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12. mars. Hawgs MC feirer at klubbhuset i Øverskreien er 21 år. Info:
Svein Olav: 90982610 www.hawgsmc.no
24. mars, Skjærtorsdag, Tornados MC, Kyrksæterøra arrangerer
Swapmeet og påskefest i Støyperiet. Info: Aron 90772887
23. april, Dozer MC arrangerer vårfest i klubbhuset på Saga Industripark
på Arneberg. Info: Frode: 901 62 429 Torger: 915 97 901
1. mai H-DOCN frokost, Nebbenes Nord, fra klokka 10. Same
procedure.
Vidars nydelige bløtkake.
8. mai kl. 12.00, Rolling Thunder MC arrangerer MC-Vårmønstringen på
Festplasssen i hjertet av Bergen Info: www.rollingthundermc.no
12.-15. mai Super Rally, Aragon, Spania
27. – 29. mai. Kuk i Odal’n. Info: post@nomck.no
27. – 28. mai, Spiders MC, Åsen, arrangerer Hoplaweekend i Klubbhuset
i Hopla.
29. mai, Bikefest 2016 i Trondheim. Vårmønstring for motorsykler ved
Trondheim Spektrum. Info: www.bikefest.no
3. – 5. Juni. Tornados MC arrangerer Lakeside Run i Støyperiet på
Kyrksæterøra. Info: Tornados MC på Facebook eller Aron: 90772887
10. - 12. juni Cojones MC feierer 30 år på veien
Welcome to the 1. Rat Hole Party Info Inge 45616440
17. – 18. Juni. Hydra MC, Nesodden arrangerer Griserally.
Info: www.hydramc.no
International Rally 2016 Tretten 24.-26. juni
27. juni, start Nordic Run fra Tretten
8.-10. Juli, HAUBOKK MC arrangerer det 18. Haubokktreffet ved
klubbhuset på Rød Info: Paul Erik: 90768168 Oddin: 95127079 eller
Facebook.
2. – 15. Juli, Charity run mot mobbing. Start Bodø, slutt Lindesnes.
Info: OMM-Run på Facebook
Ny dato kommer. Hawgs MC arrangerer Summerparty på Landstedet på
Lena. Info: Svein Olav: 90982610 www.hawgsmc.no

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.
Alle henvendelser ang. innmeldig,
medlems-register, medlems
betaling skal gå til medlems-
kontoret.
Medlemskontor:
H-DOCN medlemskontor
Adresse: Monica Holtet,
Fredensvoldvegen 5,
2408 Elverum. Mobil 928 66 459
medlemskontoret@h -docn.no
www.h-docn.no
Åpningstider:
Mandag til torsdag 18.00 til 20.00
Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: annonse@h-docn.no
www.h-docn.no
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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!

29. – 31. juli. Horten MC arrangerer Bike and Beach. Info: 982 68 854
eller på Horten MC sin side på Facebook.
29 – 31. juli, Dozer MC arrangerer Dozerparty på klubbhuset på Saga
Næringspark på Arneberg. Frode: 901 62 429 Torger: 915 97 901

5. – 7- august. Sprengstart MC, Klæbu, arrangerer treff ved klubbhuset i
Nideng. Info: 454 87 931
12. - 14. august Run to the Artic run Storfjord, Troms
12.-14. august Back to Basic Treff badedammen Follebu. Arr: PANG MC.
info: Odd 97491311 pang.mc@hotmail.com
19. – 21. august. Shakin Brains MC, Vestnes, arrangerer Hagerock nr. 19.
Info: Flua: 456 00 665 Inge: 995 16 041
26. – 28. august. Lucifers MC, arrangerer høsttreff på Farmen i Skaun.
Info: www.lucifers-mc.com
16.-18. september Final Run. Tornados MC, Kyrksterøra.
Info: www.h-docn.no
1. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus KL
11.00.
Info: Frode: 92643102 Robert 91787175 www.lucifers-mc.com
7. – 9. oktober, Twin Riders MC, Sykkylven, arrangerer Haustfest på
klubbhuset. Info: Per Sindre: 926 08 581
15. oktober. Hawgs MC feirer sitt 34-års jubileum i klubbhuset i
Øverskreien. Info: Svein Olav: 90982610 www.hawgsmc.no
22. oktober. Spiders MC, Åsen arrangerer den årlige Grisfesten i
klubbhuset i Hopla.
5. November, Høstfest hos Dozer MC, i klubbhuset, Saga Nærlingspark,
Arneberg.
Info: Frode: 901 62 429 Torger: 915 97 901
3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset i Øverskreien.
Info: Svein Olav: 90982610

Grafisk Produksjon:
Mags as, Elnesvågen
Tlf: +47 71 22 25 95
mags.grafisk@gmail.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.

Alle henvendelser til
Harley-News vedrørende
reportasjer, kjøp & salg, treff m.m
gjøres til redaktør Elin Bakk.
Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: news@h-docn.no
IBAN:NO59 3000 1500 100
BIC/SWIFT: SPSONO22XXX

Nr. 1 - 2016

t
e
d
r
o
r
a
h
n
e
r
ø
t
k
a
d
e
R

15. – 17. Juli. Inant MC arrangerer Cathfish for tjuende gang og klubben
feirer tjue år i Kjerknesvågen på Inderøy, Nord Trøndelag.
Info: 92 06 62 28
Nordic Harley Days 2016 , Svolvær, Lofoten fra 3-7 august.
Info: http://www.nordicharleydays.com

Leveringsfrist for annonse
materiell er 14 dager etter
manusfrist for stoff til
Harley-News.
Vi utarbeider også annonseoriginaler på forespørsel.
Abonnement kr. 450.- (5 nr.)
Medlemsavgift kr. 450,Bankkonto: 3000 15 00 100
REGNINGS-ADRESSE:
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
ISSN 0805 6544

Manusfrist
14. mars
Neste Harley-News
kommer ut ca.
30. april
Forsidefoto:
Red.

Kjære lesere...
Da sitter jeg her på slutten
av februar og har akkurat
fullført Harley News nummer
1 i jubileumsåret 2016. Og det
som slår meg, er hvordan de
neste 30 årene blir for denne
organisasjonen. For min egen del
er det tiårsjubileum for denne
jobben i år, og det skal sies at
den har gitt meg mange gode
stunder. Den har også gitt meg
mye stress, for som de fleste, har
jeg en tendens til å utsette ting
til det ikke er noen vei tilbake
lenger. Jeg har reist rundt og laga
reportasjer, tatt bilder og snakka
med folk, og det jo alltid veldig
hyggelig. Det er skrivinga som har
en tendens til å bli utsatt i det
lengste. Men uansett, blad har det
blitt hver gang, fem i året i ti år,
og det begynner og nærme seg
femti blader. Og jeg må herved få
takke alle som har tatt så godt i
mot meg når jeg har reist rundt,
og til alle som har bidratt med
velvillighet, stoff og bilder.
Men det var organisasjonen. Det
vi ser er at det blir verre og
verre å få folk til å stille i frivillige
verv. Det er et underlig hodebry
hvert år for valgkomiteen å finne
noen som kan tenke seg å stille
til valg i styret. Og de som sitter
der er så travle, at det nesten er
umulig å finne en dato der alle
har tid til et møte, selv om det
bare er på internett. Det samme
med distriktskontaktene. Deres
jobb er mindre omfattende enn
styrets, men likevel sitter det
langt inne og faktisk ta på seg
denne jobben. Så hva skal vi gjøre
den dagen vi ikke har nok folk til
å gjøre jobbene som må gjøres

for å drifte en organisasjon, få
en medlemsshop til å funke,
arrangere treff og lage et blad?
Tenk litt på det, til neste gang
noen spør deg om å ta ett verv.
Alle har det travelt. Men om man
virkelig vil, tror jeg mange klarer
å frigjøre litt tid. Se litt mindre
på TV, sitt litt mindre foran en
skjerm, det være seg telefon eller
pc. For belønninga for tiden du
bruker, er å vite at man faktisk
gjør en innsats for noen. Selv
om det kanskje ikke er så mye
skryt å få for de som jobber i det
skjulte, så gjør dere faktisk en
forskjell for mange. Så ikke nøl
med å tilby dine tjenester.
Siden vi nå jubilerer, vil jeg
takke alle dere som har bidratt
til at H-DOCN har eksistert
gjennom 30 år. Det være seg
styremedlemmer, tidligere
redaktører, butikkansvarlige,
medlemsansvarlige,
distriktskontakter, annonsører,
treffarrangører og frivillige på
treffene våre, alle som har sendt
inn stoff til bladet, trykkere,
layoutfolk og alle andre som
har gjort en innsats. Til sist vil
jeg takke dere medlemmer som
trofast har betalt kontingenten
gjennom alle år, noen har faktisk
vært med helt siden starten.
Dere har alle gjort deres til at
vi har fått til dette. Noen jeg
derimot ikke vil takke, er Posten,
som stadig legger på prisen, og
nesten tar livet av oss.
Arrangementsmessig starter
jubileumsåret med First Run
på Røros, som er over når

dere leser dette. Et hyggelig
og intimt treff på kalde Røros,
den helga det er innspurt på
Rørosmartnan. Bare den er
en opplevelse i seg selv. Sett
det på kalenderen til neste
år. H-DOCN-frokost blir det
som vanlig 1. mai, på Nebbenes
Nordgående fra klokka ti, og
Vidar baker som vanlig noen
nydelige bløtkaker. Mange har
nok også tenkt seg på Super
Rally i Spania i mai, ønsker dere
som drar en fin tur. Her hjemme
drar vi til med jubileumstreffet
24. – 26. juni, og vi håper det
skal bli et riktig bra treff. Plassen
er perfekt for treff, og det er
mange senger innendørs om du
er tidlig ute. Så da trenger vi bare
en masse flotte treffdeltakere
og litt fint vær for at dette
skal bli perfekt. Deretter blir
det RTTAF I Storfjord 12. – 14
august, før vi avslutter det
hele på Kyrksæterøra med
Final Run 16. – 18 september.
Treffplakatene ligger på
hjemmesida.
Vi har det siste året jobbet med
å få til en jubileumstur til USA
for våre medlemmer. Siden vi
har visse krav til en bra tur til
en human pris, har vi ikke klart å
få til dette. Kronekursen spiller
heller ikke på lag med oss. Men
vi jobber trøstig videre, og satser
heller på en tur i februar/mars,
der vi får med oss Daytona Bike
Week, så følg med.

nettbutikken har bestemt seg
for å legge ned virksomheten.
Vi jobber nå med å finne en
ny samarbeidspartner. Info vil
komme så snart dette er på
plass, og vi beklager til dere som
i mangel på fine H-DOCN-klær,
må fryse seg gjennom vinteren.
Vi får trøste oss med at det
kommer en jubileumskolleksjon
som vi vil selge klær fra, på treffet
på Tretten.
Så kommer den evige
gnaginga om at dere MÅ
melde adresseforandring
når dere flytter. Monica på
medlemskontoret har mye jobb
med å spore opp eierne av
bladene som kommer i retur. Og
det er mange. Send en mail til
medlemskontoret@h-docn.no
straks du har flyttet, så blir det
ikke glemt.
Minner også om bilder til
lesernes, og jeg trenger også
gamle bilder fra vår 30-årige
historie til bruk i et mimrealbum
i bladet. Artikler og stoff ellers,
og tips om folk, sykler, klubber
og butikker jeg kan skrive om,
mottas med takk. Og til sist et
stort TAKK til alle som har levert
stoff til dette bladet. Uten dere
hadde det ikke gått, dere er gull.
Ha det fint så lenge, til vi ses på
samme sted, på slutten av april.
Redaktøren.

Mange har sikkert også prøvd å
komme inn i nettbutikken uten
hell i det siste. Det viser seg
at de vi samarbeidet med om
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Thomas og Monica på H-DOCN-stand.
betraktelig. Noen skal feire
salget, noen trøstedrikker litt
om salget gikk dårlig, og noen
er i kontinuerlig skytteltrafikk
mellom salen og baren, for det er
jo morsommere å prute og prate
tull, når en litt leskende drikke
kan løsne på tungebåndet.
Ekstra plass
Conan Swap er som det har vært
i uminnelige tider et samarbeid
mellom Company MC, Rulpers

Fliring.

Som vanlig når jula har gitt seg og man
har børstet ut de siste barnålene, er det
tid for å ta en ryddings i garasjer, på loft
og i kjellere. Det er Conan-tid.

Hog og Hydra MC. Swapet
har vært arrangert på mange
forskjellige steder, men de siste
årene har denne happeningen
foregått på Fjellstrand. I år
hadde de spedd på arealene
med en oppvarmet plasthall ved
siden av bygget, siden lokalene
var litt redusert på grunn av
restaurering.
Verving
H-DOCN var også som vanlig

på plass med verving, og vi fikk
da frelst noen sjeler inn i vår
eminente forening. Dette går
mye lettere etter at vi fikk oss
kort-terminal, og i tillegg folk
har vært i baren ei stund. For
vi er jo ikke amatører heller.
Noen t-skjorter og kaffekrus
hadde vi også med, men vår
butikk er noe amputert for tida,
siden vår samarbeidspartner
for nettbutikken nok en gang
har dratt inn årene.Vi jobber
trøstig videre med å finne en ny
leverandør, for nettbutikk må vi
jo ha.

for å komme med skambud på
ting folk ikke gidder å drasse meg
seg hjem igjen, andre selger ting
billig fordi de ikke orker å ta det
med på neste swap. Så i følge
de erfarne er det i begynnelsen,
da man finner kuppene, og på
slutten når ting er billig det
lønner seg å handle. Så hva skal
man gjøre resten av dagen, når
man skal handle i begynnelsen
og på slutten? Da kan man
surre rundt, leske sin strupe,
snakke tull med folk og flire, som
det nok er mest av på et slikt
arrangement.

Swapfolkeskikk
En erfaren deltaker på swapet
kunne forklare meg en ting
når det gjelder delesalg. Det er
ingen vits i å ta kontakt med
selger i etterkant, om det viser
seg at den dyre greia du kjøpte
ikke kan brukes, eller den ikke
funker som du hadde tenkt. Det
er dårlig swapfolkeskikk. Nei da
tar du med deg delen på neste
swap, og selger den litt billigere,
så ditt eget tap blir mindre. Så tar
nestemann og gjør det samme,
osv…
- Da blir tapet fordelt på flere,
noe som gjør at man knapt
merker det, i stedet for å klage
og være utrivelig, uttaler den
erfarne swapgjengeren, som for
øvrig ønsker å være anonym.

Barheng
Etter at swapet er slutt, er
det mange som tar turen
innom Hydra MC sitt flotte
klubblokale, der er det barheng
for anledningen. Her får man
også kjøpt seg skikkelig middag,
for de som måtte være sultne.
Noen er bare en snartur innom,
noen er der til ut i de små timer,
noen kommer ut på kvelden og
noen overnatter rett og slett til
neste dag. Har man ikke sjåfør,
er det jo litt kronglete å komme
seg derfra på natta. Men med så
gjestfrie folk som på Hydra MC,
blir man like godt behandlet om
man ikke kommer seg hjem på
natta. Kaffe og frokost ble det
også. Takk for oss.

Billigsalg
Når klokka begynner å nærme
seg to begynner det å tynnes
litt i rekkene, men det kommer
fremdeles nye folk. Nå er tiden

Avtalen forsegles.

Tekst/foto: Elin Bakk

En tidlig lørdagsmorgen i slutten
av januar går en jevn strøm
med personbiler, varebiler og
kassebiler på småveiene ut mot
Fjellstrand på Nesodden. Da
ligger alle skattene, eller skrotet,
alt etter hvem som uttaler seg,
i pappkasser og poser. Fremme
på Grender’n samfunnshus
der Hydra MC organiserer
parkeringa, er det om å gjøre å
finne seg et bord og legge ut sine
skatter slik at de tar seg best
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mulig ut. Andre igjen bare slenger
kassene fra seg, så folk får lete
selv, og setter deretter kursen
mot baren.
Vått og tørt
For der står gutta fra Company
og Rulpers Hog og steker vafler,
koker kaffe, selger pølser, og
jammen har de ikke litt annet
smått og godt til salgs og. Tidlig
på dagen er det stille der, men
litt utpå dagen stiger stemningen

Nr. 1 - 2016

Innbitt leting.

Nå blir det felger.
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Henger i baren.

Pruting.

Luringer.

I baren på Swapet.

Smil.
Koser seg ved bålet.

Fullt øs i baren.
Posering.

Blide damer.
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Middag.

Sigbjørn har kontroll.
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Primær med messingdetaljer.
Henge sammen
Styret på sykkelen er laget av
Bønna, og det er også han som
har dreiet alle messingdetaljene
på sykkelen, noe som var et av
kjennetegnene på hans bygg. Det
var Micha fra Bergen som gjorde
lakkjobben. Farger og motiv er
eierens ideer. Han skulle ha kalde
farger, og planen var å unngå
at det ble rotete, få det hele til
henge sammen og det skulle ikke
være noen hodeskaller på den.
Temaet er en drage som holdes
av en romersk gladiator. Det er
også en 2000 år gammel romersk
sølvmynt på den manuelle
girstanga for å binde det hele
sammen. Det er drivbrems bak
på sykkelen, for at det skulle
se renest mulig ut. Sykkelen er
3.15 meter lang og er den nest
lengste sykkelen som er godkjent
i Norge.

Lekkert stuk.

Vi har skrevet om flere sykler i denne
blekka som Bønna fra Høyangbjørn
hadde en finger eller flere med i bygginga
av. Egil Fredriksen og Bønna var
klubbkompiser, og Bønna var med på å
bygge gromchopperen hans, før han gikk
bort så tragisk.

Messingdetaljer på styre.

Helheten må stemme
Tanken er en modifisert
mustangtank, som først ble

Tekst/foto: Elin Bakk
Egil har vært med i Høyangbjørn
siden 1982, og har hatt mange
sykler og flere choppere. Da de
skulle bygge denne chopperen,
skulle det bli noe spesielt. Den
skulle være lang, lav og her skulle
det ikke spares på noe. Dette
skulle bli et rått bygg, og den
skulle passe til Egils størrelse.
Han er 1,84 lang. Sykkelen skulle
være ekstrem, men ikke så
ekstrem at den ikke ble godkjent.
Donorsykkel
Det ble kjøpt en donorsykkel,
som var en 1985-modell Softail.
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Ramme ble bestilt fra Redneck i
USA, og det ble gitt instruksjoner
på telefon hvordan målene på
den skulle være. Ramma ble
levert gjennom Redneck Norge
som eksisterte på den tiden, og
ramma kom med alle sertifikater.
Getting High er navnet på den.
Men på den tida de drev og
bygde chopperen, skjedde ulykka
der Bønna omkom.
Da han døde hadde de stuket
klart, og de var akkurat ferdig
med å punktsveise ramma.
Sammen med en del av

Nr. 1 - 2016

medlemmene i Høyangbjørn MC
og med hjelp av Kenneth Sandnes
ble sykkelen likevel fullført.
Ideer i hodet
Geir hadde alle ideer om
hvordan sykkelen skulle se ut
i hodet. Og selv om mange er
flinke å bygge, er det ikke alle
som har slike byggeskills som
Bønna hadde. Han hadde de
både når det gjaldt det estetiske

og det tekniske. Det viste seg
imidlertid at det ikke alltid er feil
med flere kokker.Ved hjelp av
teamwork ble chopperen ferdig
og det er absolutt et meget rå
sykkel, som virkelig skiller seg ut
i mengden. Den har ikke vært på
noen utstillinger enda, på grunn
av at det ikke har passet sånn.
Men den dukker nok opp på et
Bikeshow en dag.

Kompakt.

strechet av Bønna, og senere
tok sønnen til en i klubben
og stretchet den enda mer.
Poenget var at styret ikke skulle
være høyere enn tanken og
da måtte den stretches mye.
Både bakskjerm, oljetank og
gaffel kommer fra Redneck,
og derfor var det kun mindre
modifiseringer som måtte til på
dettte. Felger og hjul ble laget på
bestilling i California.
- Det viktigste med bygget er at
helheten måtte stemme, og det
synes jeg vi fikk til bra til slutt,
sier Egil.
Han innrømmer at dette ikke er
noen bysykkel, og den er heller
ikke så lett å legge ned i svingene.
- Men den er utrolig god ute på
landeveier uten for mye svinger,
forteller han.
Dette er nok ikke dagligsykkelen
hans, han har en annen som han
kjører på. Denne er bygd for
show, når han bare får tid…

Fantastisk lakkering.

Antikk mynt, som pynt.
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Norges andre lengste chopper.

Detalj fra oljetank.

Snasent tanklokk.

Tekniske detaljer:
Eier: Egil Fredriksen
Bygd av: Bønna
Årsmodell: 1985
Type: Softtail
Motor: Evo
Gearkasse: Ultima 6 trinn
Primær: 3,35 tommer ultima åpen belt
Forgasser: Mikuni
Tenning: Twin tech single fire

12
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Eksosanlegg: 2-1
Clutch: Ultima
Ramme: Redneck spec:
8 up, 5 out, 46 grader rake
Krone: Redneck
Gaffel: Redneck springer
Styre: Hjemmelaget
Dekk foran: 23 X 3.75 – 130
Dekk bak:18x10 – 280
Forskjerm: ingen

Bakskjerm: Redneck- hjemmelaget
Lykt foran: hjemmelaget
Lykt bak: hjemmelaget
Bremser foran: PM
Bremser bak: DNA Pulley Brake
Tank: Stretched Mustang
Lakk: Micah Clemence
Sal: Marius Melleby
Lakk: Mikah
Elektronisk speedometer i styret
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Blide damer.

I Trash er det helt ok å være naken.
Dette fra tidligere år.

Barheng.

Det hele startet i 1984, da noen
motorsykkelinteresserte kompiser i
Gjøvikområdet ville starte sin egen klubb.
Inntil da hadde de kjørt sammen med
andre klubber, men hver klubb har gjerne
sine regler. Disse karene ville heller ha
sine egne regler. Dermed var Trash MC et
faktum.
Tekst/foto: Elin Bakk
I starten var de rundt 30
medlemmer i klubben. Nå
teller de 14. Trash MC har
alltid vært og vil alltid være en
blandingsklubb, selv om tallet
på H-D er blitt høyrere med
årene. De har hatt eget klubbhus
gjennom nesten alle årene de
har eksistert. Gutta i klubben
beskriver seg selv som glade
gutter, og det er stor takhøyde
i klubben. Her er det ingen som
tar seg selv høytidelig.
Innvendig vaskehall
Klubbhuset ligger midt i Gjøvik,
og er hyggelig innredet, uten
jålete detaljer. Her kan alle føle
seg hjemme. Det har hele 213
kvadratmeter de kan boltre seg
på. Klubbhuset inneholder bar,
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verksted, lager og de har også
noen sengeplasser om noen
trenger en seng. I verkstedet
vedlikeholder, skrur og bygger de
om. De fleste har syklene sine
hjemme, men noen har også sine
lagret på klubben. På scenen har
de fullt PA-anlegg for band. De
har også innvendig vaskeplass.
Treff og fester
Gjennom året arrangerer de
fire til fem fester på klubbhuset,
og de har et eget treff som de
arrangerer på Trevatn. Der har
de holdt til første helga i juli i
cirka 10 år. Før det har de også
hatt flere treff. I 1984 hadde de
treff på Biri og i 1985 1986 og
1987 hadde de treff på Dokka.
Treffplassen Trevatn har klubben
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kosta på nesten 200 000. Her har
de laga badeplass, sanitæranlegg,
de har drenert og lagt til rette
for å arrangere treff.
Godt besøkt treff
Største besøkstall på treffet var
et år det kom 800 personer.
Vanligvis ligger tallet rundt
400. På to av treffene har det
også vært feiret bryllup, og de
har kjørt kortesje med over
30 sykler. Et stilig syn. Når de
arrangerer treff, er det skikkelig
bevertning, og til frokosten på
ei helg på Trevatn går det glatt
med 45 kilo bacon og 1200 egg.
En glad gjeng Trashere og Wenche.

Bading er en av aktivitetene
på treffet og de arrangerer
også leker for deltakerne. De
leier inn bra band og på dagen
underholder en trubadur.
Reiser rundt
Klubben har minimum en
fellestur i året, Men Trasherne
er aktive gutter og med sin egen
van reiser de gjerne rundt til
klubber både nært og litt lenger
unna. Er de flere enn 9 stykker,
bruker de dragbussen til Trond
Høiberget, som er en aktiv
dragracekjører. Man skjønner
dette er en rutinert gjeng, for

før avreise legger sjåføren inn
adressen til alle som er med
på gps-en. Slik er det aldri
noe problem om noen blir litt
slitne på veien hjem og ikke er
i stand til å si hvor de bor. Og
policyen er at bilen aldri kjører
før folk er kommet seg trygt
innafor døra. Dette vitner om
omtanke for sine egne. Klubber
de alltid besøker er blant annet
Horten MC og de er alltid en
stor delegasjon på Mosten, der
Trond også kjører dragrace. Trash
MC er kjent for å ha bra fester.
Før i tida begynte de gjerne på
torsdag, men med årene og i takt
med at alderen på medlemmene
har økt, har de nok roet seg litt.
Men noen hengehoder kan man
absolutt ikke betegne Trasherne
som.
Lobotomi
I 1987 hadde de blant annet
en fest på en gård de holdt til
på. Her ble det servert kun
tre drinker. De hadde navnet

Totning,Villtoning og Lobotomi.
Lobotomi var desidert den
sterkeste. Hva de gjorde med
en, kan vel de fleste tenke seg..
Alderen på klubbmedlemmene
spenner fra 44 – 58, og de
sliter vel med rekruttering av
ungdommer, som de fleste andre
klubber.

Morten Trelitern bak baren.

Barheng
Vi er på besøk hos Trash MC
på et barheng en fredag i januar,
og det siger jevnt på med folk
utover kvelden. Klubbene i
området er flinke til å støtte opp
om hverandre når de arrangerer
noe. På veggene i klubbhuset
henger bilder fra gamle dager, og
de vitner om en gjeng som har
det utrolig morsomt sammen.
Her er det snacks på bordene,
bra musikk, god stemning og blir
man sulten, kan man få en nydelig
toast.Vi takker for en hyggelig
kveld hos Trash MC, og kommer
gjerne tilbake.

Fra verkstedet.

Bråtebæk på sin fine veteran.
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Latteren sitter løst.

Frokost i det grønne, Nordic Run, Røros, 2014.
Bikes.

Som sikkert de fleste har fått med seg,
fyller vi 30 år dette året, og det skal
ikke gå upåaktet hen. Den store feiringa
kommer til å foregå på Tretten Motell
og Kro siste helga i juni, og vi oppfordrer
dere til å møte mannsterkt opp.
Tekst/foto: Elin Bakk
Og er du ikke forsynt etter den
helga, er det bare å henge seg
på Nordic Run på mandagen
etter, for enda mer godt felleskap
og mye fin kjøring. Campingen
på Tretten tilbyr både hytter,
leiligheter og rom, her er en liten
innsjø og den ligger i idylliske
omgivelser like ved Lågen. Det
er også teltplasser for dere som
foretrekker det.Vi leier hele
området, så det blir bare oss der.
Mat og musikk
Når det gjelder det musikalske,
er ikke alt på plass enda, siden
Johnsons Company som vi
opprinnelig skulle ha på fredag,
har lagt opp. Det vi vet sikkert
er at på lørdag på dagen er det
Tordensky som underholder, og
på lørdag kveld er det Papa Mule
som skal få i gang rockefoten.
Ellers blir det mat og drikke, og
vi arbeider kontinuerlig med
å forhandle fram best mulig
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priser for dette. Leker har vi
planlagt og en fellestur står også
på programmet. Sist vi sjekket,
var omtrent halvparten av alle
sengeplasser booka, så det er
nok ingenting å vente med, om
du vil sove under tak.
Nordic Run
På mandag starter Nordic Run
fra treffplassen og dette er en
gylden mulighet til å kaste seg
på denne flotte guidede turen
gjennom landet vårt og tre av
våre vakre naboland. Ruta er
ikke helt klar enda, da et nytt
planleggingsmøte skal avholdes
i begynnelsen av mars. Det vil
komme mer info i neste News.
Den norske ruta er derimot
spikret, og henger du deg på, får
du med deg mange flotte plasser.
Og selvfølgelig er det som alltid
på Nordic Run, du kan hoppe på
og av akkurat som du selv vil.

Info kommer
Hele ruten skal være klar så fort
det lar seg gjøre, og den vil bli
lagt ut på hjemmesider, Facebook
og publiseres i de respektive
lands blader, så snart alt er på
plass. Det vi vet sikkert, er at de
fem første dagene av runet går i
Norge. Kjørelengden vil variere
noe fra dag til dag, men her
hjemme blir det cirka 30 mil per
dag. I Norge blir det overnatting
i Geiranger, Flåm, Dalen og hos
Harley Riders i Lyngdal. Info om
campingplasser vi overnatter på,
så du får booka, kan du finne på
Facebookgruppa vår, de kommer
på hjemmesida eller du kan
sende en mail til vår Nordic Runansvarlige som er Vidar Opheim.
Mail: vidar.op@hotmail.com

Videre rute
De andre landene hadde
ikke kommet så langt i
ruteplanleggingen når News gikk
i trykken, flere detaljer fra de får
vi nok etter neste møte som er i
Finland først på mars.
Sikkert er det imidlertid at vi tar
ferje fra Kristiansand til Danmark
den 1 juli. Billetter her må
dere booke selv. Vi kjører ned
gjennom Danmark, opp gjennom
Sverige og avslutter i Finland 13
juli, på finnenes International
Rally, som også er deres 35-års
jubileumsfeiring.
http://www.nordicrun.dk/

På international Rally er det alltid festmiddag på lørdag, med hvite duker.
Fint skal det være.
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Gutta i Powewplant MC.

Dos Mosquitos.

kvinnelige vokaloppdragene,
som bare hun kan gjøre det.
Etter hvert steg stemninga raskt.
Men høyest stemning ble det på
dansegulvet da det som en gest
til Abba-diggeren Svein Kjempen
ble present et Abbashow. Folk
var helt ville og dansegulvet
stappa fullt, folk rocka som gale
til låter som Dancing Queen
og andre Abba-hits. Så har man
opplevd det også.
Gjestfritt vertskap
Det var mye kjentfolk fra nær
og fjern, øst og vest. Og det
er alltid hyggelig å treffes også
på vinterstid. Det er jo heller
ikke noe problem lenger, da
det foregår vinterfester rundt
omkring nesten hver helg. Det
gjelder bare å ha mot, tid og
penger til å delta på alt, noe som
kan bli vel mye for en stakkar.
Ute var det som vanlig bål å
varme seg på for de som ville
ut å trekke frisk luft, eller røyke
som man også kan kalle det.
Vi hadde i alle fall en hyggelig
kveld til langt ut i de små timer
hos Powerplant, som alltid er
gjestfritt vertskap.

En tradisjon man bare må ha med seg
om man hører til på Østlandet, er
vinterfesten hos Powerplant MC. For egen
del startet kvelden på ettermiddagsblues
på Kulturpuben på Lillestrøm, og der var
det et stort antall kjentfolk allerede som
nok hadde samme planer som oss.

Ungdommen var også ute for å høre på blues.

Trøndebataljon.

Svein var lykkelig etter å ha fått eget Abbashow.

Danseløver.

Tekst/foto: Elin Bakk
Her var stemninga høy,
og musikken var meget
bra. Klokka sju var det
satt opp busstransport fra
jernbanestasjonen opp til
Holter utenfor Jessheim, der
Powerplant har klubbhuset sitt.
På bussen var det Tom som var
guide og reiseleder, og Rune,
også fra klubben, sørget for at
vi kom trygt fram til klubbhuset.
Siden sist jeg var der hadde en
betydelig jobb i verkstedet blitt
gjort og det fungerte bra for
de som ville trekke litt unna
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musikken og ha muligheten til å
prate.

God stemning på bussen.
Liv på kulturpuben.

Abbashow
Da vi ankom litt over sju var det
litt glissent i lokalene, men etter
hvert tetnet det til med folk. I
baren kunne man slukke tørsten
med et bra utvalg drikke, og
på scenen på kvelden sto Dos
Mosquitos, som nok må regnes
som klubbens husband, siden
Tom Bogstad i bandet er medlem
i klubben. De leverte som vanlig,
med Signe som tok seg av de
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Girls.

Øystein hadde tatt turen fra Klæbu.

gjennom prosessen. Om du har
planer om å besøke Russland
anbefaler jeg å starte i god tid,
og ikke to dager før avgang.
Vårt eminente reisefølge ble
klubbvenninne Nina Grande,
i Queens MC og Øystein
Haldorsen fra H-D Garasjen.

Trashdelegasjon.

Per var på plass.

Parkeringproblematikk
Øystein ble naturlig valgt ut som
Road Captain. Han er navigatør
av yrke, har GPS, er rolig som
skjæra på turnet og avbalansert
av lynne. På forhånd hadde vi
bestilt hotellovernatting for en
uke i St. Petersburg. Det ble
brukt litt tid på å finne hotell,
siden ønsket å bo sentralt. St
Petersburg er stor.Vi var også
opptatt av sikker parkering for
syklene. Mange hoteller benytter
offentlig parkeringsplasser, noe
vi ikke var så gira på. Jeg var
i kontakt med Presidenten i
Beduines MCC , en Harleyklubb i St. Petersburg, for å
spørre litt om sikkerhet ved
parkering av mc. Han mente
det ikke var knyttet noen risiko
opp mot å parkere på offentlige
parkeringsplasser. Men dersom vi
ønsket det, kunne vi få ha syklene
trygt parkert på klubben deres.
Alt han ba om var å få beskjed et
par dager før ankomst.

Smalltalk.

Stavern og Lillehammer var representert.

Venter ved grensen mellom Russland
og Finland.

Det hele startet med at jeg spurte til min samboer og
turkamerat Bård, om vi skulle ta en tur til Russland, og St.
Petersburg Harley Days. Svaret jeg fikk var; ”Russland? Han der
Putin er jo ikke helt god.” Men jeg begynte å planlegge, og før vi
visste ordet av det var vi på vei.
Tekst/foto: Monica Wessel-Hansen
Først måtte vi ha visum. En
masse leting på Google holdt
på å ta motet fra meg. Det var
ikke så enkelt. Kommentaren
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fra min tålmodige og liberale
reisepartner, Bård var:
- Vil de ikke ha oss dit, så skal jeg
f… ikke bruke feriepengene der.

Da jeg først kom i gang, var det
slett ikke så ille. Jeg ble rene
reise-eksperten og kunne råde
og navigere resten av følget

Via Tallin
Vi valgte Baltikumsiden som
innreisevei. Tid hadde vi nok av
og noen avslappende dager i
Gamlebyen i Tallinn fristet. Fra
Tallinn til St. Petersburg er det
kun 368 kilometer, og det kan
man glatt gjøre unna på en dag.
Men vi hadde god tid og kjørte
til den lille grensebyen Narva og
tok en overnatting der. Og bra
var det.Vi har vært en god del i
Baltikum på to hjul, og Narva var
en sommer aktuell som feiremål,
helt til en velmenende finne
fortalte at vi ikke måtte forlate
syklene noe sted. Skulle vi tanke,
måtte en person alltid stå ute
og passe på syklene. Han påsto
at russisk mafia kjørte rundt i
trailere og lempet sykler på, for
så å forsvinne over grensa.Vi
ble litt storøyde den gangen og
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måtte vi stille oss i kø foran en
liten bod, få et lite skriv med
noen kyrilliske bokstaver som vi
skjønte lite av. Så var det videre
til neste lille bod. Her fikk vi
et stempel og beskjed om å
betale 2,50 Euro prr pers. Enda
et stempel, og vi var vi klare til
å forsøke å forsere grensa til
Russland nok en gang. Så husk,
fiks ”innreisetillatelse til mc” på
forhånd. Det sparer både tid og
frustrasjon.

Like før grensen
til Russland.
droppet det besøket. Nå derimot
var det ingen vei utenom.
Trivsel i Narva
Da vi kom til Narva stoppet vi
på første og beste hotell. Det
var grei parkering bak hotellet,
godt skjermet for innsyn fra
gata. I tilfelle dette ikke var godt
nok, fikk vi tilbud om å leie en
garasje med gedigen helgelås
på døra, for 250 kroner. For
sikkerhets skyld gikk vi for det.

Den eldre servitrisen, som så
litt skvetten ut da vi kom og
som ikke kunne et ord engelsk,
smilte bare mer og mer etter
hvert som timene gikk. Tror
vi hjalp godt til for å få en bra
månedsomsetning.

Trygg parkering
Bortsett fra den ”lille” tabben,
gikk turen over grensen
knirkefritt. Litt venting, noen
alvorlige og bevæpnede tollere,
men alt i alt helt greit. Som

hadde ikke Russland på kartet,
så Road Captain Øystein måtte
kjøre etter Google Maps på
mobilen. Men han fikk til det
også.
I St. Petersburg hadde vi
bestilt et hotell med parkering
i eget kjelleranlegg. Det var
såpass trygt, at vi kunne ikke
en gang hente noe på syklene
uten at vi ble forfulgt av en
streng og alvorlig mann i svart
dress. Prismessig er det store
variasjoner på hotellene.Vi
betalte cirka 3400 kroner for
åtte overnattinger i dobbeltrom.
Dette var et trestjerners hotell
hvor alt var på stell.

Leker turister- Mocca
og Nina.

St. Petersburg Harley
Days. Øystein og Skalle.

Hotellet heter Central og kan
trygt anbefales. Nå er ikke alle
hotellene på Balkan helt etter
norsk standard. Som oftest er
det små, trange, teppebelagte
rom , hvor ingenting er helt i
vater. Men det har absolutt sin
sjarm. Besøker du Central Hotell,
må du bare rusle bort i gata på
nærmeste spisested. Dette er et
forvokst dukkehus av kalkstein
med masse smijernspynt og en
liten uteservering. Der tilbrakte
vi hele ettermiddagen og
kvelden. Nydelig lokalt øl, god
mat og sjarmerende omgivelser.
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Ville vi likevel få problemer? Er
ikke russere kjent for å være
bitte litt korrupte? Kom vi til å
bli avkrevd ekstra betaling? Vi
stilte oss i kø bak en del biler.
Da det ble vår tur, viste det seg
at vi manglet innreisepapirer på
kjøretøy. Dette hadde vi ikke
tenkt på, og heller ingen opplyst
oss om.Vi måtte bare snu. I
følge en velmenende russer, var
dette fort gjort å gjøre på nett.
Men nettilgangen var heller
dårlig i området, så det gikk
ikke. Derfor måtte vi dra til et
sted litt utenfor sentrum. Her
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Uten mat og drikke... Arne(DK)
Mocca, Skalle, Nina og Øystein.

Helsinki.Vi ville neppe klart å
finne veien ut av St. Petersburg
uten GPS.Veimerkinga og
skiltinga er utrolig dårlig.Vi hørte
rykter, halvt på spøk, om at det
har vært en strategi i tilfelle
militær invasjon. Å forvirre
fienden…

Grensekrøll
Dagen etter skulle vi endelig
krysse grensen. Selv om vi
trodde vi hadde alt av papirer i
orden var vi likevel litt spente.

en norsk hjelpearbeider, som
krysser grensen jevnlig sa til oss:
”Russerne er et stolt folk. De
er veldig var på nedlatenhet fra
turister.Vær hyggelig og høflig så
går det bra”.
Veien inn til St Petersburg var
fin. Det var lite trafikk, mye skog
og ikke så mye å se på. GPS-en

Endelig ferdig kontrollert og inne i
Russland etter 4,5 time.

Turistfylt Harleyarrangement
St Petersburg Harley Days
startet på en torsdag og varte
til søndag. Den avsatte plassen
til arrangementet var omgitt
av gjerder med ”For Bikers
Only”, men det var en vits.
Her var tydeligvis plassen

I den Danske hage i gammelbyen i
Tallin- Nina Skalle og Øystein.

for ungdomsskoleklasser,
bestemødrer på tur med
barnebarn, japanske turister,
nysgjerrig lokalbefolkning og til
slutt, noen Bikere.
Det var live musikk fra morgen
til kveld, og musikken var det
ingenting å utsette på. Mange
meget bra band og artister. God
mat kunne man få servert fra
diverse boder, og en del bikerrelaterte ting var det å få kjøpt.
Men der var også mye turist-nips.
Etter to dager var vi vel forsynt.
Da hadde vi blitt fotografert
sammen med diverse smilende
små japanesere, alt for å støtte
arrangementet.Vi var ikke så
imponert over arrangementet.

Vakker by
St. Petersburg er en vakker by,
med nydelig arkitektur. Mange
russerne er ikke spesielt flinke
i engelsk, og kan virke litt
reserverte. Tar man derimot først
kontakt, viser det seg en helt
annen side. Da er de gjestfrie,
vennlige og hjelpsomme. Russisk
øl er godt og vodka er uhyggelig
billig. Når det gjelder maten,
var det bare å velge og vrake.
I St. Petersburg finnes alt. Jeg
anbefaler også et besøk hos den
lokale klubbe Night Hunters, som
driver sitt eget flotte utested.
På turen fra St. Petersburg ble
det et stopp i den lille byen
Vyborg, før vi fortsatte til

Fattigdom
Nå var vi ute av storbyen og
kjørte forbi små landsbyer, og
her kom fattigdommen tydelig
fram.Vi passerte flere trehus
som så ut som Villa Villakulla, men
akk så forfallent. Husene, ofte
med knuste ruter, skrek etter
maling og vedlikehold. Men det
var tydelig at det bodde folk der
likevel.Veiene her var ganske fine,
men det var en del veiarbeid.
Til tross for veistandarden var
det slitsomt å kjøre her. Hver
kjøreretning var brei, cirka en
og en halv veibane, og russerne
syntes tydeligvis vi var noen
sinker. Fartsgrense, nei det bryr vi
oss ikke om. Her skulle man fort
frem. Så vi måtte holde tungen
rett i munnen, konstant følge

med i speil og motgående trafikk.
For her foregikk forbikjøringene
på ytterside og innside.
Kø igjen
Ved grenseovergangen fra
Russland og inn til Finland var
det kø.Vi sto lenge og ventet,
og beveget oss tre meter hvert
tiende minutt. Heldigvis for
oss, kom det kjørende en frekk
finne, som passerte hele køen og
vinket oss med. Jeg vet ikke om
det er sånn man gjør det på to
hjul, men det sparte oss sikkert
for 45 minutter i kø.
Konklusjonen er: St Petersburg
er så absolutt verdt et
besøk. Ikke gråt om det ikke
koordinerer med Harley Days.
GPS (Google Maps) er så
absolutt å anbefale. Ha papirene
i orden, og belag deg på litt kø.
Alt i alt en flott tur, som vi ikke
ville vært foruten. Mye takket
være et fantastisk reisefølge,
hvor humøret var upåklagelig og
latteren satt løst.

Skalle får belthavari i Finland.
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Første rundkjøring i
St Petersburg.

Lunsj. Nina, Skalle og Øystein i Tallin.

Bikes.

Russisk sortemarje på plass-St.
Petersburg.

Litt nordover og litt vestover, ta til
venstre og etter 3 kilometer på en
gammel gruslagt skogsvei, ligger
treffplassen til Land Riders MC. Her,
langt inne i skogen, har klubben fra Hov
i Søndre Land hatt alle sine treff. Det er
blitt 25 i tallet. De arrangerte to treff før
de begynte på de 25 men det var mer i
musikkens ånd.

Queens ser på ny klubbkåk-St
Petersburg.

Tekst/foto: Trond Andersen

Treffet er det en ofte kaller et
«back to basic» treff. Her er
det ingen hytter og hotellsuiter
å hvile seg i, overnatting skjer
kun i telt. Teltplassen er ikke
av de største, men her får alle
plass, bare teltene står tett nok.
Sanitæranlegget består av en flott
4 seters utedo og utevask . Her
er alt man trenger med andre
ord.

Endelig hjemme.
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Godt organisert
Til tross for enkle kår, er treffet
godt organisert. Kubben har
både god og ikke minst billig
mat og drikke. 30 kroner for en
pils, grilltallerken for 60 kroner.

Frokosten, som forøvrig besto
av et par egg og bacon med
tilbehør, fikk du for 50 lappen
inkludert påfyll. Det eneste
treffdeltagerne hadde å klage på
var temperaturen. Natt til lørdag
viste tempraturmåleren under 0.

har vært over 400 besøkende for
noen år siden, men de siste åra
har besøkstallet ligget noenlunde
stabilt på 200.
God musikk
På scena har det vert både store
og små navn på plakaten. Det kan
nevnes navn som Ronni LeTekrø,
Divin Ducks og Plumbo. I år
var det Gill’s Wrecking Ball på
fredag og gruppa KGB på lørdag.
Trubaduren Kennet Sætermo
spillte også på lørdag ettermiddag
og skapte en god stemning for
folket.

er fire av de opprinnelige fortsatt
med. En av «grunnleggerne»
er Helge Fjellheim . Helge har
kjørt motorsykkel siden 1954
og er fortsatt aktiv i klubben.
Han kjører rundt på sin Harley
Davidson i en alder av snart 80
år. Det yngste medlemmet blir da
bare barnet i forhold, med sine
30 år. Klubben har i mange år
holdt til i et leid lokale, men har
nå kjøpt en nedlagt bussgarasje
ved Hov sentrum. Her blir det
ommbygging/opp-pussing i tiden
fremover. Når innvielsen blir vites
ikke i skrivende stund.

Kjøpte klubbhus
Land Riders MC ble etablert i
87/88 og dagens 12 medlemmer

Harleyrytme.

Sør-amerikansk bar
Ved treffplassen renner en liten
idyllisk elv og på øya i elva er
det innslag fra det Sør Amerika.
På øya finer vi baren Cantina
Rio Grande. Dette er baren
som serverer teqila. Den er
åpen bare et par timer på lørdag
ettermiddag, men for noen er det
mer enn nok. Det fortelles at det
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Hemsedalens store sønn,
Ola motormann.

Treffplassen.

Velkommen.

Rio Grande Tequila Bar.

Higway too treffplass.

På rekke og rad.

Treffstemining.

Higway too treffplass.

Deo bak mikken.

Lørdagssyssel,
motorsykkelprat.

Far og sønn,
Dali og Helge
Fjellheim.

Premiebord.
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Mange fine bakender
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Vinterlagring.

Eva i baren.

Eva og Magne Sætre fra Ålesund har i
alle år drevet med veteranbil og hatt
flere morsomme kjøretøy i kategorien. I
tillegg til interessen for biler, har det også
ligget en viss interesse for motorsykkel og
ulmet. Og den utviklet seg gradvis til å bli
større, og slo så ut i full blomst.
Tekst/foto: Margareth Krumsvik
Da Magne i 2012 spurte Eva
om ikke hun kunne kjøpe seg en
H-D, tok det fyr i hodet på kona,
som sporenstreks skaffet seg
en H-D Servi-car. Hun trivdes
så godt med sin nyanskaffelse,
at hun nærmest ble boende på
sykkelen. Det var bare én ting å
gjøre for Magne. Han måtte ta
lappen på mc og kjøpe seg sykkel
han også. I 2014 hadde han både
sertifikat og sykkel på plass, og
siden har de slukt mange mil
sammen. Eva har i dag skiftet
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ut sin Servi-car med en H-D
Tri Glide 2014 og Magne kjører
en 1990 Heritage Softail. Så nå
har begge komfortabel skyss på
langkjøring.
Kjøpte slangelager
Hovedgrunnen til at vi dro på
besøk til paret, var at vi hadde
hørt rykter om et nytt tilbud
i Ålesund. Det hadde seg slik
i fjor at Magne og Eva kjøpte
opp slangelageret til en HarleyDavidson-forhandler, og startet
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Ordning og reda i verkstedet.
produksjon av slanger i garasjen
hjemme i Skarbøvika. Magne
har hatt slanger og koblinger
som yrke i mange år og er
sertifisert i faget. Produksjonen
dreier seg stort sett om
bremseslanger, men de er også
behjelpelige med slanger til
andre formål. Man må da regne
med noe lenger ventetid, siden
delene ikke nødvendigvis er på
lager. Bremseslangene lages på
bestilling, med originale deler og
med svært kort ventetid. Som
regel går bestillingen i posten
samme dag, så dette er gode
nyheter for den utålmodige.
Bilene må stå ute
Ekteparets nye garasje er romslig
og god og har plass til det
meste bortsett fra bilene, som
pent må finne seg i å stå ute. På
garasjeloftet har de planer om
å lage til overnattingsplass, slik
at de kan ta inn folk som for
eksempel har havarert på tur.

Det blir da satt i gang nødvendige
tiltak for å få hentet og reparert
syklene og de uheldige skal få
både tak over hodet og en seng
å sove i. Flere har allerede fått
ferien reddet av ekteparet, og
hatt glede av deres gjestfrihet.
Ekteparet Sætre leier også
lokaler i en stor, gammel sjøbu i
Steinvågen. Her leier de ut båser
til andre med plasskrevende
hobbyer. Blant annet finnes
det veteranbiler, gamle
campingvogner, motorsykler, en
RC-klubb, øvingslokale for et
lokalt rockeband og mye annet.
Vi var med på omvisning, og
tro oss når vi sier at dette er
et skattekammer man motvillig
forlater.
Det er Eva som er
kontaktperson både angående
slangebestillinger og evtentuellt
veihjelp, rett og slett fordi hun er
lettest av de to å nå på telefon.
Vi ønsker dem lykke til med
virksomheten.

45

B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)

Et godt sted å samles.

1960 Ford 17M.

1968 Morris Minor.

Eva på sin 2014 Harley Davidson Triglide.
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Navn
Jens Annfinsen
Geir «Benzin» Henriksen
Laila Helnes
Bård «Skalle» Markussen
Erling «Bille» Berntsen
Knut Are Isaksen
Jostein Mo Andersen
Cato Andreassen
Per Ole Tranås
Aage Eriksen
Øystein Aa
Øystein Næss
Åge Stavsøyen
Jan Kjetil Volden
Jan Nerland
Arild Kleppe
Vegard Glomstad
Eva Sætre
Magne «Aron» Bakk
Marianne Lundstrøm
Kjell Arne Vole
Hans Arild Kalleberg
Ronald Storenes
Thomas Lindal
Stig Jensen
Olav Tveranger
Elin Bakk
Vidar Opheim
Kennet K. Kraus
Bjørn Bjørnsen
Geir Mathisen
Villy Stølen

Hvor
Finnmark
Troms
Troms
Troms
Salten
Nordland / SørTroms
Helgeland
Mosjøen
Namsos / NordTrøndelag
NordTrøndelag
Trondheim / SørTrøndelag
Trondheim / SørTrøndelag
Trondheim / Melhus
Molde / Kristiansund
Molde / Møre & Romsda
Molde / Møre & Romsdal
Dombås / Åndalsnes
Ålesundsområdet
NordMøre / SørTrøndelag
Melhus / Dombås
Lom / Fjellstrøka rundt
Vestfold
Grimstad
Flisaområdet
Bergen / Hordaland
Florø / Sogn & Fjordane
Elverum / Hedmark
Akershus
Østfold
E18 Telemark/ Langsundferga
Røros / Singsås
Bergen /Voss/Hardanger

Tlf.
91611334
99723612
90916618
47331080
90520050
97135109
90953289
45993844 / 41423728
91385007
95869200
99604315
48286890
90672007
97976060
97738705
41533456
92227294
91331301
90772887
98871228
41260774
95199230
97514160
48029529
91857115
45968139
91384050
97073804
92884928
91369949 / 91740902
90979420
93021814
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HARLEY HØGGER´N
Norges største på brukte Harley deler!

Motorer, rammer, gaffler,
lys, el-nett, skruesett,
seter, hjul, skjermer mm.
Vi sender over hele landet!

ORDRETELEFON 951 88 203
Heggstadmoen 2 - 7088 Heimdal - Mail tor@alcesas.no
Åpningstid: Man-fre 09-16 Lør 10-14

kr. 3995

Halvarssons Hercules

kr. 5495

÷10% til medlemmer av
klubb/mc-forening ved
kjøp over kr. 1000

Buckleys Pub
arrangementer av Oslo
Bluesklubb,
Lille Grensen 7
0159 Oslo
941 45 461
Viser du frem medlemskortet
får du komme inn til
medlemspris.
Sandmoen kro
Sandmoflata 3 – 7093 Tiller
Telefon: 72 59 61 80 /
97 78 88 31
www.sandmoenkro.no
25 % på all mat, drikke kommer
utenom.
Jegard Handel AS
Jernvare
Ensjøveien 5
0655 Oslo
Tlf 417 35 000
www.jegard.no
10 – 40 % på diverse varer,
gjelder kun i butikk.
Yonas Pizzeria og
Catering
Samuel Arnesens gate 10
9008 Tromsø
Tlf: 77 66 66 66
15 % rabatt på Tromsøs beste
pizza ved å vise medlemskort.

Halvarssons 310 Lady

Lindstrands Raggy
Black kr. 1495

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.

Bestgrillen AS
Orkdalsveien 630
7320 @Fannrem
Tlf: 72 48 13 60
15% rabatt på ved fremvisning
av medlemskort. Med i
rabatten er også gratis kaffe på
bensinstasjonen.
Dekkmann
www.dekkmann.no
25 – 30 % på mc- dekk ved
fremvisning av medlemskort.

NORDIC RUN 27.6 – 13.7, 2016

www.nordicrun.dk

Gudvangen Camping
5747 Gudvangen
933 80 803
www.visitgudvangen.com
10 % rabatt på telt/bobil og
5 % rabatt på hytte/rom ved
fremvisning av medlemskort.

BergArt
Gullsmedverksted
Eidsgata 42
6770 Nordfjoreid
Tlf57 86 06 45
www.bergart.net
20 % på alle handlaga smykker
ved fremvisning av medlemskort.
Electromecanic Services
Saga Næringspark
2266 Arneberg
62 95 15 39/480 29 529
15 % rabatt på alle Cycle
Electric laderegulatorer for H-D
1970 – 2005
Skogrand Camping
Lernesstranda 7
7200 Kyrksæterøra
Tlf: 72 45 14 62
10 % rabatt på overnatting ved
fremvisning av medlemskort.
Hellins Frisørteam
Øragata 11
7200 Kyrksæterøra
Tlf: 42 45 24 70
20 % rabatt på hårklipp.
Bakk Industrier AS
Myrhaugen
7200 Kyrksæterøløra
20 % rabatt på gassblåsing og
montering av helicoil
Ringlis Dekksenter
Løkkenveien 260
7332 Løkken Verk
72 49 69 50
www.ringlisdekksenter.no
Har ekspertise på mc-omlegging
og demontering/ montering på
mc. 25 % på dekk, omlegging og
balansering.
Würth Norge
464 01 500
www.wuerth.no
20 – 50 % rabatt på verktøy,
kjemi, elektronisk, skruer og
diverse utstyr i butikker over
hele landet.

ABRA AS,
kulelagersenteret
Harald Hårfagres gate 7
7041 Trondheim
Tlf: 71 89 44 10
45 – 50 % rabatt avhengig av
ordrens størrelse.
Vianor Steinkjer
Bogavegen 18
7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 13 00
Rabatt på dekk og slanger ved
fremvisning av medlemskort.
Per Hagen AS,
Bilrekvisita
Mjåvannsvegen 7
4628 Kristiansand
Tlf: 38 18 59 00
www.perhagen.no
15 % rabatt for H-DOCNmedlemmer
Bikershop AS
Torbjørn Bratts veg 11
7032 Trondheim
Tlf: 473 49 404
www.biker-shop.no
10 % rabatt til H-DOCN
medlemmer. Gjelder ikke
Zodiak produkter.
TRB Cycles AS
Vektargata 5
7650 Verdal
Tlf: 74 07 62 44
www.trb-cycles.no
10 % rabatt på nett og i
butikken.Ved omfattende
ombygging av H-D kan man få
opp til 20 % rabatt.

NST Gardermoen AS
Nannestadvegen 456
2032 Maura
Tlf: 63 99 87 35
www.nstgardermoen.no
15 % rabatt for H-DOCN
medlemmer mot fremvisning av
medlemskort.
Gjelder vanlig sortiment, ved
oppmøte i butikken.
Stjernegrillen Heimdal
Søbstadvegen 3
7088 Heimdal
Tlf: 72 84 59 21
10 % rabatt til H-DOCN
medlemmer ved fremvisning av
medlemskort.
Holme MC AS
Gamle Figgja 4
7712 Steinkjer
Tlf 900 74 200
10 % rabatt ved alle typer
klær og hansker, gjelder også
på nett, mor fremvisning av
medlemskort.
Nordic Choice Hotels
H-DOCN sine medlemmer
oppnår 20 % rabatt
på overnatting på alle
Choicehotellene i Norden.Ved
bestilling henvis til avtalene med
fritidsforeninger når du bestiller.

Skedsmo Bluesklubb
Lillestrøm Kulturpub
Kirkegata 4
2000 Lillestrøm
H-DOCN sine medlemmer
kommer inn til medlemspris om
de viser medlemskortet.

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
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Heisann og gratulerer med 30-års jubiléet.
I skrivende stund har jeg akkurat bladd om til februar i H-DOCN
kalenderen. Etterjulsvinteren pøser på med daglig snø i forskjellige
varianter.Våren føles uendelig langt unna og jeg har vært hardt
angrepet av utsettelsessyndromet i verkstedet. Heldigvis stappes
kalenderen full av møter og fester, så tida mot vår skal gå enda
fortere.
Sist helg hadde styre og stell styrebord på Danskebåten med
møte, sosialt samvær, god mat og drikke.Vi har jo et jubileum
som skal markeres, så planlegging og delegering må til for å feire
30 år. Så er det ei lita uke med restituering før det braker løs på
Røros og First Run kjøres i gang.Videre reiser jeg og Remy til
Nordisk presidentmøte i Finland. Der skal vi blant annet finpusse
planleggingen av Nordic Run 2016 som starter mandag etter
jubileumstreffet på Tretten. Treffet starter 24. juni og avsluttes 26.
juni.Vi leier hele området og de har både motellrom og hytter
til utleie i tillegg til store teltområder. De kan kontaktes på mail:
post@trettenkro.no eller på telefon 61 27 63 21 eller 957 62 530.
Halvparten av tilgjengelige hytter og senger er allerede booket, så
ikke vent med å bestille. Husk å gi beskjed om at du skal delta på
treffet, siden de ikke tar imot andre gjester denne helga.
Nordic Run starter på treffområdet mandag 27. juni, tar en god
runde i Norge før vi fortsetter til Danmark, kjører videre i Sverige
og avslutter i Finland. Her kan du som før bli med på deler av- eller
hele ruta. Besøk vår felles nordiske nettside www.nordicrun.dk der
vi legger ut info og reiserute etter hvert. Så kommer turen til RTTAF
i Storfjord hvor H-D Garasjen står klare til å ta imot oss 12. – 14.
august. Final Run på Kyrksæterøra legges til 16. – 18. september og
vertskapet er Tornados MC.
Vi har for øyeblikket ikke en fungerende nettbutikk, men planen
er at vi har en ny oppe så snart som mulig.Vi beklager dette, og
kommer med ny informasjon så snart den er på plass.Vi har en
jubileumskolleksjon som kommer med den flotte jubileumslogoen
på både skjorter og gensere, så her blir det mulig og fornye
garderoben.

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

SPESIALISTER PÅ

SPESIALISERING

VI ER RASKE OG BILLIGE
PÅ ETTERMARKEDSDELER
TIL HARLEY-DAVIDSON®

DK ansvarlig
har ordet

VÅRE EUROPEISKE LEVERANDØRER:

• Motorcycle Storehouse
• Custom Chrome Europe
• Zodiac
• Drag Specialties
• W&W

STIKK INNOM OSS FOR EN PRAT.

HARLEY-DAVIDSON ® OSLO

WWW.HDOSLO.NO - TLF: 22 90 78 00
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BÅRD “SKALLE” Markussen
Tlf 473 31 080
bharley6@hotmail.com

Tiden flyr, og der var det tid
for å skrive noen ord igjen.
Når dette skrives er det
ikke mye som minner noe
som helst på at det snart
er vår. Snøen laver ned her
i Tromsø, snørasene står i
kø, land og bygd er isolerte,
folk er mer eller mindre
uten strøm og andre viktige
funksjoner, men vi står han
av og snart er også våren her
hos oss i nord.
Nå ser vi bare frem til
vårens store eventyr, nemlig
Harley Cruiset, og det ser
ut som det kommer til å
være rekorddeltakelse denne
gangen.Vi gleder oss stort.
Neste store begivenhet blir
selvsagt vårt eget 30-års

jubileumstreff på Tretten,
helga 24. - 26. Juni. Håper å
treffe mange av dere der.
Ellers må jeg få benytte
anledningen til å komme med
en henstilling til alle dere der
ute, H-DOCN trenger din
hjelp til å sammenfatte det
som skjer rundt omkring i
vårt langstrakte land og i den
forbindelse trenger vi flere
Distriktsrepresentanter, så
er DU interessert eller vet
om noen som er, gi meg eller
styret ett tips.
Så får dere bare nyte siste
rest av vinteren, og så er vi
plutselig på veien igjen.
Ta vare på hverandre, og så
sees vi der ute en plass.
Sjæfen.
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Finnmark og Troms

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 97783015
LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Da var det nytt år og nye sjanser. Og
våren nærmer seg med stormskritt,
regner med at sommeren planlegges
over det ganske land. Og ryktene
her nord sier at det er mange
som planlegger å hive seg med på
Nordic Run og det er jo hyggelig.
Selv rekker jeg ikke å få med meg
hele, men regner med å få med
meg litt av starten og iallfall 30-års
jubileumstreffet på Tretten. Det blir
stas.
Veldig mange her nord planlegger
også å delta på Nordic Harley Days
3. -7. august i Svolvær, noe jeg tror
blir et flott arrangement. Sist det
var arrangert i Svolvær, var det en
stor suksess med stor stemning hele
helga. Arrangementet var midt på
torget i Svolvær og lokalbefolkningen
fikk delta, noe som blei utrulig
godt mottatt både av deltagere og
lokalbefolkningen. Så tenker du å
delta så er de lurt å melde seg på
forhånd, og bestille overnatting, for
her er det ikke så veldig godt egnet
med telt og det blir fort fullbooket.
Ellers så er det ikke så mye nytt
å melde herfra. HD-garasjen har
fortsatt koselige kaffekvelder på
tirsdagene, og der vartes det stort
sett opp med nydelige vafler og
masse hyggelig prat. Queens MC har
kaffetreff på Rorbua for mc-jenter
første torsdagen i måneden.
Og til alle dere andre klubber
her nord så meld gjerne inn om
dere har kaffekvelder eller andre
arrangementer så vi kan få det med
her.
Når dette leses står vel påsken snart
for døra og det er vel på sin plass og
ønske alle en fantastisk flott påske.
Som neppe blir på to hjul her oppe i
nord, vi må nok vente en stund til.
Stor klem fra
DK-Laila

Jaja godtfolk. Da har vi nok en gang
kommet oss mer eller mindre
velberget over i det nye året. Og
så langt har det gått greit for min
del i alle fall. Har ikke hatt noen
nyttårsforsetter jeg har brutt enda, da
jeg mener jeg er lur nok til ikke å ha
slike forsetter. Skulle det være noe,
måtte det være å fortsette i samme
tralten som før. Men kanskje det å bli
ferdig med sykkelen til våren, slik at
jeg klarer å få kjørt litt sykkel er en
god ide.
Jeg kan jo fortelle om en liten
opplevelse jeg hadde rett før jul.
Jeg var så uheldig å komme ut for
en bilulykke, der jeg med min 30 år
gamle Toyota Corolla havner front
mot front mot en relativt ny bil.
Det var en kraftig smell, der jeg ble
hentet av ambulanse og kjørt rett på
sykehuset. Der ble jeg tatt hånd om
av traumeteamet på sykehuset . Jeg
var ikke alvorlig skadd, men kraftig
forslått. I en så gammel bil, er det jo
ikke noe annet enn det man har av
kropp som tar imot støyten, så det
kjentes godt. Men det å få oppleve
hvor effektivt et slikt traumeteam
jobber, var en opplevelse i seg selv
og jeg kan ikke skryte nok av dem.
Dette betyr ikke at jeg anbefaler
noen å gjøre det samme, bare for
å få oppleve hvordan de jobber. All
respekt til denne gjengen.
Når nå det er sagt, kan jeg jo nevne
at her jeg sitter på hytta og forfatter
dette, har sola akkurat snudd og vi
går mot lysere tider nok en gang.
Den berømte mørketida er over for
denne gangen og det betyr jo at vi
får vår her oppe om et halvt års tid.
Hvis vi da ikke bare hopper over vår
og sommer og går rett til høst, for så
kort kan sommeren her oppe virke.
Men vi får bare nyte hvert minutt vi
har uansett, så tar vi det som det
kommer. Så frem til neste gang , puss
og skru i vei så vi blir ferdig til snøen
har tatt seg en pause.
Vinterlig hilsen Bukkeskjegg.

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisan der var du ja!
La meg først få gratulere deg med et
godt nytt år, og mine ønsker for det
nye året er at det gir oss like mange
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varme dager som det hitil har gitt
oss lange og kalde dager. For det
har jaggu meg vært endel av dem til
nå. Nå når dette leses sitter jeg og
hutrer uti nordsjøen og innimellom
arbeid og på kveldene, leser jeg meg
opp i gamle mc blader, mimrer på
facebook og planlegger sommeren
2016 som jo skal bli lang, varm og
bare helt fantastisk. Også i år ser
det ut som en kan velge og vrake i
treff og diverse større evenementer,
både her i gamlelandet og i verden
for øvrig. Hadde bare den j.... lottoen
slått inn så...
Men i mangel på oppringning fra
Hamar får en vel gjøre som i alle
foregående år, kjøre etter økonomi
og de helgene/ukene en har
muligheter til. Det blir sikkert bra det
også. Så intill våren kommer, blir det
vel garasjeskruing, besøke likesinnede
og holde ut til dagen kommer da
doningen kan taes ut og sessongen
kan starte. Til de av dere som ikke
kan/vil være med på f.eks Harley
cruise, Route 66 eller fryse på Røros,
hold ut. Snart er våren her.Vi sees
etter veien eller «in a bar near you»
Jostein

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

ANTON FAGERHOLT

Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
Nå går det raskt mot vår…
Motorsyklene lengter etter å få
komme ut på landeveien igjen. Om
det ikke allerede er gjort, er det lurt
å ta litt vedlikeholdet nå. I det sola
begynner å ta skikkelig, er det greit
og bare kunne sette seg på sykkelen
å kjøre. Oljeskift, smøring av wirer,
grease smørepunktene er ting som
de fleste ordner på egenhånd. Om
det er mer omfattende service som
må til, kan det være lurt å booke
tid nå.
I sommer skal jeg realisere en drøm
jeg har hatt i mange år. Det blir tre
uker på hjul rundt omkring i Europa.
Ved hjelp av Kiel-ferga, og Auto-Zug
igjennom Tyskland kommer man raskt
sørover til Alpene. Da kan dagene
nytes på småveiene i Alpene, før veien
går sørover i Kroatia. Jeg gleder meg
som en unge. Kanskje vi treffes?
Ellers vil jeg anbefale alle på to hjul
på tur i Midt-Norge, om og gjerne
legge turen om yttersida av Fosenhalvøya. Her finnes noen helt utrolig
fine steder, og herlige veier for
motorsykkelførere. Flatanger, Osen,
Roan, Åfjord m/ Stokkøya, bare for
å nevne noen av stedene. Kom gjerne
innom på kaffe på Linesøya.
Vi snakkes, godtfolk.

Distrikt 4:

Distrikt 5:

Distrikt 6:

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

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

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
einartel@gmail.com

Vell overstått jul og nyttår folkens.
Etter julebordsfeiringene ringte
Piratene julen inn på Roll & Rock bar
23. desember.
26. desember fulgte Invisible MC opp
med Julenissefest. 9. januar skjedde
det meste. Legacy Vets hadde
pre-opening i sine nye lokaler på
Laksevåg, mens Born to be free MC
hadde årsfest og Kyllingen MC hadde
julebord. Til opplysning så inviterer
BTBF også i år til mc kaffe og vafler
i vinterhalvåret. Fumble Heads MC
slo endelig til med innflytningsfest 23.
januar i bedehuset sitt på Eikangervåg.
Fredag var det barheng, og lørdag
spilte Last Hippies til dans. 6. Februar
Inviterte Knarvik MC på fest i
lokalene sine på Knarvik. 20. februar
gleder jeg meg til å delta på First Run
på Røros. Håper flere sogninger og
hordalendinger tar turen.
Høyangbjørn MC hadde nettopp sin
årlige Crew fest 26-27. februar.

Heldigvis har vi nå tilbakelagt det
meste av vinteren og PMS, (Parked
Motorcycle Syndrom) er begynt å
slippe taket. Lokalt har det blitt meldt
at Vipa har blitt sett ved Eigerøy Fyr.
Vårtegnene er på plass, Harleyluja
for det.
Mange har forberedt seg godt og
allerede tatt både service og klargjort
Harleyen allerede før andre parkerte.
Vi som er i den sene gruppen
begynner nå å få dårlig tid. Ingenting
er verre enn å høre lyden av de som
er ute å brummer, når sykkelen er
delvis demontert. Husk at hastverk
er lastverk og at det kan være farlig å
bare mekke den sammen i hu og hast.
Sjansen for å bli stående langs veien
er der også. Ta den tiden du trenger
for å jobbe sikkert og godt. Det har
du igjen mange ganger, og gleden med
en sykkel som fungerer godt hele
sesongen er stor.

Møre og Romsdal

Hei!
Endelig er vi kommet til mars igjen.
Noen har kanskje allerede tatt ut
sykkelen, mens andre fremdeles
er innesnødd. Når dette skrives
I februar har det snødd nesten
en meter hos meg. Jeg har hatt
blodsmak i munnen i to dager og
idag må jeg måke tak også. Heldigvis
skal jeg også avgårde og se hva
Magne og Eva Sætre i Ålesund driver
med. De har kjøpt opp et stort
slangelager, og Magne har startet
produksjon av diverse slanger til
f.eks motorsykler. Du kan lese mer
om deres virksomhet et annet sted
i bladet. Jeg var også til Ørsta og
besøkte Skallagrim MC her forleden,
og dette kan du også lese mer om i
dette nummeret. Ellers har jeg lite å
melde. Ønsker dere alle en fin vår, så
ses vi snart.

Sogn og Fjordane,
Hordaland

Steel Crusaders MC har invitert en
del på både kaffe og dram og det ser
ut for at gutta koser seg i lokalene på
Hop. Noe skjer jo fremover også nå
som våren og ny sesong nærmer seg.
Speedy Divas sin årlige båttur blir i år
23. april. Leikanger MC har allerede
proklamert for vårmønstringen de
arrangerer 14. mai. Oppmøte ved
deres lokaler i Askedalen. Mere info
har jeg ikke fått foreløpig, men følg
med på Facebook så dukker vel ting
opp etter hvert.
Til slutt vil jeg ønske Skjoldmøy MC
hjertelig til lykke med 10-års jubileet
som skal feires med brask og bram
12. mars på Heiarvang Grendahus.
Sees på forspill i Vikingkjelleren.
Skjoldmøy har satt opp buss som går
fra Fløybanen.
Hæppy Skvætt, Sjølvaste Anne Grethe
Klungervik

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Vårmønstringen i Sokndal er også i
år tidligst ute av MC arrangementer.
Den vil i år bli avholdt 16. april. Håper
at deltakelsen blir like bra dette året
som i fjor. Masse Harleyer tok turen.
I Lyngdal avholdes en Motormesse
21. – 22. februar. Ellers kan en finne
masse på NMCU sin Hurtigtreff liste.
Denne var ikke ferdig i skrivende
stund.
Her i Distriktet kan en ønske alle
som vil velkommen til Custom
Garage sin Torsdags kaffe fra
klokka 19 og utover. Snart starter
også onsdagssamling på Oltedal.
White Horn holder også sin kaffe
på onsdager i deres lokale på Sola.
Harley-butikken i Hillevåg er alltid en
hyggelig plass å ta turen for en drøs
og kaffe. I Sokndal går fremdriften
med Motorsportsenteret bra. Snart
kan vi motor-freaker virkelig få noe
å ta oss til. Her er litt info. Skulle en
ønske å følge dette, har de egen side
på Facebook, søk KNA Raceways
under grupper.
KNA Raceway har som formål å
bygge et komplett motorsportanlegg
i Sokndal, helt sør i Rogaland.
Anleggets hoveddel vil bestå av en
asfaltert racingbane på 2,4 kilometer.
Men det planlegges også flere andre
motorsportaktiviteter på samme
området. Fremdriftsplan: Det er
allerede i dag offroadkjøring med bil
på området.
Det jobbes nå med godkjenning
av en enduroløype for crossykler.
Området er klart og det kreves bare
en godkjenning fra NMF før man er
i gang.
Neste trinn er byggingen av en
supercrosshall. Denne satses det på å
få klar til sesongstart høsten 2016.

I forbindelse med byggingen av
supercrosshallen, vil asfalteringen
av deler av depotområdet starte.
Det betyr at det er klart for drifting,
autoslalom og gokart i litt mindre
skala ganske snart. Asfalt racingbanen
er planlagt ferdig til våren 2017. Da
vil også depotområdet på cirka 25
mål være klart. Drifting vil foregå
på deler av asfaltbanen og det vil
selvsagt bli tilrettelagt for dette.
Dragracingstripen på 1280 meter
er planlagt ferdig i 2018. Denne skal
bygges med tanke på at det ikke skal
være noen fartsbegrensninger. Det
betyr at det kan kjøres 402 meters
løp i alle klassene.

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

Fullverdig gokartbane og
supermotardbane er også i planene,
men ikke endelig tidfestet. Er det nok
interesse for dette så er det allerede
satt av område til disse aktivitetene.
Anlegget bygges fortrinnsvis som
et motorsportanlegg, men det er
klart at det er også mange andre
idrettsaktiviteter som kan bruke
dette anlegget. Sykling og ski er
eksempler på dette.
Live to Ride, Ride to Live

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold
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TERJE RANDEM
Mob.nr. 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
Det har vært litt kaldt for MC
kjøring den siste tiden. Faktisk så
kalt at journalister flest og ganske
mange vanlige folk har glemt at de
bor i Norge. Makan til sutring skal
en leite lenge etter. Godt vi har mye
å glede oss over til, tross for dårlige
kjøreforhold. Sist helg var det Conan
Swapmeet, alltid hyggelig og gode
muligheter til å få med seg både nye
deler og nye historier. Selv var jeg så
heldig at det ble fest hos både Hydra
MC og Inches MC. Masse hyggelige
folk begge steder. Til helga er det
messe i Gøteborg, og fremover mot
våren er det klubber som jubilerer og
andre som arrangerer vinterfester. Ta
deg en tur til disse istedenfor å sitte
hjemme. Jeg vil også sende en vennlig
tanke til alle som driver med bygging,
eller små og store reparasjonen.
Sammen med den vennlige tanken
kommer også hintet om at det kan
være lurt å bestille delene du trenger
nå, selv med 20 blå på gradestokken
en dag kommer våren før du aner
det.
Ta kontakt. Plutselig ses vi.
Terje Randem

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

Mags as

Distrikt 1:

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

Fiskarstrandvegen 125,
6035 Fiskarstrand
Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20
E-post: rsmotor@mimer.no
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BUTIKKEN FOR ALLE!
GODT UTVALG STORT LAGER VERKSTED NETTBUTIKK ALT DU TRENGER!

MOTORSYKLER DELER BEKLEDNING UTSTYR STASH & BLING

MC
NST GARDERMOEN

Rabatt til HDOCN-medlemmer

www.mcbutikk.no

Nannestadvegen 456, 2032 Maura | T: 63 99 87 35 | post@nstgardermoen.no
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produksjon: mags.grafisk@gmail.com
Nr. Grafisk
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