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Redaktøren har ordet

Da	er	det	sommer	folkens.	I	alle	
fall	på	kalenderen.	Noen	mil	på	
to hjul har det blitt, både i regn 
og	sol.	Men	jeg	kjenner	litt	på	
at de varme sommerkveldene 
har	latt	vente	på	seg.	Men	de	
kommer	nok,	jeg	har	trua.	Når	de	
siste	trådene	i	ett	nytt	News	nå	
nøstes sammen, ligger det an for 
ei helg med gode folk på Tretten 
på	H-DOCN	sitt	30-års	jubileum.	
Det kommer nok en fyldig 
rapport om denne happeningen i 
neste	blad.

I dette bladet kan du blant 
annet	lese	om	kreftsyke	Magne	
fra	Austrheim.	Han	ble	kraftig	
overrasket da en horde av mc-
venner møtte opp på gården 
hans for å piffe opp en hverdag 
med	opp	og	nedturer.	Og	jeg	
sitter og tenker på at dette er 
typisk i vårt miljø, nemlig å stille 
opp	for	hverandre.	Jeg	tenker	
på alle som får hjelp av ukjente 
Harleyfolk i miljøet om det skjer 
noe	når	de	er	ute	og	kjører.	Det	
være seg problemer med en 
sykkel eller om det skjer noe 
annet uforutsett, så de ikke kan 
kjøre sykkelen sin hjem fra en tur 
eller	et	treff.	Det	er	alltid	noen	
der for deg, som tar ansvar, stiller 
opp	og	hjelper	deg.	Harleyfolket	
er et folk med et stort hjerte, og 
omtanke	for	andre.

Du kan lese om det i pressen 
også	faktisk.	De	er	blitt	flinkere	
til å også nevne det positive 
som faktisk skjer i dette 
miljøet.	Det	er	Charity	Runs,	
Motorsyklister	mot	mobbing,	
klubber som samler inn penger 
til kreftforskning, tar med syke 
barn på motorsykkelturer, de 
samler inn penger til misbrukte 
barn	og	lignende.	Jeg	kan	sitte	
her	og	ramse	opp	i	det	uendelige.	
Men	likevel	er	det	kun	i	de	små	
avisene de bruker spalteplass 
på	dette.	De	landsdekkende	

tabloidene letter ikke på et 
øyebryn	av	snille	bikere.	Det	
selger	rett	og	slett	ikke	aviser.	
Men	kan	de	lage	en	sak	med	
ordene kriminell, våpen eller 
narkotika i ingressen eller 
overskriften, er de ikke tunge å 
be.	

Det	samme	gjelder	for	TV-
kanalene.	Det	er	lite	å	høre	
om	positive	ting	i	miljøet.	
Men	er	politiet	ute	med	sin	
skremselspropaganda, trommer 
sammen	swat	team	og	helikopter	
for å overvåke en gjeng 
femtiåringer som drikker øl 
og prater tull, blir det plutselig 
interessant.	

Mandagen	etter	jubileumstreffet	
på Tretten er det start på 
Nordic	Run,	det	tredje	i	
rekken.	Denne	ideen	kommer	
faktisk	fra	vår	egen	klubb.	
Det var vårt varamedlem 
i styret, klubbfotograf og 
gallerileverandør Åsmund Lindal 
fra Drøbak som kom opp med 
ideen.	Hvorfor	ikke	lage	et	run	på	
langs	gjennom	Norge,	og	kanskje	
få litt positiv oppmerksomhet 
om	det	vi	driver	med.	Det	første	
runet	gikk	bare	i	Norge	og	
startet i Lyngdal, fulgte kysten 
av det vakre landet vårt opp til 
Run to the Arctic Fun i Storfjord 
i	Troms.	Vi	var	en	god	gjeng,	og	
dette er en tur som sitter godt 
i	minnet.	

Denne ideen hengte de andre 
Nordiske	landene	seg	på,	og	
enden på visa er at vi har fått et 
Nordic	Run	som	går	gjennom	
fire	av	de	nordiske	landene,	med	
meget	bra	deltakelse.	De	fleste	
som har deltatt en gang, henger 
seg	på	igjen.	Og	jeg	lover	deg,	at	
etter en sånn tur, har du både 
fått mange nye bikervenner og 
du har fått opplevd de nordiske 
landene	på	en	ny	måte.	Når	

dette	leses	er	nok	årets	Nordic	
Run snart i mål i Finland på 
finnenes	jubileumstreff.	Jeg	får	
ikke deltatt på hele runet selv, 
men skal nok få med noen glimt 
i bladet fra den norske delen, 
som i år går gjennom fantastiske 
vestlandsfjorder.	

Det jobbes også med en ide om 
å	gjøre	dette	på	Island.	Laste	
syklene på båt, en liten stopp 
på Færøyene, før vi ankommer 
Island og putrer rundt på 
Islandske veier, med våre venner 
fra	Harley-Davidson	Club	Island	
som	guider.	Det	må	jo	bare	bli	
en	super	opplevelse.	Håper	de	
klarer	å	få	til	dette.

Vi	har	også	en	artikkel	i	bladet	
om Bjørn som satset på de nye 
amatørbyggereglene.	De	er	i	
og for seg greie, selv om vi alle 
vet at Statens Biltilsyn ikke er 
de	letteste	å	samarbeide	med.	
Haken ved disse reglene er, at om 
selve byggereglene er lagt opp til 
at man kan bygge sin egen sykkel 
fra scratch, er ikke avgiftsnivået 
regulert	til	å	passe	med	reglene.	
Dermed er det bare de med 
velfylt lommebok som kan drive 
med dette, og jeg regner med at 
det	er	det	slett	ikke	alle	som	har.	
Jeg håper at de som jobber med 
saken	tar	tak	i	dette,	slik	at	flere	
kan	benytte	seg	av	muligheten.	
Dette skal jo være med og 
stimulere byggegleden der ute, 
ikke	drepe	den.

Ellers går det i jubileer om 
dagen, og det er vel et tegn på 
at noen av oss har drevet med 
dette	i	ganske	mange	år.	Og	
bikerne	er	flinke	til	å	feire	seg	
selv.	Samtidig	registrerer	vi at 
det faktisk er en del ungdommer 
på	vei	inn	i	miljøet.	Og	det	er	
viktig.	Ingen	vil	at	dette	miljøet	
skal ende opp med en gjeng 
gamle	gubber.	Men	det	er	nok	

en kjensgjerning at det skinner 
en	del	i	grått	hår	når	vi	treffes.	
Det positive med dette er at det 
viser at motorsykkelgleden er 
ekte,	og	har	ingen	aldergrense.	
Motorsykkelfolket	trosser	
giktiske ledd og hjerteproblemer, 
og	saler	på.	Det	så	vi	blant	
annet på vårt familietreff som 
ble arrangert på Finnskogen i 
begynnelsen	av	juni.	Her	gikk	
aldersspennet fra 3 til 86 år, 
og alle så ut til å kose seg like 
mye.	Det	ble	sagt	på	fleip	av	en	
av mine venner her en dag, at 
om ikke lenge må vi ha egne 
medisindepot på treffene, der 
helsepersonell deler ut medisiner 
til	treffdeltakerne.	Og	det	blir	
nok	verre	når	senilismen	slår	inn.	
Se for deg forvirrede bikere som 
durer rundt og ikke husker hvor 
de	skulle	på	treff.	Vi	får	håpe	det	
er	en	stund	til	dette	slår	inn.	Og	
med litt yngre folk inn i miljøet 
har vi jo alltids noen som passer 
på	oss.

Også denne gangen har jeg 
fått inn mye stoff, og det 
takker	jeg	så	mye	for.	En	del	av	
distriktskontaktene har virkelig 
tatt ansvar og leverer mye stoff 
fra sitt nærområde, og dette er 
supert.	Vi	har	også	en	del	lesere	
som	er	flinke	til	å	sende	inn	
bilder og nytt om hva som skjer 
i	landet	vårt.	Dette	vil	vi	ha	mer	
av,	kjør	på.	Bilder	til	lesernes	
er	også	kjærkomment.	Og	med	
det samme jeg er i gang, minner 
jeg om at du må huske å melde 
adresseforandring	om	du	flytter,	
slik	at	du	får	bladet	ditt.

Til neste gang vil jeg bare minne 
om at dere må kjøre forsiktig, 
det	finnes	gale	bilister,	løsgrus	og	
andre	skumle	farer	der	ute.	Ta	
det	pent,	vi	har	ingen	å	miste.	

Sommerhilsen	fra	redaktøren.

Hei der ute!

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.	Info:	92	06	62	28	

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

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

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



at de som driver med dette 
rett og slett ikke vet nok om 
temaet.		Diskusjonen	om	
rammebyttet gikk blant annet 
på triangelmålene, og det ble 
mye	frem	og	tilbake.	Problemet	
var at da de målte øvre del av 
triangelmålet, gikk de ikke ut 
fra senter på bakhjulet, og da 
ble	det	feil	i	følge	deres	regler.	
Diskusjonen gikk i over to år før 
Bjørn søkte om amatørbygget 
mc	i	stedet	for	rammebytte.	
- De har rett og slett ikke peiling 
på det de driver med, fortsetter 
Bjørn.

Skyhøye avgifter
Avgiftene på sykkelen er et annet 
kapittel.	Siden	sykkelen	har	en	
stor motor, på 125 hester og 
1852ccm, er avgiftene regnet 
ut	etter	dette.	Det	er	snakk	
om rundt 125 000, som er det 
samme som det ville vært om 
dette var en serieprodusert 
motorsykkel.	Det	viser	seg	at	
de ikke har endret hverken 
oppbyggingsreglene eller 
avgiftene etter at de godkjente 
loven	om	amatørbygget	mc.	
Og fordi denne sykkelen er 
bygd i 2016, regnes den som en 
2016-modell.	Forstå	det	de	som	
kan.	Bygger	du	om	en	sykkel	
derimot, det vil si beholder enten 
ramme eller motor, blir disse 
avgiftene	halvert.	

Ren look
Gaffelen på sykkelen kommer 
fra	Calles	Chopperdelar,	og	ble	
bestilt	etter	mål.	Tanken	er	fra	
Deathtrap	Customs,	og	den	
har	han	bygd	om	en	del.	Han	
har blant annet løftet festene 
litt og han bygde om tunellen 
så	den	ligger	oppå	rammerøret.	
Motoren	i	sykkelen	er	en	ny	

motor	fra	Ultima,	2014-modell.	
Oljetanken er bygd om til å 
romme batterikassen, siden 
han trengte et stort batteri for 
å	klare	å	dra	rundt	starteren.	
Her	er	også	tenningslåset	festet.	

Under setet har han laget et lokk 
over batteriet, slik at det hele 
ser	renere	ut.	Delene	ellers	på	
sykkelen kommer fra Deathtrap 
Customs,	Bikeline,	Custom	Speed	
og	Ebay.

Det var en 51-modell med 
Evomotor som han kjøpte på 
Jessheim, og den var opprinnelig 
bygd	i	Trondheim.	Ramma	knakk	
på sykkelen, og han prøvde 
derfor	å	sveise	den.	Men	etter	
litt knakk den på nytt, og dermed 
søkte han rammebytte på 
sykkelen.	Den	nye	ramma	hadde	
samme triangelmål, men var bygd 

sterkere.	Men	det	skulle	ikke	
biltilsynet ha noe av, og svaret 
var	et	blankt	nei.	Grunnen	var	at	
det gikk ikke an å få rammebytte 
på ei ramme som var ombygd 
fra	før.	

Satset på amatørbygg
Bjørn rykket dermed videre til 
plan B, og søkte om amatørbygd 

chopper med stivramme i 
stedet.	Han	satte	opp	mål	på	
ramme,	spesifikasjoner	på	motor,		
girkasse og gaffel og sendte 
inn	en	ny	søknad.	Svaret	denne	
gangen var godkjent, og etter 
å ha betalt et gebyr på 5000 
kr var det bare å begynne å 
bygge.	Alle	delene	var	innkjøpt,	
og han hadde papirer på alle 
spesifikasjoner,	noe	biltilsynet	
krevde.	Ramme,	motor,	gaffel	og	
girkasse måtte vises biltilsynet 
slik at de kunne bekrefte at det 
stemte	med	søknaden.		Ramma	
ble	bestilt	etter	mål	hos	Custom	
Speed	i	Trondheim.	Når	sykkelen	

var satt opp med motor, ramme, 
gaffel, og girkasse måtte han vise 
den	en	gang	til.	Dermed	skulle	
han få et rammenummer til 
sykkelen.	Men	Bjørn	ville	at	de	
skulle slå inn nummeret før han 
lakkerte ramma og satte sammen 
sykkelen. For å slå inn dette må 
det festes en graveringsmaskin, 
og man kan selv tenke seg 
hva dette gjør på en nylakkert 
ramme.	Etter	mye	krangling	
fikk	han	viljen	sin,	og	fikk	slått	
nummeret	inn	på	bar	ramme.

Vet ikke nok
Når	man	får	et	nytt	
rammenummer for amatørbygget 
mc,	finnes	ikke	dette	i	noen	
database,	og	dermed	fikk	han	
heller ikke leid prøveskilter 
til	sykkelen.	Grunnen	var	at	
sykkelen	ikke	var	godkjent.	-	
Det er ganske sprøtt at man 
skal bygge en sykkel, og ikke ha 
muligheten til å prøvekjøre den 
underveis for å se om den er 
kjørbar,	sier	Bjørn	oppgitt.
Sykkelen må vises i Oslo, siden 
det er der SFOR-avdelingen 
ligger, og det ble mye fram og 
tilbake, først og fremst for 
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Bjørn Smauget, opprinnelig fra 
Engelsviken ved Fredrikstad, nå bosatt 
i Øygarden utenfor Bergen, startet 
som de fleste andre med moped og 
crosser i ungdommen. Da han var 
tjue tok han lappen på tung mc, og 
sin første H-D, en chopper, kjøpte 
han i 1996.

Tekst/foto: Elin Bakk

Bjørn på sykkelen foran garasjen der den ble bygd.

Gjennomført.

Tenningslås med signatur.

Sykkelens eneste hodeskalle.

Speedometer med mange funksjoner.



Derfor syntes vi fra Harley 
News	det	var	på	tide	å	delta	på	
dette arrangementet og formidle 
stemninga	videre	til	leserne.	Den	
aktuelle	helga	fikk	Bjørn	Kjos	
sine piloter lose undertegnede 
og en gjeng glade jenter fra 
Østlandet	til	Vestlandsbyen	for	
å	bli	med	på	dette.	Selv	om	det	
både blåste litt og var noen 
snøbyger innimellom, skinte sola 
mesteparten av helga, som det 
stort sett gjør når undertegnede 
tar	turen	til	Bergen.

Oppvarming
Allerede fredagskvelden møttes 
en god gjeng mc-jenter på byen 
for å spise, bli kjent og ta en øl 
eller	fler.	Etter	at	mat	og	drikke	
var	fortært	forflyttet	vi	oss	til	
Viking	MCs	klubblokaler	midt	i	
byen,	hvor	festen	fortsatte.	Men	
ikke for lenge, for vi måtte jo 
være i form til dagen etter da 

den virkelige happeningen skulle 
foregå.	Det	startet	allerede	tidlig	
på ettermiddagen for noen av 
oss, som møttes på Egon for å 
spise.	Etterpå	forflyttet	vi	oss	til	
Sjøboden der det var samling av 
alle som hadde vært så heldige 
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Skruenazi
På oljetanken har han valgt 
utvendig nivåglass, men i stedet 
for de rette som folk gjerne 
velger, har Bjørn laget en som er 
buet.
- Jeg ville ha noe som var litt 
annerledes,	sier	han.
Styret har han laget selv, og han 
har også laget noen pyntespikes 
på gaffelen, på oljetanken og en 
for å dekke et hull i rammen 
foran	på	sykkelen.	Det	finnes	
også en hodeskalle til pynt på 
sykkelen, kun fordi  en kompis 
krevde at han måtte i hvert 
fall	ha	én.	Alt	av	ledninger	og	
hydraulikkslanger er lagt inne i 
ramme og gaffel, for å få et rent 
uttrykk.	Alle	bolter	og	skruer	
som går i ramma er borra og 

gjenga opp til millimeter, da 
han vil at det skal være likt 
over	hele	sykkelen.	Til	og	med	
strammeskruen for kjede og 
bakhjul er borra og gjenga opp 
til en 6mm umbraco inni en 
M10-bolt.	Dette	er	A4	80	kvalitet	
(syrefast), og alle boltene er 
festet	med	Norlock-skiver.	
- Dette er for spesielt 
interesserte,	sier	Bjørn.

Må grave dypt
Bjørn	er,	som	de	fleste	andre	
chopperbyggere, ikke utdannet 
til	dette.	Hans utdannelse er 
maskinistskole, og mekkinga er 
selvlært gjennom årene, ved at 
han har skrudd på mopeder, biler 
og	motorsykler.
Siste nytt like før bladet går i 

trykken er at sykkelen skal over 
til Oslo for visning, og sykkelen 
må dermed fraktes på pickupen 
fra	Vestlandet	til	Oslo. Der har 
han avtale med noen folk som 
skal hjelpe ham med å få dette 
i	orden.	Vi	krysser	fingrene,	og	
synes det er surt at man skal 
være nødt til å grave så dypt i 
lommeboka fordi man bygger 
etter de nye amatørbyggereglene, 
som helt klart har store mangler 

enda.	Men	vi	vet	jo	også	at	så	
avgiftskåte som etatene i dette 
landet er, kan det være vanskelig 
å	få	endret	på	dette.	Det	er	
for	øvrig	Bjørns	bror,	Christer	
Smauget som skal ha sykkelen 
når	det	kommer	skilter	på	den.	
Bjørn har jo selvfølgelig enda en 
sykkel i garasjen som skal bygges 
opp, så han har vel å pusle med 
fremover.	

Tekniske detaljer:
Eier:	Christer	Smauget
Bygd av: Bjørn Smauget
Årsmodell: 2016
Type:	Amatørbygget	Chopper
Motor:	Ultima	EL	Bruto	113
Gearkasse: Ultima 6 speed
Primær: Ultima 3,35” Drag Race 
Style

Forgasser: Ultima R1
Tenning: Ultima Single Fire
Eksosanlegg: Freedom 
Performance
Eksosventiler: Ultima
Ventilløftere:	Ultima
Clutch:	Ultima
Ramme:	Custom	Speed

Krone:	Springer	Calles	
Chopperdelar
Gaffel:	16”	over	Springer	Calles	
Chopperdelar
Styre: Homemade
Dekk	foran:	100/90x18
Dekk	bak:	250/40x18
Forskjerm: Ingen
Bakskjerm: Homemade

Lykt	foran:	5	½”	Bullet.
Lykt	bak:	Cat	Eye	
Bremser	foran:	DNA
Bremser	bak:	DNA
Tank: Ombygget Jesse James
Lakk: Blood Red on Black Base, 
Marthon	Slengesol	Lakk	&	
Karosseri
Sal:	Ebay.com

Dekkplate over batteri.

Lykt med bygger.

Stilig tanklokk.

Sidemontert skilt og baklys.

Det går gjetord om showboatturen 
som jenteklubben Speedy Divas MC fra 
Bergen arrangerer hver vår, langt utenfor 
Hordalands grenser. 

Tekst/foto: Elin Bakk

Kongen av dansegulvet.

Speedy Divas på tur i Amsterdam.

Feel the beat.
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å få billett, for de selger  som 
varmt hvetebrød når de blir 
lagt	ut.	Og	mc-folket,	spesielt	
jenteklubbene,	er	flinke	til	å	møte	
opp.	I	tillegg	møtte	også	en	del	
venner og familie av klubbens 
medlemmer opp for å få med seg 
dette.

Første jenteklubb
Speedy	Divas	MC	var	Bergens	
første	jenteklubb.	Oprinnelsen	
til Speedy Divas var da noen 
jenter fra Askøy ville starte en 
jenteklubb, og  satte likegodt inn 
en annonse i Bergens-Avisen, 
der	de	søkte	etter	mc-jenter.	
Mange	møtte	opp	på	møtet	som	
ble holdt på Zachariasbryggen 
i Bergen, og Speedy Divas var 
et	faktum.	Det	er	bare	én	av	de	
opprinnelige som startet dette 
på	Askøy,	som	er	med	i	dag.	Men	
klubben teller åtte medlemmer 
og	de	har	også	to	prospekter.	De	
ble tatt opp på båtturen, og var 
henholdsvis	Nina	fra	Løten	og	
Hilde	fra	Moss.	Medlemmene	er	

Grethe, som er ”mor” i klubben, 
Ann Kristin, Elisabeth, Ingfrid, 
Monica,	Liss,	June	og	Beathe.	
Hjemme hos Grethe holder 
de sommerfester, grillfester 
og	julebord.	I	fjor	feiret	de	15-
års jubileum, og da reiste hele 
gjengen	til	Amsterdam.

Blandingsklubb
Klubben har to faste 
medlemskvelder i måneden, 
en klubbkveld, og den andre 
kvelden treffes de på torget, 
og kanskje kjører de en tur 
sammen.	Formålet	er	å	ha	det	
sosialt med andre mc-jenter og 
kjøre	sykkel.	For	å	bli	medlem	
må du ha lappen på mc og ha 
tilgang	til	sykkel.	Klubben	er	en	
blandingsklubb, og består av cirka 
50/50	H-D	og	japanske	sykler.	
Siden de ikke har noe klubbhus, 
synes de det er greit å arrangere 
denne	Showboatturen.	Det	er	
deres fest, og de tar ansvaret 
for	billettsalg	og	bandbooking.	
Baransvar og vakthold er det 

turarrangøren	som	står	for.	

Stemninga på topp
Overskuddet	fra	Showboatturen	
går	til	utflukter	og	
arrangementer for klubbens 
medlemmer, og en del går til en 
organisasjon i Bergen som jobber 
for	kvinner.	Krisesenteret	og	
jenter fra ungdomshjem er blant 
de som har fått bidrag fra Speedy 
Divas	opp	gjennom	årene.

De selger 160 billetter til denne 
båtturen, som starter halv sju på 
lørdagskvelden	og	varer	til	tolv	–	
ett	på	natta.	Her	er	det	servering	
av mineralvann, øl og vin til 
overkommelige priser og blir 
du sulten er det også en matbit 
å	få	kjøpt.	Vi	hadde	ikke	før	lagt	
ut på fjorden før stemninga var 
i taket, og slik var det til vi la til 

land	igjen	i	halv	ett-tida.	Denne	
gangen var det Hovlin Jukes 
som stod for musikken, og dette 
bluesbandet hadde virkelig evnen 
til	å	skape	liv.	Med	sin	energiske	
vokalist	Geir	Mæhle	i	spissen	
løftet de stemninga skyhøyt fra 
første	gitarriff.	At	han	datt	i	gryta	
som	liten	er	det	ingen	tvil	om.	Vi	
hadde ikke et kjedelig sekund på 
turen, og resten av båten var fylt 
av	bare	kjekke	folk.	Denne	turen	

kan	trygt	anbefales.	Tusen	takk	
for en morsom kveld, det blir 
nok	ikke	siste	gangen.

Den første ølen smakte fortreffelig.

Disse to glade damer fra Ladies MC hadde tatt turen fra Østlandet.

Blide ansikter. Show på showboat.

Klar som prospekt.Samling foran Sjøboden før avreise.

Speedy Divas ønsker velkommen og presenterer sine to nye prospekter.

Sol i Bergen faktisk. Hovlin Jukes, det ultimate partyband.

Topp stemning fra første stund.
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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

HARLEY-DAVIDSON® ÅLESUND
Brusdalsveien 238, Ålesund, Norway • 70 15 36 36

www.hd-aalesund.no

Vi tuner din motorsykkel 
til optimal ytelse. Vi har 
dynobenk, ekspertise og de 
rette delene.

Lik oss på Facebook:
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Tekst/foto Margareth Krumsvik/ Lina Jackuté

Som	dere	kunne	lese	i	forrige	nummer,	fyller	Speed	Hogs	MC	30	år	i	år.	Sånne	begivenheter	lar	man	ikke	forbigå	i	stillhet,	og	den	14.	mai	var	det	
storstilt	feiring	i	klubbens	lokaler	på	Åndalsnes.		Mange	hadde	møtt	opp	for	å	delta,	og	det	ble	en	svært	vellykket	markering	av	jubiléet.	Vi	lar	
bildene	tale	for	seg.

Nok å gjøre i Tag Bar.

Lasse og Trude ser ikke helt overbevist ut.

Blide Frænadamer.

En villstyring og en 
villstryning.Det var fullt øs til langt på natt og mange glade mennesker.

VI TAR HAND OM DIN HARLEY
Trimning • Renovering • Service • Reservdelar

Besök gärna vår webshop:

Gjuterigatan 16 • 652 21 Karlstad • Sverige
Telefon +46 54 87 65 30
info@coopers.nu • www.coopers.nu

Approved                               Center



SuperRally 1991. Foto, Åsmund Lindal.

Late Summer Run, 2003, Åndalsnes.
Foto, Åsmund Lindal.1997. Foto, Steinar Settemsdal.

Sverigetur 1992.Foto, Kurt Brevik.

1998. Foto, Steinar Settemsdal.

Fra 1998. Foto, Steinar Settemsdal.

Superrally, 1991. Foto, Åsmund Lindal.

Ratbike på Hellerudsletta på åttitallet.Foto, Åsmund Lindal. 1999. Foto, Steinar Settemsdal.

Noen år siden. Foto, Sondre Dagfinnrud.
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Odaln. Foto, Sondre Dagfinnrud.
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Det kom noen små regndråper 
i løpet av dagen, men ikke verre 
enn at jakken ble tatt på igjen 
noen	minutter.	Her	var	det	Ride	
in	Bikeshow,	hvor	alle	sykler	som	
ankommer	plassen	er	med.	Det	
premieres	i	flere	klasser.	Var	man	
tørst eller sulten var det kaffe, 
brus, vårruller, pølser og mye 
annet	å	få	kjøpt.	Det	var	også	
muligheter for prøvekjøring av 
Victory	og	Indian	hos	Polaris	Ver-
dal.		Bikes	AS	og	Harley	Davidson	
Trondheim var representert med 
stand.	Her	kunne	man	kjøpe	klær	
og utstyr til messepriser, og de 
hadde også tatt med seg noen 
sykler.	

Det kom cirka 850 motorsykler 
på	Bikefest	2016.	Dagen	ble	av-
sluttet med en fellestur som gikk 
rundt Byneset via Klett og til 
«Bænken»	i	Buvika.	Gil	Edwards	
med band underholdt med blues-
rock	og	alle,	både	to-	og	firbein-
te,	så	ut	til	å	kose	seg.	

Søndag den 29. mai var det som seg hør 
og bør Bikerjournalens Bikefest i Trond-
heim igjen. Dette foregikk som vanlig ved 
Trondheim Spektrum. Været var egentlig 
helt ok for kjøring, med rundt 15 grader 
og overskyet.  

Tekst/foto: Marianne Lundstrøm

Gil Edvards med band på scenen. Folket koste seg i t-skjortetemperatur.

Vinnere Ride-in Bikeshow 2016
Chopper:						 2016	amatørbygg.	Eier:	Morten	Lund
Custom:								 1980	Moto	Guzzi	V50.	Eier:	Jan	Johansen	
Backstreet:						1973	Harley-Davidson	Sportster	bobber.	
 Eier: Thomas Sand
Streetfighter:		 2003	Harley-Davidson	V-Rod.	Eier:	Kim	Gangåsseter
Touring:											2016	Road	Glide	bagger.	Eier:	Jan	Westgård
Veteran:									 1968	BSA	Firebird	Scrambler.	Erik	Gangåsseter
Original:									 1973	Honda	CB	350.	Eier:	Inge	Langholm
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Vått	ble	det	innimellom	og	dette	
skyldes været som ikke helt var 
like feststemt som de rundt 100 
deltakerne, som kom fra nær og 
fjærn på stive rammer av ymse 
slag.	Her	var	det	samlet	alt	fra	
gamle amerikanske sideblåsere, 
engelske sykler til mer nyere 
og	sofistikerte	bygg.	Alle	med	
sin	egen	sjel	og	ynde.	For	de	av	
dere som ikke har vært på Leira 
Camping,	anbefales	det	å	ta	turen	

dit, enten det er Stivramme 
Rally	eller	ikke.	Campingen	
ligger idyllisk til ved vannkanten, 
innerst i Strondefjorden, et par 
tre	kilometer	fra	Fagernes.	Fine	
hytter av brukbar standard, og 
gode fasiliteter både på selve 
området	og	rundt.	Du	finner	
blant annet et kjøpesenter og pol 
i	gangavstand	fra	campen.	

Hogtech på besøk
Selve ”Gudfaren” i det norske 

chopperbyggemiljøet, Gard 
Solberg var tilstede og stilte 
velvillig opp både på bedømming 
av	syklene	og	selve	premieringen.	
Gard delte rundhåndet ut 
både byggetips og mange gode 
historier fra et langt liv innen 
chopperkulturen.	Vi	er	utrolig	
heldige som har slike som 
Gard	rundt	oss.	Hogtech	fra	
Sverige var også tilstede med 
Lasse ”Greven” og Sam, samt 

deres	representant	i	Norge,	
Stig Lysbakken fra Hamar Bike 
Store.	Hogtech	trenger	vel	ingen	
nærmere presentasjon da syklene 
de produserer nesten er blitt 
en	norm	innen	chopperbygging.	
De hadde en bra stand hvor 
treffdeltakerne kunne se og 
beundre	to	av	deres	mange	flotte	
og gjennomtenkte choppere, 
snakke sykkelbygging med gutta, 
og kanskje sikre seg Hogtech 

klær,	en	chopper	eller	en	ramme.	
Den som bare hadde hatt rundt 
en	halv	million	ekstra	å	avse.

Mye fint
Vi	koste	oss	gjennom	helga	
med å gå rundt og se på alle 
de forskjellige syklene som sto 
linet opp, en stor variasjon av 
årsmodeller	og	stilarter.	Det	er	
utrolig hva enkelte får til, og det 
er gøy å se hvor gjennomført 
en	god	del	av	syklene	er.	Det	
var kunstferdige lakkeringer 
med	flotte	motiv,	pinstripes	og	
intrikate	mønster.	Og	kanskje	
det	flotteste	av	alt	er	at	disse	
syklene faktisk blir kjørt til og 
fra	treff	og	utstillinger.	En	god	
del nyere amerikanske sykler 
kom også, men disse måtte pent 
stå på egen parkering utenom 
stivramme	syklene.	De	hadde	jo	
fjæringsrammer	må	vite.

Stinn brakke
Musikken	i	år	ble	fredag	
besørget av Trubaduren Bent 
som behendig loset oss gjennom 
en musikalsk reise fra 60-årene 
og	frem	til	i	dag.	Lørdag	sto	
Dolls´n Girls på scenen, og de 
gutta ga virkelig alt og til en så 
og si overfylt sal, som forøvrig lå 
inne	i	selve	resepsjonsbygningen.	
For egen del må det sies at 
jeg tror dette bandet hadde 
gjort seg mye bedre i friluft i 
et større festivaltelt, for det 
blei virkelig trangt om saligheta 
inne	i	festsalen.	Jeg	bør	vel	også	
sende en aldri så liten takk gutta 
i	Inches	MC,	som	satt	og	sang	
utenfor hytta si stort sett hele 
helga,	og	for	knallgod	eggelikør.

Lite damer
Tradisjonen	tro	(om	dette	kan	
brukes etter kun ett foregående 
treff)	var	det	dessverre	lite	
damer	på	treffet	også	i	år.	Noe	
som resulterte i at vi gutta kunne 
bruke mesteparten av tida til 
å prate sykkelbygging, servere 

enkelte røverhistorier og nyte 
en lettere bevertning av diverse 
«fludium»,	men	dette	i	ordnende	
former	selvsagt.	Vi	var	jo	på	treff.	
På minussiden må det nevnes at 
det dessverre ikke ble servert 
frokost på søndagsmorgenen, 
som	var	lovet.	Denne	måtte	
derfor inntas på nærmeste veikro 
på hjemveien, noe vi syntes var 
synd.	Til	slutt	vil	jeg	komme	med	
et aldri så lite tips til neste års 
treff, for jeg regner med det blir 
stivrammetreff	også	i	2017.	Få	
satt opp et øltelt med grill et lite 
stykke fra der syklene sto, så er 
treffet	komplett.	Jeg	gleder	meg	
allerede	til	neste	år.
Tusen	takk	for	et	flott	og	
gjennomført treff, ingen glemt 
ingen	nevnt.

Fra det høye nord, via Trondheim, over 
Dovre og videre over Valdresflye, som 
forøvrig lå godt skjult i regn og tåke så 
tjukk som graut, tok undertegnede seg 
frem til Nordisk Stivramme Rally. Dette 
var det andre i rekken, som også i år ble 
arrangert på Leira Camping i vakre og 
ville Valdres. 

Tekst/foto: Jostein Mo Anderssen
A still running old English gentleman.

Fra utdelingen av publikumsprisen, Gard Solberg intervjuer vinneren.

To av initiativtakerne for stivrammerallyet, Endre og Kenneth.

Mye fint å se på.

Kommentarer er vel 
i grunnen overflødige 
eller hva Johnna.

Avdelingen for de distingverte.

Ikke noe å si på stemningen.

Old school meets New school. Vinneren av publikums prisen.
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Vaskeplasser var det 
lite av men JK’n var 
løsningsorientert.....

Sam og Lasse (til høyre) 
fra HogTech, Sverige.

En av de flotte syklene 
som sto utstilt.

Flott Panheadchopper, made by HogTech..

Uheldig kar fra Sioux Mc,  Bagasjen tok fyr sør om Dombås. Stivrammer på Engelsk og Amerikansk.

Panhead, Shovel eller Evo 
. Det er bare å velge.

Utenfor klubbhuset til Riggen MC. Syklene linet opp før avgang.

Fra hjemturen. 
Valdresflye var en kald 
og våt opplevelse.

Turen	startet	fra	Riggen	MC	
i Trondheim, og gikk med 
Flakkferga over til Fosen, og 
videre	innom	Rumble	MC,	
før turen gikk via Brekstad 

og til Orkanger og tilbake til 
Trondheim.	Klubber	som	Rig-
gen	MC,	Inant	MC,	Rumble	
MC	og	Holy	Riders	var	blant	
deltakerne.	Været	var	ikke	det	

beste, med bare seks grader 
og regn med innslag av hagl til 
tider.	Men	bikerne	i	Trøndelag	
er vant til å kle seg, så dette 
var	ingen	hindring	for	å	kjøre.	

Vi	har	noen	bilder	fra	starten	
siden undertegnede ikke 
hadde helse til motorsykkel-
kjøring	i	slikt	vær.

Fjorden rundt er en fast tradisjon i Trondheimsområdet, og til tross for dårlig 
vær, møtte folk opp, iført godt med klær og regntøy.

Tekst/foto: Marianne Lundstrøm
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har aldri vært noe tema gjennom H-DOCN’s 30 år. Jenter som både
kan skru og vri på en gassholk har vært vårt «varemerke» så lenge jeg
kan huske. Hvem minnes ikke den tida da enkelte biker-berter gikk
rundt med «Property of ... » på ryggen? Vi får tro at perioden med 
hvit slavehandel er gått av moten i hele bikermiljøet.

Bildene er tatt på Midsummer Run på Valle i 2002 og SuperRally 
på Hunderfossen i 1991.

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 presen-
teres med et lite smil og i beste mening!

Åsmund Lindal – HDOCN-medlem siden 1987.

Gallerier.2016.qxp_Gallerier.2007  17.06.16  08.50  Side 3
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Bikershop på Nardo i Trondheim hadde sesongåpning med åpent hus og gode priser 
til kundene den første hele helga i mai. Bikershop har også rabatt for H-DOCN-
medlemmer.

Tekst/foto: Marianne Lundstrøm

Været	slo	til	fra	godsida,	Det	var	hele	19	grader	og	sol	fra	blå	himmel.	Oppmøtet	var	bra,	og	Siv	og	gjengen	serverte	kaffe,	kaker,	vafler	og	grillmat	
til	alle	besøkende.	Folket	koste	seg	i	sola,	handlet	det	de	måtte	trenge	etter	vinteren,	og	etterpå	ble	det	tur	til	Bænken	i	Buvika	som	er	et	kjent	
møtested	for	motorsykler.	Den	ligger	ved	YX-stasjonen	i	Buvika,	like	utenfor	Trondheim.	På	søndagen	arrangerte	de	blåtur	for	de	som	ville	være	
med	på	det.	Et	bra	tiltak	for	motorsykkelfolket.

Sykkelparkering ved Bænken, YX i Buvika.Eva Sætre fra Ålesund og mannen var på Trondheimstur for service på 
Triken, og besøk hos dattra og stakk innom Bænken.

Trivsel i sola ved Bikershop.



Men	etter	hvert	kom	vi	oss	
på	rett	spor	igjen.	For	å	finne	
frem,	tastet	vi	inn	Alcaniz	som	
bestemmelsessted, og trodde 
jo at et slik arrangement skulle 
være	skiltet,	men	der	tok	vi	feil.	
Da vi kom dit måtte vi spørre 
oss	frem	til	Motorland,	siden	
det	ikke	var	skiltet.		Da	vi	kom	
frem til treffplassen, ble vi guidet 
til en svær parkering, der vi 
fikk	transport	til	bagasje	og	to	
personer.	Resten	av	oss	måtte	
gå	inn.

Flyktningeleir 
Vi	hadde	betalt	700	euro	for	å	
få	ligge	på	VIP	området.	Ferdig	
oppslått telt med madrasser, 
dyner	og	puter.	Luksus	trodde	
vi.	Vi	fikk	tildelt	telt,	i	noe	som	
lignet	en	flyktningelandsby.	
Der var det kort veg til toalett 
og dusj, men der stopper vel 
dessverre	det	positive	om	VIP	
området.	Dårlig	renhold,	tomt	for	
papir, tomt for vann i dusjen når 

vi	fant	ut	at	det	skulle	dusjes.	Ikke	
en eneste plass å få kjøpt noe 
mat og drikke, da måtte vi inn på 
festivalområdet.	Ok,	tenkte	vi,	og	
ruslet avgårde, og det var nesten 
15	minutter	å	gå	fra	VIP	området	
til	festivalområdet.	Dette	syntes	
vi var alt for langt, med tanke 
på	at	vi	var	VIP.	Vel	inne	på	
festivalområdet, var det tre store 
telt med scener og musikk, og en 
utescene.	 
Her ble det solgt drikke i alle 
telt,	øl,	vin	og	brennevin.	Utvalget	
av	brennevin	var	bra.	 
Musikklogistikk	var	så	som	så.	
Det ene bandet overdøvde det 
andre, og du hørte ikke noe 
skikkelig.	Matservering	var	i	egne	
boder,	i	utkanten	av	området.	
Ikke så mye å velge i, men greit 
nok.	 

Dårlig info
Prisnivået var vel sånn midt 
på	treet.	3	euro	for	stor	pils	
0,33l, 6 euro for dram, 5 euro 

for en bagett og 8 euro for en 
hamburger.	De	hadde	også	en	
restaurant som solgte dagens 
middag og frokostbuffé for 13 
euro,	men	det	fikk	ikke	vi	med	
oss	før	på	søndagen.	Det	var	
dårlig	info	rundt	på	området.	
De hadde en stor handlegate, 
der det gikk an å kjøpe mye dill 
og	dall.	Været	kan	en	ikke	gjøre	
noe	med.	Det	var	sol,	cirka	12-
15	grader	og	sur	vind.	Så	vi	ble	
solbrente	mens	vi	frøs.	Vi	var	
jo tross alt i Syden, så shortsen 
måtte	på.	 
 
Språkvansker
Vi	møtte	også	på	mye	
språkvansker.	Veldig	få	skjønte	
engelsk, og det ble mye 
misforståelser.	Så	det	burde	
arrangørene	tenkt	litt	mer	på.	
Også	transport	til/fra	byen,	
for de som ville se litt mer av 
Alcaniz	var	et	problem.	Vaktene	
skjønte ikke helt at vi ville ha 
taxi,	og	når	de	omsider	ble	

tilkalt,	kom	de	ikke.	Vi	måtte	ty	
til	pirattaxi	for	å	komme	oss	inn	
til	sentrum.	I	etterkant	har	vi	lest	
på nettet at det var cirka 6500 
deltakere, noe som gjør dette 
til et lite SuperRally, på et alt for 
stort	område.	Vi	har	også	hørt	
i ettertid at det var mange som 
hadde pakket og reist tidligere 
enn planlagt, på grunn av at 
treffet	var	så	dårlig	arrangert.	
Noe	vi	også	gjorde. 
 
Konklusjon: Dårlig treff, dårlig 
kommunikasjon, dårlig logistikk, 
dårlig	plassering	av	VIP	område	
og	dårlig	renhold.	Men	vi	gjorde	
det vi kunne for å holde motet 
oppe	og	ha	det	kjekt.	Og	kjekt	
hadde vi det, det kjentes i alle fall 
på	kroppen.	Og	vi	gir	oss	ikke,	
for SuperRally 2017 i Tsjekkia er 
under	planlegging.
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Vi	som	reiste	var		Runar	Haugen,	
Geir Urnes, Terje Øye og Andor 
Milde	fra	Høyangbjørn	MC,	
Høyanger, Frode Solstrand og 
meg	selv	fra	Fumble	Heads	MC,	
Nordhordland,	samt	Dag	Fjellsbø	
fra	South	Cruiser	Riding	Club	
Norway,	(bosatt	i	Høyanger.)	
Alle vi valgte i år å støtte Bjørn 
Kjos	og	Norwegian	og	fly	ned	til	
Alicante, der vi samlet troppene, 

siden	vi	reiste	hver	for	oss.	
Runar skulle innrede nyinnkjøpt 
leilighet, Geir og Terje ville hjelpe, 
men tror det ble mest pils, Dag 
og Andor ville besøke Henrik 
Fjellsbø, også i Høyangbjørn 
MC,	som	var	på	ferie	der	nede	
sammen med sin bedre halvdel, 
Carina	Mørch	Røysland.	(Hun	er	
forøvrig	medlem	i	MC	musene	
fra	Vestfold.)	

Koneplusspoeng
Vi	hadde	alle	våre	gode	grunner	
til	at	vi	brukte	fly	til	treffet.	For	
egen del var dette best, siden 
jeg	da	kom	meg	hjem	til	17.	mai,	
noe som ble satt pris på, både av 
kone	og	2	gutter. 
Jeg liker å tro at jeg vant tilbake 
litt ”konepoeng” med den 
løsningen, i og med at jeg mistet 
en hel del ved å bestille reisen 

uten	at	hun	viste	det.	
Vi	leide	oss	en	ni-seter	Ford,	
som	ikke	kostet	så	mye.	1000	
kroner	pr.	hode	holdt	til	leie,	full	
ekstra forsikring, bompenger 
og	drivstoff	tur/retur.	Vi	startet	
i Torrevieja og holdt oss til 
motorveien hele veien, bortsett 
fra en feilkjøring som gjorde at 
vi	havnet	inn	i	Valencia	sentrum,	
til	sjåførens	store	fortvilelse.	

Super Rally 2016 ble arrangert i Spania, 
nærmere bestemt i Alcaniz, ca. 3 timers 
kjøring vestover fra Barcelona. Det var 
Harley Davidson Club Aragon som var 
vertskap, og de hadde booket et svært 
område som blir kalt Motorland Aragona. 
Her kjøres både Moto-GP, Formel 1, 
Dragrace og alt annet med motor og fart.  

Tekst: Kim Reknes

Bikes.Foto, Kim Arne. Siden det var litt språkproblemer, og 
vanskelig å skaffe rullestol, gikk Runar 
Haugen til innkjøp av en trillebår, så vi 
fikk med oss Dag Fjellsbø med rundt 
på treffet.Andor Milde, Dag Fjelsbø (i 
Trillebår) Runar Haugen (Trill

Ved Ankomst hovedinngang. F.v Kim Arne, Terje Øye, 
Geir Urnes, Runar Haugen. Foto Frode Solstrand.

Glimt fra byen.Byen.

På taktererassen hos Runar Haugen 
før noen av oss starta reisa nord til SR. 
Henrik Fjellsbø, Kim Arne, Terje Øye (på 
krakk) Andor Milde, Carina Røysland, Dag 
Fjellsbø, Geir Urnes og Frode Solstrand. 
Foro, Runar Haugen.
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Denne gangen hadde godt og vel 350 motorsyklister tatt turen, og det 
var	mye	lekkert	å	se	på	rådhusplassen.	I	tillegg	til	alle	på	motorsykkel,	
kom	det	også	mange	andre	som	ville	se.		Ikke	minst	var	arrangementet	
en hyggelig opplevelse for de reisende med cruiseskipet som lå i 
Ålesund	denne	dagen.

Kortesje
Som vanlig var det utstilling og premieutdeling før man stilte opp til 
kortesje.	Det	var	en	svært	lang	orm	av	motorsykler	som	kjørte	ut	av	
byen	og	til	Ålesund	motorsykkelklubb	sine	lokaler	i	Spjelkavik.	Senere	
møttes	mange	av	oss	til	motorsykkelens	natt	på	Teaterfabrikken.	
Rockebandet Pole Position kan sine saker og sørget for godt trøkk 
utover	natta.	Takk	til	Gange	Rolv	MC	og	Ålesund	motorsykkelklubb	for	
nok	en	vellykket	dag.		

Den 21. mai var det nok en gang tid for 
å feire motorsykkelens dag i Ålesund. 
Arrangementet er et årlig resultat av 
godt samarbeid mellom Gange Rolv MC 
og Ålesund motorsykkelklubb. 

Tekst/foto: Margareth Krumsvik

En og annen rullator var også innom, men disse deltok  ikke i kortesjen.

Bugatti.

Det strømmet stadig til flere. Mye fint.

VIP camp, Foto Frode Solstrand.

I Byen. fv. Geir Urnes, Kim Arne 
Reknes, Foto Frode Sol.

Tøff. Foto, Kim Arne.

God Stemning i en av øl-teltene. 
f.v Frode Sol, Runar Haugen, Geir 
Urnes, Terje Øye.

Flyktingeleiren, eller også kalt VIP- leiren

Som yrkessjåfør gjennom hele livet, måtte jo Frode se på desse bilene.
Foto, Kim Arne.

Striptease på hovedscene.
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)
Navn Hvor Tlf.
Jens	Annfinsen																			 Finnmark																																											 91611334

Geir	«Benzin»	Henriksen	 Troms																																														 	99723612

Laila Helnes  Troms                                                90916618

Bård	«Skalle»	Markussen																											Troms																																															 	47331080

Erling «Bille» Berntsen                               Salten                                                90520050

Knut	Are	Isaksen																																			 Nordland	/	SørTroms																					 97135109

Jostein	Mo	Andersen																												 Helgeland																																									 90953289

Cato	Andreassen																																				 Mosjøen																																										 45993844	/	41423728

Per	Ole	Tranås																																					 Namsos	/	NordTrøndelag													 91385007

Aage	Eriksen																																								 NordTrøndelag																															 95869200

Øystein	Aa																																											 	Trondheim	/	SørTrøndelag											 99604315

Øystein	Næss																																							 Trondheim	/	SørTrøndelag											 48286890

Åge	Stavsøyen																																							 Trondheim	/	Melhus																						 90672007

Jan	Kjetil	Volden																																				 Molde	/	Kristiansund																					 97976060

Jan	Nerland																																										 Molde	/	Møre	&	Romsda															 97738705

Arild	Kleppe																																										 Molde	/	Møre	&	Romsdal													 41533456

Vegard	Glomstad																																	 Dombås	/	Åndalsnes																						 92227294

Eva Sætre Ålesundsområdet 91331301

Magne	«Aron»	Bakk																														 NordMøre	/	SørTrøndelag													 90772887

Marianne	Lundstrøm																											 Melhus	/	Dombås																												 98871228

Kjell	Arne	Vole																																					 Lom	/	Fjellstrøka	rundt																			 41260774

Hans	Arild	Kalleberg																															 Vestfold																																											 95199230

Ronald Storenes                                 Grimstad                                         97514160

Thomas Lindal                                      Flisaområdet                                  48029529

Stig	Jensen																																														 Bergen	/	Hordaland																						 91857115

Olav	Tveranger																																					 Florø	/	Sogn	&	Fjordane																 45968139

Elin	Bakk																																													 Elverum	/	Hedmark																								 91384050

Vidar	Opheim																																		 Akershus																																											 97073804

Kennet	K.	Kraus																														 Østfold																																														 92884928

Bjørn	Bjørnsen																													 E18	Telemark/	Langsundferga													 91369949	/	91740902

Geir	Mathisen																														 Røros	/	Singsås																															 90979420

Villy	Stølen																																												 Bergen	/Voss/Hardanger																								 93021814								

Godt oppmøte i det fine været.

En lang kortesje som ingen ende ville ta.
Prisutdeling.



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.

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.

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.

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-DOCN-
medlemmer

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.

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

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.

Fritid AS	(på	Jekta	i	Tromsø)	
på	10%.	Gjelder	hele	butikken	
ved fremvisning av medlemsbev-
is.	Karlsøyvegen	10
9015 Tromsø - Tlf: 77686485
www.jobbogfritid.no

Bullfighter AS
www.bullfighter.no	
 Tlf: 21 63 65 46 
Rolf Hofmos gate 20 
0655	Oslo	H-DOCN	med-
lemmer får 25 % rabatt ved 
fremvisning av medlemskort
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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

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

4Bikers Telt 
Original 2-3 pers 
(opp på 20 sek!)

    kr. 1895

NORDIC RUN 27.6 –13.7, 2016

www.nordicrun.dk

Halvarssons 
Cut
kr. 2295

Halvarssons 310 Lady
kr. 3995

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

Beige/rød



Hei alle sammen, ja så var 
tiden der igjen til å skrive 
noen	ord.

Sesongen er nå kommet 
vel igang over det ganske 
land	og	flere	treff	er	
unnagjort for mange av 
oss.	I	Tromsø	arrangerte	
vi motorsykkelens dag 
i et nydelig vær og med 
rekorddeltakelse og 
noen nye medlemmer til 
H-DOCN	ble	det	i	år	også	
og	det	er	bra.

Det neste store treffet 
er	Nord	Norge	treffet	i	

Harstad	helgen	16.	til	19.	
Juni, og derfra bærer det 
rett sørover for å delta 
på	H-DOCN	sitt	30	års	
jubileeum	på	Tretten	den	24.	
til	26.	Juni.

Så får vi se hvor ferden går 
videre	for	egen	del.	Vær	og	
vind	bestemmer.

Dette blir desverre mitt siste 
innlegg som DK-ansvarlig, og 
jeg vil benytte anledningen 
til	å	takke	så	mye	for	meg.	
Har vært noen fantastiske 
år og ett fantastisk gjeng å få 
lov	til	å	jobbe	sammen	med.	

H-DOCN	skuta	går	videre	
og	nye	koster	tar	over	roret.

Ha en riktig så god sommer 
videre, og vi sees helt sikkert 
der	ute	på	veien	en	plass.

Takk	for	mæ.

Skalle.

DK ansvarlig
har ordet

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

For	aller	siste	gang	setter	jeg	meg	ned	for	å	skrive	presidenthjørnet.	
Vemodig	er	det,	men	etter	fem	år	er	det	på	tide	og	la	vervet	gå	
videre	til	en	ny	H-DOCN	diktator.	Jeg	ble	valgt	på	25-årsjubileet	på	
Frya	og	slutter	på	30-årsjubileet	på	Tretten.	I	mellom	disse	treffene	
har det vært utallige treff, en horde med trivelige medlemmer og 
tusenvis	med	telefoner,	meldinger	og	mailer.	Jeg	har	reist	på	messer,	
styremøter,	møter	med	både	våre	Nordiske	samarbeidspartnere	og	
i	den	Europeiske	Føderasjonen.	

Takk	til	dere	medlemmer,	styre	og	stell	for	disse	morsomme	årene.	
Nå	skal	jeg	bare	kjøre	Harley,	dra	på	treff	og	kose	meg	uten	noe	
ansvar	og	oppgaver.	

Når	jeg	skriver	dette,	har	vi	nettopp	hatt	det	nest	siste	møtet	om	
Jubileumstreffet	på	Tretten.	Det	meste	er	på	plass,	og	vi	kan	love	
at	alt	er	lagt	til	rette	for	ei	kanonhelg	for	alle	våre	medlemmer.	
Samarbeidet med plasseier har vært utmerket, og vertskapet 
gruegleder	seg	til	vi	rumler	inn	på	plassen	om	noen	få	uker.		
Starten	på	sykkelsesongen	i	Midt	Norge	har	vært	en	kjølig	
fornøyelse.		Noen	små	turer	har	det	blitt,	men	når	det	er	så	kaldt	
at koldbrannfaren er stor, er litt av stasen med kjøring borte for en 
frossenpinn.	Det	må	da	vel	bli	bedre	utover	sommeren?	
Den	nye	nettbutikken	til	H-DOCN	har	vært	oppe	i	noen	få	
måneder.	Den	er	godt	besøkt	og	leveringstiden	er	rask.	Husk	og	
kjøp	med	et	par	jubileumsskjorter.	De	selges	bare	i	2016!	Link	
finner	du	på	vår	hjemmeside.	www.h-docn.no	.	Der	finner	du	også	
utfyllende	informasjon	om	vervekonkurransen	vår.	Verv	alt	fra	
1-999	medlemmer	og	få	fine	vervepremier.	Husk	at	innmeldingen	
av nytt medlem må inneholde ditt navn, så medlemskontoret får 
registrert	dine	vervinger.	Ta	med	deg	bladet	som	lokkemat	og	verv	
en	Harleyvenn	allerede	i	dag	og	få	et	flax-lodd,	verv	15	venner	og	få	
et	Go	Pro	kamera	til	hjelmen	og	en	t-skjorte.
Takk for meg!

Rannei	Amalie	Bakk	–	Med	ny	tittel:	Ex-president	-		fra	26.06.2016
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HARLEY-DAVIDSON® OSLO

PENT BRUKTE
DRØMMER PÅ LAGERDRØMMER PÅ LAGER
OSLO ER NORGES STØRSTE BY – SKULLE BARE MANGLE 
AT VI OGSÅ HAR HAR DET STØRSTE UTVALGET AV 
KVALITETSKONTROLLERTE, BRUKTE HARLEY-DAVIDSON® 

VI HAR SAMLET DEM PÅ ETT STED, 
KLARE FOR INSPEKSJON OG PRØVEKJØRING. 

VELKOMMEN! 

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.

NST Gardermoen
Oslofjorden H-D Senter
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Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com

Distrikt 2:
Nordland
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jostein.mo.anderssen@gmail.com
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MARGARETH	KRUMSVIK
Mob:	915	42	454
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ANNE	G	KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com

Distrikt 8:
Oslo, Akershus, Østfold

GEORG		TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com

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

Distrikt 7:
Telemark, Buskerud,
Vestfold

THOMAS	MESSEL
Tlf:  479 51 606
Mail:	tyma@hotmail.no

Distrikt 9:
Hedemark og Oppland

CHRISTIAN	HAMSUND
chamsund@online.no
Mob:	97783015

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

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

Hei	godt	folk.
For en vår vi har hatt her oppe i 
nord, det har vært et helt fantastisk 
vær så lang, og som en god 
nordlenning så sitter jeg no her og 
lurer	på	når	straffa	kommer.	For	vi	er	
fostra opp sånn at viss vi har for mye 
godt vær i mai så blir vi staffet for det 
seinere på sommeren, la oss no håpe 
at	det	ikke	stemmer.	
I april var det et veldig vellykket h-d 
cruise med masse hyggelige folk og 
mange nye bekjentskaper og det slår 
meg stadig for et fantastisk miljø man 
er	så	heldig	å	være	en	del	av.	Med	
så mange mennesker på et brett så 
blir helgen gjennomført uten noe 
som helst form for bråk, trur ikke 
det er så mange andre miljøer som 
kan	skryte	av	det	samme.	Klapp	på	
skuldra	våres	for	det.	
I Tromsø gjennomførtes mc-dagen 
med en kjempeoppslutning med hele 
401 motorsykkeler  i paraden dagen 
blei avsluttet med en veldig vellykket 
fest	på	rorbua	i	Tromsø.
No	gleder	vi	oss	veldig	til	
jubileumstreffet på tretten håper det 
er mange som ser sin besøkelsestid 
og	stiller	der.	
Og til slutt vil jeg oppfordre alle til å 
hive seg rundt og verve medlemmer 
til	H-docn	vi	trenger	sårt	flere	
medlemmer.
Ps.	Husk	og	sett	av	siste	helga	i	
august til happeningen i Skatvik for 
medlemmer av h-docn

Klem fra mæ DK-Troms
Laila

Når	dette	skrives	er	jeg	akkurat	
på tur ut dørene for å delta på 
Motorsykkelens	dag	i	Ålesund.		Dette	
kan du lese mer om et annet sted 
her	inne.		Forrige	helg	var	jeg	hos	
Speed	Hogs	på	30-årsjubileum.	En	
trivelig feiring, som du også får lese 
mer	om	i	bladet.	
Jeg har aldri kjørt så lite sykkel som i 
år, kun én tur er det blitt, enda vi er 
kommet	helt	til	slutten	av	mai.		

Nå	når	du	har	fått	bladet	i	hende,	
går jeg derimot ut fra at vi har hatt 
noen varme, deilige uker med masse 
kjøring.	Av	arrangementer	i	vårt	
distrikt,	er	det	nå	Shakin’	Brains	MC	
sitt	årlige	treff	som	blir	neste	ut.	
Hagerock har sin faste plass tredje 
helga i august, og er et must å få med 
seg	for	oss	som	liker	heavy	metal.		
Selv om det ikke akkurat er i vårt 
distrikt,		så	har	Høyangbjørn	MC	treff	
første	helga	i	september.	Et	trivelig	
og velarrangert treff, som det alltid 
er	hyggelig	å	få	med	seg.		Jeg	nevner	
også	vårt	eget	Final	Run,	16.	–	18	
september	hos	Tornados	MC	på	
Kyrksæterøra.		

Følg med på nettsidene våre, på 
Facebookside og på andre varianter 
av	jungeltelegrafen.		Det	var	alt	jeg	
hadde for denne gang, nå skal jeg ut å 
se om jeg husker hvordan man kjører 
sykkel.		

Kjør pent så lenge, vi snakkes!

Margareth

Riktig	god	sommer	folks.
Nå	skjer	det	litt	av	hvert	fremover,	
og i skrivende stund så er det 
Festspillene	i	Bergen.		Steel	
Crusaders	MC	og	Holy	Riders	
MC	arrangerte	Crusaders	Run	24.	
Mai.	Kjøreturen	endte	opp	ute	hos	
Holy	Riders	i	Nordhordaland,	med	
påfølgende	kaffe	og	vafler.	Inntektene	
av	dette	gikk	til	Barnekreftforeningen.	
Enda ett nytt engasjement fra 
mc-miljøet	vi	kan	være	stolte	av.	Jeg	
skal snart pakke og så er jeg snart 
klar for Kuk i Odalen sammen med 
resten av jentegjengen i Hotchpotch 
MC.		Deretter	tar	jeg	en	svipptur	til	
Japan	og	videre	til	Korea.	Kanskje	er	
det muligheter for å leie mc der for 
en	ok	pris.	
H-DOCN	sitt	internasjonale	treff	
på Tretten siste helga i juni skal jeg 
prøve	å	få	med	meg.		For	min	del	
blir det vel en sommerturne i august 
hvor jeg skal få med meg treffet 
til	Sprengstart	MC		5.	–	7.	August.	
Målrocken	i	Årdal	blir	helgen	etter,	og	
regner	med	at	Rallis	MC	er	på	plass.	
Resten	av	sommeren	blir	på	sparket.		
Regner med at invitasjoner til ulike 
treff og fester spretter opp etter 
hvert	utover	sommeren.
 Annual Party 2016 blir arrangert 
helgen	19.	august	av	No	Class	MC	i	
Osvegen	520.	

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å ha 
det	dritgøy	i	Sommer.	

Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik 

I skrivende stund har vi nå tilbake lagt 
en herlig vår med masse aktivitet her 
på	den	sørlige	delen	av	Harley-Norge.	
Vårmønstring	i	Sokndal	ble	atter	en	
suksess med nær 300 sykler, til tross 

Vi	er	i	slutten	av	mai,	og	sommeren	
lar	vente	på	seg.	Allikevel	har	det	vært	
noen dager med kjørevær, i alle fall i 
mitt	distrikt.	1.	mai	med	tur	til	Hydra	
MC,	og	kjøring	til	Drøbak	etter	
kaffeog	vafler	er	blitt	en	tradisjon.	
Har også fått med en nydelig, men 
kald pinse på to hjul i Sverige, en 
liten	tur	til	Midgard	MC	på	fest	og	i	
starten	av	juni	er	det	Moseldalen	som	
står	for	tur.	
Når	dette	skrives	har	to	norske	
byggere nettopp fått heder og 
ære for sine bygg på Allingåbro 
Motorfestival	i	Danmark.	Pål	
Steenersen og Stein Klevhøy tok 
henholdsvis første og annen plass og 
viste igjen at det bygges bra sykler i 
Norge	også.
Treffsesongen står også for tur, og 
det blir blant annet en tur på vårt 
eget jubileum, håper å se riktig mange 
der.	Håper	også	å	møte	flere	av	dere	

Hei Nå	er	vi	her	igjen	med	nytt	
News,	og	når	du	leser	dette	har	det	
vært	1.	mai	og	Vidar	Opheim	har	
trådt til som vanlig med en fantastisk 
H-DOCN-bløtkake	og	frokostbuffet	
oppe	på	Nebbenes	Kro.
Hydra	mc	har	hatt	sitt	1.	mai	run	fra	
klubben og turen gikk som vanlig til 
Drøbak, etter at folket hadde mesket 
seg	med	vafler	og	kaffe	på	klubbhuset.

Tyrigrava	er	også	blitt	offisielt	åpnet	
for mc-folket igjen, noe som er bra 
tilbud for folket i  Oslo og Akershus,  
som kan møtes hver onsdag 
gjennom sommerhalvåret, for se på 
motorsykler, prate tull, skape nye 
bekjentskaper og dele felles glede for 
tohjulinger.

Det har også vært gjennomført 
Nordisk	Stivramme	Rally	i	Valdres,	
hvor undertegnede tok seg en 
dagstur	for	å	sjekke	ut	treffet.	Dette	
er  absolutt noe jeg kan anbefale 
på det sterkeste for alle som har 
interesse	for	stivramme,	chopper/
bobber	og	veteran	mc.	Dette	treffet	
er for alle typer ombygde sykler, selv 
om det er H-D som står i fokus, så 
lenge	du	har	stivramme.	Andre	får	
også delta, men må parkere på et 
annet	sted.

Til dere der ute i mitt distrikt, ta 
gjerne kontakt med meg og kom 
med utspill på hva dere måtte ha på 
hjertet og hva dere skulle ønske man 
kan	prøve	og	få	til	i	H-DOCN-regi	
her	på	Østlandet.	

Nå	er	det	sommer	og	ferietid	og	
bilistene har ikke helt fått opp 
øynene for oss på to hjul enda, noe 
undertegnede	selv	har	fått	erfare.	
Så	alle	lesere	av	News,	drive	safe	og	
ha en fortsatt alle tiders sesong på 
to	hjul.

Georg

Sommeren er her!
O du hildrande du! Deilig tid 
med vind i håret, og frihet på 
landeveien	mot	et	ukjent	mål.	
Fylkessammenslåing	mellom	Nord-	
og Sør-Trøndelag er vedtatt, men 
enn så lenge har jeg og Tommy på 
Berkåk fordelt Trøndelag i mellom 
oss.	Ferietida	er	spekket	med	treff	
og	fester	for	enhver	smak.	Andre	
helga	i	juli	har	Rumble	MC	på	
Fosen	jubileum.	Det	kommer	til	å	
bli	kjempeartig	lag.	Jeg	vil	anbefale	
besøkende å sette av litt tid til å 
kjøre noen av småveiene på yttersida 
av	Fosenhalvøya.	Her	er	det	mange	
perler som ingen vil angre på at de la 
turen	til.	Samme	helga	vil	våre	venner	
i Øst-Trøndelag ha sitt årlige treff, 
Eagles	MC	i	Järpen.
Tredje	helga	i	juli	er	Catfish-helga.	
Her er det duket for jubileum for 
Inant	MC.	Som	vanlig	har	treffet	
godværsgaranti, og 3-4 band står for 
underholdningen.		Plateaktuelle	Kent	
Aune stiller som vanlig som trubadur 
med	sin	møøøøøørke	stemme.	En	
av innslagene, ”the aquavita cage”, 
kan bli en fuktig affære, på mer enn 
en	måte.
Ellers ønskes en heidundrende 
god sommer til alle ute på tur i 
sommerferien.
Anton

Halloen Så var atter et nytt blad 
ankommet med mye godt lesestoff, 
bilder og annet matnyttig for oss 
Harleyfrelste.	Nå	når	dette	skrives,	
er jeg akkurat kommet meg hjem 
etter ei toppers helg i vakre, ville 
og	til	dels	noe	våte	Valdres	på	Leira	
Camping	og	det	2.	årlige	Nordiske	
stivrammetreffet.	(Reportasjen	
derfra	finner	du	inni	bladet	et	
sted)	For	i	år,	kom	jeg	meg	jaggu	
ned	dit	og	fikk	delta,	i	motsetning	
til i fjor da jeg hadde en ufrivillig 
stopp og et alternativt stivramme 
treff	i	Trondheim.	Ikke	for	det,	topp	
det	også.	Jeg	ble	mer	en	godt	nok	
ivaretatt av vår tidligere DK-er  Heidi 
og	Frank	nede	på	Grillstad	Marina	
med både grilling og dertil alt av 
tilbehør, men som nevnt, ikke helt hva 
jeg hadde kjørt sørover for å delta 
på	da.		
Ellers har jeg som før nevnt  kjøpt 
meg arbeide igjen, i form av en 
”ny”	shopper.	Man	lærer	vist	
aldri…  Denne utgaven av arten har 
shovelmotor, men ellers er alt ved 
det	gamle.	Så	mangel	på	vinterarbeid	
blir	det	ikke	på	undertegnede.	

Jaja folkens, da var tiden kommet og 
dere sitter nå med et rykende ferskt 
og	flott	blad	mellom	hendene.	Og	
som vanlig håper jeg dette også faller 
i	smak.	Kan	jo	fortelle	at	når	disse	
ordene sakte men sikkert tastes inn 
så	har	vi	passert	17.	mai	med	noen	
få	dager.	Og	ikke	for	å	skryte,	men	
det må jo nevnes at jeg faktisk sitter 
ute på terrassen på hytta vår og 
ser	utover	havet.	Klokka	er	akkurat	
passert midnatt og jeg sitter å ser på 
et blikkstille hav og sola som enda 
ligger godt i horisonten og vet nå 

EINAR	TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
einartel@gmail.com
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at det er noen måneder før det blir 
mørkt	igjen	om	natta.	Fuglene	kvitrer	
om kapp og rypa går amok i det 
som	er	av	skog	her.	Temperaturen	
er jo godt under tosifret men bare 
utsikten	holder	meg	varm.	Beina	høyt	
og en iskald glasscola som nærmeste 
nabo.	Livet	er	topp	og	vi	har	det	bra	
godt	her	i	landet	vårt.	Kan	jo	fortelle	
litt om en liten tur jeg hadde nedover 
til	Nordland	i	starten	av	mai.	Der	
traff jeg en gammel kjenning, som 
for ikke så lenge siden hadde gått av 
med pensjon , og han tilbringer en 
god	del	tid	på	sykkel	om	sommeren.	
For noen år tilbake ble han frelst når 
det gjelder motorsykkel og havnet 
på	Harley.	Det	var	så	utrolig	godt	å	
høre han fortelle om sine opplevelser 
i miljøet, om hvor velkommen han 
følte seg blant skjeggete og tatoverte 
mennesker.	Det	var	som	å	være	en	
del	av	en	stor	familie	fortalte	han.	Og	
må jo si det føltes godt å høre, man 
blir	stolt	av	sånt.	Nevner	ikke	navn	
men hvis dere treffer en smilende 
og syngende mann fra Hamarøy, så 
vet	dere	hvem	det	er.	I	vårt	miljø	er	
det er ikke så nøye om hvem du er 
eller	hvor	du	kommer	fra.	Det	som	
gjelder	er	at	du	kjører	sykkel.	Så	
fortsett å vær gode venner og familie 
for	hverandre.		Og	alle	synes	det	er	
fint	at	man	hilser	på	hverandre	og	tar	
seg tid til en prat over en kaffe eller i 
mitt	tilfelle,	en	cola.

Ha en super sommer og kjør 
forsiktig	,	så	sees	vi	plutselig.

En fornøyd og skjeggete hilsen fra 
bukkeskjegg.

Tradisjonen tro må det vel ryddes 
kraftig i garasjen til våren…
Ellers planlegges det en del 
turer og treff, men ettersom jeg 
ble ”oljeramma” og midlertidig 
statsansatt,	(i	NAV),	begrenses	
valgene	noe.	Men	pytt-pytt,	turer	skal	
det nok bli en del av, bare kanskje 
ikke så mange og vidløftige som først 
antatt.	Ellers	har	jeg	møtt	en	god	del	
sykler etter veien på tur hit eller dit 
men, dessverre noen av disse fant 
aldri	veien	hjem.	Dette	er	veldig	trist	
og beklagelig, så vær så snill at i alle 
fall	du	kjører	med	hodet.
Jostein.

Hallo	godtfolk	.
Da er sesongen godt i gang over hele 
landet, og med det fantastiske været 
vi har hatt, 
i alle fall her på Østlandet, er for 
egen	del	cirka	550	mil	unnagjort	alt.
Nå	er	det	bare	å	se	frem	mot	
jubileumstreffet	og	flere	hyggelige	
sammenkomster og treff i løpet av 
sommeren	.

Jeg etterlyste om det var noe 
interesse for kaffekvelder eller 
kveldsturer i distriket i uka i siste 
blad, men siden jeg ikke hadde lagt 
ved kontaktinfo, har det vært stille på 
mailen.	Både	den	og	mobilnummer	
er øverst her nå, så hvis det er noen 
interesse for dette, send meg en sms, 
slå på tråden eller send en mail, så 
kan	jeg	fikse	et	sted	vi	kan	møtes.
Når	dette	kommer	på	trykk	er	
Family Run som vi arrangerer her i 
Hedmark for første gang
 vel overstått og jeg regner med det 
blir	en	kjempesuksess	.	

Det var det for denne gang , plutselig 
er	jeg	tilbake	i	et	News	nær	deg.	
Drive safe…

Thomas

for	lav	temperatur	.	I	Stavanger	ble	
det		tradisjonelle	1.	mai	Jæren	Rundt	
og Gipsy Jokers Run avholdt med 
god deltakelse på 2000 deltakere og 
130	Harleyer	i	kortesje	fra	Verven.	
Nytt	av	året	var	Motorsykkelens	
Dag i Stavanger som ble arrangert 
av	Custom	Garage	første	helgen	i	
mai.	Det	ble	en	kanonsuksess	med	
25 grader og med over 300 sykler, 
mesteparten	Harley	Davidson.	Her	
var	Twin	Thunder	representert	med	
demokjøring.	Ascom	laget	et	Kuult	
ute-kontor og solgte deler under 
åpen	himmel,	kun	med	Laptop.	Holy	
Riders kom med stand og hadde med 
sin Dynobenk, slik at de som ønsket 
kunne teste hvor mye Hk de hadde 
og	ikke	hadde.	Vi	i	Custom	Garage	
satser på å gjøre tradisjon av dette 
og også øke antall stands med masse 
aktiviteter	til	neste	år.

Det tradisjonelle og 24th Hog Run 
ble avholdt med suksess selv om 
værgudene	ikke	var	i	godt	humør.	
Rundt 150 Harleys møtte opp på 
oljemuseet i Stavanger og kjørte 
årets	Run.	Det	gledelige	var	at	dette	
igjen	ble	gjennomført	uten	uhell	.	
Well	Done	DC,	Stavanger.

Når	vi	nå	går	inn	i	sommermånedene	
forsetter det Harleylige liv og 
arrangement som Harley Riders 
30års jubileum , Roligheden H-D 
Sørlandstreff, Hamburg Harley 
Days,	og	ikke	minst	Norway	Rock	i	
Kvinesdal	er	verdt	å	merke	seg.	Ellers	
er	det	bare	å	komme	til	Custom	
Garage i Hillevåg for en hyggelig prat 
og	kaffe	hver	torsdag.	

Ride	On.	Ride	Safe.

DK	Einar.

på andre treff og arrangementer 
rundt om i det ganske land, husk 
arrangørene	gjør	det	for	oss.
 
Ta	kontakt.	Plutselig	ses	vi.
Terje Randem 
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Bikermona.Foto, Anne Grethe Klungervik

Campingliv i Tyskland.Foto Skalle.
Innsendt av Marianne Lundstrøm.

Tradisjon 1.mai tur rundt Trondheimsfjorden. Arrangeres av Stjørdal MC. På bildet,  

leder i  klubbens tur komite,  Ulf Knudsen.  Bildet tatt rett etter Skarsundbrua. . Ikke helt fritt for mygg, Finland.Foto; Skalle

Fin knuckle. Mosten 2015. Foto, red..

Foto, Magne Leon Larsen.

Kjekke karer på Motorsykkelens dag Tromsø. Foto, Laila Helnes.

Foto, Jostein Mo Anderssen.
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