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8. mai kl. 12.00, Rolling Thunder MC arrangerer MC-Vårmønstringen på
Festplasssen i hjertet av Bergen Info: www.rollingthundermc.no

Info: 92 06 62 28

12.-15. mai Super Rally, Aragon, Spania

Nordic Harley Days 2016 , Svolvær, Lofoten fra 3-7 august.
Info: http://www.nordicharleydays.com

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
24 – 26 juni, Wings and Wheels nr 17, i vakre omgivelser på Lunde Flyplass
i telemark Info på FB og www.wingsandwheels.no
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
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
15. – 17. Juli. Inant MC arrangerer Cathfish for tjuende gang og klubben
feirer tjue år i Kjerknesvågen på Inderøy, Nord Trøndelag.

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

4

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!

5.-7. August 2016 ROLLING WHEELS MC NORWAY, PROSPECT
CHAPTER JESSHEIM inviterer til 19th Days of Thunder Live
music,Tattoo,Camp,BBQ,Beer & Booze,Dragrace Info Facebook: Rolling
Wheels MC PC Jessheim Tlf 0047 63974499

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
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5. – 7- august. Sprengstart MC, Klæbu, arrangerer treff ved klubbhuset i
Nideng. Info: 454 87 931

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
20. mai
Neste Harley-News
kommer ut ca.
10. juli
Forsidefoto:
Red.

Hei der ute!
Jeg er så glad. News er straks i
boks denne gangen og, fuglene
synger, gradestokken kryper
sakte med sikkert opp mot
tosifret. Og i morra er det
fredag. Har ikke fått hentet min
kjære Mr. Handsome enda, men
jeg ville prioritere å lage blad
til dere først. Har faktisk tenkt
å jukse litt i år, og stikke ned
til Spania ei uke over helga. Da
tenker jeg at når jeg kommer
hjem igjen, det vil si når dere
leser dette, er sommeren, eller
i alle fall våren kommet for fullt.
Mange jeg snakker med
bruker denne tida på året til
å planlegge sesongen, og det
er mye å velge i. Jeg er litt
misunnelig på dere som har
Super Rally først på lista, men
andre prioriteringer gjorde at
jeg heller ikke i år kommer meg
dit. Jeg hadde faktisk også regna
med litt mer samarbeidsvilje fra
skattefuten. Men de kan bare
være sånn, jeg skal vel alltids
klare meg. Bruk trefflista vår, og
dere som arrangerer noe, vær
flinke å send inn så vi kan legge
det i treffkalenderen i bladet.
I H-DOCN er vi nå oppe i
fem treff igjen. First Run, (eller
midtnorsk bobiltreff som
kan bli det nye navnet,) ble
arrangert på februar, og det
var bra oppmøte i fjellbygda.

Det kan du lese om lenger
bak i bladet. Andre helga i juni,
10. – 12. slår vi et slag for den
neste generasjonen bikere
og arrangerer familietreff på
Finnskogen. Der har vi leid
ei stor hytte med kjøkken og
16 soveplasser inne.Vi deler
ut senger etter først til mølla
prinsippet.Vi har for å gjøre
det enkelt, gjort det slik at alle
har med egen mat og drikke.
Vi kan bruke kjøkken inne,
det er to stykker av sorten
og det blir ordnet med grill
ute. Her er det både bade og
fiskemuligheter, en gapahuk,
teltplasser og utedo. Så da
ligger det an for ei kjempefin
helg. Møt opp!
Bare et par uker etterpå slår
vi på stortromma og feirer
oss sjøl og alle dere med fynd
og klem, god mat og drikke,
musikk, leker og muligens
ei handlegate på Tretten
Kro og Motell på Tretten i
Gudbrandsdalen. Og mandagen
etterpå starter årets Nordic
Run herfra.Veien går videre om
Trollstigen og videre nedover
Vestlandet, via Flåm og til
Lyngdal. Så tar følget båten over
fra Kristiansand til Danmark
på lørdag, og så fortsetter
runden gjennom Danmark og
Sverige til de kommer i mål
i Finland den 15 juli. Sjekk ut

på hjemmesida til Nordic Run
eller på Facebook. Ruta i de
andre nordiske landene var
ikke helt klar enda da News
gikk i trykken.
RTTAF avholdes som vanlig i
Storfjord 12 – 14 august. Og
Final Run avrunder sesongen
på Kyrksæterøra 16. – 18.
september.

Nå er det, som mange av
dere alt har fått med dere,
endelig en ny nettbutikk oppe
og går. Link til denne ligger
på Facebooksida vår og på
Websida. Utvalget vil bli større
etter hvert og har du ideer og
tips til klær og design du vil ha
med H-DOCN-logo, send en
mail til vidar.op@hotmail.com

Jeg vil også takke alle som
har sendt inn bilder og stoff.
Send gjerne inn mer. Det er
flott at dere gjør dette, uten
dere hadde det ikke blitt noe
blad. Jeg vil også løfte en litt
streng pekefinger til dere som
ikke melder adresseforandring
når dere flytter og dere som
dropper kid-nummer når dere
betaler giroen. Det som da
skjer er at bladet ikke kommer,
og da må det ringes og ordnes
og kvitteringer må sendes og
en himla masse ekstra jobb
både for dere og for Monica
på medlemskontoret. Så regel
nr. 1: Flytter du, send en mail
til medlemskontoret, eller
sørg for å få brukernavn og
passord til den egen side av
Monica, så kan du gå inn og
redigere egen info. Regel nr. 2:
Når du får bladet i desember,
legg inn giroen på forfallsdato
i nettbanken. Enkelt og greit.
Deal?

Send gjerne inn mimrebilder,
det vil si bilder fra vår 30-årige
historie, jeg er sikker på
at det ligger lassevis med
bildemateriale der ute. Har du
en skanner, er det fort gjort
å gjøre om dette til digitale
minner vi kan bruke i bladet.
Tips meg gjerne om folk, sykler
og klubber jeg kan skrive om,
og send inn masse bilder til
lesernes.
Mas mas mas, men sånn er det
nå en gang.
Kos dere masse når dere nå får
sykkelen ut på veien, se opp for
løsgrus og blinde bilister, sau,
elg og andre skumle saker vi
kan møte på vår vei. Nyt livet
på veien, dra på et nytt treff, få
noen venner…
You Only Live Once…
Tace care.
Redaktørn.
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med til et godt verksted for litt overhaling
mens jeg jobbet de siste månedene. Selv
ankom jeg Houston 2. april med fly og kunne
etter to uker, der jeg blant annet forårsaket
brede smil hos sjefene på Walmart, sette meg
på sykkelen og begynne turen.
Badlands, South Dakota.

Først gikk ferden vestover, til Big Bend
nasjonalpark på grensen til Mexico.Videre
inn i New Mexico, til en av Billy the Kids
stampuber i 1870-årene. Legg merke til
at man fremdeles kan knytte hesten fast
utenfor. Praktisk. I bagasjen hadde jeg en
stabel papirkart og et kompass, men med
tre måneder til å komme meg til Alaska,
hvor jeg uansett ville havne om jeg bare i
snitt holdt litt mer mot nord enn de andre
himmelretningene, ble det lite brukt.

Badlands, South Dakota.

turen. Jeg hadde kjørt 18 000 km, stoppet
ved omtrent like mange bensinstasjoner,
noen litt færre småbyer, vært gjennom cirka
25 amerikanske stater og tre kanadiske
provinser. Fra Fairbanks går det en grusvei

No Scum Allowed Saloon,White Oaks, New Mexico.

bakpå burde gi lang nok rekkevidde mellom
bensinstasjonene, ca. 400 kilometer. De første
par hundre kilometerne fungerte alt fint,
og vi stilte med ungdommelig (?) overmot.
Naturen stilte med silregn, gjørme og
sulteforede mygg. Noen titalls kilometer nord
for Yukon River, ble imidlertid idyllen brutt av
hostende motor. Gjørmen hadde trengt inn
under coildekselet og kortsluttet tenningen
på en sylinder. At jeg diagnostiserte dette på
to minutter, skled rett inn på den nokså korte
listen over bragder i mekanikerkarrieren. At
jeg derimot ikke hadde skjønt at en luftavkjølt
motor innbakt i leire vil overopphete, fikk
meg imidlertid raskt ned på jorda igjen.
Løsningen ble en trippeloperasjon, hvor
jeg hakket frem motoren med skrutrekker,
tørket av coilen med tidligere favoritt-tskjorter og ventet på nedkjøling i regnet. Som
om ikke dette var nok, fikk myggen under
hele operasjonen spise på seg kulemage og
livsstilssykdommer.

Gjennom gjørme og mygg
helt nord i Alaska.

”Jaja Thor. Du har ikke
ombestemt deg altså?
Sjefen ser på meg med
et granskende blikk. Jeg
svarer nei og prøver å gi
inntrykk av at jeg faktisk
mener det. Et øyeblikks
stillhet følger, før han
sier: “Da får du ha god
tur, og kom tilbake i ett
stykke om ett år!” Og
dermed signerer han
permisjonssøknaden.
Tekst/foto: Thor Solnes
Der står står jeg da, med ett års fri fra jobb,
lett skjelvende knær og en hårreisende plan
jeg plutselig er nødt til å gjennomføre. Hjelp!
Planen hadde jeg hatt lenge (I don´t have
dreams, I have plans!) og den var som følger:
Kjøre motorsykkel fra nordspissen av NordAmerika til sydspissen av Syd-Amerika på
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Ingen vei tilbake
I tillegg hørtes ett års sommer fristende ut og
det skulle kunne gå greit om jeg kunne være
i Alaska i juli og så følge sommeren sydover
til Ildlandet i januar. Jeg kunne bygge det ut i
begge ender, for å få et fullt år. Dermed kunne
jeg starte i Texas, bruke et par måneder opp
til Alaska, snu sydover til Ildlandet og så ha
enda et par måneder å komme meg hjem
derfra. Et kjapt estimat tilsa at turen ville bli
omtrent 45 000 km, det vil si i snitt 150 km
per dag i 300 dager. Eller i praksis; en kjøredag
på 600 km ville gi 3 fridager. Og nå hadde jeg
altså fått fri og mistet min siste unnskyldning
til å ikke komme meg avgårde.

Route 66
Denne kjente turistveien går gjennom New
Mexico på vei til Chicago, så da var det bare
å komme seg på den og cruise gjennom
NM, Texas, Oklahoma og Missouri til St.
Louis. Der var værmeldingen for siste stopp,
Chicago, ganske dårlig, så jeg dro sørover i
stedet. Det er slikt man kan gjøre når man
har god tid. Deretter var det tid for å dra
nordover mot Ontario, Canada, som tok
meg forbi Cleveland, Ohio, hvor Rock ’n
Roll Hall of Fame ligger. Fra Ontario dro jeg
tilbake til Sørstatene, før jeg fant ut at det
var best å komme seg nord-vestover og mot
oppstigningen mot Alaska. Etter det hadde
jeg mye ruskete vær; lyn, torden, storm og
så videre. Utsikten fra teltet i Badlands, SørDakota en morgen når det skulle ha vært fullt
dagslys, var både mørk og dyster. 15 minutter
senere så jeg ikke veien foran meg for regnet.
For å få se både Alaskas kyst og innland hadde
jeg bestemt meg for å ta ferge nordover og
kjøre sydover. Billigste overnatting var telt på
dekk:

Turen begynner
Andre nyttårsdag 2014 kjørte jeg derfor
sykkelen på tilhenger til Drammen, hvor

Lengst nord
Etter ytterligere tre dagers kjøring var jeg
fremme i Fairbanks, starten på den virkelige

min gamle Low Rider (1994 FXDS-Conv). Ett
år burde være omtrent passelig tid å gjøre
dette på. Jeg hadde ingen krav om faktisk å
komme frem, hvis jeg skulle få lyst til å endre
planer underveis, og det eksisterte ingen
detaljplanlegging. Akkurat det siste punktet
pleier å gå av seg selv.
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www.motorships.no gjorde en meget god
jobb med å sende den på bilbåt til Galveston,
Texas. Der ble den hentet av en kompis, hvis
hjem fungerte som base camp, og hvor han
fungerte som manager for turen. Han tok den

Klar til avreise,
Houston,Texas.

Telting på ferge til Alaska.

for anleggstrafikk helt til nordkysten, som er
lengst nord man kan komme på vei på det
Nordamerikanske kontinentet. Den er ikke
asfaltert, men blir sprøytet med kjemikalier,
som skal gjøre gjørme og grus så klissete at
de ikke blir skylt bort av regn og råkjørende
lastebiler. Gjørmen er glatt og slimete, får
metall til å ruste med imponerende hastighet
og den herder til keramisk leire om den blir
varmet opp.
Gjørmeproblemer
Sammen med en venninne salet jeg på,
konstaterte at værmeldingen var elendig og
skled lystig i vei. To lekke bensinkanner surret

Sydover gjennom Canada
Så langt så vel, men da denne operasjonen
etter hvert måtte gjentas hver niende
kilometer, ble jeg rett og slett lei. Jeg kan ikke
huske at Peter Fonda hadde dette problemet i
Easy Rider og kunne derfor trygt anta at også
han ville gått lei. Det var to titalls kilometer
tilbake til en brakke, hvor det kunne spises
og soves og etter to timers kamp kunne vi
parkere sykkelen der. Da var det til og med
oppholdsvær, jeg kunne gi myggen fri. Neste
dag var været det samme og vi kjempet oss
tilbake til Fairbanks.
Etter noen flere eventyr i Alaska, var det
på tide å bli lone rider igjen og dra sydover.
Strekningen fra Alaska gjennom Canada til
nedre USA, kan sammenlignes med en tur fra
Nordkapp til Roma, men gjennom ødemark.
Den største faren på denne strekningen er å
kollidere med elg, hjort, reinsdyr, bison eller
bjørn. Heldigvis leser også dyrene skilt her
oppe. Står det et skilt med tegning av elg, kan
man være sikker på at den tar ansvar og står
troskyldig og blokkerer veien bak neste sving.
Mexico
Jeg klarte aldri å bestemme meg for hvilken
rute jeg skulle ta gjennom Mexico, men da jeg
plutselig sto på grensen ved Tijuana, fikk det
bli nedover Baja. (California-halvøya.)
Baja er kaktusens rike. Der er det noen
søvnige småbyer, bensinsalg langs veien og
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Kryssing av Yukon ved Dawson City.
militære veisperringer for å hindre smugling,
men i all hovedsak 1500 kilometer ensom
kjøring gjennom kaktusørken. Syd i Baja
ligger den koselige byen La Paz, hvor det går
ferge over til Mazatlan på fastlandet. Da jeg
skulle dra derfra utkrystalliserte det seg to
alternativer: Ferge straks mens orkan løpsk i
nærheten, eller ferge om tre dager med bra
værvarsel. Jeg kom meg sporenstreks ombord
i La Paz Star.

Aldri mer ferge
Magefølelsen sa umiddelbart at jeg hadde
satset på feil hest. To timer senere lurte jeg
på hvorfor det var så viktig å dra straks.
Noen timer etter det igjen lurte jeg på
hvorfor jeg absolutt skulle ta en ferge i det
hele tatt og enda litt senere lovet jeg meg
selv å aldri mer sette mine ben på en ferge.
Fergeturen kort fortalt oppsummeres slik;
Gårsdagens orkansjø rett i mot, storm
fra den ankommende orkan fra siden og
stamping samtidig med rulling på 40 grader
til hver side. 14 timer forsinket kunne jeg
sjangle i land i Mazatlan, på en sykkel som
demonstrerte hvor mye det er mulig å ruste
om man bare legger forholdene til rette med
30 timers kontinuerlig sjøsprøyt.
Siden sykkelen min stort sett er både større
og dyrere enn sine meksikanske søstre, var
det viktig å finne trygg parkering. Hotellene
var meget fleksible og jeg ble vant til å kjøre
gjennom resepsjoner, inn i bakhager og til og
med parkere sykkelen på rommet.
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Magetrøbbel og grensebyråkrati
På tross av fantastisk natur, hyggelige
mennesker og god mat, ble den videre ferden

randen av biler, trailere, folk og hunder blir
det straks litt mer komplisert og slitsomt. De
forskjellig postene utføres i forskjellig, men
strikt rekkefølge, kontorene er i forskjellige
bygninger og det er få skilt å se. Imidlertid
kreves det ikke visa eller såkalt CdP (Carnet
de Passage) i noen av landene for nordmenn,
så alt fikses der og da.
Men omsider: A man, a plan, a canal; Panama!
(Les det baklengs.) Siste kjøredag gjennom
Panama ble en verdig avslutning, der jeg
ankom Panama City fire timer forsinket etter
henholdsvis 120 kilometer sammenhengende
veiarbeid, troperegn og omtrent femti
motorstopp. Det skjedde oftere og oftere
etterhvert som mørket falt på og jeg satt
i kaoset som rushtrafikken i Panama City
er. Men jeg klarte det. Jeg unnet meg noen
dagers hvile og sightseeing og jeg kunne legge
ut på en sjarmøretappe noen timer gjennom
jungelen til en liten havn i Kunaindianernes
territorium, hvor en rustet men verdig 111 år
gammel Stahlratte ventet på meg.
Stahlratte i bakgrunnen.

Parkering på rommet, Zicatela, Mexico.

noe amputert, etter at jeg spiste en dårlig
pølse og ble syk. Resten av Mellom-Amerika
er derfor noe vage minner om hullete
veier, regn, jungel, flott natur og hoteller av
alle standarder. Stort sett kjørte jeg til jeg
ikke orket mer (dvs. ikke fryktelig langt),
hvoretter jeg stoppet ved første skilt med
”hotel” i navnet. Dette tok meg til alt fra
kakerlakkreder til snobbehoteller hvor jeg
knapt nok fikk holde gaffelen uten hjelp av
tjenere. Og så var det grensepasseringer da.
Disse fortjener et eget avsnitt.
I korte trekk var disse på min rute:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica og Panama. Det vil si seks ganger
minst to timer byråkrati i solstek/dundrende
regnvær, alt ettersom.
Stempling og kopiering
Postene som skal gjennomføres er standard
utfylling av immigrasjonsskjema, stempling av
pass, utfylling av midlertidig importtillatelse
for sykkelen, fumigasjon (sprøyting av
sykkelen), kjøp av ansvarsforsikring, en
masse stempling og kopiering av alt sammen
og velkommen til Guatemala/El Salvador/
Honduras/Nicaragua/Costa Rica/Panama.
Dette høres jo kjapt og greit ut. Men om
man legger til at ”grensen” er et større
område gater og spredte bygninger fylt til
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Colombia
Etter fire dagers seilas gjennom SørvestKaribien ankom Stahlratte og et dovent
mannskap glovarme Cartagena, Colombia.Vi
heiste sykkelen over på en liten flytebrygge,
som så ble dyttet til land av en liten båt
med utenbordsmotor. Ilandkjøring var over
en planke og inn på en liten strand midt i
Cartagena og jeg var, sammen med sju andre
motorsyklister som var med Stålrotten,
fremme i begynnelsen av Sør-Amerika.
Motorsykler som kjøres diskret i land i
Cartagena fra en flåte med påhengsmotor ved
daggry, er ikke helt etter det colombianske
tollvesenets protokoll. Etter en lang dag
rundt til diverse kontorer, fikk jeg allikevel de
nødvendige papirer og stempler som gjorde
at jeg kunne møte fremtidige politikontroller
med stødige knær og fast blikk.
Motortrøbbel
De siste dagene i Mellom-Amerika hadde
jeg hatt problemer med at sykkelen plutselig
stoppet, et økende antall ganger om dagen.
Jeg brukte eliminasjonsmetoden og eliminerte
etterhvert bort bensintilførsel, lufttilførsel
og elektrisk system som feilkilder. Dermed
var det klart, det som ligner mest på en
PC på sykkelen måtte være problemet, og
jeg bestilte resolutt ny tenningsmodul for

Julaften på Titicacasjøen.

Seilas i Karibien.
levering i Medellín, Colombia, som var neste
stopp. Mens jeg enda var midt i den kaotiske
trafikken ut fra Cartagena, gav motoren
plutselig fra seg en høy og knasende lyd av
typen som kan gi selv erfarne mekanikere
mareritt. For å unngå forannevnte stoppet
jeg umiddelbart og bestemte meg for å ta
sykkelen på lasteplan til verksted i Medellín.
Etter litt forhandlinger på gata satt jeg tidlig
neste morgen i styrehuset på en liten lastebil,
sammen med Javier. Han var en lastebilsjåfør
uten papirene i orden. På lasteplanet var et
flyttelass og en dårlig fastknyttet motorsykkel,
det går fint, sa Javier. Nei, det gjorde ikke det.
Andesfjellene og Amasonas
Uten alt for store problemer kunne vi
neste formiddag, etter 15 timers kjøring
og omtrent like mange ord utvekslet, rygge
lastebilen inn i midtøya i en rundkjøring i
Medellín og skli sykkelen uelegant ned en
liten gressplen og over til verkstedet. Det
viste seg at det var nålelageret i en hydraulisk
løfter som var knust. En uke, ett stykk ny
tenningsmodul og ny løfter og jeg var på
veien igjen. Etter Quito, Ecuador dro jeg for
første gang over Andesfjellene (2700 m.o.h.

assistenter kunne han høflig, men bestemt,
opplyse om at de krympede hodene er
regnet som private og ikke til offentlig
beskuelse. Assistentenes blikk på hodene våre
overbeviste oss dessuten om at det var best
å komme seg ut og bort mens hjelmen enda
passet.
Deretter fulgte kjøring gjennom fantastisk
natur på flotte veier gjennom Ecuadoriansk
Amasonas, opp igjen i Andesfjellene.
Peru og Bolivia
Cañon del Pato er en bratt elvedal i Peru som
fører fra kysten og inn til Cordillera Blanca,
en fjellkjede hvor åtte 6000-meterstopper
(og 47 flere over 5500 moh) ligger som en
perlerad. Underlaget var dårlig grusvei med
57 tunneler med bare ett kjørefelt, hvor
prosedyren er å bruke hornet før tunnelene
Cañon del Pato, Peru.

Fra Amasonas opp i Andesfjellene.

til 4100 m.o.h. til 500 m.o.h. på fire timer.)
og ned i hodekrymperstammens Amasonas.
Sammen med tysk-amerikaneren Peter
konsulterte jeg de lokale om muligheter for
å beskue krympede hoder i høvdingsetet
Sucua og havnet etterhvert på selveste
stammehøvdingens kontor. Flankert av to

slik at eventuelle fra andre siden blir varslet
og kan stoppe utenfor. Det ble tøft med
blant annet et 100 kilometer langt brutalt
vaskebrett. En tannlege kan fjerne plomber
mindre smertefullt.
Peru kunne videre by på storbyliv i Lima,
uforståelige tegninger i Nazcaørkenen,
ny kryssing av Andesfjellene til Cuzco og
Inkasetet Macchu Picchu, før jeg skulle følge
i Thor Heyerdahls fotspor ved Titicacasjøen.
Det var etter sigende her, ved byen Puno, han
lærte flåtebygging før Kon-Tiki-ekspedisjonen
i 1947. For meg var det blitt julaften 2014,
men julestemningen var ikke påtrengende

der jeg krysset inn i Bolivia med tømmerflåte.
Ei heller da jeg omsider fikk tak i nytt
fordekk og skiftet dette på gata i La Paz. Litt
julestemning, i alle fall snø, var det allikevel da
jeg passerte Bolivias høyeste fjell på vei ned
mot kysten og Chile.

Dekkskift i La Paz, Bolivia.

Fremme i Ushuaia
Atacamaørkenen er verdens tørreste sted.
Her hadde jeg for tredje gang på turen
ekstra bensinkanner surret bakpå, for å klare
avstanden mellom bensinstasjonene. Hadde
jeg bare også hatt vett til å ha med ekstra
vannflasker til sjåføren. Men jeg hadde begynt
å glede meg til Argentinas svar på Route 66,
Ruta 40 (utl.: Rota Kwarenta) og kjørte på.
Denne er fryktelig lang, går fra helt nord
Argentina, til helt sør og er kjent for å være
fryktelig lang. Den har vært grusvei opp til
nyere tid, er stort sett langt fra allfarvei og
kan ha brutal sidevind i tusenvis av kilometer.
Til sitt forsvar har den også partier med
fantastisk natur.
Jeg krysset Andesfjellene fra Chile og traff
Ruta 40 i Mendoza, Argentina. Derfra og syd
til sydspissen av Ildlandet er det omtrent
4000 km. Nå er det bare et par hundre av
disse som fremdeles er grusvei, men de
er ille nok. Generelt kraftig vind, endeløs,
monoton pampas med lama, alpakka og emu
(en slags villstruts) i veien gjør dette til en
vei for spesielt interesserte. Til gjengjeld er
det vel en av de få veiene i verden, hvor man
kan oppleve å faktisk kjøre forbi ihjelkjørte
pingviner i veikanten. Men med alt dette forbi
og noenlunde vel overstått, rullet jeg inn i
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Ushuaia, El Fin del Mundo, verdens sydligste
by, den 25. januar 2015. Frem med findressen,
30 000 km etter at jeg snudde i gjørma nord
i Alaska, 48 000 km etter start i Houston. Jeg
klarte det!
Hjemover
Så hva nå? Veien nordover til Buenos Aires er
så forblåst, at det føltes nesten pinlig å sitte
der å kjempe på en motorsykkel. 110km/t
- 80 km/t motvind sittende oppreist uten
vindskjerm kontinuerlig i 8 timer om dagen
i en uke, det var for spesielt interesserte.
Noe jeg tydeligvis var, eller kanskje jeg bare
begynte å bli klar for å snu mot hjemlige
trakter? Uansett, etter å ha kjempet meg til
Buenos Aires, hjalp det hyggelige ekteparet
bak www.dakarmotos.com meg med å få
sykkelen rimelig på et fly til Madrid, Spania,
hvor jeg tok den ut av tollen og kjørte
siste etappe hjem til Hirtshals og båten til
Stavanger, hvor jeg ble møtt med blomster på
kaien. Da hadde det gått ett år minus én uke
etter at jeg satte meg på flyet til Houston.
Tripptelleren (om jeg fremdeles hadde hatt
et fungerende speedometer) ville vist 54 000
km siden starten, og både mann og sykkel var
etter forholdene i god stand.

Fremme i Ushuaia.
Noen av karene og syklene i Vargtass MC.

Stopp i Chicken, Alaska.

Flyfrakt til Madrid.

Heising ombord i Stahlratte.

Sajama, Bolivias høyeste fjell.

Vargtass MC i Valdres var på slutten
av åttitallet en blandingsklubb med
mellom 50 og 70 medlemmer. Men etter
at grunnleggeren av klubben Steinar
Nøkleby forsvant ut av klubben etter
en del år, roet det seg ganske mye ned,
og til slutt ble klubben liggende i dvale
i flere år. For fire-fem år siden sparket
Steinar Jonasen liv i klubben igjen, og nå
har de nytt klubbhus og klubben har fire
medlemmer og tre hangarounds.

nakne vegger. Nå har de snekret
seg er koselig liten bar, med
villmarkspanel på veggene og de
har bord med benker. I et hjørne
er et lite minikjøkken der de
kan mekke kaffe. Det eneste de
mangler nå er toalettfasiliteter,
men til det er i boks, får de låne
toalettet til YX-stasjonen. De har

også plass til noen få sykler, og
med den gamle verkstedporten
til stasjonen intakt, er det lett
å få syklene inn og ut. Noen av
medlemmene lagrer syklene
sine hjemme, siden lokalet ikke
har plass til alle syklene. Og de
som står der er nypolerte og
klare for våren. Lokalene er ikke

Baren drikkes inn.

Tekst/foto: Elin Bakk
Klubben ble startet i 1989, og
50 – 70 medlemmer var en
ganske stor klubb til å være på
en såpass liten plass. De var da
en blandingsklubb. Nå er det
Harley-Davidson, eller i alle
fall amerikanskprodusert, som
gjelder. Og selv om klubbhuset
ikke er så stort, har de fått det
hyggelig i sin lille hule, som ligger
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i kjelleren på YX-stasjonen på
Leira. Da klubben startet, hadde
de klubbhus i et av nabohusene,
der Winos Crew nå holder til.
Så det er tett mellom H-Dklubbene på Leira om dagen.
Mye jobb
Da de tok over lokalene, var
det et tomt verkstedlokale med

11

helt ferdige enda, noen småting
gjenstår. Men baren er oppe og
går, og da er i alle fall det sosiale
ivaretatt.
Inndrikking av ny bar
Det er ingen av de opprinnelige
medlemmene fra gamle dager
som er med i dag. Den som
har vært med lengst av de
nåværende medlemmene, er

Oddmund Sletten. De andre
medlemmene er Steinar Nyseth,
Steinar Jonasen og Terje Einang.
Svein Erik Hovrud, Per Einar
Sælid og Gjermund Dokken en
hangarounds. Baren ble bygget
nå i vinter, og da jeg er innom,
er det faktisk første kvelden de
bruker den. Det ser ut som den
funker helt fint, jeg er bare litt
bekymret over at kjøleskapet

deres kanskje er i minste laget.
Men siden naboklubben ligger
noen skritt unna, er det ingen
krise om det blir tomt for øl.
Da tar man bare veien opp til
naboen.
Kaffekvelder
Karene i klubben starter med
klubb/kaffekvelder på onsdager,
og da kan du stikke innom for

en kaffe og en mc-prat om du er
i nærheten. De reiser rundt på
treff og turer, skrur og mekker på
syklene sine og har det hyggelig
sammen, slik man skal i en sånn
forening. Latteren sitter løst, og
de er en hyggelig gjeng. Jeg takker
for kaffen, og regner med vi ses
på veien når sesongen kommer
i gang.

Her kan man starte sykkelen i baren og kjøre rett ut.

Det funket fint å ta en øl rundt langbordet.

Ikke alle er kommet ned fra bukken enda, men nye
dekk er på, så nå er det like før.

Karene har fått plass til mye i det intime lokalet.

Klubbens kjøleskap og
utvalg av drikke.

Slik ser ryggmerket
deres ut i dag..
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Minikjøkken.

Veggpynt.

13

Kald tur til First Run på Røros.
Innsendt av Randi Opheim.

Oskar Sigurdsson 2003. Åndalsnes.Foto, Åsmund Lindal.

RTTAF, 2005. Foto, Steinar Settemsdal.

Superrally 1991. Foto, Åsmund Lindal.

Valle-2002.Foto, Åsmund Lindal.

Valle-2002.Foto, Åsmund Lindal.

Ratbike 80-tallet.Foto, Åsmund Lindal.

SuperRally, 1994.Foto, Sondre Dagfinnrud.

Fra Kuk i Odaln, Foto, Sondre Dagfinnrud.

Fra den spede begynnelse, 1996. Foto, Steinar Hansen Settemsdal.
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Romsdalen representert.

Flua, nå også med påskehatt.

Trond er ferdig påskepynta.

Som vanlig drar gjengen i Tornados MC i
gang påskeswap og fest på skjærtorsdag.
I år var intet unntak, og de trofaste
gjestene møtte opp med festhumør, og
mange hadde påskehatten på.

og med kamera måtte til pers.
Kjedelig er det i alle fall ikke med
denne gjengen, magemusklene
fikk kjørt seg med mye fliring,
og for noen varte nok festen

Barheng.

Goe karra.

Poserer.

Biljardkamp.

Chiligryte.

langt ut i de små timer. Dagen
etter var det som vanlig frokost
med egg og bacon før folket
satte nesen hjemover for denne
gangen.

Tekst/foto: Elin Bakk
På swapet var det et rikt utvalg
deler, men det gikk rykter om
at det var kun et par selgere
der, som til gjengjeld hadde
med seg alt som var der. I så fall
måtte de vel ha lastebil tenker
jeg. Men folket pruta og koste
seg, bar greier ut av biler, inn i
lokalet, ut av lokalet og inn i biler.
Same procedure as every year.
Lykkelige og glade dro de hjem
med sine nye skatter, og noen
satte seg rett og slett ned, koste
seg med en tallerken av Tornados
berømte Chiligryte og feiret
kjøpet med en øl eller flere.

derfor er det ingen problemer
om du kommer langveisfra, så
lenge du har med sovepose,
og kanskje ørepropper. Ut på
kvelden gikk bandet på scenen.
Det var det lokale bandet
Ignition med May Synnøve i
spissen som spilte og her var det
musikk både av det tyngre og litt
lettere slaget og folket dansa og
koste seg. Chiligryta fikk bein å
gå på som vanlig. Utfordringen
etterpå må vel være om man
skal sove på sovesal. Da trenger
man vel heller nesepropper enn
ørepropper.

Nesepropper
Hos Tornados er det overnatting
på madrasser i verkstedet, så

Nina fra Ålesund hadde tatt
ansvar for å pynte alle med
påskekyllinger og fjær og til
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Forhandlinger.

Nina pyntet alle med
kyllinger og fjær og hadde
tatt på påskehatten.

Kjøpt eller solgt, hvem vet..

Ignition på scenen.
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Han er også sjef over trommene
i Tumbletunes, mens Ballern er
musikalsk leder for bandet.
Eget husband
Husbandet ble starta til
innflytterfesten de skulle ha på
klubbhuset. Tom Henning satt og
snakka med Ballern, som spiller
bass, og de begynte å snakke om
at de kunne lage et band bare
til festen. De kjente en gitarist
som het Robert som de spurte,
og dermed var Tumbletunes et
faktum. Når har de også fått med
seg Vigdis på keyboard. Etter
denne kvelden tok det helt av,
og de har gitt ut flere CD-er og
har mange spillejobber rundt om
kring.
Treff og turer
Klubben har 13 medlemmer, og
har det samme problemet som
andre med rekruttering. Som det
er nå, er de en passe stor klubb,
og her finnes ingen prospekttid.
Først må man bli kjent, og så må
det være enstemmig fra de andre

Tumbleweeds MC fra Eidsfoss er en annen
klubb som jubilerte i år. Eller når sant
skal sies, jubilerte de faktisk i fjor, men av
tidsmessige årsaker ble det ikke fest før
i 2016. Av mangel på egne klubblokaler,
leide de Fjellhall, et samfunnshus i
Holmestrand, hvor festen foregikk i
slutten av februar.
Tekst/foto: Elin Bakk
Dette passa godt siden
akustikken her var meget god,
i forhold til hvordan den er
i små trange klubbhus. For
Tumbleweeds MC har sitt eget
husband, Tumbletunes, som
selvfølgelig spilte på festen. De
spiller sugende bluesrock, og
leverte meget bra. Mange har
sikkert hørt dem, når de har hatt
spillejobber på Heavy Horses
MC på Notodden, Griserally eller
hos Rockerne.Valget av lokaler
gjorde også at det ble lettere å
snakke sammen selv om bandet
spilte, for vi er jo sosiale og vil
prate må vite.
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Klare for klubb
Tumbleweeds MC ble starta
høsten 2000, og det begynte
med at en gjeng mc-interesserte
kamerater putta hodene sine
sammen og ble enige om å
starte en klubb. Det fantes
en annen klubb på stedet, en
blandingsklubb som het Hof
MC, som ble starta en gang
rundt 1984 – 1985. Men det ble
aldri noe strukturert ut av det,
og etter hvert døde hele greia
ut. Men på slutten av nittitallet
var den mc-interesserte
gjengen ferdig med hus, og de
fleste hadde kjøpt seg sykler
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igjen. Syklene kunne være
av amerikansk eller engelsk
opprinnelse sto det i klubbens
reglement.
Kjøre og ha det gøy
Tumbleweeds MC hadde eget
klubbhus i Hof sentrum i 6–7
år, men så ble det noe tull med
huseieren, og de ble husløse. Det
var ikke noe stort hus, men en
liten bar og noen mekkeplasser
hadde de da. Nå bruker de
øvingslokalet til husbandet

Tumbletunes når de skal være
sosiale. Da er det bare å flytte
på noen trommer så blir det så
akkurat plass til en kaffekveld.
Ja det går til og med an å bli
full der har de funnet ut. Som
situasjonen er nå, skal det mye
til for at de kaster seg på et
klubbhusprosjekt.
- Det koster både tid og penger,
og som situasjonen er vil vi
heller bruke tiden på å kjøre å ha
det gøy, forteller klubbens leder
gjennom mange år Tom Henning.

Ungdommen.

Tumbletunes på scenen.

om man skal bli medlem.
Tom innrømmer at det ble en
liten nedtur for aktiviteten i
klubben da huset forsvant, med
de er en god kameratgjeng som
har det gøy sammen. Og noen
reiser mye rundt, mens andre
ikke reiser så mye. Sånn er det
stort sett i alle klubber.
I år har de planlagt tur til
H-DOCN sitt jubileumstreff på
Tretten på juni og det setter vi
selvfølgelig stor pris på. Ellers er

Røykerne.

Mosten Raceday et arrangement
de pleier å være på.
Rotløs
Navnet Tumbleweeds var det
Tom som kom opp med. Han
hadde i mange år en plan om å
starte et band og det skulle hete
Tumbleweeds. Bandet ble det
aldri noe av, og det var faktisk et
annet band som het det samme.
Men han klarte aldri å glemme
dette navnet, som betyr en rotløs
plante som blåser rundt. Da de
skulle finne navn til klubben kom

dette forslaget tidlig frem, og de
andre falt for det med en gang.
Det sier seg i grunnen selv at når
en klubb som heter Tumbleweeds
har et eget husband, skal det
hete Tumbletunes.
På jubileumsfesten var det rundt
140 besøkende, og de kom fra
både fjern og nær, noe som
klubben synes var meget hyggelig.
Jeg lovet å overbringe en hilsen
og en stor takk til alle som kom
og skapte flott stemning på
festen.

Rockere på tur.

Partyklar.

I fjellbar var det stor aktivitet.
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Nyter musikken.

Disse kjekke karene satt i
innslippet.

Rockefoten løsna så
fort banden begynte
å spille.

Stemning.

Morgenidyll i sundet..

Tumbleweed

En markløper (engelsk: tumbleweed) er en strukturell del av en rekke planter, og som løsner fra hovedplanten
når den er moden og tørr, og ruller vekk ved hjelp av vind. Markløpere er mest vanlig på stepper og i tørre
klimaer, hvor et flatt landskap og mye vind tillater uavbrutt frøspredning gjennom rulling. Markløpere har i
moderne popkultur blitt et symbol på den ville vesten, og den amerikanske prærien.

Like sikkert som at det kommer en
februar i ett nytt år, er det at First Run
arrangeres på Sundet Samfunnshus
like utenfor Røros. Rolf Ophus, primus
motor for arrangementet i tjue år var på
plass, og regjerte på kjøkkenet og kokte
soddsuppe, som han pleier å gjøre.

Mye rart og se på martnan.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Kjell Lindberg

Om det er alderen på deltakerne,
at folk vil ha mer komfort eller
at man er blitt mer pysete som
er grunnen til at det stort sett
kommer bare en person på
sykkel til treffet, er noe usikkert.
Men i år var det tre ganger så
mange bobiler som motorsykler
på treffet. Litt urovekkende.
Kjell Lindberg som har tatt
disse bildene kunne rapportere
disse fakta. Bortsett fra høy
bobiltetthet, var alt som det
skulle være. Trivsel og hygge på
Sundet, en tur på Rørosmartnan
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for å se på folkelivet og ta et lite
glass i kjelleren på Skanckebua.
Litt lyging, og taler og tull og en
quiz for å skjerpe hjernen. Rett
og slett ei trivelig helg.
Det var Team Jomar og Ellen
som vant Quizen, og premien
var rødvin, som ble sponset
av Aron og Edvart. Gratulerer
til vinnerne, og tusen takk til
sponsorene. 36 deltakere hadde
tatt frem langunderbuksa og
tatt turen til Røros denne helga.
Resten får bildene fortelle…

Motorsykkel i soloppgang.
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Rolf har kontroll på regnskapet.

El presidente møtte opp med influensa, og måtte bare kaste inn håndkleet
og dra hjem på lørdag..

Kald morgenutsikt.

© Åsmund Lindal

Trivsel i kjelleren på Skanckebua.

Veien fram går bakover

– i dette tilfellet til 1988 og det første H-DOCN treffet jeg
var med på. På Valdresflya lå en campingplass med navnet
Hindseter, der vi hadde et typisk «busktreff». Det var enkle
forhold, helt uten tak over hodet. Det minner meg om at
jeg snart er del av en svunnen generasjon, for dagens bikers
skal helst ha hotellrom og femretters middag med vin ...
Siden ble det mange fine treff «uppi Dalen». Er det flere
enn meg som husker «Tytingtreffen» i Otta? Bildet til
venstre er tatt på tur der en gang på 80-tallet.

De som ikke hadde prøvd motorsykkel med sidevogn
på vinter før måtte selvsagt få en prøvetur.
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HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» med
skråblikk på alle oss som kjører HD. Galleriet viser
bilder tatt gjennom flere år på tur og treff.
Husk bare at alt i denne spalten presenteres med
et lite smil og i beste mening!
Åsmund Lindal – HDOCN-medlem siden 1987.
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Harald Lundvollen fra Lillehammer kjøpte sin første Harley i 1989.
Det var en 1987-modell FXR, en overligger og dermed helt ny, og
han har den faktisk enda. Men nå er det kommet en chopper på
gården og den har han bygd selv.
Tekst/foto: Elin Bakk

Det startet med en donorsykkel,
som ble handlet inn på eBay.
- eBay er helt fantastisk, det
er bare noen tastetrykk og så
kommer det man vil ha i posten,
forteller han entusiastisk.
Da han skulle få sendt sykkelen
over, hadde han riktignok en
kontaktperson i statene som
hjalp til med shippingen. Det var
en 1981-modell FXS. Sykkelen
kom som planlagt, og da var det
bare å kaste seg over bygginga.
Ramma handlet han hos Hogtech,
og det er en bortimot standard
chopperramme. Han fikk den
imidlertid litt modifisert, blant
annet ble den bygd om til å passe
med 15’’ bildekk i stedet for 18”
bakdekk, som den opprinnelig var
bygd for.
- Choppere skal ha bildekk, slår
Harald fast.
Harald skryter også av veldig god
hjelp og service fra Greven hos
Hogtech.
Strømlinjeformet
Tanken på sykkelen er av merket
Parker, og den er i aluminium, og
er kjøpt hos Hogtech. For å få
den til å passe, måtte det lages
nye fester, og han har flyttet

regulatoren mellom girkasse og
motor. Dette gir også et renere
uttrykk. Og ren er absolutt
betegnelsen vi kan bruke på
denne chopperen. Her er alt
utrolig strømlinjeformet og
tilpasset, og ingenting forstyrrer
det rene utrykket. Fløyta ble også
flyttet hit, og det ble kjøpt en ny
«Baker» sekstrinns girkasse og
montert på sykkelen.
Valgte elstart
Batteriet ligger under girkassa,
noe som forårsaket ekstra
mye arbeid. Harald ville ikke ha

batterikassen inn i oljetanken,
som er løsningen de fleste
velger. I stedet har han plassert
senteret for det elektriske
anlegget her. Bak girkassa ligger
også oljefilteret og starteren. For
Harald har valgt å ha elstart på
chopperen. Mange synes nok at
dette er verre en å banne i kirka,
men Harald er en fornuftig mann
og har tatt hensyn både til dårlige
knær og til at det kan komme
dårligere tider.

tenning, og oljetanken var noe
han fant hos det amerikanske
firmaet Exile. Der fant han også
felgene, som er i aluminium.
Harald hadde bestemt seg for
at han ikke ville ha krom på

Ikke krom
Sykkelen har Dyna elektronisk

Harald på
Chopperen.

sykkelen, og heller ikke mattsvart
som mange har om dagen.
Dermed ble det aluminium og
rustfritt i stedet. Det eneste
som er krom på sykkelen er
støtstangsdekslene og kickarmen.

Lysbryter.
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Samlet deler
Frontlykta var også noe han
fant på nettet, den er laget av
en Italiensk håndverker. Da
han tok kontakt med mannen
på email og det kom frem at
Harald var norsk, viste deg
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seg at mannen hadde studert
på NTNU i Trondheim. Small
world. Baklykta er også funnet
på eBay. For Harald har samlet
deler i fire fem år med tanke på
dette prosjektet. Fremflyttersett
og pegs på sykkelen har han
laga mesteparten av sjøl, og
det er ikke verst av en som til
daglig jobber med IT. Denne
mannen bare kjøpte seg en

fres, og deretter gjorde han
som ungdommen, han lærte seg
hvordan han skulle gjøre det på
YouTube.
- Det ble mye spon før det ble
vettuge deler av det, sier han og
ler.
Fintenking
Eksosanlegget er fra BSL, som
er et østerriksk firma, og det er

godkjent på sykkelen. Det rustfrie
styret har han også laga sjøl. Han
hadde egentlig ikke noe valg, for
alle styrer som var til salgs, var
enten svarte eller i krom. Paden
til salen har Harald laget, og en
fiffig detalj på sykkelen er at
speedometerledningen er skjult
i coil/motorfestet. Resultatet av
Haralds jobb med sykkelen er
en meget ren og lav chopper,

der ingenting er overlatt til
tilfeldighetene, og den bærer
preg av mye fintenking. Nå har
han kjørt en sesong med den, og
han er meget fornøyd. ”Den ble
akkurat som om jeg skulle laga
den sjøl” sier Harald, og det har
han jo også…

Den store antimobbeaksjonen som
Oss Mot Mobbing og Charitybikers
gjennomførte i fjor ble en stor
suksess, med mange deltakere. Nå er
samarbeidskoalisjonen blitt enda større
og teamet er styrket med Norwegian
Veterans MC og Viking MC.
Tekst: Tom Skabelund Johansen

Harald on the road.

Tekniske detaljer:
Eier: Harald Lundvollen		
Bygd av: Harald Lundvollen
Årsmodell: 1981
Type: FXS
Motor: Shovel 1340
Gearkasse: Baker 6 into 4
Primær: BDL
Forgasser: S&S Super E
Tenning: Dyna S
Eksosanlegg: BSL
Eksosventiler: Standard
Ventilløftere: S&S
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Clutch: BDL
Ramme: Hogtech rake 46 stretch 3
Krone: Tolle 7 grader
Gaffel: Tolle 21 tommer over
Styre: Rustfritt
Dekk foran: 19 x 100
Dekk bak: 15 x 185
Forskjerm: Ingen
Bakskjerm: Exile
Lykt foran: Italiensk
Lykt bak: Ebay
Bremser foran: PM
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Bremser bak: ISR drevbrems
Tank: Parker
Lakk: Gothard
Sal: Skinnarbeid av Buland
Annet:
S&S grisetryne med Evo kam S&S 510
S&S oljepumpe
Hydraulisk clutch
PM hendler og pumper
Spyke starter
Lading fra Cycle Electric

Den 2. juli starter en
antimobbekortesje som skal
gå helt fra Bodø til Lindesnes.
Det ble samlet inn ganske mye
penger til saken i fjor, og OMM
ble betydelig styrket økonomisk.
Det er klart positivt med god
økonomi, men teamet ser at det
er lett å fokuserer for mye på
økonomi, og kanskje glemme
at dette handler om å vise de
som bli mobbet vår støtte. I
tillegg ønsker vi mc-folk og vise
oss som et alternativ til de som
mobber. Derfor blir det ingen
kjøreavgift på kortesjen.
Hop on hop off
Du kan selv velge hvor langt du
vil kjøre sammen med oss. Du

kan kjøre inn i kortesjen når du
ønsker det, men husk å følge
vanlige kjøreregler. Kortesjen
vil også passere Norgestreffet
på Rognan den 3. juli. På de
ulike stoppestedene ønsket vi
å engasjere antimobbekrefter.
Mange er opptatt av denne
saken og ønsker å bidra, så regn
med god underholdning og bra
appeller fra vår scene på veien
gjennom Norge.

post@charitybikers.no eller
på telefon direkte til sentralen
under turen. Telefonnummer
finner du på informasjonssidene
våre litt nærmere kjøringen. Ta
gjerne kontakt om du har tips,
ideer, forslag eller lurer på noe.
OMM Run 2016 har egen side
på Facebook, besøk oss gjerne
der.
Velkommen til kortesjen mot
mobbing.

Ta kontakt
Vår kortesje vil følge
Antimobbebussen til OMM. Der
vil vår kommunikasjonssentral
holde til gjennom hele turen. Du
kan ta kontakt med oss på mail i
forkant av turen på :
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)

En fin høstkveld for en motorsykkeltur.

Tradisjonen tro ble det arrangert End
of Season Run i Trondheim første helga
i oktober. Det var som vanlig oppmøte
utenfor brakka til Rams.
Tekst/foto: Marianne Lundstrøm
Det var utrolig mange som hadde tatt turen inn til byen for å
være med. Cirka 118 deltakere
ble telt. Det er Rams MC som
står for dette arrangementet,
som i fjor hadde tjueårsjubileum.

Line up før start.

Det ble en fin tur, som gikk fra
Lerkendal til Stjørdal i det fine
kveldsværet. Målet pleier å være
litt forskjellige klubber og i år var
det Coffin Cheaters som fikk besøk. Der ble det servert kaffe og

er fra starten utenfor Brakka, og
mange klubber fra byen og også
utenfra var representerte.

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

Sykler av alle typer.

Utenfor brakka.
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vafler, og litt småprat ble det også
tid til, før turen gikk tilbake til
Trondheim. Det var en fin høstkveld, med litt vind og 11 varmegrader, noe som sikkert gjorde
at så mange tok turen. Bildene

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
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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

VÅRSLÆPP 6.-8. mai
(opp på 20 sek!)

kr. 1899

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.

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.

Bertoni
A152D
oransje

kr. 249

Dekkmann
www.dekkmann.no
25 – 30 % på mc- dekk ved
fremvisning av medlemskort.

Nexx XR2
helhjelm (kommer
med klart visir)

÷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.

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.

4Bikers Telt
Original 2-3 pers

kr. 2999

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.

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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Det er vår. Det ER vår Det er VÅR! Alle bikerhjerter gleder seg
enormt. Nå skal vi kjøre uendelig mange kilometer og det skal være
bare sol og varmt helt fram til oktober. Dette er ikke en lovnad, men
et ønske, sånn i tilfelle du prøver å saksøke meg for løftebrudd hvis
det kommer noen snøfiller eller noen regnbyger i nevnte periode.
Uansett vær og føre så har vi nesten alle treffene våre på plass. First
Run er allerede blitt gode sanne historier, og vi hadde ei flott helg
på Rørosmartnan.Vi var 20 glade deltakere og helga ble akkurat så
morsom som forventet. Takk til alle som møtte opp – vi snakkes
samme helga neste år.
Nå ser det ut til at vi også er i gang med vårt Family Run igjen. Det
forgår 10. – 12. juni på Finnskogen i Hedmark. Ta med dere unger og
hund og møt opp. Neste treff på vår smørbrødliste er International
Rally. I år er det mer som ei stor 30-års bløtkake vi har planer om å
servere våre medlemmer. Stedet er Tretten Kro og Motell og helga
er 24.-26. juni.Vi tilbyr gode fasiliteter, fengende musikk som kan
fordøyes med store mengder mat og drikke. Treffleker er under
planlegging, og handlegate må vi ha. Så hvis du kjenner du noen som
vil ha stand i handlegata på treffet, ta kontakt.

Disse forhandlerne støtter H-DOCN
Kjøper du en Harley Davidson hos oss, spanderer vi ett års
medlemsskap i H-DOCN om du ikke er medlem fra før.

Super Rally i Spania måtte dessverre strykes fra min treffliste i år.
Men jeg ønsker alle de som reiser dit en god tur og et godt treff.
Våre spanske venner vil ta godt imot dere, og finværet er vel nesten
garantert. RTTAF og Final Run går som før, så nå er vi atter oppe i
5 årlige treff. Plakater finner du på hjemmesida, i bladet og på facebook.
Før påske hadde vi åpning av den nye nettbutikken vår. Du finner
link på facebook eller på hjemmesida. Jubileumslogoen er på plass på
utvalgte produkter i tillegg til vår faste logo. I tillegg vil vi selge jubileumsskjorter og jubileumsmerker på alle våre treff utover året. Møt
opp og sikre deg litt H-DOCN-historie.

NST Gardermoen
Oslofjorden H-D Senter

SPESIALISTER PÅ

Da gjenstår bare og ønske god vår til alle. Jeg går og venter på stor
tohjulet pakke som skal være her i løpet av et par dager. Å vente på
ny sykkel er like ille som å vente på julaften når du er i 5-årsalderen.
See yah – Rannei Amalie

SPESIALISERING

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

DK ansvarlig
har ordet

Bård er syk, kommer sterkere tilbake i nr. 3.

VÅRE EUROPEISKE LEVERANDØRER:

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

STIKK INNOM OSS FOR EN PRAT.

HARLEY-DAVIDSON ® OSLO

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

WWW.HDOSLO.NO - TLF: 22 90 78 00
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Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hallo
Kjenner du den jæ… følelsen, når
du er nesten er ferdig med det
du holder på med og så finner
den forb… pc-em ut at han skal
konfigurere. Poff og dermed så
var alt borte og jeg hadde skrevet
årets innlegg. Sånn føltes det i alle
fall. Da er det bare å starte på nytt.
Hurra. (Joda jeg vet at man skal lagre
underveis.)
Så da prøver vi igjen.. I skrivende
stund er påsken overstått og vi har
virkelig fått følelsen av vår. 29.03
kjørte vi til kaffekveld på H-D
garasjen og møter to mc på turen.
Man kjenner at man blir våryr og
er klar for å ta ut sykkelen. Men to
dager etter, i skrivende stund, laver
det ned store menighetsblader.
Det er kontrastenes vår her i nord,
akkurat sånn som det bruker å være.
Eller så gleder vi oss til H-D-cruise
som vi har hørt har rekordstor
oppslutning i år. Flott tiltak som
mange har lagt inn som en tradisjon.
I år som i fjor blir det H-DOCNtreff i Skatvik siste helga i august.
Håper så mange som mulig setter
av helga. Kanskje man skal utfordre
styret til å ta styremøte her.
Ønsker alle en fortreffelig mc-vår.
Kjør vakkert alle sammen.
Hilsen fra
DK-Laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 97783015

Heisan folkens.
I skrivende stund sitter jeg på hytta
og har nedtelling til påskeferien,
planlegger mat og hyttekos. Og ikke
minst endel fjellturer på scooter med
bålkos og isfiske.Vi satser på godt
vær og håper på enda litt mere snø.
Det er siste innspurt før våren kan få
lov å sette i gang her oppe. Men nok
om det.
Sesongen er når dette skrives helt
i startgropa flere plasser i dette
landstrakte landet vårt, men her oppe
må vi nok vente enda litt vil jeg tro
. Det er like før vårslepp de fleste
plasser. Her i Harstad bruker vi å ha
vår Motorsyklenes dag i første helga
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i juni. Da er det meste av snø borte
og forhåpentligvis er det begynt å bli
bra vær .
Hvert år er det like spennende
å se om noen har gjort noe med
syklene og hvem som har kjøpt
nytt. Det er ett og annet nytt fjes
man ser fra år til år, men jevnt over
at det er dårlig med rekruttering
til vår tohjulte verden. Hvorfor tør
jeg ikke spekulere i, men tror en av
grunnene kan være at det koster en
halv formue for førerkort til sykkel
og når man først og fremst må ha til
bil. Derfor blir det nok for dyrt for
de fleste unge, som vil oppleve vår
verden langs veien. Jeg håper nå at
flest mulig ser at det er verdt hver en
krone og forstår at vi tar vare på de
ferske og fremtidige bikers. Hvis ikke
blir jo bare gjennomsnittsalderen i
miljøet bare høyere og høyere.
Håper dere alle rundt i landet har
våknet fra vinterdvale og er klare for
enda en sesong på to hjul. Og husk
atter en gang, at vi kommer like brått
på bilistene hvert år. Så kjør forsiktig
folkens , vi har absolutt ingen å miste .

uten demping bak, men andre sykler
er jo også velkommen. Disse blir da
henvist til å parkere i ytre område.
Som du skjønner finns det treff og
fester hele sesongen, så en må vel
bare prioritere og satse på at man får
anledning til de man har sett seg ut,
og at værgudene smiler varmt til oss.
Til så lenge, kos dere.

En våryr skjeggete hilsen fra
Bukkeskjegg.

ANTON FAGERHOLT

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisan
Ja, så var det et nytt blad igjen da. Nå
når dette skrives er vi i begynnelsen
av april, det igjen betyr at nå nærmer
vårsesongen seg med ekspressfart.
Da begynner vel de fleste av oss å få
det litt mer travelt, for nå står altså
første turen snart for døra. I alle fall
her nordpå. Må bare en aldri så liten
svipptur ned til Valdres å hente hjem
en hippie, som har stått tålmodig der
nede og venta på å bli tatt med hjem.
Det gledes for å si det mildt!
Ellers går nå livet sin vante gang på
vakre, ville Helgeland. Dagene har så
langt gått med til å rydde i garasjen
etter vinterens mange forskjellige
prosjekter og derfor var det i følge
min bedre halvdel på tide å få rydda
og stelt i den, noe jeg nok må si meg
enig i. Du verden så mye rart jeg
har samlet på og har liggende inni
der. Du har vel en strøken garasje
eller? Nei tenkte jeg det ikke, det
bor skrotnisser over det ganske land,
som har forskjellige deler liggende til
påkommende prosjekter, i år eller til
neste år . Kjekt å ha vet du.
Jeg holder også på sette opp
ønskelista over årets treff og turer
og i år som i fjor er den lengre
enn lang, men noen av disse skal
jeg nok få unnagjort. H-DOCN
sitt Internasjonale Rally den 24.
– 26. juni på Tretten er en av de
som lokker og for ikke å glemme
Nordisk Stivramme Rally som går
av stabelen 20. – 22. mai på Leira
camping i Valdres. Dette er for oss
som enda ikke har gitt opp å kjøre
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Distrikt 4:

Møre og Romsdal

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

kommer i fra Hellas/Korfu
Har du noe på hjertet kan du nå meg
på tlf: 93662889
Og på -mail georgtselentis8@gmail.
com Hei alle sammen kjør forsiktig
og ta godt vare på hverandre, vi har
ingen og miste.
Ha riktig god sommer i fra meg.
Georg

Distrikt 9:

Jostein

Hedemark og Oppland

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag
MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com

Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
Nå er vi i gang folkens!
De fleste har vel vært ute å lufta
«gampen» nå. Litt skjelven til å
begynne med, men velbehagsfølelsen
kommer raskt. Det er dette vi har
venta på hele vinteren. Nå kan alle
som ikke tok servicen tidlig angre seg.
Det er ikke mye stas å være nødt til
å skru, når alle kompiser kjører rundt
med et bredt glis over trynet mens
de hilser og ser medfølende ned på
stakkaren som ikke enda er ferdig
med det aller nødvendigste enda.
Kanskje lærer vi noe av dette….nei,
forresten, tvilsomt. Blir nok i siste
liten til neste år også.
Kalenderen er i ferd med å bli
fullbooka av store og små treff, både i
nærområdet, og lengre unna. I NordTrøndelag er det mange treff man
kan besøke i sommer. Hva med en
minneverdig 20-årsjubileumsfeiring
med Inant MC på idylliske
Kjerknesvågen 3.helga i juli? 3-4 band,
fjordtur med båt, og en helt spesiell
Inant-frokost, er bare noe av det det
lokkes med. Regner ellers med at
II MC, Nærøy, Giddy MC, Malm, og
Koffer itj MC, inderøy arrangerer
artige treff i løpet av sommeren.
Dette bare for å nevne noen. Send
meg gjerne treffplakat/facebook link,
slik at jeg kan spre det glade budskap
her.
Det kan forekomme minusgrader
og islagte veier enda, og ikke minst
grus etter strøinga i vinter, så kjør
forsiktig.Vi vil ikke miste noen. Make
drive, not war….ehm…eller nå sånt.
Vi råkes.
Anton

Hei igjen.
Når dette skrives har jeg en
halv meter snø rundt hele huset.
Armene mine er blitt så lange av all
snømåkingen, at jeg sitter en meter
fra laptopen og skriver, og har begynt
å se etter apehanger til Dynaen.
Jeg tar en råsjanse og spår at våren
når dette leses har kommet til oss
alle, og at de fleste av oss har fått ut
jernet igjen. Det blir som vanlig en
hektisk sesong med en lang rekke
spennende begivenheter. Blant
annet fyller vi, H-DOCN, 30 år i
år! Tiden har i sannhet flydd, det er
helt utrolig at det allerede er 23 år
siden jeg kjøpte min første Harley og
meldte meg inn første gang. Det har
vært litt av noen år, med vanvittige
turer, tidvis hodeløs fremferd med
de merkverdigste konsekvenser, en
rikelig mengde flaks og de beste
menneskene man kan tenke seg.
H-DOCN er en unik og svært
flott organisasjon, som fortjener en
stor applaus og en skikkelig feiring.
Jubileumstreffet foregår på Tretten
i Gudbrandsdalen den 24. - 26. juni,
og jeg håper alle som har fri den
helgen kommer. Før den tid skjer
det også litt av hvert, og blant annet
har våre venner i Speed Hogs MC på
Åndalsnes jammen rukket å bli 30 år
de også. Vår kjære Vegard har besøkt
dem og tatt noen bilder, og dette
kan vi lese mer om i herværende
nummer. Speed Hogs MC feirer sitt
jubileum 14. mai, så det er bare å
gjøre seg klar til fest.
Motorsykkelens dag i Ålesund er
også et must å få med seg, dato er
21. mai. Det blir vanlig prosedyre
med utstilling på rådhusplassen og
servering av mat og drikke før vi
danner en flott kortesje ut av byen.
Om kvelden samles troppene på
Teaterfabrikken for å runde av det
hele med sang og musikk. Dette var
det vi hadde foreløpig, men Facebook
og jungeltelegrafen vil holde dere
oppdatert på arrangementer som jeg
eventuelt ikke har fått med.
Kjør pent så lenge, vi snakkes!

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

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

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

Da er våren kommet i skrivende
stund, og gudfader så herlig.Verre vår
og sommer enn vi hadde i 2015 kan
vi jo ikke få, så da er det bare glede
og se framover.
I begynnelsen av mars hadde gutta i
Chopper Club fest på Inside i Bergen
sentrum. En god gjeng var samlet for
anledningen fra fjern og nær. Dagen
før inviterte Boothill Motor Cycles
vorspiel i Boot Hill Saloon. 16. april
hadde Old Timers MC sesongstart
og vårfest i sine lokaler på Hylkje.
For anledningen hadde de fått tak i
Dark Side Of The Wall, som omtrent
er det nærmeste man kan komme
Pink Floyd. Så da passet det godt at
Pink Ink Tatoo kom for å smykke
Bergenserne.

Hei Her i Sør-Vest går vi nå inn i den
gode tiden vi har ventet på så lenge.
Lyse kvelder og lyden av brummende
Harleyer. Men bilistene har dessverre
ikke enda våknet, så vær derfor obs
på at de ikke tenker som oss.
Mange byggeprosjekter entrer nå
veien på jomfruturen. Alle som har
selv restaurert eller bygget om, vet
jo at tiden fra en tar ut sykkelen og
får testet ut at alt fungerer er veldig
spennende. Små nyanser, men også
liten tue kan velte stort lass. Derfor
oppfordrer jeg alle til å stoppe opp
og hjelpe til med det en kan om en
ser en broder som har problemer
langs veien. Dette skaper det gode
fellesskap, det med at vi bryr oss om
hverandre. Uansett vil dette gi en
sosial prat og styrke fellesskapet om
det ikke er noe vi kan hjelpe med.
Selv har jeg brukt våren i Daytona
som vanlig og hatt sesongstart på
egen Harley som jeg har ”Over
There” og fått med meg Daytona
Bikeweek 75th jubileum. Dette var
ett skue uten like. Amerikanske treff
som Bikeweek, Biketober og Sturgis
må bare oppleves en eller flere
ganger. Følelsen av å kjøre Harley
blant mange hundre tusen Harleyer
er bare konge. Folkelivet, musikken,
felleskapet er bare noe helt spesielt
i USA.
Mangfoldet av deler og utstyr som
presenteres og selges på disse
rallies er også en opplevelse. Masse
brukte deler er også til salgs, og
en kan virkelig gjøre gode kjøp. Og
ikke minst nyte Floridas herlige
temperatur og vakre strender…
På siste del av våren og forsommeren
er der noen treff som jeg ønsker å
nevne. Custom Garage Stavanger
arrangerer Motorsykkelens Dag 7.
mai. Det er første gang vi gjør dette
og vi har store forventninger. Håper
så mange som mulig tar turen til
Hillevåg denne lørdagen.
Hamburg Harley Days 24. -26. juni
nevner jeg også, da det er noe jeg
selv liker veldig godt. Her kan en ta
ferjen fra Stavanger, eller hurtigferje
fra Kristiansand. Paraden på søndag
er utrolig bra og derfor anbefaler
jeg de som drar til å legge inn denne
dagen og heller returnere mandag fra
Hamburg.
Mandag har Brodir MC kaffe dag,
Tirsdag Dockside, Onsdag White
Horn, Torsdag CustomGarage. Ellers
så anbefaler jeg også å ta turen til
Oltedal på Senior MC sin kaffe på
Onsdager. Riding Bike, thats what life
is all about !

Da er jeg kommet hjem til mitt eget
fylke og er nå DK for Buskerud
og Vestfold. Jeg regner med at jeg
fortsatt kommer til å farte rundt
THOMAS MESSEL
på hele Østlandsområdet, men blir
Tlf: 479 51 606
mer konsentrert om disse to fylkene
når det gjelder H-DOCN forhold.
Mail: tyma@hotmail.no
For at denne rollen som DK skal
Hei, hei, hemst mycket hei.
inneholde noe mer enn kun å skrive
Da får vi prøve på noe nytt. Jeg sier
i medlemsbladet vårt, håper jeg
som Pippi : dette har jeg aldri gjort
folk faktisk tar kontakt. H-DOCN
før, så dette får jeg nok til.
skal være for deg som kjører H-D
Litt om meg: Jeg heter Thomas og
og min jobb er å være DK, og den
bor i Elverum. Når dette kommer
jobben gjør jeg akkurat så godt som
på trykk, er det nok flere som
du klarer å spille meg. Det er like
allerede har startet sesongen. Bare
før treffsesongen tar av, om du er
får å ha sagt det, ta det pent og kom
klubbmedlem eller aldri har satt dine
helskinnet hjem til de som venter
bein på et treff, så er min oppfordring
hjemme. Siden jeg er helt ny som DK
å stikke innom så mange treff som
, så håper jeg på å få noen innspill
mulig. Om du ikke orker eller har
fra dere medlemmer der ute. Er det
mulighet til å overnatte, så støtt
er noen ønsker om arrangementer,
arrangørene, legg igjen litt penger og
eller ting som dere vil ha frem, ta
bidra bare litt til at kulturen lever
kontakt på mail eller telefon. Har lyst
videre. Apropos kultur som lever
Prosjekt1_Layout
04.04.13
12:00
Side 1
til å1prøve
og få til
kaffekveld
i uka
videre. 1 april fikk The Sons
MC
her på Hedmark, så setter pris på
Gardermoen full colors, dette er en
tilbakemelding om det kan være noen
gjeng unge karer som har etablert sin
interesse for det.
egen H-D klubb. Det står det virkelig
Og ellers, kos dere og nyt hvert
respekt av, så det spirer og gror også
sekund av sesongen.Vi får håpe på en
i underskogen. Ha en fantastisk vår
bedre sommer i år enn i fjor.
og sommer med mange mil i salen.
Er plutselig tilbake.
Ride safe!
Ta kontakt. Plutselig ses vi.
Hilsen Thomas.
Terje Randem

1. mai-kjøring blir det i år også.
Dette har vært et årlig event for
amerikanske og britiske sykler.
Formålet er å samle inn penger til
ulike organisasjoner eller trengende.
I år blir dette arrangert av Legacy
Vets MC. 8. mai arrangeres den 26.
MC-vårmønstringen av gutta i Rolling
Thunder. Festplassen er stedet.
Fellesturen med mc-politiet i spissen
går også i år til Lyseklosteret.
Hardangertreffet blir avholdt 3. juni.
Sørbøvåg MC Florø og Ramsøyni
MC har vert fraværende på Facebook
over lang tid. Fint om dere tar
kontakt, så jeg får høre hvordan
det går med dere. Southside Riders
Eivinvik og Rainbow MC Høyanger
hadde det også vært trivelig å
komme i kontakt med. Så send en
mail, eller slå på tråden. Jeg må også
få si at Company MC steller godt
med mc-jentene. De arrangerte
barheng i anledning at Hotchpotch
MC var på tur til Tigerstaden i vår, og
det var riktig så livlig.
Til slutt vil jeg gratulere Florø MC så
mye med 40års jubileet helgen 4. juni.
Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

GEORG TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com
Hei jeg er den nye DK-en for Oslo,
Akershus og Østfold og mitt navn er
Georg Tselentis.
Når dere leser dette her så har vel
mc- sesongen så vidt kommet i gang
her på Østlandet. Da jeg er helt ny i
denne sammenhengen, skal jeg prøve
så godt jeg kan med og følge opp og
informere om det som skjer her i
Oslo, Akershus og i Østfold.
Litt om meg selv; Jeg jobber som
hjelpepleier i hjemmetjenesten, jeg er
halvt gresk og halvt norsk, men jeg
er født og oppvokst i Norge. Jeg er
gift med Angeliki, som forøvrig også

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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Koinnølseminar
hos Shakin Brains .
Foto, Margareth
Krumsvik

Edvart trenger visst en
klem. Foto, red.

ngarn- Benzin
Hos ”Dansken” i Balaton-U

Gutta liker hummer,. Foto:

To god

Kaospilot Margareth på tur.

Gunnar A. Moen.

ngervik.
e venner, Anne Grethe Klu

Eva K. Eggen, Tur til

Kaxås.

Nr. 2 - 2016

lle.Innsendt av Skalle.

Foto, red.

Jostein Mo Anderssen. På

Skallebank MC på tur. Fot

tur.
Foto, Marianne Lundstrøm
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, Vibeke , Andy, Mocca og Ska

o, Rosenelg.

.
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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
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