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Innhold:

SMÅ-NYTT
Motoren er en 1750cc Milwaukee-Eight, den
har det nye 9-tommers høye, 1,25-tommers
brede mini-ape styret og svarte glansede
aluminium turbine felger med 19-tommer
foran toppet med en lavprofil skjerm. Bak
har du strakte salvesker som ligger tett
over eksospottene som gir et tett mot
bakken bagger utseende uten å redusere
fjæringslengden. En lakkert innsats fyller
rommet mellom salvesker og bakskjerm, og
en lavt-montert skilt plate enhet fullfører
den stramme, lave linjen bak. MilwaukeeEight motoren komer på alle 2017
touringmodellene og gir raskere gassrespons,
mer kraft i forbikjøringer, renere lyd, en
jevnere gange og mer av den følelsen førerne
ønsker fra en Harley-Davidson Touring-motor.
Road King Special er den første modellen
som kommer med Milwaukee-Eight i en helt
sort motor finish.
Varmestyring
Milwaukee-Eight-motoren gir fører og passasjer bedre varmekomfort på grunn av redusert varmeopptak, økt varme avvisning og et
redesignet eksosanlegg. Milwaukee-Den har
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Ny 2017 Harley-Davidson Road King Special
I Februar lanserte Harley-Davidson sin nye Road King, en sykkel med
mørkere stil og lav sittehøyde. Krommede overflater er byttet ut med
svarte, noe som skal være med å flytte den inn i klassen for Custombaggere.

presisjon oljekjølte topplokk. En ny bankesensor for hver sylinder gir mer presis timingkontroll. Det bakre eksosrøret har fått ny
plassering og eksoskatalysatoren er flyttet for
å skjerme passasjeren for varme. Tomgangsturtall er redusert fra 1000 rpm til 850 rpm.
Bedre tilpassing
Et nytt, slankere motordeksel og et lavprofil-luftfilterdeksel gir bedre benplass for
føreren rundt motoren og for mange førere
enklere tilgang til bakken. Alle modeller med
Milwaukee-Eight motoren har ”Assist and
Slip”-clutch med forbedret hydraulikk.
Redusert vibrasjon
Den gummi-monterte motoren har én enkel
intern balanseaksel som fjerner 75 prosent av
primær vibrasjon på tomgang. Dette gir og en
mer raffinert følelse og mer behagelig kjøreopplevelse for fører og passasjerer samtidig
som den beholder den klassiske karakteren
av Harley V-Twin motorer.

nenter eliminerer mekanisk støy fra drivverket. Motorinntaket og lufttrenseren er utformet for å redusere lyden fra inntaket uten å
svekke maksimal luftstrøm. Som et resultat er
den nye Milwaukee-Eight motoren mekanisk
roligere, med fetere eksoslyd, oppfyller alle
globale støy- og utslippskrav, samtidig som
den gir deg den umiskjennelige lyden fra eksosrørene.
Bedre lading
Ladesystemet til Milwaukee-Eight motoren gir
50 prosent mer effekt til batteriet ved tomgang, slik at batterikravene til Touring-førere,
inkludert lys, audio og oppvarmet utstyr og
annet tilbehør oppfylles.
Road King Special vil bli tilbudt i fire
fargealternativer :
• Vivid Black
• Charcoal Denim
• Hot Rod Red Flake Hard Candy Custom
• Olive Gold.
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Lettere ventiler, én kamaksel, optimalisert
dekseldesign og forbedrede drivlinjekompo-
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4. mars. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus kl. 11.00. Info:
Frode: 92643102 Robert: 91787175

1. -14 juli. OMM Run, Start Elverum

11. mars. Hawgs MC feirer at klubbhuset er 22 år på Klubbhuset i Øverskreien.
Info: www.hawgsmc.no Svin Olav: 90982610

21. – 23. juli. Hawgs MC , 30th Summerparty på Landstedet i Gransmarka. Info:
Svein Olav: 90982619 www.hawgsmc.no

1. april MC og Fritidsmesse i Rindalshallen
Info: Bjørn Anders Moen: 922 15 452 eller på Rindal MC sin Facebookside.

28. – 30. juli, Dozer MC arrangerer Dozerparty på klubbhuset på Saga Næringspark
på Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901

13. april, Skjærtorsdag, Tornados MC, Kyrksæterøra arrangerer swapmeet og
påskefest i Støyperiet. Info: Aron 90772887

4. – 6. august. Sprengstart MC, Klæbu, arrangerer treff ved klubbhuset i Nideng.
Info: 45487931

22. april. Dozer MC arrangerer vårfest på klubbhuset på Saga Industripark på
Arneberg. Info: Torger: 90162429 Frode: 91597901

11.-13. august. Run To The Artic Fun, Nordkjosbotn

29. april. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Vårslepp på klubbhuset. Info: Per
Sindre: 92608581
1. mai H-DOCN-frokost på Nebbenes Nord, Eidsvoll, kl. 10.00
5.-7. mai Vårtreff til Clayslide mc Rissa
Innfo: clayslidemc@hotmail.com
7. mai, kl 12.00, Rolling Thunder MC arrangerer MC vårmønstringen på Festplassen
i hjertet av Bergen. Info: www.rollingthundermc.no
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
26. – 27. mai, Spiders MC, Åsen, arrangerer Hoplaweekend
i klubbhuset i Hopla. Info: Arild: 90139870

18. – 20 august. Shakin Brains MC Vestnes arranger Hagerock. 20–års jubileum.
25. – 27. august, Lucifers MC arrangerer høsttreff på Farmen i Skaun.
Info: www.lucifers-mc.com
7. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus kl. 11.00.
Info: Frode: 92643102 Robert: 91787175
14. oktober. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Haustfest på klubbhuset.
Info: Per Sindre: 92608581
14. oktober. Hawgs MC, 35-års jubileum på klubbhuset i Øverskreien. Info: www.
hawgsmc.com Svein Olav: 90982610
21. oktober. Spiders MC arrangerer den årlige Grisfæsten i klubbhuset i Hopla.
Info: Arild: 90139870
27.-29. oktober. HøstRock Snorre MC. Info facebook: Snorre MC Molde Norway.

26. – 28. mai. Kuk i Odaln. Stor fering av 30 års jubileum for KIO og 40 års jubileum
for NOMCK. Info: post@nomck.no Helge: 95981185

4. november. Høstfest hos Dozer MC i klubbhuset i Saga Næringspark, Arneberg.
Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901

Super Rally CZECH REPUBLIC! May 30 - June 04 / 2017

3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset i Øverskreien. Info: Svein
Olav: 90982610 www.hawgsmc.no

16. – 17. juni. Hydra MC, Nesodden arrangerer Griserally. Info: www.hydramc.no
23.-25. juni. International Rally. Tretten Kro og Motell.
2.-3. juni Dunkejon MC Fredrikstad 25 års jubileum, på klubben
Info Glenn Mob +4790115282

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører
Harley-Davidson og Buell i
Norge.Vi tar opp saker av
interesse for H-D-folk, og
utgir Harley-News for å holde
kontakten oppe blant våre 2400
medlemmer.
Alle henvendelser ang. innmeldig,
medlems-register, medlems
betaling skal gå til medlems-
kontoret.
Medlemskontor:
H-DOCN medlemskontor
Elin Bakk
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: news@h-docn.no
Åpningstider:
Mandag til torsdag 18.00 til 20.00
Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: annonse@h-docn.no
www.h-docn.no
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Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2013
Bladet er et åpent forum for
alle medlemmer, abonnenter og
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon eller annonser. Fotos
og tegninger er alltid velkomne,
selv om du ikke skriver selv. Så
hør fra deg!

Når du nå sitter med dette
bladet i hånda, skriver vi allerede
mars, og den første vårmåneden,
og det skulle ikke forundre meg
om mange alt er ute på to hjul.
De store snømengdene har jo
glimret med sitt fravær de fleste
steder denne vinteren.
Her på Hedmarken har snøen
ligget og vi har hatt minusgrader
siden før jul, men noen store
mengder snø har vi ikke, og noen
dager med plussgrader og sol, og
vips er det bart.
Jeg har allerede nå i februar
observert bilder fra Vestlandet
med hestehov og vårstemning, så
nå er det håp.

Grafisk Produksjon:
Mags as, Elnesvågen
Tlf: +47 71 22 25 95
mags.grafisk@gmail.com
Annonsepriser:
1/1 Bakside
kr. 5.900.1/1 side
kr. 5.400.1/2 side
kr. 3.600.1/3 side
kr. 3.300.1/4 side
kr. 2.500.1/6 side
kr. 1.900.Alle priser er ekskl. mva.

Alle henvendelser til
Harley-News vedrørende
reportasjer, kjøp & salg, treff m.m
gjøres til redaktør Elin Bakk.
Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: news@h-docn.no
IBAN:NO59 3000 1500 100
BIC/SWIFT: SPSONO22XXX
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Da var jeg omsider i mål med
dette bladet og, og man kan sette
seg tilbake og slappe av. Eller, det
skjer jo uansett ikke, for nå må
man ta tak i alt som har stått på
vent, mens man har jobbet som
en gal. Og det å sitte å gjøre
ingenting er fryktelig oppskrytt i
grunnen. Så jeg må vel finne noen
prosjekter å drive med. Og litt
reisevirksomhet må det også bli
for å fylle neste blad med stoff,
slik at du har noe å lese om på
april.

Manusfrist
10. mars
Neste Harley-News
kommer ut ca.
28. april
Forsidefoto:
Red.

For noen uker siden sto
Conan Swap på programmet,
noe dere kan lese om et
annet sted i bladet. Styret,
redaktør/medlemskontor og
distriktskontakter har vært
på danskebåten for å legge
våre hoder i bløt og finne ut
hvordan vi best kan være til
nytte for dere medlemmer. Så
vi får håpe at dere vil merke

etter hvert at vi har hatt ei
kreativ helg, med idemyldring
og utveksling av informasjon.
For at distriktskontaktene skal
kunne være til nytte, krever
det at dere medlemmer tar
kontakt. Det være seg forslag til
arrangementer de kan ha eller
ting som foregår i distriktet som
de kan formilde videre via News.
Bare husk at trykketiden er lang
og skal det foregå noe som har
interesse for bladets lesere, må
det meldes inn i god tid. Det er
uansett mer interessant å lese
om det som skal skje, enn det
som har hendt i deres innlegg.
Kontaktinfo på DK-sida i bladet.
Vi viderefører også
vervekonkurransen fra 2016. Så
verv en venn og send en mail
til medlemskontoret@h-docn.
no, slik at vi kan sette deg på
lista over ververe når det nye
medlemmet har betalt. Oversikt
over premiene et annet sted i
bladet. Sammen er vi sterkere,
og vi trenger medlemmer
for å kunne drive denne
organisasjonen.
Når dere leser dette er First Run
på Røros overstått, og hvordan
det foregikk får dere lese om i
blad nummer 2. MC-messe på
Lillestrøm skal det også være,
og der er vi på plass. Det skjer i
de dager bladet er ute.Vi håper
å se deg der.Vi er på plass med
verving, quiz, kake og klemmer.
Vårt neste treff på programmet
da er International Rally på
Tretten i Gudbrandsdalen 23. –
25. juni. Siden plassen funka fint

og beliggenheten er bra, kjører
vi på med et år til her. Håper og
se mange av dere her. RTTAF i
Storfjord foregår 11. – 13. august
og er et flott treff i fin natur. Så
runder vi av i Åsen på september
med Final Run. Hvordan det
blir med familietreffet er enda
litt usikkert, men vi jobber med
saken.
Og før alt dette kommer jo
SuperRally da, som i år foregår
i Brno i Tsjekkia. Det er ikke
avskrekkende langt, tar du båten
til København er det bare 90
mil en vei. En liten helgetur bare.
Bruk Facebooksida vår om dere
vil kjøre flere sammen.Vi satser
på å få til en nordisk leir der
nede. Som det ser ut nå kommer
jeg meg faktisk avgårde, og om
ikke flere tenner sprekker og
bilen holder seg gående, ser jeg
ingen store økonomiske farer
som kan ødelegge mine planer.
Da har jeg ikke så mye mer
på hjertet denne gangen.
Bare det evinnelige maset
om adresseforandring til
medlemskontoret@h-docn.
no om du flytter, send inn stoff
og bilder til News og tenk
kalenderbilder når du er på tur.
Og besøk gjerne nettbutikken
vår, linken finner du på
hjemmesida. Og sist men ikke
minst, verving, verving og verving.
Til vi ses, tuddelu.
Redaktøren.
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Ole Morten Svanem fra Hellandsjøen
utenfor Kyrksæterøra kjøpte denne
Panheaden i 2002. Det var en 1950 modell
som hadde 621 godkjenning i vognkortet,
innkorta bakramme og bildekk bak.
Framgaffelen var forlenga og styrekrona
utraket. Men han hadde en plan. Den
skulle bli til en bobber.
Tekst/foto: Elin Bakk
Ole Morten tok mc-lappen da
han var 18 år, og hans første
sykkel var en Yamaha XS
650, som han kjøpte
som et prosjekt.
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Konfirmasjonspengene, som til
da hadde stått på bok, ble brukt
til å ferdigstille sykkelen. Men
etter å ha kjørt litt med den,
var det Harley som var neste
trekk.Yamahaen, som hadde
blitt til chopper, ble solgt til
undertegnede og en 1946
modell 1200 Flathead
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kom til gårds. Her var det
bobberstuket som gjaldt. Og at
det er denne stilen Ole Morten
liker kan man se på grombilen
han har, en 1930 modell Ford
Coupe som han importerte fra
USA. Han har også
en 1986 modell
Evo-chopper i
garasjen, men
den er ikke
på veien
for tida. Så
han
har

ikke bare gamle kjøretøy i stallen.
Chopperen er faktisk ganske ny i
forhold til de andre.
Rev ned hele sykkelen
På nittitallet hadde han også
en 1952 modell Panhead som
senere ble solgt. Da 1950
modellen kom i hus i 2002, var
planen klar. Den skulle bli en
skikkelig bobber. Etter å ha kjørt
med den som den var i to - tre
år, startet ombygginga hjemme i
verkstedet på gården hvor han
bor. Første trekk var å rive ned
hele sykkelen, og å sveise ramma
om til originale spesifikasjoner.
Så ble det satt på 1 ” forkortede
innerbein for å få en lav profil på
sykkelen og det 19 ” forhjulet
som sto på ble byttet til 16 ”, for
å få det riktige bobberstuket.

Fra kjede til belt
Han overhalte toppene og skiftet
ventiler og styringer. Det ble
også skiftet eksosanlegg. Den
originale stifttenninga er byttet
ut i en automatfordeler, for å få
et mer stabilt tenningssystem.
Han ville også ha et annet sete på
sykkelen, og da hadde det gamle
setet fra den andre Panheaden
som han solgte passa godt. Etter
en telefon til han som kjøpte den,
viste det seg at han skulle bygge
den om, og ikke selv hadde bruk
for det. Dermed fikk han kjøpe
det tilbake. Primærkjedet ble
byttet ut med 1,5 ” belt og det
ble satt på hydrauliske bremser
bak. Foran står den originale
trommelbremsen.
Støystopp
Resten av sykkelen er stort
sett original, men han satte på
gummimansjetter på forgaffelen,
noe som passer bedre til
bobberstilen. Bakskjermen er en
Hydraglide- forskjerm, som er

kappet og tilpasset til bakhjulet.
Håndtakene på styret er i samme
stil som gummimansjettene på
gaffelen. Ole Mortens løsning
på å feste skiltet ble på veska,
noe som fungerer greit. Bygginga
tok en vinter og ei stund etter
at sykkelen ble ferdig, ble han
stoppa i støykontroll. Da ble
det mangelapp og beskjed om å
komme inn til visning. Løsningen
ble å sette på et par softail
lyddempere med ekstra innsats.
Da han møtte opp på biltilsynet
starta han opp sykkelen og den
bilsakkyndige sto bare og hørte
litt på lyden, og dermed var alt i
orden.
Bestemt
Ole Morten tror han står litt
friere på slikt, siden sykkelen
er 621 godkjent. Sykkelen ble
opprinnelig bygd på nittitallet av
Harald Elvsveen, og den gangen
var det en reportasje på den i
Right On. Sykkelen brukes mest
på småturer. Ole Morten ikke
er en veldig stor kar, og det kan

være en utfordring å kickstarte
en Panhead når man er 50 kilo.
- Men bare jeg er bestemt og
følger prosedyrene, starter

den stort sett på første kicket,
forteller han.
Men et spark får han seg i ny og
ne.
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Fin H-DOCN-reklame.
Tekniske detaljer:
Eier: Ole Morten Svanem
Bygd av: Eier
Årsmodell: 1950
Type: Panhead
Motor: 1200 Panhead med
Andrews B cam
Gearkasse: 4tr, original
Primær: 1,5 toms belt
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Forgasser: S&S super B
Tenning: Automatfordeler
Eksosanlegg: Upsweeps med
dempere
Ventilløftere: Stive
Clutch: Original i 5 fingers hub
og ram jett
Ramme: Original modifisert for
hydraulisk trommel bak
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Krone: Modifisert softail
Gaffel: Hydra med høyretrommel
Styre: Electra
Dekk foran: Avon mk 2 5,00-16
Dekk bak: Avon mk 2 5,00-16
Forskjerm: nope
Bakskjerm: Snudd hydra
framskjerm modifisert
Lykt bak: Lucas

Bremser foran: Trommel
Bremser bak: Trommel
Tank: 3,5 gallon
Lakk: Eier
Sal: Bates
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skrur på mopeder på fritida.
- Her er interessen på plass, og
det er viktig for rekrutteringa,
sier Borger.
Det er Borger som eier lokalene,
og begge driver selvstendig. Om
det skulle bli riktig hektisk, er de
ikke fremmed for å utvide arbeidsstokken.
Henter og bringer
De har allerede fått inn sykler fra
kunder som skal bygges om
eller ha service, og de har flere
bestillinger inne. Den store hallen er allerede nesten fylt opp,
selv om de kom litt sent i gang.
Vinterlagringa var det første de
begynte med i september da de
starta opp så smått. Siden har
tida gått til å innrede lokalene, og
med fem løftebord i det flotte
verkstedet er det ikke plassen
det står på. De har også gått til
innkjøp av en stor henger, slik at
de kan hente og bringe sykler.

Alf poserer på en av
syklene i butikken.

Et nytt tilskudd i Harleybransjen så nylig
dagens lys på Dokka i Oppland. Borger
Storihle og Alf Westbryhn, henholdsvis
fra Dokka og Gjøvik er de to bak bedriften, som bygger opp og bygger om Harley-Davidson, samt salg av brukte sykler.
Tekst/foto: Elin Bakk
Vi besøkte nylig de to i deres
lyse og nyoppussede lokaler på Vinjarmoen, et industriområde i utkanten av Dokka. Borger
har tidligere jobba i Lena Maskin i
en årrekke, et firma som driver
med import av landbruksmaskiner og traktorer. Lena Maskin var
en familiebedrift, der Borger eide
37,5%.
- Men da firmaet ble solgt til et
utenlandsk firma, var muligheten
tilstede for å tenke nytt. Dette ga
en mulighet til å starte opp med
noe nytt, og Harley-Davidson
ligger i mitt hjerte, så valget var
enkelt, sier Borger.
Byggedrømmen
Borger var også med å starte
opp Hardråde MC som holder til
på Dokka. Han har kjørt Harley
i fem år, men har hatt lappen og
motorsykkel av andre merker
siden 1995. Alf, eller ”Affern”
som er navnet han kjennes best
under, har 23 års erfaring med
bygging og mekking på Harley-Davidson. Planen i utgangs-
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punktet var at de skulle bygge
motorsykler. Men for å komme
inn på markedet, begynte de med
import av brukte sykler. De fikk
inn 10 sykler like før jeg kom på
besøk, så de har nok å drive med
Vinterlagring og
utleiesykkel
Foreløpig har de en Facebookside, der de kan nåes, og de bruker
også Google Advert. I tillegg er
en hjemmeside oppe og går. Du
finner den på www.o2w.no, der
man kan se hva de driver med
og finne kontaktinfo. De har
totalt 900 kvadratmeter lager,
så de tilbyr også vintelagring av
biler, båter og campingvogner, i
et separat bygg. For motorsykler
har de både kald- og varmtlager, hele 200 kvadratmeter. Lagringa for sykler blir i andre etasje
på hovedbygget, og en heis skal
på plass. De har også planer om
anskaffet en helt ny touringsykkel
som de skal leie ut. Den offisielle åpningen er satt til 7. – 8.
april 2017, men de har vært på
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plass siden september for å gjøre
klar lokalene, forberede sesongen og gjøre klar sykler.
Treffsted
I butikken kommer du til å finne
litt klær, kjøreutstyr, slitedeler,
dekk, olje, filter og annet en Harleykjører måtte ha behov for. De
planlegger også en mekkeplass til
utleie, med litt verktøy. I verkstedet får du utført enkel service og
dekkskifte for alle sykler, men det
er Harley-Davidson de har spesialisert seg på og har deler til. Til
sommeren blir det uteplass med
bord og benker.
- Vi håper at dette skal bli et
treffsted for motorsykkelfolket,
forteller Borger.
- Her blir det bord og benker og
kaffe og få om du har veien forbi,

fortsetter han.
De satser også på kundekvelder.
Det er heller ikke noe minus
at nærmeste nabo er Vinjarmoen Motorbane.
- Vi ser på vår inntreden som et
tilskudd til motormiljøet i området, sier Alf.
Bygger til originalt
De syklene som kommer inn
blir klargjort for salg, og kommer de over sykler som de må
hogge, kan det være en mulighet
for salg av brukte deler. Syklene
som blir satt i stand, blir levert
som originalsykler med litt ekstra stæsj.
Hver torsdag har de en utplasseringselev som hjelper til i verkstedet. Han skal bli mekaniker,
er flink på det han driver med og

Orden i sakene.

Borgars sykkel.

Venter på våren
En lakkbrakke er også på programmet, slik at de kan ta enkle
lakkeringer og slipper og sende
vekk deler som skal lakkeres. Alf er tidligere industrilakkerer, men etter en skulderskade
måtte han slutte med det. Men
små lakkjobber på motorsykkeldeler går fint. Så mens de venter
på april og sesongstart, har de to
karene nok å drive med i lokalene på Dokka, som tidligere inneholdt et firma som laftet hytter.
Vi ønsker de to lykke til med
åpninga, og det blir nok en kaffekveld til Dokka når sesongen er
i gang for å sjekke ut det ferdige
resultatet.

Fra butikken.

Dekkmaskinen på plass.

Alf og Borgar utefor lokalene.

Lyst og stort verksted.

Kjøp og salg av motorsykler, deler og dekk.
Utleie av Harley Davidson • Service, reparasjon og bygging
(ombygging) av sykler etter kundes ønske.
Vinterlagring av biler, campingvogner, bobiler, båter og MC.
Utleie av boder (kort-, og langtidsleie).
De to driverne bak disken i
en enda litt tom butikk. Men
det kommer mer.

ON 2 WHEELS Rosteinvegen 13, 2870 Dokka
Telefon: 995 33 499
www.o2w.no • Mail: borger@o2w.no
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Innbringende
For første gang hadde
undertegnede også med egne
deler, og ting som hadde ligget og
samlet støv i boden i mange år
forsvant som dugg for solen, og
jeg kunne dra hjem med penger
i lomma. Skrotet som lå igjen i
kassen ble sendt med slekta hjem
til Trøndelag for en symbolsk
sum, og prosjekt rydding i bod
ble sett på som svært vellykket
og en økonomisk suksess.
Mindre kø
Det var i år litt mindre kø rundt
bordene enn det har brukt å
være, men både de som solgte
og kjøpte så blide og fornøyde
ut. Etter at det roet seg på

Grendern, flyttet folket seg
til Hydra MC, der burgere og
pølser ble servert og bålet ute
var fyrt opp. Her var det god
stemning og trengsel rundt baren,
akkurat som det skal være på et
godt barheng.
Vi takker for plass til vår stand,
og benytter anledningen til å
ønske de som meldte seg inn
velkommen inn i organisasjonen.
Må med det samme etterlyse
den dama med langt mørkt
hår som meldte seg inn. Din
innmeldingsblankett forsvant
på mystisk vis og vi trenger
dine personalia for å få sendt
deg bladet. Om noen kjenner
henne, vennligst ta kontakt med
medlemskontoret/undertegnede.

Denne karen er nå medlem i vår organisasjon.

Winosgutta tok det
hele som en tur.

En henger full av deler,
er som julekveld for
denne gjengen.

Like sikkert som at jula kommer i
desember, er det at Conan Swapmeet
kommer på januar. Og vi i H-DOCN var
som vanlig på plass på Nesodden med
vervebrosjyrer og velkomstpakker.

sykkel eller medlemskap, kastet
seg inn i vervinga. Litt paff
ble hun nok da hun prøvde å
verve vårt æresmedlem med

medlemsnummer 1, Jonna
Lillegård. Men hun skal ha for
forsøket.

Blide Hydrakarer.

Tekst/foto: Elin Bakk
Og vi hadde som alltid en
hyggelig lørdag på Fjellstrand,
og fikk mange gode klemmer,
blant selgere, kjøpere, de som
er der bare for å se og de som
tar det som en fest. Her er det
uansett rom for alle. I baren sto
kjekke karer fra Company MC
og Rulpers Hog og solgte pølser,
kaffe og øl så svetten sprutet.
Og rundt bordene møtes folk
som ikke har sett hverandre
siden i fjor, og karene fra Hydra
dirigerte på parkeringa og fikk
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rett og slett folk til å trives.Været
var flott, noe som gjorde at det
var rikelig med aktivitet også
utenfor lokalet.
Egen vervesofa
H-DOCN hadde i år fått egen
sofagruppe til verving, og her
fikk bare de sitte som enten var
medlemmer eller som skulle
melde seg inn i klubben.Vår DK
Georg var også på plass og vi
hadde også fått med oss Wenche,
som selv om hun verken har

Nr. 1 - 2017
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Raymond koser seg
hos Hydra MC.

Blid kar på barheng.

Øyvind konsentrert
med pølsesalg.

Bålkos.

Dk Georg var med og
vervet medlemmer.

H-DOCN-veteraner.

Wencke fikk prøvd
seg på verving
av medlemmer i
H-DOCN sofaen.

Tankene mine
får du for
riktig pris.

Trivsel ved langbordet hos Hydra MC.

I mellom slaga må det
trykkes litt på mobilen.

Her fikk man kjøpe
litt av hvert.

14
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Fjorårets motorsykkelferie gikk nedover
Europa, så i år hadde vi bestemt oss for å
feriere her til lands. Valget stod mellom å
dra enten nord-vestover mot Mørekysten
og Atlanterhavsveien, eller sør- og
vestover. YR.no fikk til en stor grad
bestemme retningen. Og siden de gjettet
på kaldt og dårlig vær på nordvest-landet,
ble kursen satt sørover.

som i dag er Norges største
stavkirke, bygd på begynnelsen
av 1200-tallet. Etter å ha passert
litt lett regn tidligere på dagen,
var det nå blitt riktig varmt
og godt og vi fortsatte videre
til Seljord.Veien var fin og det
var flott landskap å kjøre i.Vel

Kaffekoking i Fyresdal.

framme i Seljord begynte det å
bli såpass langt på dag, at det var
på tide å få opp teltet. Det ble
ikke observert noen sjøormer i
Seljordsvannet, men Sjøormen
Kro serverte meget god mat,
blant annet kan de skilte med
velsmakende ørret.

Til Aust Agder
Neste dag var været fortsatt
bra og planen var å fortsette
mot Vrådal og Fyresdal. Det
var i grunnen bare å nyte flott
natur og relativt greie veier,
iallfall et stykke.Veien nedover
Fyresdal byr på mange flotte
utsiktspunkter utover Fyresvatn,
men for de uten bakfjæring kan
det være en liten påkjenning. Men
med tida til hjelp kommer man
fram, og ved enden av Fyresvatn
ble det kaffe og matpakke.
Kaffen smaker utvilsomt bedre
nykokt på primus enn på en
bensinstasjon.Vi fortsatte videre
sørover, inn i Aust-Agder, og om
ikke lenge begynte små dråper
å piple fra oven. Det ble på med
gummibekledning, og på litt smale
og svingete veier gikk det ikke
så fort, men vi kom fram til Evje
utpå kvelden. Kaldt og bløtt som
det var, besluttet reiselederen at
vi sporenstreks skulle ta inn på
nærmeste hytte, og det var nok
ikke dumt. Det er alltid godt å
få tørket opp litt kjøreutstyr og
seg selv, når man er kald og bløt.
Den lokale Spar-butikken hadde
varm kylling og kaldt øl, så vi
kunne iallfall gå utørste og mette
til sengs.
Flott natur
Dag tre hadde vi bestemt oss
for virkelig å gjøre unna en lang
dagsetappe. Fra Evje skulle vi
prøve å nå Odda i Hordaland,
en strekning på drøye 40 mil

langs ruta vi hadde tenkt å kjøre.
Det høres nok ikke mye ut på
en dag, men når man er to som
ikke forhaster seg, er det jammen
langt nok.Været var noenlunde
brukbart, selv om det var kaldt.
Fra Evje kjørte vi Rv 42 vestover
til Helleland. Det er ikke så mye
fjell nede i Agderfylkene, men
man får likevel følelsen av at det
er store fjell, siden veien går
opp og ned dalfører og gjennom
ganske smale ”canyons”. Naturen
er flott og veien ganske bra, og
man bør ta seg tid til noen stopp
om man kjører der.
På nasjonal turistvei
Etter å ha kjørt gjennom VestAgder og inn i Rogaland, fulgte
vi E39 et stykke mot Stavanger.
Deretter svingte vi av og tok
ferge over til Oanes som ligger
ved innløpet til Lysefjorden.Vi
var da kommet inn på Rv 13, som
går fra Sandnes til Balestrand
og store deler av denne
veistrekningen er klassifisert som
«Nasjonal turistvei». Det er det
samme som smal, svingete og
til dels dårlig veistandard, som
tilsynelatende er perfekt for
bobiler. Men landskapet er flott,
og der veien er grei var det riktig
så moro å kjøre motorsykkel.
Etter en dag med kulde og regn,
kom vi til slutt fram til Odda i
oppholdsvær, og fikk opp teltet
på Odda camping. Plassen var
overbefolket, men vi fikk handlet
engangsgrill og pølser og det ble
levelig utpå kvelden. På Odda

Mon tro om det blir regn - over Hardangerfjorden.

camping ligger for øvrig også det
som er Norges største stein,
iallfall ifølge Oddaværingene selv.
Det er en koloss på 65000 tonn
(pluss/minus), så stor er den i
alle fall.
Stalheimskleiva avlyst
Neste morgen var det opphold
og vi fikk pakket ned teltet som
var ganske tørt. Etter en stopp
for bensinfylling, la vi i vei mot
det som var dagens mål, nemlig
Stalheimskleiva. Stalheimskleiva
er en liten veistrekning som ble
bygget på 1840-tallet, og som har
en av Nord-Europas bratteste
stigninger. Etter bensinfyllingen
kom vi imidlertid ikke lenger
enn et par mil, før vi fant
det var tryggest å dra på seg
gummibekledningen igjen, som
for øvrig ble på resten av dagen.
Fra Utne skulle vi ta ferge over

til Kvanndal, og vi kunne nok
med fordel ha sjekket fergetidene
på morgenen. Fergen gikk bare
hver time, og med vår flaks
fikk vi tre kvarter på fergekaia
i Utne. Etter å ha krysset
Hardangerfjorden kom vi inn på
Rv 13 igjen og fulgte den via Voss
til Vinje. I ly ved den lokale Essostasjonen i Vinje ble det avholdt
et kort rådsmøte, og med regn
og lavt skydekke i lufta, fant vi
det mest fornuftig å ikke begi
oss opp Stalheimskleiva i denne
omgang. Som plaster på såret ble
det hamburger på Esso og litt
varme i kroppen i stedet.
Ved Sognefjorden
Vi bestemte oss i stedet for
å fortsette videre på Rv 13 til
Balestrand og overnatte der.
På vei nordover ga regnet seg
sakte men sikkert, og det ble

Camping i Seljord.

Tekst: Geir Svevad
Foto: Geir Svevad/Kari Elin Stensrud

For anledningen stilte vi begge
med for oss, nye sykler. Kari på
en 2016 Softail Slim S og selv
kjørte jeg en forholdsvis nybygd
1998 modell stivrammechopper,
så det meste lå til rette for en fin
tur. Pakking og klargjøring gikk
unna i en fei og første dag satte
vi kursen mot Telemark. Frisk
norsk sommertemperatur gjorde
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at ullundertøyet kom på fra start,
og det var nok smart. Sola skinte
riktignok, men det var likevel litt
småkjølig. Fra Elverum gikk turen
via Jevnaker og Hønefoss, mot
Hokksund og så på E134 videre
mot Notodden.
Stavkirke og ørret
I Heddal var vi innom det
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Venting på fergekaia i Utne.
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Niste på fjelltur.
greit å kjøre.Vel inne i Sogn og
Fjordane rakk vi akkurat ferga
fra Vangsnes til Dragsvik, og i
Balestrand ble det handlet inn
til nok en pølsemiddag før teltet
kom opp. Campingplassen i
Balestrand hadde fine fasiliteter
og lå fint til med utsikt utover
Sognefjorden. Utpå kvelden ble
det riktig fint vær så det var
ikke så verst å være på telttur
likevel. Tiden hadde kommet til
at vi måtte begynne å tenke på
å komme oss østover igjen, så
neste dag planla vi å kjøre opp
til Stryn og så følge Ottadalen
nedover. Etter Balestrand skulle
vi kjøre Fv. 13 over Gaularfjellet,
mot Førde. Stigningen opp
mot platået er ganske bratt og
svingete, og mye sau liker også å
ligge der å slappe av. Det var nok
et par som holdt på å sprette ut
av sitt gode skinn da vi passerte.
På toppen av stigningen er det
bygget et utsiktspunkt som gir fin
utsikt over dalen og veien opp til
platået, så vi tok en liten stopp
der for å mingle litt med resten
av turistene.
Kaldt og vått
Før avreise var det bare å dra
på seg regndressene igjen, for
da begynte det virkelig å regne.
Etappen fram til Stryn ble en
særdeles kald og våt opplevelse,
hvor det stort sett bare handlet
om å legge mil bak seg. I Stryn
ble det en kort bensinstopp,
gjenoppliving av fingertupper
og skifte til tørre hansker, før
vi dro over Strynefjellet og ned
Ottadalen. I Stryn hadde heldigvis
regnet gitt seg, men ettersom
vi nå var gjennomvåte, hjalp
det ikke akkurat med stadig
synkende temperaturer over
fjellet. Det er jo tider hvor man
tenker at nå kan det umulig
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Snart på tide med en vask.
bli kaldere, men da dukker det
jammen opp et blått skilt som
signaliserer 4500 meter med
tunnel. Faktisk 4500 meter med
mørk og iskald tunnel. Da var
det godt å komme ut på andre
siden i 8 -10 varmegrader. Ned
Ottadalen gikk det ganske friskt
og vi kom omsider ned til Lom,
eller Fossbergom som det
gjerne heter. Her hadde heldigvis
temperaturen steget med 10
grader, så det var riktig godt og
varmt. Mer teltliv var uaktuelt nå,
så vi innlosjerte oss på ei hytte
med dusj og seng. Og etter en
bedre middag og et par kalde
øl, ble dagens kalde opplevelser
nesten fortrengt.
Fjelltur
Så langt hadde turen bestått av
mye pølse- og hamburgerspising,
og ikke så mye av det som
kanskje var målet. Nemlig ferie.
Vi leide derfor hytta et døgn
til, for å tilbringe litt mer tid og
rekreasjon i Fossbergom. Det
finnes mange fine turmuligheter
med utgangspunkt i Lom, så
neste dag tenkte vi å prøve ut
en av disse. Etter å ha skaffet
nødvendig turutstyr og proviant
skulle vi gå en runde som går sør
for Lom. Den heter ”Kultursti
Soleggen”, og er en runde som
tar cirka fem timer å gå og hvor
man går cirka 1000 høydemeter
totalt. Et raskt blikk på det
omliggende landskapet i Lom
viser jo at det er relativt bratt
terreng det er snakk om, og det
var ikke mange høydemeter
som ble unnagjort før pulsen
slo friskt. Første del av ruta er
opprinnelig fra den tida det ble
drevet seterdrift og dyra ble
drevet til fjells. Følget vårt opp til
toppen nå var mygg og fluer, så
noe stopp på turen oppover var
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uaktuelt. Men etter et par timer
kom vi da opp på snaufjellet og
fant en fin plass med utsikt over
Soleggen. Primusen kom fram og
det smakte godt med kaffe og
kvikklunsj, og en liten tår med
Vianvang.Vi var jo tross alt i Arne
Brimi sitt rike. Etter kaffepausen
var det imidlertid bare en ting å
gjøre; ta på regnklær. Etter litt
vandring i kulturlandskap startet
nedstigningen fra fjellet igjen,
ned mot Lom. Regn som vekslet
mellom lett yr og styrtregn
gjorde at det ble ganske glatt og
sleipt nedover fjellsida, så det
gjaldt å ta det med ro. Det var
bratt også, så det ga seg i grunn
selv, men etter nok et par timer
var vi da nede igjen, gode og
våte av både vann og svette. Men
turen var fin og det var godt å
finne på noe annet en dag enn å
kjøre.
Veien hjem
Siste dag var målet å komme seg
hjem.Vi kjørte ned til Otta og
Gudbrandsdalen videre ned mot

Flott utsikt.

På vei opp til Gaularfjellet.

Elgfare i Østerdalen.

Campinglivets gleder.

Frya, og innen vi hadde kommet
dit, hadde vi hatt flere stopp med
av og på med regnklær, og også
turens første motorstopp. Noen
syntes tydeligvis det begynte å
bli nok.Ved Frya satte vi kursen
mot Venabygdsfjellet for å kjøre
Sollia ned til Atna og Østerdalen
sørover. På Venabygdsfjellet ble vi
møtt av en svart vegg, så da ble
det tid til litt rømmegrøt. Ned
gjennom Sollia er det jo ganske
fint, men i styrtregn var det ikke
så mye man fikk med seg av det.
Opphold ble det igjen iallfall, og
vi fikk med oss både sølvelgen
ved Bjøråa og en kaffestopp
på Koppang før endestasjonen,
hjemme.
En del mil fikk vi kjørt og runden
passer fint for en ukes tur. Det
er nok av opplevelser å få med
seg på veien. Dessverre var vi litt
uheldige med været, så om det
blir Yr.no som bestemmer veien
neste gang, det gjenstår å se.

Heddal stavkirke.

Godt å være hjemme.
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Godt oppmøte og fint vær.

På et Poker Run kjører man i samlet
gruppe til hvert sted hvor det er en post
og man må sørge for at man får stempel
på sin pokerseddel, så den heldige vinner
kan få sin premie når runnet er avsluttet.
Noen steder får man utdelt spillekort,
derav navnet Poker Run.
Tekst/foto: Georg Tselentis
Noe av inntekten av dette
Poker Run skulle gå til PayBack
Norge, og resten gikk til premie
til vinnerne. PayBack er en
organisasjon for mc-klubber som
føler seg urettferdig behandlet
av myndighetene og føler seg
hjelpeløse til å nå fram i den
juridiske verden. Til å hjelpe
seg har de engasjert Advokat
Jon Christian Elden, som er en
svært dyktig og profilert jurist.
Jeg hadde gjort avtale med Tom
Rubach fra Pilgrims MC om å
møte ham på Shellstasjonen på
Mortensrud lørdag 4. juni klokka
ti, for å være med ham bort til
Pilgrims MC sitt Oslo Chapter,
for sjekke ut hva PayBack Poker
Run gikk ut på. I ettertid har
dette chapteret gått over til
Ironhead MC.
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Filmteam
Hos Pilgrims MC betalte man
en deltakeravgift før start, og
fikk så utdelt sin pokerseddel.
Runet startet klokka 12, med
avreise i fra klubben cirka 12.30.
I følge Tom var det cirka 75
motorsykler som deltok, og alle
kjørte i en gedigen kortesje. Det
var et flott skue i det fine været,
og jeg la meg helt bakerst for
riktig å kunne nyte synet.
I 2016 hadde Pilgrims MC med
seg et filmteam og resultatet av
dette har nok mange fått med
seg, da det ble sendt på TV2 i fjor
høst. Filmteamet ville vise hva
klubben driver med og var også
med på turer de var på. Dette
for å vise den positive siden av
motorsykkelmiljøet og de var
selvfølgelig også på plass på runet.

Nr. 1 - 2017

Da vi kom tilbake til klubben
etter noen timer på veien, ble
det servert helgrillet gris, og de
hadde også engasjert bandet
Horace Wimp som serverte fet

rock & roll fra scenen. Gutta i
Pilgrims MC hadde gjort en flott
jobb med arrangementet de
hadde dratt i gang.
Tusen takk for meg.

Til høyre Tom Rubach
som var min guide for
dagen.

uben.

Før avreise fra kl

På en av postene.
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I slutten av oktober fikk vi nok en gang gleden av å delta på Ålesunds mest rocka
skalldyraften, nemlig krabbefesten hos Headstone MC.

Det konverseres på høyt nivå.

Gert-Jan, Strynetrond og Ducatimaniac Sverre.

Tonni og Ivar.

To sjarmtroll fra Redwolf-klanen, Christine og Bernt.

To goinger, Geir og Trond.

Skalldyr og tullprat over en lav sko.

Tekst/foto: Margareth Krumsvik
Det ble som vanlig et meget vellykket kalas med god mat og drikke sammen med både lokale og tilreisende venner. Vi knipset i vei og her er
bildene vi satt igjen med. Takk for en trivelig kveld, vi ses på samme tid og sted neste år.
Bare blide fjes.
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kjører antimobbebussen, tror
også at han skal benytte seg av
muligheten han får sammen med
bikerne til litt øvelseskjøring. Han
synes det ser herlig ut å kjøre,
der han ligger bak dem i bussen
og ser de koser seg på svingete
vestlandsveier.
Kristian Sætre, grunnleggeren av
Oss Mot Mobbing, har også et
ønske om å ta mc–lappen.
- Jeg kommer også til å spørre
om å få øvelseskjøre litt sier han.
- Selvfølgelig skal du få det, så
lenge det skjer på en HarleyDavidson, sier Tom SkabelundJohansen, og ler.
Men han presiserer at alle bikere
er velkomne, på alle typer sykler.
Oss Mot Mobbing gleder seg til
å se folket på veien når de legger
ut på tur.

Fra venstre, Kristien Sætre, Ole Sørensen, Ada
Grambo, Leif Munkelien og Tom Skabelund-Johansen.

God stemning i baren.

Ikke sint, bare digger tundgrock.

Kenter’n koser seg.

Maten gikk ned på høykant.

Runar sin tørn i døra.

The Malvin.

I år som i fjor skal klubbene Charitybikers
MC, Norwegian Veterans MC og Viking
MC samarbeide med organisasjonen Oss
Mot Mobbing i årets OMM Run, som
starter i Elverum lørdag 1. juli.
Tekst/foto: OMM

- Hensikten bak dette
samarbeidet er å gi en synlig
støtte til de som opplever
mobbing, vise de som mobber
et alternativ og å vise at vi
bikere bryr oss.Vi er på veien
for deg som opplever mobbing.
Derfor skal vi i god bikerånd
kjøre samlet over store deler av
Norge, stanse i hver by på listen
nedenfor, og holde foredrag om
mobbing. I tillegg byr vi på god
underholdning av lokale artister,
og selvfølgelig vår hovedartist,
forteller Tom Skabelund Johansen,
president i Charitybikers MC
Overraskelse
I fjor var det som kjent Åge
Steen Nilsen som var deres
hovedartist. Hvem det blir i år,
må folket vente på få å få vite.
- Det skal komme som en
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overraskelse senere, sier Tom
Skabelund-Johansen.
Det vil også bli mulighet for
politikere og andre, gjerne folk
som har opplevd mobbing til
selv til å ta ordet og dele sine
meninger og opplevelser.
- Det er viktig at vi slipper til folk
som har noe på hjertet frem, sier
Ole Sørensen, fra Viking MC.
Ta kontakt på facebook
Om du har noe å bidra med, kan
du ta kontakt gjennom OMM
Run siden på facebook.
Det å være på tur sammen og
arbeide for en god sak, er noe
president i NorVet MC Johnny
Snerten mener gir livet mening.
Han oppfordrer alle bikere
som har anledning til det til å
delta på runet, møte opp på
arrangementene og å kjøre hele

eller deler av runet.
- Alle er velkomne og ta gjerne
med familiene deres på våre
tilstelninger rundt om i landet,
sier Ada Grambo fra Oss Mot
Mobbing.
Hun gleder seg også til kjøringen.
- Det er alltid muligheter til å få
sitte på i denne gjengen, og det
er kjempefint å se landet vår fra
en Harley, sier hun.
Alle er velkommen
Leif Munkelien, som er den som

Slik er ruta:
Lørdag 1. juli, Elverum
Lørdag 1. juli, Lillehammer
Søndag 2. juli, Trondheim
Mandag 3. Juli, Ålesund
Tirsdag 4. juli Bergen
Onsdag 5. juli Karmøy
Torsdag 6. juli Stavanger
Fredag 7. juli, fridag
Lørdag 8. juli, Kristiandsand
Søndag 9. juli, Skien
Mandag 10. juli, Tønsberg
Tirsdag 11. juli, Halden
Onsdag 12. juli, Oslo
Torsdag 13. juli, fridag
Fredag 14. juli, Elverum

Fra venstre, Johnny Snerten,Tom
Skabelund-Johansen og Ole Sørensen.
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meste som skjer av lokale treff,
samt H-DOCN treff som er
innenfor rekkevidde. Dessuten er
de flinke til å invitere til barheng,
og låner gjerne bort klubbhuset

til damene sine når de skal ha en
mc-markering i Skjoldmøy MC,
som er navnet på deres klubb.
Denne høstkvelden er det masse
folk på besøk, og stemningen er

topp i det fine været. Serveringen
går så det suser. Man blir jo tørst
av slik varme, som vi ikke er
så vant til her vest. Disse gutta
er verdt et besøk, koseligere

beliggenhet og vertskap skal du
lete lenge etter.

Serveringsluka.

Herr Jensen med flere.

Hageparty.

Til minne om Øyvind Grønhaug
Født: 7. Mai 1970. Død 24. September 2016

Denne fine høstdagen var vi velsignet
med 20 varmegrader og Hos Booth Hill
MC Bjørgvin, hadde vi kaldt øl i glasset
og sist men ikke minst, et fantastisk
vertskap. Her kan man trives.
Teskt/foto: Anne Grethe Klungervik
Ikke langt fra Bergen sentrum,
på Landås, holder Booth Hill
MC Bjørgvin til. Underetasjen
i eneboligen til Dag og Hanne
Svalland er blitt forvandlet til
klubbhus med Saloon og alt som
hører en mc-klubb til. At det er
litt lite gjør ingen ting, for utenfor
er en stor flott hage med benker
og bord. Senhøstes inviterte
Booth Hill MC til barheng
i Saloonen, og med det flotte
været denne kvelden, var det
utrolig bra timet.
Voksne bikere
Klubben ble Stiftet
12.12.2012, men de fleste av
klubbmedlemmene har vært i
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mc-miljøet siden 1980-tallet. I
dag teller de fem medlemmer.
De er godt voksne bikere, men
har en liten attpåklatt på 46
år. I Klubben har de foruten
Saloonen, lagring til syklene og
eget mekkeverksted. Dette er
Harley-Davidson gutter, som
kjører Flathead, Shovelhead, Evo
og Twincam.
Aktive karer
Medlemmene møtes stort
sett hver tirsdag til kaffe,
skittprat, planlegging av turer og
informasjon om hva som rører
seg i mc-miljøet. Karene i Booth
Hill prøver og få med seg det
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Øyvind var en kjent og kjær person
i MC miljøet i Hordaland, Sogn og
Fjordane og Østfold. Øyvind tok
tidlig lappen på motorsykkel og
startet med en klassisk Yamaha XL,
og deretter en Honda, som han knapt
fikk kjørt inn, før han byttet til Harley
Davidson i 1996. Hans siste tilskudd
til sykkelparken var en FatBob 2010
modell.
Øyvind vokste opp på Dale i Meland
kommune, og var viden kjent for sitt
lure smil, og sin omtanke for andre.
Han var trailersjåfør av yrke, og sto
det en trailer utenfor et treff, visste vi
at han var der og kom rett fra jobb.
Øyvind og noen andre venner fra

Nordhordland startet motorsykkel
klubben Wilde MC i 1995/96. De
hadde klubbhus på Tveit i Holsnøy og
der det ble avholdt mang en god fest.
I februar 2014 ble Øyvind prospekt i
Fumble Heads MC, og var medlem der
inntil hans hjerte stoppet på en fjelltur
til Besseggen sammen med sin Sissel.
Fumble Heads MC holdt en verdig
minnestund for Øyvind sine mcvenner på klubbhuset, og de hadde
også minnestund for de nærmeste etter
begravelsen. Bisettelsen ble åpnet
med ”The Sound of silence” av Simon
og Garfunkel i en fullsatt Meland
kirke. Denne sangen har satt sitt spor,
og vil nok for mange bli et minne
om Øyvind. Det var mange fine taler
og minner som ble delt fra familie,
kollegaer og Øyvinds kjæreste Sissel.
Bisettelsen ble avsluttet med atter en
sterk sang. ”Tomorrow newer comes”
av Garth Brooks. Etter begravelsen
ble det en mc-kortesje på over 60
motorsykler, og Øyvind sin Scania
som ble kjørt etter begravelsesbilen og
fulgte Øyvind til sin siste hvile.
Du vil bli dypt savnet.
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik
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H-DOCN sitt siste treff i sesongen, Final Run, er de siste årene blitt arrangert hos
Tornados MC på Kyrksæterøra, men etter 2016 takker de for seg. Siden de selv har to
store arrangementer i løpet av sesongen, synes de det ble for mye jobb med tre treff,
og valgte å gi seg mens de var på topp.

til sentrum og den lokale
pizzasjappa, som er blitt en
tradisjon på dette treffet. At
de her også har øl-bevilling, er
nok også noe av grunnen til at
treffdeltakerne tiltrekkes dette
stedet. På lørdagskvelden var det
underholdning av trubaduren
Mr. Gee, og noen våget seg til og
med utpå dansegulvet. Søndagen
tittet som vanlig sola fram, det er

Tekst/foto: Elin Bakk

også tradisjon på treffet, og folk
reiste hjem til hver sitt, litt triste
for at treffsesongen var over,
men med seg hadde de minnene
om enda ei fin helg på Final Run.
Neste års Final Run blir
arrangert i september i Hopla
i Åsen i Nord Trøndelag i
klubbhuset hos Spiders MC, og
nye tradisjoner blir nok skapt der.

Variert kjøretøypark.

Et bål er allitd et samlende punkt.

Dette treffet er et lite og intimt
treff, og det er også her styret,
som ble valgt på årsmøtet på
International Rally, har sitt
konstitueringsmøte. Derfor
var det noen som kom med fly,
noen kom i bil, noen i bobil, og
mange kom på sykkel. Dette er
jo i midten av september og i
Trøndelag kan været på denne
tida være så forskjellig. Men de
barskeste lå i telt, og kom på to
hjul. Sånn er det bare.
Gråværstreff
Helga ble som vanlig grå, litt
kjølig og litt våt på lørdag,
men med hjertevarme, stort
klubblokale der de som synes
telt på denne årstida kan bli litt
guffent kan sove inne og en giga

32

Oksekasting og
Ovlinjprisen
På treffet er det også
oksekasting, med stor deltakelse
og et entusiastisk publikum.

lygarlavvo med bålfyring, er det
ingen grunn til å fryse. Noen
hardhauser trosset regnet og tok
lørdag turen til Harley-Davidson
Trondheim for Open House
for å titte på nye H-D modeller
og de rakk også en tur innom
Harleyhøgger’n på Heimdal.
Siden styret hadde rydda opp i
gamle papirer fra lageret etter
møtet, tok noen bålbrenneglade
nordtrønderske karer ansvar.
Og uten å ta noe for jobben,
fikk karene fart på seg og gamle
papirer og permer gikk opp i
røyk i en fei. Dette til stor sorg
for klubbens medlemmer som
hadde gledet seg til litt bålfyring
på mandagens klubbkveld.
Presidenten i siget.
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Bålglade
Så ivrige ble de, at det var like
før også det vi skulle ta vare på
også forsvant oppi bålet. Her
skulle det brennes. Men verdifull
historie ble berget fra de bålglade
herrer med pyroman-tendenser
før katastrofen var et faktum.
Det var nok også de samme
herrer som laget bål i grillen med
plastikkhjul for å holde varmen
på fredagsnatta. Men som det
ofte gjør, både fyring og bruken
av tennvæske tok litt av, med det
resultat at tre av plasthjulene tok
fyr, og grillen ble ikke seg selv lik
i etterkant.Vi regner med den
havner på svinnkontoen.

Navnet er et resultat av en
trykkfeil i en viss treffkalender
et år. Men Bjørn laga like godt en
okse som blink til øksekastinga,
og dermed var teksten helt
innafor. Det er også på dette
treffet ”Ovlinjprisen” deles ut, en
pris for noen som har vært litt
”ovlinj” eller uvøren, som man
kan oversette det til på riksmål.
Dette er en vandrepokal, med
tradisjon fra tidligere Final Run
gjennom årene. Ved utdelingen
gjennomgås alle vinnere og deres
fantastiske bravader gjennom
årene. Dette tok de to herrer
Bakk og Stavsøien seg av, og det
ble mye latter og humring under
denne seansen.
Soddsup og burger
Tornadosgutta serverte varm
soddsuppe, og hamburgere
og noen tok seg også en tur

Vinnerne av oksekastinga.

Campen.
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Bikes.

De tøffe kjørte sykkel og sov i telt.

Sørgelig syn.
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En av ryddesjefene med tralla.

Pynt.

Tor Arild.

Prisutdelingskomiteen.

Vinner av ovlinjprisen.

Treffplassens bussavdeling.

Nr. 1 - 2017

In flames.
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Fritenker Åge Stavsøyen om vestnekt og annen nekting

E de så nøye da...?
I vinter va de en sak oppi norddelen av landet
vårres me nån mottorsykkelkalla som itj kom
inn på pub fordi dæm hadd væst på sæ. Ja, me
klubbmærka på ja. Tre-pætsja ja. Samtidi va d
på sørvæstlande vårres ei veitj som itj fekk
kom inn på frissersalong og kløpp sæ fordi
ho hadd skaut på sæ. Ja, tettpakkasjkaut ja.
Hijab ja. Sjøl vart æ nækta adgang på pub i
Trondhjæm i byn fordi æ hadd træsko på mæ.
Ja, itj træsko da. De va gummisålasko. Så fekk
æ itj kom inn fordi de itj va hælkapp på. Så æ
tok resttreima og la ho bakom hæl’n. Så fekk
æ itj kom inn læll, fordi æ kanskje va litt full.
Da ba æ om å få snakk me daglig leder, som æ
kjent godt. Da fekk æ kom inn læll. Dokk må
kjenn triksan, folkens, væst- eller skautklædd!
Og ka handle de hær egentlig om? Ka e greia,
liksom? Hæ? E samfunne så opptatt av det
konforme? At de ska itj vårrå væst på fæst,
bærre jakke? At de ska itj vårrå skaut på
sallong, bærre hår? At d ska itj vårrå træsko
på pub, bærre mokkasina?
Eller e de nåkka nån e redd?

VI INTRODUSERER DEN NYE

KING® OF THE ROAD

ROAD KING SPESIAL

SJEKK UT KONGEN PÅ VÅR HJEMMESIDER

HARLEY-DAVIDSON® TRONDHEIM
SLUPPENVEIEN 11 - WWW.HD-TRONDHEIM.NO
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Ja, æ veit nå itj æ. Egentli skull æ ha mer løst
t å skriv om trampepsykolista, dokk veit, di
derre kallan (for de e stort sett kalla) som
sykle rundt i rosa taits med ræv som en
bavvian, og gnukke ballan mot sæte te de
bli vondt, og da bli dæm sint og vise fingern
te hele værden fordi dæm tru at de e hele
værden som gjør at ballan gjør vondt og dæm
skjønne itj at de e dæm sjøl som e (piiiiip),
som hell på me d dær greian…
Men nei, d fekk æ itj låv t å skriv om…
I stan skull æ skriv om væsta, om å bli
nækta adgang på pub me væst. For de e
vesst fæle greier de. Og i prinsippet kan
æ vårrå enig. Å bli nækta å uttrøkk sæ, e å
krænke ytringsfriheta vårres. Ingen ska kunna
nækt bajkera å gå på by’n me væst, lik lite
som nån ska kunna nækt dæ å kom inn på
mottorsykkelfæst med dress og slips. For
de e væl egentlig de de hær handle om: Om
rætten te fritt å uttrøkk sæ, nåkka som faktisk
e grunnlaget for et kvart demmokrati. Og den
rætten ska vi kræv, ubetinga og fritt! Vess nån
føle sæ trua tå en væst, så kan de te en vess
grad vårrå forståeli. Men da e de my en kan
føl sæ trua tå. Som for eksæmpel et tørkle.
Eller hijab, som nån vælge å kall de. Æ føle
mæ itj trua tå de, mn æ kan forstå at nån bli
de. Eller en tresko, som uten hælkapp lett kan
kippes av å bli brukt som våpen. Slagvåpen ja.
Og koffer føle folk sæ trua? Æ tru de handle
om de dæm læs i avvisa eller sjer på teve.
For dær står d at mottorsykkelkalla e mckriminell, at hijabklædde dama e potensielle
tærrorista, og at træskoklædde fritænkera
klaske folk i høvve me træsko og ellers e te
fare for samfunnets orden…
Eller itj d nei. Unnskyld, folkens, æ prøvd vær

kanskje handle om at mang itj sjer akkurat
væstnækten som den store trusselen mot
demmokratie vårres. It e hijabnækt på
frissersalonga nå stort probblem heller. Om æ
bli nækta adgang t en plass e d itj værdens
undergang. D finns anna pøbba, anna
frissørsalonga, anna gata, anna ka som helst.
For dær ett ettablissemang vil krænk dæ og
nækt dæ inngang, dær står de mang fler å tigg
dæ om å kom inn for å dræg plastikken din
gjænnom automatan dæmmers for å donner
nån krona for en grovt overprisa vare eller
ei tjenest. Hunner krona for en halvliter
med dvaskt brunskimla badevann eller tusen
krona for å få vaska håre sett og kløpt tå de
en millimeter (som av og te e nok)...! De e
stør grunn te å bli opprørt over de enn en
skarve «Nei, her kommer du ikke inn. Det er
slipstvang her…», me knækk i håndledde…

bærre å gjørra mæ sjøl litt mer importent
enn de æ egentli e…
Dokk må itj messforstå no. Æ e en stærk
tehængar tå en ubetinga og grenseløs
ytringsfrihet, ei stærk og uavhængig
presse, som ska sætt et kritisk søkelys på
samfunnsfohold, hold makthaveran i øran,
og avdækk uønska forhold dær dæm som
egentli skulla gjort de itj har fått de te.
Ei sånn uavhængig presse e faktisk en av
hjørnesteinan i demmokratie vårres, og helt
nødvendig for at samfunnet ska kunna funger.
Så går de litt ball i hatt for dæm av og te da,
og skjær all over en kam, enten de e bajkera
eller muslima. Men de må vi kunna tilgi dæm,
syns nå æ da.
Samtidi e de nån som vil føl sæ krænka. Så
krænka at dæm vil ta reaksjonan sin like te
Høyesterætt for å få gjænnomslag for frøkta
si. Men kan de vårrå nødvendi da? Æ like å
bli krænka æ. For når nån krænke mæ, tyde
de på at æ har persjka på, eller kanskje te og
me ponktert nån argumenta. I en værden kor
de snart ska bli totalforbudt å krænk nån, e
de på tide at nån reise sæ og kræve sin rætt:
KRÆNK MÆ!
Da karrikaturtægneran i væsten (ja, den
væstlie værden ja, itj påklædd i væst nei),
men altså, da karrikaturtægneran (som for
så vidt va påklædd) i våre væstlige medier
tægna profeten Mohammed (fred være med
ham), så va de ingen som krænka mæ. Og
da tjuefæmtyvetusen iranera gikk på gatan i
Teheran og demonstrert mot tægninga, satt
det åtte millioner iranera i Teheran heim
i husan sin og såg på teve og ga blaffen.
Irriterende få som lætt sæ krænk! Likæns e
de blant mottorsykkelista og. Få som lætt
sæ krænk! Og koffer? Tja, si de? Æ tru de

Så æ slit litt me å forstå at de dær me
væstnækt e så kvardagsfarli. Men æ e som
sagt eni i prinsippe. Men da må de vårrå lov
å gå på frissersalong me skaut.Vess itj har itj
reaksjonan nån mening. For de e faktisk sånn
at vess vi kræve en rætt for oss sjøl, så må vi
også gi ainnafolk den såmmå rætten.Vess du
kræve å få lov te å krænk nån, så må du også
aksepter å bli krænka sjøl.Vess du kræve å
få lov t å gå klædd som du vil, må du innrøm
den såmmå rætten te oss ainneran. Æ syns
egentlig de e for lite krænking i værden.
Krænkinga i sæ sjøl e i og får sæ itj nå
stor greie. D e diskusjonan som kjæm i
kjølvatne tå krænkelsan som e vekti. For
dæm diskusjonan e me på å skjærp oss all.
Skjærp oss på demokratiets ukrænkelighet.
De betyr itj at de itj e lov te å kom me
krænkende ytringa mot demmokratiet. De
betyr at du itj har lov te å driv me aktiviteta
som true demokratie vårres. For uten
demmokrati, ingen bajkerkultur heller. Fjærne
vi demmokratie fjærne vi mangfolde. Og
fjærne vi mangfolde sett vi igjæn me enfoldet.
Og når man, sånn som æ, bruke nån kostbare
menutt på ættemeddan og kveln på feisbukk,
og sjer kor mang av mine vænna som vil
fjærn demmokratiet, ja da bli æ skræmt. I min
værden e de en stør trussel enn en skarve
væstnækt.
Men e de sånn at dokk bli nækta å kom inn
på pub me væst, gå videre da, t næste pub.
Før eller seinar får du kom inn sjø. Itj en gang
lænsmann har så stor makt… Og kjæm du itj
inn nån stan? Ja, da e du kanskje for foill da...?
Men e de så nøye da? Ja, de e nok de...
Nei no, kjære forfatter, no må du kork
portvinsflaska di. Du surre godt no. Nok
no…!
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Offisiell Harley-Davidsonforhandler åpner i Sørlandsparken
Mandag 9. Januar var representanter fra Harley-Davidson i
Europa på plass for å åpne den første offisielle Harley-Davidson
forhandleren i Skandinavia på 10 år. Gründerne er ekteparet
Robert og Anniken Lehland Fauske, som er bosatt i Grimstad.
Butikken er godt forberedt med syv kompetente sørlandsfolk
som skal representere den merkevaren Harley-Davidson er.
- For oss er Harley-Davidson langt mer enn motorsykler, det er
en opplevelse. Det ønsker vi at alle som kommer inn i butikken
vår skal få føle, uansett om de kjører sykkel eller ikke, sier
Robert Fauske.
Butikken følger et nytt forretningskonsept fra Harley-Davidson
som de nå lanserer i hele verden. Dette inkluderer en
kundesone med cafeløsning og åpne vinduer for innsyn direkte
til verkstedet. Dette skal være med å gjøre butikken til mer
enn bare en butikk, det skal bli et levende og morsomt sted å
være, et miljø som alle skal trives i, med en av verdens mest
spennende merkevarer som et naturlig samlingspunkt.
Butikken vil være pakket med alle det nye 2017 modellene med
den nye Milwaukee-Eight™-motoren, samt mengder av klær,
deler og utstyr.

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

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

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

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

Midnattsol Kafe, 10% rabatt
på Storgata 90, 4877 Grimstad
Tlf 40176201. www.midnattsol.
no
Følg oss på Facebook. Flott, stor
solterrasse på taket. Ligger helt
inntil E-18

Go`2 Buvik Grill tilbyr 15%
på all mat(på ordiner pris). Drikke kommer utenom, men gratis
kaffe ved kjøp av mat.
Saltnessand i Buvika. (Samme
bygget som Kiwi)
Tlf: 47 77 03 88. Følg oss på
Facebook for nyheter og tillbud.
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E R BJ U DAN D E!
Paketpris: Service på din Harley, Indian
eller Victory inkl. en hotellövernattning
i centrala Karlstad. Pris från 4495:Ring eller maila benny@coopers.nu
för bokning och mer information!
ning • Reservdelar
Service • Renovering • Trim
Indian!
till din Harley, Victory eller

Hei og godt nytt år.
Vi har allerede kommet oss et
stykke inn i 2017, og det går
sakte men sikkert mot vår og
sommer. Her hos meg har det
vært en travel tid, da avgjørelsen
om å selge hus og bryte opp her
på Østlandet og flytte til Tromsø
er tatt. Det meste er klart, men
en viktig ting mangler. Nemlig
jobb. Men ting ordner seg for
snille gutter har jeg hørt. Skulle
det være bruk for en allsidig
trønder, ta gjerne kontakt. Fra
mai/juni er jeg på plass i Nordens
Paris.

OBS! NY ADRESS! Stormgatan 6 • SE-652 21 Karlstad
Tel +46 54 87 65 30 • www.coopers.nu
Webshop:
Lik oss på Facebook:

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

HARLEY-DAVIDSON® ÅLESUND
Brusdalsveien 238, Ålesund, Norway • 70 15 36 36
www.hd-aalesund.no
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På mc-fronten er det stille om
dagen. Noen vinterfester er det
og flere blir det vel utover. På
Conan Swapmeet på Nesodden
var det Redaktør Elin og DK
Georg som tok seg av vervinga,
når sjefen selv måtte jobbe den
dagen. En stor takk til dere.
Vi har når dette leses nettopp
avholdt årets første treff på
Røros. Noe som alltid pleier å bli
ei trivelig helg i Bergstaden. På
programmet videre står Bergens
tur først i mars, mc-messe på
Lillestrøm og en tur til Danmark
på nordisk presidentmøte, pluss
at jeg skal overlevere hus 1. april,
og jobbe. Jeg tror jeg må ha ferie
etter denne våren.
Men siden det meste er frivillig
kan man vel ikke klage.
Ellers vil det også i år bli
H-DOCN-frokost på Nebbenes
kro nordgående 1. Mai fra klokka
10. Dette blir tiende gang jeg
arrangerer dette, men også det
siste der jeg lager kake til dere.
Håper noen tar tradisjonen

videre. Satser på og se mange av
dere der. Som vanlig fortsetter
vi med en tur til Nesodden
etter frokost. Og når vi først har
kommet så langt ut på året, er
vel sesongen i gang store deler
av landet.
Det er sikkert mange av dere
som tenker på Tsjekkia-tur
og super rally 1. – 4. Juni. Det
er det ikke så langt nedover
og jeg tror det kan bli et
fantastisk arrangement. En norsk
H-DOCN-camp er etterspurt, og
om alt går etter planen prøver
vi å ta av et eget område til en
Norsk/Nordisk camp. Følg med
på våre Facebooksider. Der vil
det komme info etter hvert.
Ellers er det bare å holde av
helgen 23. -25. Juni. Da arrangeres
vårt internasjonale treff på
Tretten i Gudbransdalen, på
samme sted vi hadde vårt 30-års
jubileum.
For alle dere som lider av PMS,
sommeren kommer i år også,
bare hold ut litt til.
Til vi sees høres neste gang, itj
fårrå nålles.
Hilsen Vidar
President

Hei alle flotte bikere.
Da er det nytt år og nye
muligheter. Når du nå sitter
med et ferskt blad i handa, har
jeg vært så heldig å ha vært på
DK-samling og truffet de fleste
av Distriktskontaktene, noe jeg i
skrivende stund ser veldig frem til.
Har planer om å besøke Helter
Skelter MC i Harstad den første
helgen i februar. Videre har jeg
da også vært på besøk i Bergen
hos HotchPotch på deres 10-års
jubileum som er første helgen
i mars. Jeg reiser med klubben
min og håper å treffe mange
medlemmer av H-DOCN der.
Håper å lese om jubileet i et
senere nummer av Harley News.
Skal selv prøve å bidra med å ta
bilder og skrive litt fra de ulike
arrangementene jeg skal på.
I skrivende stund kan det virke
som om hele vinteren har
bestemt seg for å komme denne
helgen og det er langt unna
bare veier og kjøring av sykkel.
Men plutselig er vi der. Regner
med de fleste har lagt planer for
årets sesong og at mye tid vil bli
tilbragt på to hjul.
Selv har jeg et ønske om å kunne
komme meg på Super Rally i
Brno, Czech republic fra 31. juni
til 4. juli. Har også en plan om å
nå treffet på Tretten.
Så er det Nordnorgestreffet
i Harstad, som jeg nesten
kom frem til i fjor og for meg,
selvfølgelig H-D Garasjen og
H-DOCN sitt ”Run to the Arctic
Fun”.
I høst har det jo vært en del
fokus på å kunne ha på seg
klubbvest på byen, siden en del

utesteder, blant annet i Tromsø
har valgt å forskjellsbehandle
kunder. Her har mc-folket vist
stort engasjement og fått mye
støtte i nærmiljøet. Under debatt
i Dagsnytt Atten ble nok politiet
tatt litt på senga over at så
mange publikummere møtte opp
i klubbvest. Vi var i stort flertall,
men akkurat under denne saken
ble det ikke åpnet for debatt. Se
innlegg på klubbens nettside om
saken.
Så vil også jeg oppfordre de
ulike klubbene til å annonsere
når de har kaffekvelder på
klubben. Vet at HD-Garasjen
og Donaldmafiaen i Tromsø
har på Tirsdager. Hadde vært
fint å vite, slik at vi eventuelt
kan komme med litt kake og
info om H-DOCN om det er
greit. Klubber må også gjerne ta
kontakt med oss for besøk.
Til slutt vil jeg oppfordre alle
medlemmer om å vurdere å bli
Distriktskontakt. Vi mangler en
ekstra person i de fleste distrikt
og i Møre og Romsdal har i nå
ingen da Margareth Krumsvik nå
har takket for seg. Vi takker henne
for mange års innsats. Gå inn
på http://h-docn.no/index.php/
informasjon/distrikts-kontakter så
kan dere se hvor vi mangler. Ta
gjerne kontakt med noen av de
som allerede er distriktskontakter,
for å høre hvordan det er.
May all your encounters with the
law begin with the words, NICE
HARLEY.
Nina.
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LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei alle flotte mc-folk.
Ønsker dere alle et fantastisk godt
nytt år, med masse flotte turer rundt
om. I skrivende stund ligner det mer
på vår i Tromsø enn på vinter og det
er jo litt frustrerende når vi vet at vi
har flere måneder med snø foran oss.
Og vi egentlig lengter etter vår og
sykkelkjøring.
Her i nord har det vært en del mcfester rundt om, og sikkert veldig
mange trivelige også. Men må komme
med et lite hjertesukk. Kan dere
ikke være så snill og melde meg om
fester, happeninger og andre ting som
skjer rundt om i fylket, og det bør
være i rimelig god tid før, på grunn
av trykketid på bladet. Har også vært
veldig fint og få vite om klubbene sine
kaffekvelder, så meld meg gjerne om
dette også. Er jo hyggelig om man er
på besøk andre steder og kan stikke
innom for en kaffekopp.
Det gledes også veldig til SuperRally
og jeg vet det er ganske mange her
i Tromsø som planlegger turen, noe
som er fantastisk hyggelig. For egen
del blir det å farte litt rundt omkring
i Europa etter SR, noe vi gleder oss
veldig til. (Turtips mottas med takk).
I år som i fjor blir det happening for
H-DOCN medlemmene i Skatvik på
Senja, det blir den siste helga i august
uke 34. (25. – 27. august). Kan være
lurt å bestille hytte i god tid, siden
campingen er åpen for alle og de
merker større pågang på hyttene. Det
er i år 5 år siden vi hadde det første
”treffet” i Skatvik og det må vi vel
markere med noe ekstra.
Når du sitter der med bladet i handa,
er det ikke så lenge til påske, så da
benytter jeg anledningen til å ønske
alle og enhver en fortreffelig fin
påske.
Stor klem fra
Dk Laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 97783015

Vel overstått nytt år kan man jo
starte med .
Når disse ord forfattes, er det ikke
mange dagene igjen av januar. Dagene
blir lengre og noen mener vi går
mot vår. For oss her oppe betyr det
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bare at vinteren setter i gang for
fullt.Vi har akkurat vært gjennom
en uke med friskt finnmarksvær,
hvor det på det verste har vært
bortimot 30 veier stengt og flere
byer og mindre steder har vært
isolert over flere dager. Mye vind og
snø har stor makt over oss . Selv om
butikkene er tomme for mat og vi
så vidt kommer oss på jobb så har
dette sin sjarm. Dette været er vel
en av grunnene vi bosatte oss her
oppe i nord. Det er ikke på grunn av
motorsykkelsesongen i hvert fall. Er
man så uheldig å være på jobb den
dagen det er fint, så har sommeren
plutselig gått og vi er på tur til høst
igjen. Fullt så ille er det vel ikke, men
det kan ofte føles sånn.
Jeg som alle andre, har tenkt at vi har
god tid til syklene skal tas frem fra
lagring, oppussing og ombygging. Men
ser vi litt på kalenderen, så kjenner
vi vel at den der berømte ”siste
liten panikken” begynner å boble i
kroppen og før vi vet ordet av det er
det vår igjen. Og når dere leser dette
er jeg sikker på de første har vært
ute på testkjøring allerede, og kanskje
er jeg litt misunnelig på dere.
Jeg håper virkelig jeg er klar i år med
mitt evighetsprosjekt, så jeg får kjørt
litt på egen sykkel.Vi får se.
Men frem til da skal jeg kose meg
med den nordnorske vinteren på
hytta og med snøscooter på fjellet
med familien, grille og fiske på isen.
Håper vi sees på to hjul i sommer
eller ved andre anledninger.
Ta vare på hverandre uansett.
En vinterlig hilsen fra Bukkeskjegg.

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisann
Ja så var det nytt blad igjen da. Når
dette skrives, er det jaggu ikke mye
som minner om at vi er inne i ”den
kalde fine tia” som Jokke sang om. I
alle fall ikke her på ytre Helgeland.
Her er det mer høst med tendenser
til monsunregn innimellom. Da
får man gjøre noe annet da, enn å
være ute. Selv holder jeg mest til i
garasjen og på ”Farmen”, en gammel
låve, som med flittig innsats og med
tiden til hjelp, skal bli klubbens nye
tilholdssted. Må nok innrømme
at bygging av sykkel for tida er
nedprioritert, da lokalet krever mye
arbeid for å få alt på plass. Men vi
kommer nok i mål med både lokale
og chopperen, tror jeg.
Ellers skjer det ikke så mye på
mine kanter av interesse for
oss sykkelfrelste. Kan det være
vinterdepresjon tro? I alle fall er det
stille i distrikt 2. Det tar seg nok opp
nå som sola er begynt å vise seg, om
enn nederst i horisonten enda. Ellers
planlegges det som vanlig turer og
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treff, så får tiden vise om disse blir en
realitet eller ikke. Til vi treffes en eller
annen plass,”keep on wrenching!”
Jostein

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

ANTON FAGERHOLT
Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
No nærme d sæ!
Dagene er blitt merkbart lengre
og lysere. Rykningene i gasshanda
begynner å bli plagsomme. Er
batteriet laddet og testa? Har
motoren fått ny olje? Nå er det like
før vi kan ta fram motorsyklene
å bruke dem til det de er ment å
brukes til.Vær litt ekstra forsiktig nå
når snøen smelter. Mye løsgrus på
asfalten kan forekomme og på steder
der sola ikke enda har kommet til,
kan det være vått og glatt. Heldigvis
kommer kostebilene å fjerner
løsgrusen etter hvert, men litt tid vil
gå før vi kan puste litt roligere. For
de som ikke er ferdig med vinterens
skrue-prosjekt, er det nå på høy tid å
iverksette sammensettingen.
Minnene fra fjorårssesongen sitter
enda friskt i minne. Langtur med en
måned «på loffen» har gitt mersmak.
Blir det noe lignende i år også tro?
Tiden vil vise. Her i nærområdet
finnes det mange fantastiske perler
å besøke, dersom man beveger seg
litt vekk fra E6. Ta gjerne en sving
ut langs kysten, og yttersida av
Fosenhalvøya. Meget godt egnet både
for dagsturer, eller om en bare er på
gjennomfart. Men det er fordel å ha
litt god tid. Håper å treffe så mange
som mulig av dere rundt omkring
framover.
Vi snakkes!

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

på tide å overlate vervet til noen
som er litt mer aktive. Jeg har hatt en
utrolig fin tid de årene jeg har holdt
på, og er takknemlig for alt som DKvervet har brakt meg av morsomme
opplevelser og interessante møter.
Jeg regner med at det ikke blir
vanskelig å finne en erstatter. Når
det gjelder den forestående sesongen,
håper jeg å få med meg litt flere
treff enn i fjor.Vi har jo et hav av
arrangementer å velge mellom.
Foreksempel har Twin Riders MC i
Sykkylven sitt årlige vårslepp i slutten
av april, det er alltid like trivelig og
absolutt noe man bør få med seg.
Flere arrangementer med datoer
kommer i neste nummer, og ellers er
det bare å følge med på nettsidene
våre og på facebook for å holde deg
oppdatert. Ellers ønsker jeg inderlig
at dette blir en sesong som vi alle
kommer oss gjennom med helsen og
førligheten i behold. Vi må passe oss
for bilene og ellers ta vare på oss selv
og hverandre så godt vi kan. Ha det
godt så lenge, takk for meg!

INGER EIDHEIM
Mob: 90938410
E-post: inger@eidheim.net
Hei. Jeg er ny distriktskontakt
i distrikt 4, og skal ta over
stafettpinnen etter Margareth
Krumsvik. Jeg er ei dame på 43 år,
bor i Sykkylven og jeg elsker å kjøre
min Harley-Davidson Herritage
Softail. Jeg er gift og har to barn. En
gutt på 13 og ei jente på 16 år.
Mc-lappen tok jeg i 2010 og har
brukt en del tid på å kjøre, og gleder
meg for hver tur. Det er utrolig
hvilken dragning mot veien den
sykkelen har.
I fjor tok dattera mi på 16
lettmotorsykkellappen og vi to hadde
det utrolig kjekt med masse turer
med øvelseskjøring. Mannen min
kjører også, og sitter for øvrig i styret
i H-DOCN. Nå har jeg kommet opp
i en PMS periode og gleder meg
bare til å ta ut igjen motorsykkelen
til våren.
I det siste har det vært lite aktivitet
for min del, men det tar seg nok opp
etter hvert som sesongen kommer
nærmere. Denne sesongen har jeg
tenkt å få med meg minst fem treff,
og kanskje blir det flere.
Ta gjerne kontakt om dere har
arrangementer dere vil informere
om, tips til reportasjer eller andre
ting dere lurer på.

MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com
Heisann!
Endelig er vinteren blitt erstattet
av vår. De av oss som ikke kjører
hele året, er forhåpentligvis på vei
ut med doningen i disse dager, og
jeg håper vi får en strålende sesong.
Jeg skriver mitt siste innlegg som
distrikstskontakt, da jeg syns det er

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com
Riktig godt nytt år Vestlendinger,
Sogninger og dere andre som lurer
på hvordan det går i området. Her
sjekkes jobbehelger opp mot mctreff og fester rundt om, etter hvert
som datoene dukker opp. Når dette
bladet kommer ut, har min klubb
Hotchpotch MC nettopp feiret sitt
10 års jubileum i Old Timers MC sine
lokaler på Hylkje. Håper gjestene
likte vårt energiske band «Ladychave
Experience» og kom seg trygt frem
og tilbake med bussen. Takker til
alle for oppmøtet. Innen bladet er
komt ut har jeg også vert på tur med
HDOCN, og antagelig fått kjeft for
skrivefeil, men også gode råd med en
kreativ gjeng tenker jeg.
2017 begynte med Julenissefest i
Hulen 7. Januar. Det sørget Invisible
MC for.
14. Januar hadde Kyllingen MC
et heidundrende julebord hørte
jeg rykter om. Utlagte bilder på
Facebook er nok tatt veldig så
tidlig på kvelden. 23. januar dro MC
ravnene fra Åsane, Laksevåg og
Nordhordland i gang et Cafe treff på
U 82 på Ulset.
Born To Be Free MC inviterte til sin
Årsfest 28. Januar, samme helg som
Høyangbjørn MC sin Crew fest.
Deretter hadde Knarvik MC fest 4.
Februar i klubbhuset sitt på Isdalstø.
Kommende sommertreff i mitt
distrikt er ikke komt meg for øret
foreløpig, foruten Hardangertreffet 2.
til 4. Juni.
Til slutt vil jeg gratulere Trond-Inge
fra Vikings MC og Agnete som skal
gifte seg i Johannes kirken i Bergen
3. Juni
Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Hilsen Inger

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

Da er det meste av vinteren over og
jeg kjenner PMS ( Parked Motorcycle
Syndrome) er på vei ut av kroppen.
Herlig.Vintersesongen har gått med
til bygging og mekking i Custom
Garagen. Håper å få ferdig bygget
i første halvdel av dette året. Det
gledes også over at vi nå kan bygge
vårt eget amatørbygg avgiftsfritt.
Håper mange entusiaster benytter
seg av denne unike muligheten. Det
er også positivt at Harley-Davidson
Stavanger er oppe og går igjen, med
nye eiere, etter en overraskende
konkurs i slutten av fjoråret .
Vi i Custom Garagen har begynt
planlegging og forarbeid til
Motorsykkelens Dag som i år blir
Lørdag 6. mai i våre lokaler i Hillevåg.
Håper at både værguder og dere
Bikere tar turen denne dagen, slik
at vi sammen kan gjenta fjorårets
suksess.Vårmønstring i Sokndal
er det også verdt å legge inn på
kalenderen.
Ellers er der jo gode sosiale
kaffekvelder hele uken rundt om i
distriktet. Og til de som begynner
å kjenne på kroppen at de må bli
ferdige med sine vinter prosjekter på
Harleyen, stå på, lykke til. Skru Safe &
Ride On…Einar

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

gitt myndighetspersoner vann på
mølla i de områder hvor fest kun er
lov uten vest. Jeg vil også minne de
som er i ferd med oppgraderinger,
nybygg eller andre prosjekt, at når
du sitter med bladet i hånda er bare
to lønninger igjen til sesongstart.
Dette var en påminnelse jeg selv fikk
av en kompis et år jeg hadde store
planer og var litt seint i gang. Når
jeg er ferdig med disse skriblerier, er
det rett på klubben for å skru, slik at
sykkelen er klar for veien før HD &
Southern Rock cruise. Så får dere
nordpå bære over med en søring.
Ta kontakt. Plutselig ses vi
Terje Randem

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

GEORG TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com

Distrikt 9:

Hedemark og Oppland

THOMAS MESSEL
Tlf: 479 51 606
Mail: tyma@hotmail.no
Da nærmer det seg våren , og av
diverse årsaker har jeg ikke fått
kommet i gang med noe som helst
enda, dessverre. Sykkel i deler, og
ikke noe oversikt over kommende
sesong. Håper at ting vil snu og at
jeg kommer sterkere tilbake når
det nærmer seg mai, men nå har
jeg veldig lite nytt og komme med
dessverre. Så til alle som er kommet
litt i gang, vi ses sikkert ute på veien
etterhvert .
Thomas

Kalimera kai kali biker kronia
Det blir på norsk: god morgen og ett
riktig godt biker år.

TERJE RANDEM
Tlf: 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
Nytt år og nye muligheter. Har
ennå ikke helt landet etter Conan
swapmeet med påfølgende
festligheter hos Hydra MC her jeg
sitter og skriver.Vintersesongen
begynner snart å bli like hard som
sommeren. Spesielt hyggelig på
Conan i år var at et gammelt bygg
fant veien hjem. Herrene Menes i
Horten MC og Stana i Hydra MC
ble enige og bygget som Menes lagde
på 80-tallet fant veien hjem. Spesielt
artig er det å følge med på på
Facebook i hva resutatet blir. Akkurat
denne sykkelen har en spesiell
historie som mange kjenner til, og
smilet kom frem hos flere av oss når
dette ble publisert.
Når jeg først er inne på dette med
FaceBook. Stadig flere klubber
legger ut arrangementer kun på
FB og gjennom den berømmelige
jungeltelegrafen.Vi får følge med
som best vi kan, og støtte opp om
klubbene som arrangerer. Jeg har
videre fått med meg at det har
vært gjennomført en «vestaksjon»
gjennom Facebook også. Heldigvis er
ikke det noen aktuell problemstilling i
min hjemby. Her er alle velkomne på
byens utsteder.Vi kan like eller ikke
like Hijab, men for oss som bærer
vest, var det faktisk en gudegave at
retten dømte frisøren i den mye
omtalte saken. Hadde de ikke gjort
det, hadde vi stått lagelig til for hugg
i neste omgang. En fellende dom ville

Når jeg skriver dette har jeg pakket
bort jula og heldigvis har sola snudd
og det er ikke så lenge igjen før vi
er på veien igjen. Når dere
leser
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dette, er det blitt mars og våren står
og banker for harde livet på døra
forhåpentligvis. Og noen har pusset
og kanskje bygd om hojen sin. Slik
at den allerede står klar for våren
og sesongen som venter på oss og
tripper utålmodig for å komme ut på
varme tørre fine veier. Slik at vi som
kjører den kan møte nye og gamle
kjente motorsyklister, prøve nye og
gamle veier og få nye opplevelser.
Jeg for min del har planer om å
få prøvd en indianer til våren/
sommeren. Det var Morten i fra
Bikerjournalen ga med ideen. Det
blir spennende. Jeg fikk også vært på
fest hos Vingtor H-D og Tigerstaden
Cityslickers i like før jul, noe som
også ga meg mye glede.
Jeg må også si at jeg er ydmyk og
takknemlig for at Vidar presidenten
vår flotte organisasjon ga meg sjansen
til og ta over som DK i distrikt 8.
Tusen takk for det Vidar, jeg koser
meg masse. Og så vil jeg få takke vår
knallflinke redaktør som tar seg tid til
og hjelpe meg med alle innleggene jeg
har levert så langt. Og ikke minst så
vil jeg også få gi en stor takk til Hydra
MC som har orket og slite med meg i
hele høst, for at jeg har fått bruke de
som en kilde til og få litt informasjon
om fester rundt omkring i mitt
distrikt.
Jeg hadde blitt veldig glad vis alle
klubber i området hadde sendt meg
en mail i god tid når de skal ha fester
og runs. Slik kan jeg informere
folket gjennom spalten her, og det
gir meg også sjansen til å delta på
arrangementer, og kanskje blir det
en reportasje av det til bladet. På
forhånd takk, og så ses vi.
LRRL Georg.

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

Mags as

Distrikt 1:

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

53

the
Bikermona.Foto, Anne Gre

Klungervik

Sendt inn av Einar Tellefsen.

Georg Tselentis.
Foto, Jan P. Nerland.
Foto, Rune Brandsnes .

Foto, Kar i Mette Jacobsen.
Gode gutter.
Foto, Tom Tajet.

Øistein Andersen.
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