
juli, med alt det et treff inneholder. 
Sprengstart MC i Klæbu følger så 
på fra den 31. juli til 2. august, med 
livemusikk	av	høy	kvalitet	fra	flere	
band begge kvelder. Hot August 
Nights i regi Amcarklubben går fra 6. 
til 9. august, med Dragrace på Lade 
for biler og sykler. Fellows MC har 
sitt sedvanlige cruising i Trondheim 
14. -15. august med live musikk 
med mere. Sjekk ut fellowsmc.
com. Lucifer MC har treffet sitt 
på farmen i Skaun 21. – 23. august. 
Prowlers MC har treff 28.- 30. august 
i Trondheim. Tornados MC tar seg av 
vårt H-DOCN treff kalt Final Run 
på Kyrksæteræra 18. -20. september. 
Lucifer MC ordner med brukte deler 
til vinteren med Swapmeet i Klett 
samfunnshus 3/10. 

Tenk for alle og kjør vakkert

Hallois! Sesongen er i full gang. 
Takket være god hjelp, har også 
undertegnede fått i gang sykkelen 
og tilbakelagt noen herlige mil. Her i 
Nord-Trøndelag har det værmessig 
ikke hittil vært optimalt, men da er 
det bare å kle på seg. Varmeholker 
er helt uvurderlig på forsesongen, 
så vel som på høsten. Har du ikke, 
så anbefaler jeg på det ”varmeste” 
å skaffe. Det er mulig å gjøre gode 
handler på Ebay, og monteringen 
er overkommelig. Du vil aldri være 
dem foruten når du har prøvd. Jeg 
er frelst. Den landsomfattende anti-
mobbe-markeringen, ble markert 
også her, med cirka 180 motorsykler. 
Turen gikk om Namsos, Steinkjer, 
Inderøy, Levanger og Stjørdal, før 
vi ble med på fellesmarkeringen 
på torget i Trondheim. Ca. 700 
motorsykler deltok. Viktig at folk 
merker at vi bryr oss. Custom 
Cowboys/ Mamas Boys MC inviterte 
til vårmønstring på Steinkjer. De nye 
Harley-modellene kunne studeres 
og	prøves.	Utrolig	mange	flotte	
doninger var utstilt. Nytt av året var 
vel MadMax inspirerte kjøretøy som 
skulle være helrusta. Til tross for at 
værgudene ikke spilte helt på lag, 
smakte villsvinet på grillen utmerket. 

Tredje helga i juli er det klart for 
Catfish	på	Kjerknesvågen	i	Inderøy.	
Gutta i Inant MC lover en helt 
spesiell treffopplevelse. Godvær, god 
mat og ekstrem hygge forventes og 
loves. Andre helga i august inviterer 
Koffer itj MC på Inderøy til Party 
Weekend på Stornesøra. Blir det sagt 
PARTY, mener de PARTY.
Jeg prøver å ha oversikt, men noen 
kan ha blitt glemt. Send meg gjerne 
et hint.

Anton

Hei igjen folkens. Da er sommeren 
reddet. Harley News er her igjen, 
enten for å nytes hjemme i solkroken 
eller ha med på ferie hvor enn dere 
nå skal. Når jeg nå sitter og skriver 
dette i slutten av mai, er det faktisk 
bare 14 dager siden siste rest av snø 
forsvant fra hagen bak huset vårt. 
Men det beste med å bo så langt 
nord er at midnattssola kom for bare 
noen dager siden. Så nå har vi det 
lyst hele døgnet i et par måneder, 
og da har man slettes ikke lyst til å 
legge seg. 

Og til dere som bor litt lengre sør i 
dette langstrakte landet vårt, kan jeg 
bare anbefale å ta turen nordover. 
Jeg vet det kan være langt og tungt 
å komme seg hit, men når dere har 
kommet til Finnmark, så er det verdt 
det. Mange spennende veier å kjøre 
og	ikke	minst	utrolig	mange	fine	
plasser man burde besøke. Veier langs 
fjorder, daler og fjell. Det skal godt 
gjøres å holde fartsgrensen her. Ikke 
på grunn av dårlige veier eller en av 
de mange tusen reinsdyr som kan 
vaser rundt på veien.  Men fordi det 
er så mye å se og lukte på fra fjell og 
sjø. Hva er vel bedre enn å parkere 
sykkelen om kvelden, sette seg i fjæra 
eller på kaia og nyte naturen, mens 
midnattssola skinner om kapp med 
Harleyen. Slå opp teltet eller ta inn på 
ett av våre mange overnattingsplasser 
og nyt en god vin, øl eller en iskald 
duggfrisk glasscola og kanskje ferske 
reker eller nykokt kongekrabbe. 
Fantastisk. Pokker heller nå ble jeg 
sulten, men uansett,  dette anbefales 
på det sterkeste. Jeg kan ikke annet 
enn å skryte av denne landsdelen. Vi 
har så mange opplevelser å by på at, 
det holder nok ikke med bare en uke. 
Her må det brukes tid.

Når alt dette er sagt, kan jeg se 
langt etter disse opplevelsene på to 
hjul i sommer. Jeg har akkurat solgt 
min Electra og selv om siste-liten-
panikken slo godt og hardt inn, ble 
jeg ikke ferdig med evighetsprosjektet 
mitt. Men en vakker dag skal den stå 
ferdig, og mitt nye mål nå må være 
at den står klar til våren igjen. Jeg 
kommer nok til å lengte etter de små 
turene på sykkelen i sommer, med 
eksoslyd i ørene og mygg og andre 
flygende	vesener	som	fester	seg	i	
skjegget.  Jeg vil uansett ønske dere 
alle en super sommer videre og kjør 
forsiktig. Vi skal treffe alle igjen og 
hjemme sitter det sikkert også noen 
og venter. Ta ingen unødige sjanser, og 
kjør som om enhver bilist er en elg.

En skjeggete sommerhilsen fra 
Bukkeskjegg.

Da er det endelig sommerferie, og 
noen ukers slaraffenliv er helt på sin 
plass.  Når dette skrives i slutten 
av mai, har temperaturen bare 
unntaksvis kommet over 13 grader 

grunn av tekniske problemer med 
sykkelen og snø over Dovre, men 
fikk	et	flott	opphold	i	«bartebyn»	hos	
gode brødre og søstre, som virkelig 
visste å  å ta vare på havaristen fra 
Helgeland. Min langbente chopper 
fant seg også en ny eier på turen så 
nå er det på han igjen i garasjen med 
et for meg, nytt prosjekt. Også denne 
gangen en stivramme, men med kort 
gaffel og mc-dekk bak. Ja-ja, en blir vel 
aldri for gammel for å prøve noe nytt 
eller? Ellers ser jeg at det allerede 
har skjedd endel mc relaterte ulykker, 
så jeg oppfordrer samtlige om a 
bruke hodet og kjøre sikkert. Det er 
jo tross alt bedre å komme fram en 
time for sent enn aldri… 
Dere	får	ha	en	flott	sommer	og	kjør	
langt og trygt. 
Jostein
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her hos meg.  Jeg håper at vi nå i juli 
kan glede oss over deilig sommervær, 
og at vi har fått med oss alt vi ønsket 
av turer og treff.  Jeg har ikke fått 
reist på så mye i år, men gleder meg 
desto mer til å få lese reportasjene 
som dere forhåpentligvis har sendt 
og kommer til å sende inn til Harley 
News. 

Av egne treff gjenstår Run To The 
Arctic Fun i Storfjord i Troms den 
14.-16. august, og Final Run hos 
Tornados MC på Kyrksæterøra 
18.-20. september.  Ellers avholder 
Shakin’ Brains MC på Vestnes sitt 
årlige arrangement Hagerock, det 
attende i rekken, også den 14.-16. 
august.  Nevner også Høyangbjørn 
MC sitt treff fra 4.-6. september, også 
meget trivelig og vel verdt å få med 
seg.  Det var alt for denne gang, ta 
godt vare på hverandre og ta ikke 
unødige sjanser. Vi sees!

Riktig god sommer alle.
I skrivende stund i slutten av mai 
har vi vert oppe i maks 11 grader 
i Bergen, men det hindrer ikke 
kjøregleden.  5. mai inviterte Holy 
Riders Norhordaland på MC kafe, 
samtidig inviterer de på kaffe og 
vafler	hver	tirsdag	både	i	mai	og	juni.	

Tidlig på året ble jeg forespurt å 
arrangere mc-parade mot mobbing. 
Dessverre skulle jeg jobbe den 
helgen, men Oddmund Andersen og 
Co fra Legacy Vets gjorde en 
kjempejobb i den forbindelse. 10. 
mai	samlet	han	sammen	flere	hundre	
mc-entusiaster. Turen endte opp på 
festplassen. Der ventet konsert hvor 
flere	artister	bidro.	Inntektene	gikk	
uavkortet til Odin-stiftelsen. Det var 
kjekt og se at media slo dette stort 
opp. Igjen viser mc-miljøet sin bredde, 
og et stort engasjement for en viktig 
sak. 

Leikanger MC avholdt fest samme 
helg, og Høyangbjørn MC arrangerte 
motorsykkelens dag 23. mai.  Både 
Osterøy MC og Knarvik MC har lagt 
ned treffene sine i 2015. Alle håper 
vi jo på at disse skal gjenoppstå. Hele 
sommeren er det mange treff rundt 
i landet, men helga 3.-5. juli ser det 
ut for at alle store arrangementer 
skal skje. Ikke mindre enn 8 store 
festivaler fant jeg den helgen, sammen 
med 6 mc-treff, foruten Norgestreffet 
i Sandnes. Her på Vestlandet avholdes 
Scandinavian Harley Days på Voss, 
arrangert av Harley Owners  Group 
(HOG) Bergen.  I år inviterer de 
dessuten alle mc-klasser, og ikke bare 
Harleys. Ønsker alle lykke til med 
valget denne helgen. 

Til slutt vil jeg innstendig be dere om 
å kjøre forsiktig, husk noen er glad 
i dere. 

Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik 

Når dette skrives, har jeg akkurat 
overlevd 17. mai og tivoli med ungen. 
Han Harley har fått lufta seg opptil 
flere	ganger	alt	og	livet	er	herlig.	
Her i distriktet har Midgard MC i 
Sandvika akkurat arrangert storfest 
16. mai, og der var det som alltid 
kjempetrøkk. Har du ikke vært med 
på Flatfyll, så bør du føre den festen 
opp på ”to do”-lista di. Trivelige folk 
og alltid bra musikk.
Jeg hadde blinka meg ut SuperRally i 
år, men med nyinnkjøpt hus, falt det 
forslaget på steingrunn. Griserally blir 
det da, og regner med å se en god del 
av dere der også. Ellers så har Asator 
MC i Stavern sommerfest 17. -18. juli 
og Horten MC har Bike and Beach 
24. -25. juli.
Kos dere og kjør forsiktig, så sees vi 
langs veien. Ringer du først, så er ikke 
jeg sein med å sette over litt kaffe 
her hjemme heller.

Hilsen Kjellis.

Når dette skrives, har jeg nettopp 
kommet hjem etter rundt 40 mils 
dagstur. Siden sist har klubben min 
fylt 40 år og jeg har hatt en herlig 
blomstringstur i Hardanger med 
gode klubbkamerater. Sesongen er 
absolutt i gang, til tross for at varmen 
lar vente på seg. Treffesesongen er 
også i gang, og sjøl årsdebuterer jeg 
på Griserally.
Det har tidligere blitt skrevet mye 
om bygging av sykler. Pål Stenersen 
i Rulpers Hog har vel 3 forsider 
i Harley News nå. Det er gøy at 
Pål og andre norske byggere nå 
gjør det skarpt også utenfor våre 
grenser.  Håper også at andre lar seg 
inspirere av hva de ser, og at de tør 
gutse og ikke tenker at alt må være 
egenprodusert eller perfekt på alle 

måter.	De	fleste	har	begynt	i	det	små.
Nok om bygging, det skjer andre og 
dessverre viktigere ting rundt oss enn 
folk som bygger sykler.
Det er også noen som river ned. 
Noen er så brutale i sin nedriving 
av selvtillit, at det fører til selvmord. 
Godt å se at så mange bikere stiller 
opp mot mobbing. Ikke bare i den 
landsomfattende kampanjen, som var 
en reaksjon på Odin sitt selvmord. 
Spontane aksjoner har dukket opp 
i etterkant, og det viser at bikere 
bryr seg. Det er ikke nytt for oss 
som er en del av miljøet, men blir 
ikke mindre viktig av den grunn. De 
som tror vi står utenfor samfunnet, 
tar veldig feil. Vi er nok mer enn 
gjennomsnittlig opptatt av hva som 
skjer rundt oss. Vi er også i stand til å 
stå samlet i saker som angår oss. Ikke 
minst gjelder dette når unger ikke 
har det bra. 
Jeg håper dere alle får en fantastisk 
sommer både med og uten barn, og 
med mange mil i salen.

Ta kontakt. Plutselig ses vi…
Terje Randem 
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Foto, Marianne Larsen.

Foto, Marianne Lundstrøm.
King of the Road. Foto, Ulf Knudsen.

Heftig V-Rod på MC-messa i Lillestrøm.Foto, Jostein Mo Anderssen.

Nye medlemmer. på Mc-dagen i 
Tromsø. Foto, Laila Helnes.
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Fra vedkløyvartreffet. 

Foto, Margareth Krumsvik.

Foto, Torgny Omdahl.

I gang med verving på Mc-dagen i Tromsø. Innsendt av Laila Helnes.

Blide gutter på Griserally. 

Foto, Gunnar A. Moen.
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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




