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Dette er min 69 chopper med 1200 shovel. Stuket er det samme
som da jeg kjøpte den, men har byttet en del da det som var ikke
fungerte. Blant annet demperne bak, disse passer chopperen bedre for
utseendet og den har også fått ny lakk på skjermer og tank. Jeg fikk
flytta ned skiltet på sideveska, det også for utseendet. Det hang bakerst
på skjermen før.
Byttet også styre da det gamle heller ikke passet inn i det store bildet.
Dette er slikt jeg styrer med, kjøper, modifiserer og noen ganger
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beholder jeg syklene og andre ganger selger jeg. Denne må jeg kanskje
vurdere å selge på grunn av ryggen, da den blir drøy på langturer når
man har dårlig rygg. Så kanskje blir det en Electra eller Road King som
jeg kan modifisere litt etter hvert. Det hadde passet meg bedre.
Hilsen Jonny Benjaminsen fra Kyrksæterøra.
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7. – 9. oktober, Twin Riders MC, Sykkylven, arrangerer Haustfest
på klubbhuset. Info: Per Sindre: 926 08 581

3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset i
Øverskreien.
Info: Svein Olav: 90982610

15. oktober Fumble Heads MC arrangere høstfest på lokale
pøbben i Knarvik, Live musikk med Juicyfur. Lokalt rockeband i
Deep Purple stil. Cc: 150kr Klubbhuset på Eikangervåg blir åpent
hele helgen. Info: Kim Arne 92 815 915 / Frode 40 722 652

26. – 28 mai 2017. NOMCK feirer 40 år og det er 30-års
jubileum for Kuk i Odaln. Det blir fullt trøkk på skytterhuset
hele helga. Info: 40066563

15. oktober. Hawgs MC feirer sitt 34-års jubileum i klubbhuset i
Øverskreien. Info: Svein Olav: 90982610 www.hawgsmc.no

28. oktober 2017. NOMCK har Høstfest på Skytterhuset i
Odalen. Info: 40066563

22. oktober. Spiders MC, Åsen arrangerer den årlige Grisfesten i
klubbhuset i Hopla.
29. oktober 2016. NOMCK har høstfest på skytterhuset i
Odalen. Info: 40066563
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Hei der ute!
Det lakker og lir ubønnhørlig
mot vinter, og her på
Østlandet har vi hatt en
fantastisk høst. Uke etter
uke med temperaturer
opp mot tjue grader, og
sesongen er ikke slutt enda.
Fremdeles melder Yr fine
dager fremover. Det er bare
å nyte, for vi vet alle hva som
kommer. Og ingenting kan
slå en motorsykkeltur i fint
høstvær med fine farger.

5. November, Høstfest hos Dozer MC, i klubbhuset, Saga
Nærlingspark, Arneberg.
Info: Frode: 901 62 429 Torger: 915 97 901

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.
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Manusfrist
12. oktober
Neste Harley-News
kommer ut ca.
9. desember
Forsidefoto:
Red.

Vårt jubileumstreff på Tretten
i Gudbrandsdalen ble en
suksess, med rundt 300
besøkende og flott stemning.
Egil og hans crew på Tretten
Kro og Motell gjorde sitt
ytterste for at alle skulle

trives, årsmøtet ble effektivt
avviklet som vanlig med Åge
Stavsøien som møteleder.
Vi fikk oss en ny president
som skal lede klubben trygt
gjennom de neste årene.
Velkommen i ny jobb Vidar
Opheim.
Når nå dette skrives er det
like før det braker løs på
Final Run på Kyrksæterøra
hvor det blant annet er
styremøte, der det nye styret
skal konstituere seg. De vil
bli nærmere presentert i
neste nummer av News. Og
selv om Yr har en tendens
til å angre seg når de melder
fint vær, så langt er det flotte
værmeldinger.
Mange har sendt inn bilder
og artikler til bladet denne
gangen og, og jeg takker
så mye til dere som tar
dere tid til å bidra. Sitter
du der med en fin tur i
friskt minnet og noen gode
bilder, så nøl ikke. Det er
spennende å lese om hva
dere har drevet med gjennom
sesongen, og artikkelskriving
er fine vintersysler. Fine
motorsykkelturer går aldri ut
på dato. Tusen takk også for
mange fine kalenderbilder.

Jobben med å lage denne
begynner så snart dette
bladet er i trykken.
Husk også adresseforandring
om du flytter. Det gir oss
mye pes og detektivarbeid å
lete opp nye adresser til alle
returbladene vi får. Er du ikke
registrert med mailadresse
hos oss, så send gjerne en
mail til medlemskontoret@hdocn.no så legger vi den inn.
Da er det lettere for oss å
informere om stort og smått
som skal skje i klubben.
Vi kommer også til å være på
plass med medlemskake
og vervebrosjyrer på Oslo
Motorshow i oktober. I år
er det bare et lite utvalg av
foreninger som får delta, og
vi var heldigvis blant de
utvalgte. Følg med på
Facebook og hjemmesida for
ytterligere informasjon.
Bruk høsten og vinteren til
å besøke andre bikere, og
det finnes også flust med
vinterfester og barheng om
du blir angrepet av PMS, og
trenger å tilbringe tid med
likesinnede.Vi kommer også
til å fortsette å jobbe med å
prøve å få til en medlemstur

til USA. Følg med.
Til sist vil jeg minne alle
medlemmer der ute at om
du har en kompis eller ei
venninne som kjører Harley
og ikke er medlem hos oss,
til å kjøre på med verving.
Vi vil bli flere, og jo flere vi
er, jo sterkere står vi. Det
enkleste er å gi de linken til
å melde seg inn på nett, du
finner den på hjemmesida
vår, www.h-docn.no Det
funker også å sende en
mail til medlemskontoret,
mailadresse litt lenger opp på
sida her.
Så da godtfolk, til vi ses igjen
gjenstår bare å ønske dere
en fin høst og vinter.Vi høres
igjen på desember. Julegavene
kjøper du selvfølgelig i
nettbutikken vår, link finner
du på hjemmesida.
Tudeli…..
Redaktøren.
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Anne Grethe med neste generasjon på treff.

Sprengstart MC fra Klæbu er viden kjent
for at de arrangerer bra treff og fester,
og deres treff dette året var ikke noe
unntak fra denne regelen. De hadde også
værgudene med seg på sin side, med bare
litt yr på lørdagen, og temperaturen var
på vanlig trøndersommervis.
Tekst/foto: Elin Bakk
Det vil si at man beholder
ullundertøyet på, hele helga.
Allerede tidlig på fredag begynte
teltplassen og fylles, men dette
året kom ikke de første før på
torsdag. Det kan være hardt å
være treffarrangør noen ganger
når folk kommer på tirsdag/
onsdag, og det gjerne er noen
som ikke klarer å komme seg
derfra før på mandagen tidligst.
500 personer hadde tatt turen
til Klæbu denne helga. Selv hadde
jeg fridd til Store, og fikk sove
under tak, da jeg erfaringsvis
vet at etter å ha sovet ei helg
på bakken når tempen bikker
under ti grader, straffer seg med
dårlig kropp i dagevis etterpå.
Og siden jeg hadde tatt på meg
sommerjobb, tok jeg ikke sjansen
på det.
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Gigawok
Heldigvis har de en stor bålplass
der man kan varme seg, knytte
nye bekjentskaper, og snakke
med gamle kjente. En annen
ting som er blitt en tradisjon
på Sprengstart sine treff er
gigawok. Det settes opp en stor
wokgryte på en bil, og da mener
jeg stor. Når den startes opp
for å produsere wokgryte er
køen på plass raskt. Ikke på noe
treff har vel bikerne spist så mye
grønnsaker som i Nideng. En
skikkelig sunn gjeng. De serverer
også hamburgere og annen
grillmat for de som er allergisk
mot for mye grønnsaker, og
frokosten er det heller ingenting
å klage på. Bortsett fra at den
manglet bacon da.Vi hørte noen
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rykter om at bacon var innkjøpt
til søndagens frokost. Men enten
var det bare et tomt rykte, eller
noen hadde spist den opp i løpet
av natta. Men egg fantes det på
frokostbordet i alle fall.
Høy bar
I baren ble det servert rød
mugge og annen flytende føde.
Og neste år skal jeg definitivt
ha med platåsko. For denne
bardisken er den høyeste jeg har
opplevd. Om jeg står på tå, ser
jeg akkurat over kanten. (Jeg er
1,61 høy.) Det minner meg litt
om sangen til Øystein Sunde om

Seriøs juging.

han som sto i elleveånitti timer
i kø, og som ingen så. I tillegg
er det er bygd opp på baksiden
av baren, slik at de som står
der virker veldig høye. Men det
som ikke kan ses, kan høres i
stedet, så jeg klarte å få såpass
oppmerksomhet, at jeg fikk det
jeg ville kjøpe. Det ble foreslått
for arrangørene å lage en liten
taburett til bruk for små folk til
neste år.Vi får se.
Bikeshow og burning
En annen tradisjon på treffet til
Sprengstart MC er traktfotball,
der det kan gå både liv og

lemmer. I alle fall lemmer. I år
var det ingen alvorlige ulykker,
og siden bare to lag var påmeldt,
var det heller ikke en veldig lang
seanse. Men morsomt å se på
var det i alle fall. På stabburet
var det mulighet for å utvide
blekksamlingen på kroppen. De
hadde også et bikeshow, og det
var burning etter alle kunstens
regler. Svein Kjempen kjørte til
slutt sykkelen sin inn på plassen
og hadde et eget Abbashow, før
musikken starta. For i følge Svein
var Abba de eneste som kunne
lage skikkelig musikk.
Musikkutvalg
Treffet til Sprengstart er også
kjent for å ha bra navn på
scenen. Denne gangen var det
en gammel helt, Dave Evans og
bandet The Barbed Wire som var

Denne karen fra Romsdalen
virker noe kjent.

headlineren. Dave er
er en australsk sanger, som
er mest kjent for å være den
første vokalisten i det australske
rockebandet AC/DC, fra 1973
til 1974. Undertegnede ble
mest imponert over det lokale
bandet Runaway Seagull. Her
rocka det noe voldsomt, disse
ga virkelig alt på scenen. I tillegg
spilte Battery, Tord og Stroke The
Furry Wall på fredag. På lørdag
sto Triosphere, Alive, Blood on
Wheels, Comebacks og Stroke
The Furry Walls avslutta også
denne kvelden fra scenen.
Da søndagen opprant, og
frokosten var fortært var det
på tide å forlate området. De
søndagene kommer veldig fort
noen ganger. Jeg takker for ei
hyggelig helg, og gleder meg
allerede til neste år.

Paparazzia finnes du over alt.

God stemning.

Trivsel i teltleiren.
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Dave Evans and the Barbed Wire i action.

En gjeng goinger.

Oppvarming til Abbashow ved dassene.

Gudbrandsdaling og Trønder i solnedgang.

Når enden er god.

Dette lokale bandet med navn Runaway Seagull ga alt på scenen.

Fullt øs i baren.

I traktfotball er antrekket også en viktig faktor for enkelte.

Bålkos.

Ikke alle har mot til å gå hele den lange veien fra
teltplassen til baren. Men da finnes det råd.

Roy viser muskler, men han
er ikke veldig sint.

8

Nr. 4 - 2016

Christer ofret litt gummi for show.
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En bergenser og en Romsdaling i fri dressur.

Fint vær, fine sykler og bra folk
gjorde dette til ei topp helg.

Siste helga i juni var det klart for årets
store happening i H-DOCN regi, nemlig
vårt International Rally og 30-års
jubileum. Og litt over 300 tok turen, til
tross for at Yr skremte med varsel om
store mengder med regn på fredag og
søndag.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Åsmund Lindal/Elin Bakk
Etter mye planlegging og
organisering var det endelig
klart til jubileum, og de første
treffdeltakerne nordfra var på
plass nede ved vannet allerede
på onsdag. Treffplassen egnet seg
godt til treff med hytter, rom og
teltplasser i enhver prisklasse.
Noe for alle med andre ord. Og
med egen dam og strand var det
bare helt perfekt med det fine
været som var mesteparten av
helga. For det regnet selvfølgelig
på kvelden fredag når folk ankom
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Dansegulv var det også, for de
som kjente rykket i dansefoten. I
resepsjonen fikk man kjøpt mat
og drikke utenom måltidene,
og jeg må skryte av buffeten de
serverte, som var både rimelig
og god. Ellers var det mat å få
kjøpt stort sett hele døgnet. Litt

klaging var det av enkelte over
at det manglet egg og bacon til
frokosten, men det ordna seg
på søndag. På kveldstid fikk man
kjøpe pizza i det store teltet som
også hadde bar og her var det
levende musikk både på kvelden
og på dagen. Fredag kveld var

De ivrigste var på plass tidlig i uka.
Her fra grillinga på torsdagskvelden.

det ”Papa Mule” som sto for
det musikalske innslaget, og
lørdag ble musikken besørget av
”Tordensky” på ettermiddagen
og ”Ton up Gang” på kvelden.
Det var også en festmiddag der
man fikk grille sin egen biff på
lørdag.

plass, og jubileums t-skjortene
gikk som varmt hvetebrød. Er det
noen som enda ikke har anskaffet
seg denne, er den nå på salg i
nettbutikken i både blå og sort.
Arnt og Elin var også på plass
med stand der man kunne kjøpe
diverse tre og strikkeprodukter.

Zumobryting og
festmiddag
Selv gikk jeg glipp av denne da jeg
måtte ha med meg zumobrytinga
som var helgas underholdning.
Og denne var virkelig et syn for
guder og samlet mye publikum
og forårsaket mye fliring. Hvem
som vant fikk jeg ikke med meg,
og det var heller ikke så viktig.
Her var det både sleipe knep og
ureint trav. Men steikartig å se på.
Vi hadde også clubshopen vår på

Årsmøte
Midt på dagen lørdag var det
klart for årets årsmøte, og
her var det godt oppmøte. På
programmet sto blant annet
valg av ny president. Rannei
Bakk takket for seg etter fem
år, og inn kom Vidar Opheim,
med lang H-DOCN -erfaring
både som distrikts-kontakt og
som styremedlem. Bård Skalle
Markussen trakk seg fra sitt
verv, og inn i hans sted kommer

Vår nye president mingler.
Henrik Fjeldsbø fra Høyanger.
Han er vestlending, så får vi dekt
den landsdelen igjen og. Siste nye
styremedlem var Nina Grande
fra Tromsø, som var fraværende
på møtet på grunn av en skadet
fot.Vi ønsker velkommen til de

nye, og takker de som forlot
styret for bra innsats.
Til Helvete
Etter møtet var det klart for
fellesturen som er et fast
innslag på International Run.

Avgående
president og
still going strong
redaktør.

og på søndagen var det nok noen
som fikk regn på hjemturen. Det
finnes heldigvis regntøy, og de
fleste tåler vann.
Party under tak
Driverne av plassen gjorde
sitt beste, og hadde i forkant
satt opp en stor plasthall med
støpt såle og scene til bruk
for slike arrangement. Det var
kjekt å kunne sitte der ved
langbord når regnet pøste ned
på sitt verste på fredagsnatta.
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Teltkos.
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Eva Lundemo fra Follebu var
Roadcaptain og lokalkjent guide,
og ledet de som var med trygt
til Helvete og tilbake igjen.
Vanligvis når noen drar dit ser vi
de ikke mer, men Eva klarte den
jobben godt. For uinnvidde er
Helvete en samling jettegryter
helt sør i Espedalen. Jettegrytene
ble dannet på slutten av siste
istid ved at vann og stein fra

issmeltingen roterte i fjellet og
lagde store jettegryter, flere over
40 meter dype og 20-30 meter
brede. Det er lagd stier og broer
så man kan komme seg trygt
både ned og opp igjen.
Langveisfarende
Vi fikk også storfint besøk
fra Polen. En delegasjon fra
en av H-D klubbene der var

på en kjapp tur til Vestlandet
og tilbake igjen og tok ei natt
på Tretten der de koste seg
maks. Mange som skulle kjøre
Nordic Run mandagen etter,
kom også og deltok på treffet.
På ettermiddagen lørdag ankom
en diger amerikansk truck, som
fraktet folk ned til den berømte
Dineren på Tretten sentrum.
Staselig skyss. Ellers foregikk

treffet i god H-DOCN-ånd, der
folk koste seg med nye og gamle
harleyvenner. H-DOCN takker
alle som kom og gjorde dette til
ei uforglemmelig helg.

Sumobrytinga salmet mye publikum og fremkalte mye latter.

Styret samlet på årsmøtet.

Sykkeldiskusjon, en kjent syssel på treff.

Vår Distrikskontakt på Sunnmøre Marareth, alltid like blid.

Jonn Tore koser seg på Tretten.

Sigurd Langeid, som nå har tittelen
gammel, gammelgammelkassereren.

Denne blide gjengen haddet att turen fra Polen til
Tretten, og kom godt overens med vår DK Georg.

Totninger på tur.

Disste to fikk heder og ære
for lang og tro tjenste i styret,
president Rannei og DKansvalig Bård.

Fin stemning på vårt jubileumstreff.
Hyttekos.

Mike chiller.

Gamlekara
var på plass.
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stramme kjedet på den. I 1999
ble den bygd om til stuket den
har i dag. Sykkelen er for øvrig
621 godkjent. Den tiden skulle
det være Dragstyle på syklene,
så for å få litt racestuk ble
Bateslyktene byttet ut med ei
Walz Hardcore lampe. Det er
ei streetfighterlykt, og Jarle kom
innom mange rare sexsider i
internettets spede begynnelse, da
han leita for å finne igjen lykta.
- Det var jo bare artig det da,
sier han og ler godt.

Allerede på Sprengstartfesten la jeg
merke til Chopperen til Jarle, og etter
at den høstet heder og ære på Right On
sin utstilling i Trondheim nylig, måtte jeg
bare ta turen til Trøndelag og se nærmere
på vidunderet.
Tekst/foto: Elin Bakk
Jarles første motorsykkel var en
Triumph chopper som han bygde
opp høsten 1986. Så måtte han
inn i militæret, og etter at han
dimma derfra kjøpte han seg

Bygd om flere ganger
Ramma er fra Brødrene Edlund
og ble laga etter mål i 1990. Den
gangen var det vanlig med 1”
rør i rammene. Men Jarle ville
ha 28 millimeter på sin og fast
bakhjulsbolt. Da kan man ikke

Kniven må være like lang som gaffelen.
en ribba electra. I 1990 kjørte
han fulldresser, men så ble det
chopperbygging. Chopperen
ble akkurat ferdig til SuperRally
på Hunderfossen i 1991. Han

Forskjermen har også samme motiv.
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rakk en prøvetur på 500 meter,
og fikk festa bakdrevet, før han
kjørte til Lillehammer. Da hadde
den en king size Sportstertank,
og sykkelen var hvit, med noen
røde striper på. Den hadde også
4” Bateslykter foran.
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Lå i deler
Høsten 2010 ble sykkelen
plukket helt ned, og travle dager
med aktive unger og mye jobbing,
resulterte i at chopperbygginga
ble nedprioritert i noen år. Jarle
hadde jo annen sykkel å kjøre
med selvfølgelig, blant annet en
Night Rod som han hadde i noen
år, og i 2014 kjøpte han seg en
kliss ny Breakout.. Chopperen
ble derfor liggende i deler til i
begynnelsen av 2016. Da tok
Jarle opp igjen jobben med
sykkelen, og ferdigstilte den i
raskt tempo. I februar ble delene
sendt til lakkering. Motoren
som står i den nå er bygd på
Carls Speedshop i USA, og er på
105 hester. Han skiftet også ut
hendler og fothvilere, samt satte
på blinklys.
- Ingen har blinklys på en
norskbygd chopper. Men vi er
jo i 2016, så blinklys ville jeg ha,
sier han.

Blinklys må det være.

Norsk chopper i norsk skog. Legg merke til oljefilteret som er bygd inn i oljetanken.

Det var selvfølgelig også litt fordi
ingen andre har det. Han har til
og med nødblink på sykkelen,
og display med speedometer og
andre funksjoner er festet på
styret.
Lakkering
- Mange bruker det amerikanske
flagget på syklene sine, jeg syntes
det er på tide å ta frem det
norske, sier Jarle.
Hans beskjed til lakkereren var
at han ville ha norsk flagg, eller
rettere sagt vimpel, på den. Et
flagg må jo fires klokka ni om
sommeren, med vimpel kan han
være ute hele natta. Dessuten
ville han ha Sprengstartlogoen
litt i bakgrunnen, og riksvåpenet
måtte også med. Så fikk
lakkereren frie hender. Setet er
også meget forseggjort, med
teksten ”Stock Sucks”.
I 1994 var det en reportasje om
sykkelen i Right On magazine.
For noen helger siden hadde de
et bike and car show i Trondheim,
og da Jarle så dette på Facebook,
fant han ut at han likegodt kunne
kjøre seg en tur. Resultatet av
utstillinga ble Best in Show, i
konkurranse med Hot Rods,
Amcars og Lamborghini.
Etter at Jarle fikk ferdig
chopperen har han ikke brukt
Breakouten, så at han trives på
den selv er det ingen tvil om.
Og en ting til. Chopperen starter
på første kick faktisk, så ingen
«sprengstarting» på denne
sykkelen.

Sprengstart logoen er selvføgleig med på en Sprengstarter.
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Snasne speil.

Da sykkelen ble bygd opp igjen
ble det nye handler og pedaler.

Norsk flagg på norsk chopper.

Racestuk på lykta.

Stock suchs.

Riksvåpenet på
oljetanken.

Jarle på chopperen.

Tekniske detaljer:

Eier: Jarle Haugness
Bygd av: Eier
Årsmodell: 81 Elektra ombygd vinteren
90/91.
Type: Norsk Chopper
Motor: Evolution 89”
Gearkasse: Sputhe 4 trinns hus 5 trinns
innmat
Primær: 3” åpen belt
Forgasser: S&S Super E
Tenning: Crane HI4 Single fire og Nology
Pro Fire coiler
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Eksosanlegg: 2 ” Slip on potter fra
Zemex UG
Eksosventiler: Orginal
Kam: Andrews EV5
Ventilløftere: Orginal hydrauliske
Clutch: Rivera Primo Pro
Ramme: Edlund
Krone: Custom Speed
Gaffel: Tolles
Styre: Sportster
Forhjul: 18” 80 Eiker
Bakhjul: 15x5 “ RCM alu disk wheel
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Forskjerm: Husker ikke
Bakskjerm: Egen
Lykt foran: Walz Hardcore
Lykt bak: Led
Bremser foran: ISR calipere, Rebuffini
pumpe
Bremser bak: Brembo, Rebuffini pumpe
Tank: Modifisert Battistini
aluminiumstank.
Lakk: Helt Norsk utført av Jomar Larsen
Sal: Plate egen, lærarbeid av Gunn Riiber

I år var det Harley Riders sin tur til å fylle
30 år som klubb, og dette ble behørig
feiret helga den 10. – 11 juli. Da var det
duket til stor fest på klubben, i god
Harley Riders ånd.

regler for å bli medlem annet
enn at du skal være mann, og
kjøre amerikansk motorsykkel.
Klubben har et maksimumsantall
på 15 mann, og per dags dato
er de 13 medlemmer.Yngste
medlem i klubben fyller 50 i

Tekst/foto: Aage Volden

Fra baren i første etasje.

På festen hadde de fire
forskjellige live artister, det
ble servert fiskesuppe til
trubadurmusikk i bakgården på
deres flotte klubbhus og i grillbua
ute ble det servert lapskaus og
grillmat. Grillbua deres er for
øvrig konstruert av noen trær
som sto på stedet hvor bua ble
bygd. Praktisk. Denne bua avløser
rushet i baren inne, slik at inne
får du kjøpt bare drikke, som
man jo skal i en bar, og maten får
du ute.
Bra fester
Harley Riders har alltid vært
kjent for å arrangere bra fester,
og på det meste var de oppe i
fire fester i året. Nå konsentrerer
de seg om to hovedfester,
et bluesparty første helga i

oktober, og de har ingen planer
om å redusere aktivitetsnivået.
De holder det gående så lenge
de kommer seg opp på sykkelen.
Klubbhuset deres ble bygd på
dugnad av klubbens medlemmer.
De har gjort alt fra hugging

september, og det sagnomsuste
etterjulebordet første helga i
januar, hvor de serverer julemat
på hvite duker. Fint skal det
være. De har også prøvd seg
som treffarrangører, men det
ble ingen suksess. Treffmerker,
mat og øl var det eneste de
satt igjen med. For øvrig var de
medarrangør på Norgestreffet
på Lista, sammen med Lyngdal
MC og Cowboys MC, hvor 2500
deltakere fra Svalbard i Nord til
Tyskland i sør deltok, så det må
man vel kalles en suksess.
Klubbhus på dugnad
Harley Riders MC ble startet
hjemme hos Kjell Ingebretsen,
og han er fremdeles aktivt
medlem og kjører mange mil på
to hjul. De har ingen spesielle
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Harley Riders er kjent for bra musikk på festene sine.

Smalltalk i grillbua.

av trær, saging av material
frakting og bygging. De fleste
håndverksfag er representert
blant medlemmene, noe de har
igjen for når ting skal bygges og
oppgaver skal løses.
Overnattingsmuligheter
I første etasje har de bar med
sitteplasser til cirka 90 personer,
verksted, handicaptoalett samt
handicapsoverom. I andre
etasje ligger privaten, med 10
soverom, alle med dobbeltseng,
stor stue med kjøkkenkrok og
bad med dusj, tørketrommel
og vaskemaskin. Har du veien
forbi er det alltid mulighet for
overnatting og en dusj. De tar
ikke betalt for dette, men det
henger et H-D primærdeksel på
veggen der man kan legge igjen
noen kroner, om man er fornøyd
med oppholdet. Klubbhuset ligger
vegg i vegg med butikken Twin
Thunder, som tre av klubbens
medlemmer driver sammen.
Vertskap
Harley Riders har vært
vertskap for både H-DOCN
sitt styremøte og en samling
for klubbens distriktskontakter.
Det var også herfra ideen til
Nordic Run, nemlig Norway Run,
som gikk til Storfjord i Troms
i 2008 startet. Det var også
et av medlemmene fra Harley
Riders som var den første
roadcaptain på etappen opp
til Bergen. På for årets Nordic
Run var de overnattingssted og
vartet opp med mat og drikke
for deltakerne, som var meget
fornøyde med besøket. Det ble
også mulighet for å handle litt
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med Steen Gunnar i butikken
for deltakerne, og noen fikk
god hjelp med småproblemer i
verkstedet hos Bias.
Kjører mye
Det blir kjørt mange mil både i
inn og utland av medlemmene, og
SuperRally er ofte et hovedmål
på forsommeren. Noen av
klubbens medlemmer krysset
også USA på egne sykler på
nittitallet.
Harley Riders var tidlig til
å innføre røykfrie fester.
Varmelamper ute under tak gjør
at røykerne kan blåse i fred uten
å fryse fingrene av seg. Etter
hvert har mange klubber fulgt
dette eksempelet.
Så stikk innom gutta i Harley
Riders om du er på de kanter.
De er en herlig gjeng, og du blir
garantert tatt godt i mot.

Stæsj.

Grillbua, bygd av trærne som sto på stedet.

Under tak i bakgården finnes varmelamper som gjør
det egnet å sitte der sommer som vinter.
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Innkjøringa til klubben.

Kenna tar en prat med vokalisten.

De har skikkelig tappetårn i baren.
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og finurlige løsninger på fester,
og med lakk som utmerket
seg. Dette var en sykkel som
tiltrakk seg en god del tilskuere.
Svenskene kjørte som vanlig
”langgafler”, noen kjørte
gammelt, noen kjørte nytt og det
var mange fine sykler å se langs
veien ned til klubbhuset.
Jubileumstur
Klubben har også i jubileumsåret
hatt sin egen jubileumstur
sørover i Europa, og målet
var Italia, der Johnny, et av
medlemmene har eget hus.
Mange klubber var på plass for å
få med seg jubileet, og cirka 300
glade bikere var innom i løpet av
helga. Tusen takk for en fin fest.
Dette kan gutta i Cojones MC.

Høy stemning på lørdag da Rock’n Roll Retribution sto på scenen.

Mye fint og se, i forgrunnen Arons chopper.

Helga 10. til 12. juni feiret enda en av de
eldre klubbene i Trøndelag 30 år, nemlig
Cojones MC i Viggja. Der var det fullt hus
med gjester allerede fra torsdag.

Mange fine veteraner var og se blant syklene på treffet.

Tekst/foto: Marianne Lundstrøm
Det var som vanlig i Trøndelag
på denne tida ganske nattekaldt,
så de som sov i telt hadde ikke
mer enn cirka 2 varmegrader
om natta. Men bikere er jo et
hardbarka folkeslag, som vi
alle vet. Og på dagtid var det
varmt og godt. Folket koste seg
i og rundt ”The Rathole” som
klubbhuset deres kalles.
Mat, drikke og rock’n roll
På fredagen var det ”Rocka
Trubadur” Roar Sørli som
underholdt. Trubadur Mikael
Trøen (til vanlig vokalist i Charlie
Mopps), starta showet i tretida
på ettermiddagen lørdag, avløst
av SSB (Skaun SmåBand), der
mange fikk hakeslepp over
prestasjonene, som firstemt
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koring og tro kopi av musikk fra
The Band, Little feet, Eagles med
mere. Og hovedattraksjonen
var Rock’n Roll Retribution,
fra Steinkjer som overøste
oss med rock fra 70 og 80
tallet fra forskjellige band som
Led Zeppelin, Creedence,
Rainbow osv. Herlig musikk
som det ble rocka til langt ut i
småtimene. Det var mulig å kjøpe
forfriskninger både inne og i
utebaren, det ble servert grillmat,
og gryterett fantes for de som
ble sultne ut på natta. I baren var
det full stemning hele kvelden.

Fin barpynt.

Sykler i solnedgang.

Fine sykler
Det var mange fine sykler, blant
annet Magne Aron Bakk sin lave
chopper, med egenproduserte
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Arons røde chopper.

Det var fullt på plassen foran klubbhsuet av sykler og telt.

© Åsmund Lindal

For å utvide området under tak var det satt opp en
plasthall hvor folket koste seg.

Rundt 300 var innom The Rathole i løpet av helga.

Hel- eller halvhjelm?

Meningene er delte. At noen orker ‘dykkerhjelm’ er mer
enn jeg forstår, men la gå. Uansett er det bestandig et
problem hvor du skal henge den når du tar en pause.
Men som alt annet kan den brukes til å si litt om hvem
du er og hvor du har vært. Og kanskje litt om hva som
rører seg inni kålen som fyller tomrommet i hjelmen?
Bilder fra Kuk i Odalen 2016.

HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok»
med skråblikk på alle oss som kjører HD.
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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Gone Rouge er alene god nok grunn til å møte opp.
Vangsgutane navn som man alltid
blir like glad av å se på plakaten.
Et utrolig trøkk og en karisma
som man bare må bøye seg i
støvet for.
Storveies helg
Selv om tåken lå langt ned i
fjellene både torsdag og delvis
på fredag, ble været på årets
Hagerock stort sett bra. Godt
over 300 motorsykler var innom
i løpet av helga, så det må sies
å være bra. Når man, som jeg,
kommer hjem hes i stemmen,

lettere solbrent og med øresus
på venstre øre, har man hatt det
storveis i helgen. Nå gleder vi
oss til neste år, da den tjuende
Hagerock står for tur. Det blir
selvsagt gjort et stort nummer
av at det er jubileum, og vi har
skyhøye forventninger til det
kommende arrangementet. Du
kan like gjerne sette av tid med
det samme, den tredje helga i
august. Da skal du fram i dalen
til Shakin’ Brains MC og feire
tyveårsjubileum. Vi ses der!

Et knippe goinger fra Trøndelagen.

Mange var på tur denne helgen.

Dette treffet, som startet i all
beskjedenhet i Skorgen på Vestnes for
snart 20 år siden, er vokst ut av hagen for
lengst. Det har gått veien om en nedlagt
og myrlendt idrettspark på Furland,
inntil det for et par år siden slo seg til ro
i Fremstedalen på Ørskogfjellet mellom
Vestenes og Sjøholt. Den 19. august var
det igjen klart for Hagerock, og vi var
selvsagt til stede.

stå på scenen på dagtid, mens
de voksne har tatt over utpå
ettermiddagen og kvelden.
Utrolig mye god musikk har vi
fått høre opp gjennom årene, og
slik blir det nok i fremtiden også.

Det ligger jo i navnet. I år var det
som vanlig en rekke gode navn på
lista, og mange av dem holder oss
klistret til scenekanten år etter
år. Utenom de andre innslagene
er Gone Rogue, Afterglow og

Høytidelig åpning av nyebrua, Anne Lise har nettopp klipt snora.
Feedback.

Frode er fornøyd med tingenes tilstand.

Tekst/foto: Margareth Krumsvik
Vi var tidlig ute og satte opp
lavvoen vår, faktisk allerede på
torsdag. Dette angret vi ikke på
fredag da det var begynt å bli
ganske tett mellom teltene da vi
kom. Det ble registrert hundre
flere gjester fredags kveld enn
på samme tid i fjor, så både
arrangøren Shakin’ Brains MC
og alle deres dyktige hjelpere
hadde nok å henge fingrene i.
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De har forøvrig gjort en enorm
innsats både i og rundt det nye
klubbhuset, som er blitt meget
bra med mange kreative og
finurlige detaljer.
Mye god musikk
Vestnes og omegn har et rikt
musikkliv, og dette får vi nyte
godt av hvert eneste år. Både
barn og ungdom har pleid å
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Det prates tull over en lav sko.

Frøya MC hadde sågar medbrakt lysekrone.
Et utdikningslag hadde også gitt seg landeveien i kast,
med staselig skyss Et utdikningslag hadde også gitt seg
landeveien i kast, med staselig skyss.

Bare fininger overalt.

En siste finpuss av lyd før Vangsgutane fyrer løs.

Energibomba Gone Rouge.
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Florøværinger på rusletur.
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www.h-docn.no
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kr. 439,-

kr. 495,-

kr. 590,-

kr. 198,-

kr. 198,-

kr. 877,-

kr. 229,-

kr. 448,-

kr. 427,-

kr. 995,29

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

10 års jubileum Skjoldmøy MC
12. mars feiret damene i Skjoldmøy
MC 10 års jubileum på Heiarvang
grendahus i Kjerringarden. Festen
var godt planlagt med forspill i
Vikingekjelleren i Bergen, og buss
derfra og ut til festen.
Tekst/foto: Anne Grethe Klungervik

Skallebank MC sto for
bevertning, slik at damene
kunne ta seg av gjestene. Access
Denied sto for musikken og
lagde super stemning. Det kom
besøk helt fra Irland og besøk
fra blant annet Black Widows og

Pistonsister Charity Club var et
hyggelig innslag for damene.
Skjoldmøy MC startet på Voss,
hvor de hadde klubbhus midt i
Voss sentrum. Mange savner
treffene deres fra den tiden de
fikk leie hele militærleiren på

Besøk fra Irland.

Voss. Skjoldmøy har fått mange
medlemmer siden den gang, og
det ble naturlig å flytte til Bergen.
Skjoldmøy talte 9 medlemmer og
1 prospekt på jubileet. Nå venter
de på at klubbhuset som de deler
med Skallebank MC på Ask, skal

Bandet skåler med gjestene.

opp og gå igjen. Klubben er flink
å ta vare på hverandre, og har
faste klubbturer i inn og utland
hvert år. Mange har nok hatt
gleden av å møte disse jentene
rundt om på fester.

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

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

Tlf.
91611334
99723612
90916618
47331080
90520050
97135109
90953289
45993844 / 41423728
91385007
95869200
99604315
48286890
90672007
97976060
97738705
41533456
92227294
91331301
90772887
98871228
41260774
95199230
97514160
48029529
91857115
45968139
91384050
97073804
92884928
91369949 / 91740902
90979420
93021814

Party.
Skallebankgutta jobba i baren så damene fikk kose seg med gjestene.
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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

MOTORCYCLES AND PARTS
SPECIALIZING IN AMERICAN MADE!

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 p osten 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.

• KJØP • SALG • DEKK
• DELER • MC UTLEIE
• KJØREUTSTYR • FINANSIERING

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-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.
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 medlemsbevis. 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 medlemmer får 25 % rabatt ved
fremvisning av medlemskort

Jarenstranda11, 2750 Gran • Telefon: 93 01 85 02 - 99 11 85 00
www.eastcountymotors.no • facebook.com/eastcountymotorsas.
48

Nr. 4 - 2016

49

Kjære leser

* 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.

Slik vil vi ha ditt bidrag:

Vi forbeholder oss retten til å redigere innlevert materiale ved
behov. Hilsen Redaktøren news@h-docn.no
Mob.: +47 913 84 050

Det er takket være dine bidrag vi kan lage dette
bladet.

* 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.

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
Prosjekt1_Layout 1 04.04.13 12:00 Side 1

DRØMMER PÅ LAGER

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

For dere som ikke vet hvem
jeg er, så har jeg vært i
organisasjonen siden 2007. Fem
år som Ddstriktskontakt på
Østlandet, og etter det fire år
i styret. Jeg er opprinnelig fra
Åsen i Nord Trøndelag og bor på
Eidsvoll Verk. Jeg håper å kunne
gjøre en god jobb for H-DOCN,
sammen med resten av styret,
medlemsansvarlig og redaktør.

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

HARLEY-DAVIDSON OSLO
®

WWW.HDOSLO.NO - TLF: 229 07 800
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Bård Skalle Markussen har også
sittet i fire år som DK-sjef,
men han har nå sagt takk for
seg i styret. Dermed vil vi få en
ny DK-sjef når styret har fått
konstituert seg på styremøtet i

september. En stor takk for den
jobben du har gjort også Bård.
Nina Grande fra Tromsø og
Henrik Fjeldsberg fra Høyanger
er kommet inn som nye
styremedlemmer.Velkommen skal
dere være.
Vi feiret også 30 år i sommer, det
ble en hyggelig helg med gjester
fra inn og utland.Vi er fornøyde
med oppmøtet og fikk mange
gode tilbakemeldinger etter
treffet.
Mandagen etter jubileet startet
det tredje Nordic Run fra
Tretten. Det kan du sikkert lese
om et annet sted i bladet. Det
var over femti sykler som startet
på Tretten, og undertegnede fikk
bare to dager sammen med en
meget hyggelig gjeng på grunn av
jobbforpliktelser.
Nå har tiden for å fyre litt i
ovnen kommet og dagene er
blitt betraktelig kortere. Men
muligheten for en liten høsttur

finnes enda. Og så langt har vi
hatt en fin høst her på Østlandet.
Likevel, tiden for å tenke på
vinterparkering nærmer seg,
enten man vil eller ikke.Vi får
se på lyspunktene med høst og
vinter. Blant annet at det foregår
mange trivelige fester og barheng
rundt omkring.
H-docn håper også dette året og
få ha stand på Oslo motor show
som tidligere år, med kaffe og
medlemskake. Følg med, info om
dette kommer på hjemmesiden
og på Facebooksiden vår som nå
har endret navn til H-DOCN.
Husk å titte innom nettbutikken
vår, det er tilbud på
jubileumsskjorter om dagen.
Da gjenstår det bare og ønske en
fin og mild høst.
Vi sees plutselig.
Vidar.

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

Mags as

PENT BRUKTE

Hei. Som dere ser er
presidenten blitt byttet
ut i løpet av sommeren.
Det er med stor respekt
jeg har tatt på meg dette
vervet, det blir nok ikke
bare bare å fylle skoene
etter Rannei, som har
styrt H-DOCN de siste
fem årene.

• Reparasjoner
• Ombygging
• Oppbygging
• Pakninger
• Slitedeler
• Service
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

Distrikt 2:

Det går dessverre ubønnhørlig imot
høst.

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

I sommer har jeg vært på det som
for meg har vært, ”The mother of all
roadtrips” . 27 dager på hippie-tur
i Europa på to hjul. Helt fantastisk!
Vi kjørte Steinkjer-Oslo-KielfergaHamburg-Autozug-MunchenØsterike-Bechtesgaden-SlovakiaKroatia-Bosnia-Kroatia-MontenegroAlbania-Tirana nedover og litt
lengre øst oppover. Telt og sovepose
ble tatt med, men knapt brukt.
Trivago ble flittig brukt for å finne
hotell eller rom for natta, og dette
til en billig penge. Jeg kan virkelig
anbefale en slik roadtrip. Det er en
stor opplevelse for alle som liker å
kjøre motorsykkel. Når det gjelder
Autozug, som er toget i Tyskland
der du kan ta med kjøretøyet ditt
om bord, er historien en helt annen.
Kabinene er så små og trange at
voksne karer må smøres inn i fett
for å kunne presses inn i den tildelte
køya. Timene på toget blir lange, og
det er ikke forbundet med noen
sorg hos undertegnede når jeg
ser at tilbudet planlegges nedlagt
etter denne sesongen.Vi må heller
gjøre det vi liker, nemlig å kjøre
motorsykkel. Autozug zuuuuger, rett
og slett.

Nordland

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 97783015
LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei Det er til å gråte over. Sommeren
er på tampen og hvor i himmelens
navn ble den av. Sommeren hvor vi
skulle gjøre så veldig mye og med
11 uker fri, så hadde i alle fall jeg all
verdens med tid å ta av. Og her sitter
jeg og har ikke fått utført halvparten.
Hytta er fortsatt like umalt, men
det ble nytt dekke og gelender på
verandaen. Dette sto min bedre
halvdel for. At malinga ikke ble noe av,
kan vi takke værgudene for. Dette var
vel sommeren som regna bort, i alle
fall her oppe.Vi skal vel egentlig ikke
surve, for vestlendingene har vel hatt
det hakket verre.
Men det har vært mye å glede
seg over også. Blant annet
jubileumstreffet vår på Tretten. Litt
vått til tider, men fint likevel med
masse flotte folk og god stemning.
Og som vanlig et kjapt og effektivt
årsmøte, hvor vi blant annet fikk
ny president. Gratulerer så mye til
Vidar, dette blir bra. Og så må jeg få
lov til å takke Rannei for den flotte
jobben ho har gjort og selvfølgelig så
er jeg kjempespent på hvem som blir
den nye DK-sjefen. Så velkommen
til de nye i styret og tusen takk for
samarbeidet til den avtroppende DKsjefen Bård.
En annen flott happening denne
sommeren var Harley Days i Svolvær.
Et kjempeflott arrangement med
masse hyggelige folk fra fjern og nær.
Vi lekte hoggere og flottet oss på
hotell. Man kan fort bli vant til det.
RTTAF gikk også av stabelen i august,
til tross for ny treffplass, ble det også
i år et fint arrangement med flott
livemusikk av Roadrunners.
Til slutt vil jeg og Bjørn takke til
alle dere som deltok på H-DOCN
happeningen som vi hadde i Skatvika
siste helga i august. Dere er bare
supre. Håper vi ser mange av dere til
neste år, siden vi da skal feire 5-års
jubileum. Se egen reportasje fra
happeningen. Takk til Frank som bidro
med reportasjen og til de som sendte
inn bilder.

Heisan og hoppsann godtfolk.
Akkurat nå når jeg sitter her og
forfatter disse velvalgte ord, har vi
startet på høsten.
Overgangen fra sommer til høst
kommer fortere en julenissen på
kjerringa. Fra å ha det lyst døgnet
rundt med midnattssol, til det
begynner å bli mørkt om kvelden og
natta er faktisk litt godt.
Trærne (de få vi har her i nord) har
like mye farger som fargekartene til
jotun, og det lukter høst , den deilige
lukten av trær , gress , hav og fjell.
Nå har også samene startet å flytte
reinen til sommerbeite og det lukter
av reinsdyr.
Vi er i skrivende stund i starten av
september og jeg har nettopp tatt
en kjøretur på lånt sykkel til og fra
hytta. Det var bare 6-7 grader, men
flott likevel. Man sitter bare og nyter
fargene og luktene man opplever og
prøver å legge dem på minnet, nå når
vinteren straks banker på døra og
sommeren takker for seg. Snøen har
lagt seg i fjelltoppene som melis på
en berlinerbolle. Det er flott å kjøre
sykkel på sommeren i sol og godt
med varmegrader, men en skikkelig
høsttur på motorsykkel i godt vær og
varme klær, slår det meste. Når alle
luktesansene får kjørt seg grundig, da
er livet på sykkel godt.
Jeg har ikke fått kjørt så mye sykkel
i år heller, annet enn på lånte sykler.
Det er vel og bra det. Man jo nyte de
få milene man får uansett. Men jeg
ser bilder og hører folk forteller om
turer , treff og besøk på klubber og
hos hverandre og føler at jeg på en
måte har vært med.
Og nå når syklene parkeres og gjøres
vinterklare og kjøreklær pakkes bort,
gjør vi oss klare med store planer for
neste år. Mer kjøring og flere treff.
Vi ser tilbake på en sesong med et
smil og ser frem til våren da alt skal
pakkes ut igjen.
Høsten er en fin tid, men aller finest
er tanken på at etter høst og vinter,
kommer det nok en sommer.
Ønsker dere alle en flott høst
videre og ta vare på sykkelen og på
hverandre.
En skjeggete høsthilsen fra
bukkeskjegg.

Mange store klemmer fra
DK-Laila Troms

Heisann.
Nå når dette skrives har høsten
meldt sin ankomst med regn,
vind og hvor den nedre delen
av termometeret er velfylt med
kvikksølv. Så der står sykkeln pent og
pyntelig parkert i garasjen og venter
på en lenge tiltrengt opppussing.
”Hippiechoppern” skal i løpet
av vinteren få en hardt tiltrengt
oppgradering, der blant annet lykter,
el. anlegg og gearkassen skal byttes.
Tenker jeg skifter sal og styre med
det samme jeg er igang, for vinteren
jo er lang og tid har man da nok av…
Noe selskapeligheter skal jeg vel
alikevel få tatt del i, selv om det altså
ikke lengre er sykkelføre. Man kan jo
ikke bare gi seg når en var så godt
igang eller? Men om det blir noen
langturer er vel mer usikkert, da
hverken temperatur eller føre innbyr
noe særlig til slikt.
Jeg var som dere kansje vet på
stivrammerally i Valdres i år og der
ble kjent med en masse nye folk som
hadde bygd flotte motorsykler. Dette
ga iallefall meg endel nye ideer til hva
en kan få til, selv med begrensede
midler. Slikt sett er Harley og i
særdeleshet chopperkulturen
velsignet fri for det meste av designer
sykler, med noen få unntak. Kjekt
å få til noe selv. Ellers skjer det lite
lokalt rundt om i Nordland, jeg hører
iallefall ingenting fra mitt distrikt, så
nok en gang vil jeg oppfordre alle
nordlendinger i H-DOCN å melde
inn om det er ett eller annet på gang,
send gjerne også bilder og/eller skriv
en sak og send det inn til redaktør
Elin. Så fyller vi bladet sammen med
sånt som vi liker og bryr oss om.
Avtale? Avslutningsvis kan en jo glede
seg over at det ble færre drepte i
trafikken på mc i år iforhold til i fjor,
men vi må forsøke å gjøre vårt til
at det blir enda færre som dør eller
skades til neste år. For vi har ingen
å miste.
Jostein

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

ANTON FAGERHOLT
Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
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Her i Trøndelag satser vi fremdeles
på mange dager med gode
kjøreforhold, slik at vi kan holde
på ei stund til før vinteren legger
en demper på entusiasmen. Tror
kanskje våre luftavkjølte motorer
trives, om mulig, bedre i kjølige
trøndersk høsttemperaturer, enn på
tomgang i en 3-4 timers kø ved ei
grensepassering i Montenegro.
Vi råkes, folkens!
Anton

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com
Heisann!
Det er høst igjen og noen av oss
har sikkert allerede fått sykkelen
på vinterlagring. Min har vært lite
brukt i år, men jeg satser på å komme
sterkere tilbake neste sesong. Nå
som det blir tidlig mørkt og kjøligere
om kveldene, passer det godt med
hyggelige innendørsaktiviteter hos
de forskjellige klubbene i området.
Blant alt som skjer kan vi nevne Twin
Riders MC sin høstfest i Sykkylven
den 14.-15. oktober. De kjører som
vanlig vorspiel på fredag, og det
anbefales på det sterkeste å se innom
minst én av dagene.
Senere i måneden, nærmere bestemt
22. oktober, har Headstone MC i
Ålesund sin faste krabbefest som
også er et must å få med seg. Årets
mest rocka skalldyraften, uten tvil.
Gange Rolv HDMC er slett ikke
noe dårligere og kjører Bacalaofest

4.- 6. november. Om de også skal
ha swapmeet vites ikke når dette
skrives, men det som vi derimot vet,
er at det uansett blir et knakende
godt lag som vi alle bør få med oss.
Ta vare på både dere sjøl og andre, så
snakkes vi.

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com
Da er høsten her for fullt, og jeg må
si vi har hatt en grei sommer. Jeg
har vel lov å si det når jeg ikke var i
Bergen da regnet slo nye rekorder
her i vest. Mange flotte bilder har
vært å se fra folk på mc-tur i vårt
vidstrakte flotte land.
På slutten av sommeren var det Swap
Meet West 2016. Dette ble arrangert
av og hos Old Timers MC på Hylkje
27. -28. august. Der var det salg og
bytte av deler og utstyr til engelske
og amerikanske sykler. Et barheng ble
det også på kvelden.
2. - 4. September hadde Høyangbjørn
MC sitt årlige Sensommerparty på
Nordvikane. Et populært treff som
man står i kø for å få overnatting
til. 1.Oktober avholdt Askøy mc –
klubb sin Årsfest på Florvåg. Årets
RullatorParty bestiger vel nye høyder
11. - 13. November hos Old Timers
MC. Dagen etter reiser noen av oss
rett til Thailand. Kanskje får vi med
oss en dag på Hua Hin Bike Week
som starter 30. november også.
Til slutt vil jeg takke Lars Garde
(Pastoren), som på vegne av
Hotchpotch MC sitt 10 års Jubileum
første helgen i mars 2017, har booket
eget fly for å frakte besøkende til
Bergen/Oslo t/r for en billig penge.
Side er opprettet på Facebook.
Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Hei folkens Her er noen ord fra sør...
Sommeren går mot slutten og
vi kan vel si at den ikke har vært
tidenes beste. Det er blitt satt
nedbørsrekorder på løpende bånd.
Selv har jeg fått med meg Hamburg
Harley Days, vært og besøkt
Københavns Biker Motell, PokerRun
og 20-års Jubileum med Sommerfest
hos Hells Angeles. Hamburg Harley
Days var som alltid godt besøkt og
masse gode stands både med deler
og klær, prøvekjøring av Harley
modeller. Reperbahn var som før en
plass hvor det rånes og burnes på
kveldstid.
København Biker Motell er en frisk
og nysatsing som jeg likte veldig godt.
Det består av kontainere som er
innredet med seng og enkle ting til
å henge klær og annet fra seg. Om
man ønsker kan en også ta med seg
sykkelen inn for natten. Det fristet
ikke å sove i bensin og oljelukt for
min del. Bikermotellet består også
av en stor hall som en kan parkere
sykkelen tørt og trygt. Selve hallen
er også enkelt møblert med en bar,
lite kjøkken. Øl kjøper man fra fat
hvor en tapper selv og skriver ned
hvor mange en tar. Rimelig, godt og
kaldt. Hva mer trengs? Der er også
to brakker med dusjer og toaletter.
En for damer og en for herrer. Dette
var rent og nytt. Men det beste med
dette er prisen, som er cirka 400 pr
natt. Anbefales.
Vi ble tatt godt hånd om og guidet
tur rundt i København, besøkte også
Roskilde hvor bikere og amcars
møtes hver torsdag ettermiddag.
Akkurat som på Tyrigrava og Oltedal.
Jeg benyttet også anledningen til å
besøke Xtreme Machines butikk
og verksted i Glostrup utafor
København. Her var der mye snadder
av sykler som eier hadde bygd selv
og også kjøpt, blant annet en kul fra
Waltz Hardcore som jeg likte godt.
Av annet kan jeg også nevne at der
er en atermarked forhandler, MC
Parts, Sydmarken, Søborg utafor
København, som har masse deler og
gjemte skatter for de som holder på
med Old School Bobbers etc.Virker
som de har kjøpt opp fra forhandlere
som har gått konkurs, lagt ned og
lignende.
Poker Run i Stavanger var også veldig
bra organisert både av klubber og
av værguder. Runet ble avsluttet i
Highlanders lokaler, hvor Premier ble
utdelt, og det var fest på kvelden.
Utover høsten er der fremdeles
kaffekvelder rundt i distriktet hvor
en kan dra på besøk med eller uten
Harley. Greit å holde kontakten
med miljøet og å bli kjent med nye
likesinnede. Kanskje også hente noen
ideer for vinterens prosjekter, eller
kjøpe eller selge deler.

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

TERJE RANDEM
Tlf: 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
Sommeren er på hell og selv har jeg
vært så heldig å få kjøre over 800 mil
i regnvær av totalt 1200 mil. Jeg har
vært på ni treff og det har regna på
alle. Jeg er ikke spesielt glad i regn,
men jeg er veldig glad i klubber som
arrangerer noe. Jeg har ikke noe
ønske om å moralisere, men YR-rider
er blitt et begrep. Folk må velge sjøl,
men de som arrangerer er avhengige
av at vi kommer. De fleste har også
lagt veldig mye til rette for at vi skal
holde oss så tørre som mulig.
Jeg husker godt den tida da halvhjelm
var standardutstyr og regntøy var,
om ikke alltid fraværende, i alle
fall av veldig mye dårligere kvalitet
enn det som er å få fatt i nå. Den
første dråpan kom som regel
rennende nedover ryggen etter et
par kilometer, skjerfet over trynet
var langt fra noen buff og solbrillene
skulle være svarte. Allikevel tok
vi i vei, mange mil av gårde for å
møte likesinnede.Vi sjekket i liten
grad hva slags vær turen ville by på.
Mulig jeg bare romantiserer over en
svunnen tid, men det er nødvendig å
reflektere over hvor «pysete» vi er
blitt med årene. Jeg har hør begrepet
«silke biker» og «Yr Biker». Det er
vel muligens det samme, men i Norge
vil det regne og det kan ikke være
grunn nok til å sitte hjemme. Hojen
din tåler regn og det gjør jammen en
overvektig norsk Harleykjører også.
Stol på meg – i år har jeg erfart det
nok engang.
Hilsen Terje.

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

Uansett så satser vi på at vi får en
god og lang høst med varme og sol.
Og husk at sesongen er IKKE over
før den siste turen et tatt.
Einar.

GEORG TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com

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

Heisann. Nå er vi her igjen da,
Jeg har i løpet av sommeren vært
på besøk i mitt andre hjemmland
Hellas og har hatt seks fantastiske
uker med rundt 40 varmegrader og
masse sol og varme. I løpet av disse
ukene har jeg også vært så heldig

og få reist på besøk til Twinheads
MC, Hellas, sitt 15 års jubileum og
Macedonia Waarriors MC sitt 7th
Bikers Weekend og 13 års jubileum.
På samme tid har jeg har sett på
Facebook at her på bjerget har det
vært en helt bedrøvelig sommer,
mens jeg har vært borte og kost meg
i varmen.
Jeg var også en tur ut på Tyrigrava i
dag og fikk høre at det har vært laber
stemning der i sommer. Litt skyldes
dårlig vær og det har også vært en
del kontroller på veien til og fra.
Derfor vil jeg rette en pekefinger til
motorsykkelfolket. Kjør forsiktig på
Gamle Mossevei.Vi er ikke alene og
det er en del myke trafikanter å ta
hensyn til. Om vi ikke skjerper oss
kan det hende at mc-folket mister
Tyrigrava som treffsted for alle
motorinteresserte og det vil være
veldig trist. Hvor skal vi gjøre av oss
da? Det er heller ikke nødvendig å
dra bånn gass heller, selv om load
pipes save lives.
Det var dagens lille skjennepreken
fra meg.
Ellers håper jeg på en fantastisk fin
høst og fortsatt mange mil på min mc
og å få møte mest mulig likesinnede.
Drive safe.Vi har ingen å miste, og vis
hensyn. Det koster så lite.
Mvh Georg, DK Oslo, Akershus og
Østlandet

Distrikt 9:

Hedemark og Oppland

THOMAS MESSEL
Tlf: 479 51 606
Mail: tyma@hotmail.no
Hei. I skrivende stund er det
fortsatt sol og god temperatur for
nytelse av landeveiens gleder, men
undertegnede har dratt på seg et
større renovasjonsprosjekt (som
i gammelt hus) så for egen del er
sesongen mer eller mindre over. Når
det er sagt, har man også i sommer
fått med seg minner som kan være
gode å ha når himmelen blir tung og
kroppen dekket av 160 år gammelt
husstøv. Med glede tenker jeg tilbake
på et lite, men trivelig familietreff i
Åsnes Finnskog og vi håper at enda
flere finner veien dit neste år.
Jeg tenker også på årets
jubileumstreff på Tretten, der det var
full fart og moro fra vi kom til vi dro.
Jeg har prøvd å få i gang noen
kaffekvelder på Elverum i sommer,
men det viste seg å være vanskelig
å få med seg folket. Mulig vi gir
det en sjanse til neste sommer.
I mens anbefaler jeg Villsvin MC
sine kaffekvelder på torsdager i
klubbhuset deres, og kanskje ser
jeg noen
av dere der utover125,
høsten
Fiskarstrandvegen
og vinteren.
Dett
kan være en fin
6035
Fiskarstrand
avkobling fra gamle hus og grinete
86 817
kjerring nårTlf:
det932
trengs.
Faxoppfordre
70 19 21
Ellers vil jeg
alle20til å nyte
E-post:
rsmotor@mimer.no
de siste
finværsdagene
utover høsten,
for vinteren er nok ikke langt unna.
Ha en fortsatt god høst.
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the
Bikermona.Foto, Anne Gre

Klungervik

Tretten
Seriøs grilling. For treffet til

Kaffekveld på Circle K i Elv
erum.
Hvor blir folket av. Foto, red
.

2016. Foto, red.

Daniel, Steffen og Kjempen.

Foto, Anne Grethe Klunge

rvik.

Postgarasjens leir på Kuk

i Odaln Foto, Anne Grethe

Klungervik.

Foto, Einar Tellefsen.
a. Fra Motorsykkelens
Det smakes på medlemskak
s.
i Tromsø. Foto, Laila Helne
Foto, Jostein Mo Anderssen

Dag

.

En bitteliten ufrivillig stopp
som heldigvis viste
seg å være kun litt mange
l på fluidium, Geir
Ertesvåg
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Nr. 4 - 2016

Foto, Øistein Andersen.

Panheadstudering. Foto, red

.
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BUTIKKEN FOR ALLE!
GODT UTVALG STORT LAGER VERKSTED NETTBUTIKK ALT DU TRENGER!

MOTORSYKLER DELER BEKLEDNING UTSTYR STASH & BLING

MC
NST GARDERMOEN

Rabatt til HDOCN-medlemmer

www.mcbutikk.no

Nannestadvegen 456, 2032 Maura | T: 63 99 87 35 | post@nstgardermoen.no
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produksjon: mags.grafisk@gmail.com
Nr. Grafisk
4 - 2016

