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Wildcard MC, Nord Odal, 5- års jubileum, 17. mars på klubbhuset Vonheim. Memory Lane på scenen. Info: Lars Arne: 40510616
Tom E: 93413318
29. mars, Skjærtorsdag, Tornados MC, Kyrksæterøra arrangerer swapmeet
og påskefest i Støyperiet. Info: Aron 90772887
Husk H-DOCN-frokost på Nebbenes Nord, Eidsvoll, 1, mai kl. 10.00
28. april. Dozer MC arrangerer vårfest på klubbhuset på Saga Industripark
på Arneberg. Info: Torger: 90162429 Frode: 91597901
27. - 29. april. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Vårslepp på klubbhuset. Info: Ivar 90051430
Søndag 6. mai, kl. 12.00, Rolling Thunder MC arrangerer MC-vårmønstringen på Festplassen i hjertet av Bergen. Info: www.rollingthundermc.no
25. – 26. mai, Spiders MC, Åsen, arrangerer Hoplaweekend i klubbhuset i
Hopla. Info: Arild: 90139870
25. – 27. mai. Kuk i Odaln på Skytterhuset. Info: post@nomck.no
Helge: 95981185
8. – 9. Juni 2018 Cojones MC, Skaun. Summermeet. Live Music all weekend.
Info: Oddvar 91715330
15. – 17. juni. Hydra MC, Nesodden arrangerer Griserally. 25th anniversary.
Info: www.hydramc.no

27. – 29. juli, Dozer MC arrangerer Dozer—party på klubbhuset på Saga
Næringspark på Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901
3. – 5. august. Sprengstart MC, Klæbu,
arrangerer treff ved klubbhuset i Nideng.Info: 45487931
17. – 19 august. Shakin Brains MC Vestnes arranger Hagerock.
24. – 26. august, Lucifers MC arrangerer høsttreff på Farmen i Skaun.
Info: www.lucifers-mc.com
6. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus
kl. 11.00. Info: Robert: 91787175
12. - 14. oktober Snorre MC 30-års jubileum. Info kommer på facebook.
12. - 14. oktober. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Haustfest på
klubbhuset. Ivar 90051430
13. oktober. Hawgs MC, 36-års jubileum på klubbhuset i Øverskreien.
Info: www.hawgsmc.com Svein Olav: 90982610
20. oktober. Spiders MC arrangerer den årlige Grisfæsten i klubbhuset i
Hopla. Info: Arild: 90139870
27. oktober. NOMCK arrangerer høstfest på Skytterhuset.
10. november. Høstfest hos Dozer MC i klubbhuset i Saga Næringspark,
Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901

H-DOCN Familietreff, Finnskogen. Info kommer på www.h-docn.no
20. – 22. juli. Hawgs MC, 31th Summerparty, Gransmarka.
Info: Svein Olav: 90982619 www.hawgsmc.no
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Hei der ute i snøen.
I skrivende stund i midten
av februar er det ikke mye
som minner om vår her på
Hedmarken. Riktignok har
fuglene begynt å synge, og
da jeg skulle ut å gå på ski i
dag kjente jeg faktisk at sola
varmet litt og det dryppet av
istappene på taket. Men vi må
nok ha mange soldager før alt
det hvite utenfor her er borte
og motorsykkelsesongen kan
begynne. Når jeg sitter i sofaen
har jeg en stripe på 30 cm
øverst på stuevinduet jeg ser
ut av. Noe har falt fra oven og
resten har rast fra taket. Og mer
kommer det nok enda kjenner
jeg værgudene rett. Men som
trøst, det blir vår hvert år, før
eller senere. Jeg er som alltid
optimist, og satser på før.
Siden sist er både jula og nyttår
overstått. For min del ble
nyttårsaften feiret med gode
mc-venner i Valdres med kalkun
og nydelig dessert og selvfølgelig
bobler da klokka ble 24 og
2018 tok over stafettpinnen.
Vi satser på at dette året får vi
en knall sommer med sol og
masse varmegrader. Det har vi
vel fortjent etter en skikkelig
gammeldags vinter.
Ellers ble det en reportasjetur
til Finland på januar, så er det
mye Finlandsstoff i dette bladet,
får dere bære over med meg.
Det er ikke alltid like lett å finne
stoff på vinterstid, og av og til
er det morsomt å se nye ting,
og hvordan bikerlivet er i våre
naboland.

Apropos naboland. Nordic
Run er på gang dette året, og
nytt av året er at det starter
på Island. Sjekk det ut på www.
nordicrun.dk Ruta for Island og
Norge ligger på denne nettsida.
Detaljer fra Sverige og Finland
kommer vel også når de har det
klart. Husk, her kan du hoppe
av og på som du vil. Om du ikke
skal til Island. Da må det hele
planlegges litt. Minner også om
medlemsturen vår Med JoyRides
til Milwaukee og H-D sitt 115års jubileum, pluss Route 66 tur.
Datoen på den første plakaten
var feil. Turen starter 16. august.
Sjekk det ut, det blir nok en
fin tur om mange medlemmer
melder seg på. Klarer vi ikke
fylle den alene ligger det an for
å invitere svensker, finner og
dansker med på turen. Plakat et
annet sted i bladet og link på vår
Facebookside.
Ellers har vi våre vanlige treff.
First Run på Røros er overstått
når dere leser dette, men
hovedtreffet vårt på Tretten går
som planlagt i Sankthanshelga.Vi
må riktignok dele plassen med en
klubb for bilentusiaster, men det
skal vi nok klare. Husk å bestille
tidlig om du skal ha rom eller
hytte. RTTAF går som vanlig i
Nordkjosbotn i august. Når det
gjelder Final Run er ikke sted
spikret enda. Info kommer så
snart det er klart.
Vi har i begynnelsen av februar
vært på Styrebord til København,
og distriktskontaktene var
også med. Her fikk vi gjort mye

kreativt arbeid. Nå gjenstår
bare å sette det ut i livet. Du
kan lese mer om denne turen
et annet sted i bladet. Og husk
at 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.
Jeg har også bestilt meg båtbillett
til Superrally, eller rettere
sagt, det er Kai i Pila MC fra
Braskereidfoss som har stått
for dette.Vi er en god gjeng
som reiser sammen, med båt
fra Nynäshavn til Latvia og
hotellovernatting i Litauen på
veien ned til Bydgoszcz, et sted
som er umulig å uttale om man
er norsk. Men gøy blir det sikkert
for det.Veien hjem går med båt
fra Gdansk til Karlskrona. Min
billett ble bestilt et par uker
etter de andre, og jeg fikk den
siste plassen med motorsykkel på
båten hjem. Litt flaks skal man da
ha noen ganger.

til medlemskontoret@h-docn.
no, slik at vi kan sette deg på
lista over ververe når det nye
medlemmet har betalt.Verver
du noen får du Flaxlodd og kan
faktisk bli millionær. Og klarer du
15 medlemmer får du et GoProkamera.
Husk også at jeg stadig trenger
stoff til bladet. Så har du vært på
en tur og har noen fine bilder,
eller på et arrangement som kan
ha interesse for andre, ta kontakt.
Jeg hjelper til å utforme teksten
om du ikke vil skrive selv. Alle
liker å lese om turer folk har
vært på. Det trenger hverken
å være veldig eksotisk eller
spesielt, så lenge du synes det
var en fint tur. Bilder til lesernes
trengs alltid, og nytt nå er at
bildene kan sendes på Facebooks
Messenger uten at kvaliteten
forringes. Husk kalenderbilder til
2019- kalenderen.
Til slutt i denne tiraden av
mas, mas og atter mas, husk
å melde adresseforandring til
medlemskontoret@h-docn.no
om du flytter. For ingen andre
forteller det til oss.
Ha en fin vår, stay strong,
sommeren kommer, jeg lover...
Elin redaktør

Vi viderefører også
vervekonkurransen fra 2017, for
alt blir dyrere og vi trenger flere
medlemmer for opprettholde
aktiviteten og lage bladet. Så
verv en venn og send en mail
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Oppmøtet var bra, men kanskje ikke så stinn brakke som det pleier.

Alle vet at vinteren er harde tider for
oss som lider av langt fremskreden PMS.
Mange vet også at den beste medisin
mens snøen enda laver ned, er å besøke
Conan Swapmeet på Nesodden.
Tekst/foto: Elin Bakk

Denne tradisjonen som ble
startet av klubbene Hydra MC,
Company MC og Rulpers Hog
for mange år siden, og som
foregår rundt den 20. januar
hvert år, lever i beste velgående.
Den er ikke bare et sted hvor
man kan selge det som for noen
er gammelt ræl eller unyttig
garasjefyll, og som for andre
kan være den skatten de har
lett lenge etter. Det er også et
hyggelig sted å møte bikere fra
nær og fjern.
Same procedure
I år var de oppmøtte stort sett
fra Østlandet,Valdres og noen
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år var å handle inn et lass med
greier på slutten av swapet, for
å ha noe å selge til neste år.
Bikere er i alle fall ikke rådville.
Og da det begynte å tynnes
rundt bordene, tok mange turen
til Hydra sitt klubbhus der det

tradisjonen tro er barheng ut i
de små timer for de som ikke
følte for å avslutte det sosiale så
tidlig. Her fikk man også kjøpt
middag, så da var også det ute av
verden.
Enda en utvandret trønder.

få fra Sørlandet. Trøndelag og
Sverige som pleier å være en
stor gruppe langveisfarende var i
år mer eller mindre fraværende,
i alle fall det jeg kunne se. Men
ellers var alt som det skulle være.
Vaflene var gode, kaffen varm
og ølet kaldt. Og ute og inne
på Grender’n samfunnshus på
Fjellstrand vrimlet det av kjøpere
og selgere, som bydde frem
skatter, og prutefaktoren var høy.
Til neste år
Og noen verken kjøper eller
selger. De er der bare for å treffe
folk og være litt sosiale i denne
kalde tida. Den nye trenden i
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En pust i bakken må man også ha på swap.

Er du sent ute med bygginga kan et prosjekt være tingen.

Gull og skatter.

Noen tar rett og slett sykkelen til swapet. Da er det pigger som gjelder.
Pål stilte med kunstlakkerte bowlingkjegler og
selvstøpte deksler og fotpinner.

Disse karene
kom fra
Bergulv MC
i Valdres og
gjorde sine
kupp.
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Barheng hos Hydra MC. Foto, Langejørn.

Omtrent som på treff, et hyggelig motorsykkelpassiar over en øl.

Companygjengen pushet vafler, kaffe og øl.

Hele østlandet var representert, men det var lite trøndere her. Johnny som
er utvandret får representere Trøndelag.
Her skifter deler eier.

Winos Crew Valdres var
også på plass, selv om en
hevnlysten utlending i en
trailer prøvde å sette en
stopper for turen deres.
Det gikk heldigvis bare
utover bilen.
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Trivsel hos Homegrown Choppers.

Da jeg ankom Helsinki Airport mandag
kveld skulle jeg bli hentet av mine venner
Tina og Jampe, og det ble jeg jo. Men
siden de hadde solgt huset og hadde så
å si flyttet ut, egnet det seg best bare til
å sove i. Så stedet for å dra hjem til de,
satte vi kursen mot Helsinki sentrum, og
jeg fikk være med å besøke en kreativ og
hyggelig gjeng.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk, Painterjude

Hos Homegrown Choppers
var hippiekulturen fremdeles
gjeldende, både i innstilling, stil
på sykler og innredning.Vi ble
ønsket velkommen av Ana, eller
Antti som han egentlig heter.
Etter å ha prata litt, erindret
jeg etter hvert at vi hadde vært
Facebookvenner en god stund,
og at jeg har fulgt han og hans
kompis, svensken Per Ledström,
på deres opplevelsesrike reise
jorda rundt på Harley-Davidson.
De har en egen Facebookgruppe
som heter Around the flat world,
og bloggen heter det samme.
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Sjekk det gjerne ut. Jeg var
overbevist om at han var svensk,
siden han er medlem i Adas MC
i Sundsvall, og jeg kjente han
bare under navnet Antti. Men det
demret til slutt. Jaja, noen ganger
har man litt tungt for det. Og nei,
med fare for å virke uhøflig, jeg
drakk ikke vodkaen jeg ble budt.
Litt har man da lært.
Mat og drikke
Ana hadde fyrt grillen, og vi fikk
servert nydelige pølser med
potetsalat, og det var heller ingen
fare for at vi skulle tørste. Og vi
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hadde ikke vært der lenge før
vodkaen var på bordet. Og alt
var på husets regning.
Når finnene åpner en flaske
vodka, kaster de selvfølgelig
korken på flaska med en gang,
for flaska skal tømmes, og sånn
er det med den saken. De leier
et lokale i en fabrikkbygning,
hvor det holder til fem
motorsykkelklubber, og det er
også flere lokaler i nærområdet
som huser likesinnede.
Homegrown Choppers definerer
seg ikke som en mc-klubb.
Her finner vi både skatere,
snowboardere i tillegg til de som
bygger og kjører motorsykkel.
Flere av karene bor også fast
i lokalene som også har en
privatavdeling. Til sammen er de
14 stykker og åtte av de bor fast
i lokalene.
Painterjude
Det var mye fint og spesielt
og se i lokalene, og selv om en
artikkel herfra ikke var planen,
fant jeg fort ut at dette må jo
deles med leserne. En annen av
karene, som har kunstnernavnet
Painterjude, (kan følges på
Instagram) er lakkerer og driver

med Graffiti, maler bilder og
lager annen kunst. Hans arbeider
har fått flere priser på diverse
bikeshow, blant annet på Custom
Bike Show i Norrtälje. Første
gang Jude ble introdusert i
bikermiljøet var i Norrtälje. Han
kom på sin Vespa Scooter og ble
nok sett litt rart på til å begynne
med. Men da folk fikk se hva
Verkstedpynt.

Utstilling.

Spesiell stil.
han drev med, og hva han hadde
prestert på lakkeringsfronten,
ble han fort tatt inn i varmen, og
han fikk også komplimenter for
den kule scooteren han hadde. Så
de som sier bikermiljøet ikke er
inkluderende, kan bite det i seg
igjen. Det må nevnes at Jude med
årene har byttet ut scooteren
med Harley-Davidson.
Kekkonen
Jeg fikk se flere av syklene
som Jude har lakkert, men
de fleste var litt demontert,
siden dette var på januar. Der
var blant annet et sykkel der
med oljetanken er laget som
ansiktet til president Kekkonen.
Han var en meget populær
mann i Finland og satt som
president fra 1956 til 1981. Hans
overordnede mål var å bevare
finsk selvstendighet overfor en
aggressiv supermakt-nabo, og han
la overfor Sovjetunionen vekt
Ana driver også med isracing og
speedway.

på sin personlige autoritet og
hadde tett personlig kontakt med
sovjetiske ledere. Og han hadde
også en rolle som garantist for
en stabil finsk politisk kurs.
Importregler
I mange år var det umulig å
importere sykler til Finland,
men i 1952, da de var arrangør
av sommer OL, lettet de litt på
reglene for å virke mer vennlige
mot andre land. Det var også
det året Coca Cola kom til
Finland. Året etter var imidlertid
importreglene tilbake på vanlig
basis. Colaen derimot fikk de
beholde. I 1958 kom det nye
importregler, og det ble bestemt
at det måtte betales en avgift når
du skulle importere en sykkel.
Denne skulle være midlertidig,
men den gjelder den dag i dag.
På privaten i klubbhuset kom jeg
over en 1952 modell Triumph
Tiger som en av karene eier, og
som ble importert dette året.
Den er også lakkert av Jude,
og har et meget spesielt stuk,
og lakken er inspirert av finske
skoger og nordlyset
Hammondmusikk
I lokalene sto også et
Hammondorgel, som er selve
symbolet på 60 og 70-tallet
og vi ble også underholdt med
hammondorgelmusikk løpet av
kvelden av en av karene. Jeg kan
ikke si at jeg ble frelst, men det
var et hyggelig og interessant
innslag. De har også sitt eget
husband, som spiller når de har
fester. Dette er et sted hvor
venner og andre bikere stikker

innom for en matbit, en øl,
en prat og for å være sosiale.
Anbefaler et besøk her om du

skulle være i Helsinki, for dette
er meget kjekke og gjestfrie folk.
Takk for meg.

1952 modell Triumph Tiger .

Stilig tankdekor.

Ana med speedwaysykkelensin.
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Fargerikt kjøkken.

Kekkonen-sykkelen.
Spesiell lakk og kult stuk.

12
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Kunst av Painterjude.

Nordlys og finske skoger.
Jude lakkerer også hjelmer.

Kekkonen-oljetank.
Ikke alle klubbhus har sitt eget hammondorgel.

Hvem sier at ikke baksiden kan
være fin også?.

Solosete med ryggstø.
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Acatama desert, Peru.

Turen som Antti Björkstedt og kompisen
Per Ledström fra Adas MC var på varte
i drøye 9 måneder, fra 6. august 2015 og
til 22. mai 2016. De kjørte begge på sent
nittitalls Harleyer. Noen av landene ble
besøkt med fly, og da leide de sykkel eller
scooter. Dette var en drøm Antti, eller
Ana som han kalles, hadde hatt lenge. Det
hele forble en drøm, helt til en kompis sa
til ham; hvorfor ikke bare gjøre det nå? Og
dermed starta planlegginga.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Annti Björkstedt
Reisen gikk først til Tallin, hvor
de så kjørte nedover Europa
og planen videre var å besøke
Pakistan og India, før det
eventuelt ble Australia eller
rett til Sør Amerika etterpå.
De hadde planlagt denne
turen i to år, men nå var de
endelig på vei. Da de begynte
å nærme seg Pakistan, ble det
endring i planene. Det var store
uroligheter i grenseområdet
mellom Pakistan og Iran, og verst
var det på Pakistans side. De ble
anbefalt å droppe Pakistan, og
sånn ble det.
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Motortrøbbel
Etter Iran reiste de tilbake til
Tyrkia, og til slutt fant de en
ferge som kunne ta de med til
Hellas. Etter tre dager i Hellas,
hvor de møtte noen italienske
venner, gikk reisen videre
gjennom Makedonia, Kosovo og
til Østerrike. Og som det alltid
er når man er på mc-ferie, blir
man kjent med hyggelige gjestfrie
mennesker og får nye venner.
Siden Antti hadde problemer
med motoren på sykkelen, ble
det nå bestemt at en kompis som
var der med en pickup skulle
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frakte motorsykkelen tilbake
til Sverige, så den kunne bli
reparert. Så skulle syklene fraktes
til Sør Amerika, der turen skulle
fortsette og de skulle utforske et
nytt kontinent.
Ny motor
Tilbake i Sverige ble sykkelen
sjekket, og det viste seg at
motoren var så ødelagt at
det måtte en ny motor til. I
mellomtida fikk Ana tid blant
annet tid til å besøke sine
klubbkompiser i Adas MC. Etter å
ha fått på plass den nye motoren
og testet den litt, dro han tilbake
til Finland. Der fikk han også
Per og Ana i Key West, USA.

noen dager hjemme, før han
satte kursen til Latvia, der noen
venner skulle shippe sykkelen til
Ushuaia i Argentina. Ledström
ble igjen i Sverige, men Ana håpte
at han kunne joine senere på
reisa. I mellomtida fløy han til
Goa i India, der han leide seg en
Enfield, for å kjøre litt rundt der.
India
Fremme i Goa fikk han leid
seg en Royal Enfield 350 Bullet,
faktisk den siste de hadde inne.
Etter å ha kjørt litt rundt, fløy
Ana til New Dehli, der han
var noen dager, før han skulle
ta et fly videre til Australia. I

viste at de hadde vært seks dager
i Iran, fikk de problemer. Da
blinket alle terrorristlampene hos
grensekontrollørene, og de måtte
sitte åtte timer i avhør. Resultatet
ble avslag og de måtte tilbake til
Mexico.

Argentina.
Melbourne ventet en HarleyDavidson Road King på han, som
han hadde leid. Derfra kjørte han
til Tooma der han hadde avtalt å
møte ei finsk jente som bor der
nede. De kjørte sammen i fem
dager, og både vær, natur, veier og
ikke minst trafikken var mye mer
behagelig enn i India.

å dra videre. Familiene reiste
hjem og Ana fløy til Madrid for å
feire jul der og for etterpå å fly
til Buenos Aires i Argentina. Her
måtte de ta buss til Chile for å
plukke opp syklene som hadde
blitt shippet dit. Der møtte han
også Per igjen og kompisen
Martins fra Latvia.

Mens han var i Australia kom Per
også etter, og de fikk noen fine
dager sammen, før de skulle fly
videre til Bangkok via Singapore.
Her var de i fire dager. Så gikk
ferden til Phuket, hvor de leide

Sør Amerika
I Sør-Amerika gikk turen
gjennom Chile, Argentina, Peru,
Panama, Costa Rica, Guatemala
og til Mexico, der planen var å
krysse den Mexicanske grensen
Machu Pitchu, Peru.

seg hver sin 125 ccm scooter.
I Phuket fikk de også besøk
hjemmefra. Per fikk besøk av sin
familie og Ana sin kone Sanna.
Thailand var en flott opplevelse,
men nå var tiden kommet for

Grensetrøbbel
Der ble det et møte med det
amerikanske konsulatet, og
etter to uker i Matamoros,
ordnet det seg endelig og de fikk
reise inn i det forjettede land.
I USA besøkte de blant annet
Houston, New Oreans, Missisippi,
Tennessee og Memphis der de
var innom Graceland, noe som
tok en hel dag.Videre gikk turen
gjennom Nashville til Birmingham
i Atlanta hvor de besøkte et
motorsykkelmuseum med over
700 sykler. Deretter til Florida og
Miami. Key West og Daytona ble
også besøkt før de satte kursen
nordover.
I Washington DC besøkte de
noen venner, og i New Jersey
ble et fraktselskap besøkt for å
shippe syklene hjemover. De fikk
også noen dager i New York, en

storby der det var mye å se. På
kalenderen sto det nå april og
turen nærmet seg slutten.
Afrika og hjemover
Etter at syklene var levert for
å bli sendt hjem, tok de fly til
Marokko i Afrika, og et nytt
kontinent. Fra Casablanca tok
de tog til Tangeri, og derfra
ferge til Tarif i Spania. Der fikk
de beskjed om at syklene som
skulle sendes til Bremerhaven
i Tyskland, fremdeles sto i
USA. De reiste så med buss til
Marbella og var også på besøk
hos, Sami og Lango, noen finske
venner i Alicante. Herfra tok Per
fly hjem, og Ana kjørte bilen til
Samis foreldre tilbake til Finland.
Det var nå blitt midten av mai.
Syklene var fremdeles i USA,
men Ana og Ledstöm var trygt
hjemme i sine respektive land
etter en fantastisk 15 måneders
tur spekket med opplevelser,
inntrykk og minner for livet.
Les mer detaljert om turen på:
aroundtheflatworld.blogspot.no

Blue Mosque, Tabriz, Iran.

og kjøre inn i USA. Men det
var lettere sagt enn gjort. En
Estasøknad hadde blitt levert
inn, da svensker og finner ikke
trenger Visum til USA. Men siden
de hadde stempel i passene som
Marsvin til lunsj.
Sacred Walley, Peru.
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San Fransico pass, 4800 moh. No mans land mellom Argentina og Chile.

Somewhere in Iran.

Onni som betyr Lucky og Gustav, som er navnet på syklene i San
Pedro de Atacma, Nord Chile.

Goa, India.
Great Ocean Road, Australia.
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Byvandring i Helsinki.

Winos Crew MC er en av de
internasjonale klubbene i Norge som
har vokst med rekordfart de siste årene.
Med chaptere i Hallingdal, Valdres,
Oslo, Kristiansand, Hadeland, Bergen og
prospectchapter i Stavanger, er klubben i
stadig vekst. Og av de siste tilskuddene til
familien er Winos Crew MC Helsinki.

Nurmijärvi ca. fire mil nord for
Helsinki, som nå er innredet til
et flott klubblokale. Det er blitt
avdelt til verksted i første etasje,
og i andre etasje finnes et lite
men hyggelig klubblokale med
toalett, dusj og et lite kjøkken.
Klubbhuset har fått navnet Grass
Lake etter det finske navnet
Nurmijärvi som betyr gressjøen.

Tekst/foto: Elin Bakk

Flyttehjelp
Når de arrangerer fester
kommer det venner fra fjern og
nær, og de får alltid besøk av sine
norske og engelske brødre. Og
ettårsfesten på januar var intet
unntak. Fra Norge og England
kom 60 gjester, inkludert deres
respektive. Og det er ganske
imponerende at fire av klubbens
medlemmer innlosjerte 40
personer i sine private hjem. Jeg
tar av meg hatten for Tina og
Jampe som huset 19 stykker i et
hus som egentlig var solgt. De
skulle være ute av huset allerede
søndag kveld. Men denne gjengen
ser ikke svart på noe, og så snart
frokosten var over på søndag,

Det hele startet med at Juha,
som tidligere hadde vært med
i Aliens MC, lenge hadde hatt
en drøm om å starte opp en
Winos Crew avdeling i Finland. I
2015 begynte han og kompisene
Jampe, Hasse og Tammo å
undersøke om dette kunne bli
en realitet. Alle disse hadde lang
historie fra andre mc-klubber
i Finland. De tok kontakt med
Hansa i Valdres og fikk grønt
lys og dermed var den lange
prosessen for å bli grønnhvite
i gang. Etter hvert fikk de også
med seg Tattoo Kari, som var en
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god venn av Winos i Norge og
som ofte var på festene der og
tatoverte. Senere har også Eddi
og Karri, som har kjent karene i
Winos i Norge i mange år, samt
Tommy blitt inkludert i det gode
lag.
Grass Lake
Som mentorer fikk de Patrik og
Laggen som begge bor i Uppsala
og er Winos nomades. Da de
skulle dit på besøk og tok av seg
hjelmene, så de at det bare var
kjente ansikter. Dette skulle bli
gøy. De fikk leie et lagerlokale i
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ble de siste møblene demontert
og gjestene var med å bære de
siste tingene ut i flyttebilen, mens
Tina og jeg tok siste shining på
renholdet. Meget praktisk og
kanskje et tips til andre som skal
flytte.
Sekkepipemusikk
Fredag var det barcrawl og lunsj i
Helsinki by, og vi var en god gjeng
som tok buss inn og fikk oppleve
litt av det som var og se i byen.
Vi fikk også med oss det beste
(eller verste) av finsk karaoke.

Tyler fra England er
passe inponert over
karaokeunderholdninga.

Dere aner ikke hvordan man
kan ødelegge fine sanger med
finsk språk og dårlig sangstemme.
Utpå ettermiddagen ble folket
skysset til klubben, hvor det var
mat, drikke og meget hyggelig
stemning. En av deres engelske
gjester hadde også tatt med seg
sekkepipa si. Tror det er første
gang på en bikerfest jeg er blitt
underholdt av sekkepipemusikk.
Utrolig kult og spesielt.
Badstufix
På lørdag tok vi det rolig, og fikk
også tid til et besøk i saunaen
før vi skulle dra. Det er første
gang jeg har vært i Finland i fem
dager før det ble badstubading,
men vi får skylde på stramt
program. Og er man litt uggen
fordi kvelden før ble litt morsom,
er man som ny etter en halvtime
i badstua. Finnene har skjønt det.
I kveldinga ble alle tilreisende
gjester plukket opp av en buss og
fraktet til klubbhuset. Litt seinere
på kvelden var det også satt opp
buss til Jokosa MC som også
hadde fest. Etter hvert kom de
bussende festdeltakerne tilbake,
og det ble det enda en hyggelig
kveld sammen med gamle og
nye bekjente, til langt ut i de små
timer.
Og servicemindede som denne
gjengen er, ble vi plukket opp av
Tommy med minibuss for å bli
fraktet til flyplassen på søndag.
Takk for ei morsom og hyggelig
helg, jeg kommer garantert
tilbake.

Winos Crew Mc, Helsinki.

Winos bussreiser.
Hygge i Helsinki.
Imponerende kirke i Helsinki.
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Veggpynt.

Blide Winosjenter.

Bursdagsbarnet Tina feires med bobler.

Gjester fra England.
Partystemning,
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Sekkepipemusikk.

God stemning.

Bargutta.

Gjestene kom både fra fjern og nær.

Writing on the wall.

I slutten av november gikk turen med min
gode venninne Tone til Gjøvik. Trash MC
skulle ut av sine lokaler, og det gjør man
selvfølgelig med en fest.
Tekst/foto: Elin Bakk
Trash MC på Gjøvik har holdt til
i Skolebakken i Gjøvik sentrum
i mange år, men nå var en æra
over. De flyttet like før jul inn i
nye lokaler i Hunndalen, og har
brukt mange timer på innredning
og oppgradering av de nye
lokalene, slik at det skulle bli et
skikkelig klubbhus. Og disse gutta
ligger ikke på latsida. Allerede i
jula ble de nye lokalene drukket
inn med et barheng. Og hos
Trasherne er det alltid god
stemning og hæla i taket. Og
gjerne litt dansing på bordene.
I tillegg til at gutta i Trash ofte
har barheng og fester, har de
også et meget godt besøkt
treff i begynnelsen av juli,
som arrangeres på en idyllisk
treffplass ved Trevatn. Her er det
god stemning, bademuligheter,
god mat og band både til tedans,
som er vanlig på treffene på
denne sida av Mjøsa, og på
kvelden.

Siste hilsen på veggen
Da vi ankom klubben ut på
lørdagskvelden var det rimelig
tomt på veggene, men alt man
trengte for en hyggelig kveld
med gode folk var enda på
plass. Et Band, bar med innhold,
gode venner, benker og bord og
et toalett. På en av de tomme
veggene fikk alle gjestene skrive
navnet sitt som en siste hilsen
til de gamle lokalene. Det er
nok greit at disse veggene ikke
kan fortelle alt de har sett og
opplevd gjennom årene.
Det ble en hyggelig kveld med
god stemning, for bikere har en
tendens til å se fremover, og ikke
mimre over det som er over.Vi
ønsker Trash MC lykke til i nye
lokaler og takker for en morsom
kveld.
Som vanlig var Trond en tur på scenen, og
det satte ikke noen demper på stemninga.
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sammen med sykkelen om
natta, for hun var så redd for at
den skulle bli stjålet. Gjennom
årene har hun hatt fem panheads,
en Heritage Softail, en Dyna
Lowrider, (som hun bare hadde
i tre uker, siden den ikke helt
passet til henne,) og hun har
også hatt en Softail Badboy, som
hun bygde om så den så ut som
en 40-talls sykkel. Når Minna
bygger sykler, lager hun de fleste
delene selv.

Da jeg var i Finland sist sommer fikk jeg
mange nye bekjentskaper. Et av disse var
Minna, ei kul bikerjente fra Tammerfors
som vi traff på det finske hovedtreffet
i Ikaalinen. Hun var innom på dagen på
lørdag, og etter å ha prata litt, tenkte
jeg at henne hadde jeg lyst til å skrive en
artikkel om.
Tekst/foto: Elin Bakk
Og da jeg dro til Finland på
januar, var et besøk hos Minna i
Tammerfors lagt inn i planen av
min eminente finske assistent
Tina. Eller ”hyvä asistenti ”som
jeg har lært at det heter på finsk.
På telefonen ble det avtalt at vi
skulle komme hjem til henne,
og Minna mente at når vi først
kom, måtte vi ligge over, så vi
kunne supa lite.Vi var jo tross alt
i Finland.
Allsidig dame
Ut på ettermiddagen ankom vi
Minnas Leilighet, som var utrolig
stilig innredet. Det var lett å se at
denne dama har sansen for det
estetiske og det industrielle. Og
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det er kanskje ikke så rart. Hun
både sveiser, støper i bronse og
aluminium, driver med CNCmetallarbeid og hun kan også å
smi. Hun har fått god kontakt
med kursholderen hvor hun selv
lærte om støping, og hun får
med seg andre bikere på kurs
for å lære å støpe i metall. Hun
har også drevet med sølvarbeider.
Hun støper også deler og andre
ting til folk hun kjenner og alle
tatoveringene hun har, er betalt
med metallarbeid.
Metallarbeider
Minna er ikke som de fleste
damer. Hun har blant annet
jobbet i 17 år med asfaltering.
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På vinteren mens hun jobba
der, gikk hun kurs og lærte seg
CNC metallarbeid. I jobben
driver Minna også med metall.
Firmaet hun jobber i driver med
resirkulering av metall. De kjøper
skrapmetall, kutter det opp og
selger det videre til fabrikker
som lager nye ting av det. Da
er det vel heller ikke så rart at
hun støpte sin egen styrekrone,
som hun hadde på Panheaden
hun kjørte da vi møtte henne i
sommer.
Forelsket
Minna fikk lappen for sykkel
samtidig som hun tok billappen
i 1990. Hennes første sykkel
var en sportster, som var
bygd som en bobber med
stivramme og evomotor og
den hadde 44-papirer. Sykkelen
var bygd i Sverige av en finne,
og Minna så den først på ei
mc-utstilling. Hun forelsket seg
momentant. Sykkelen hadde også
suicideclutch, håndgir, kickstart
og den hadde en gammel look.
Det var ingen enkel sak å få den
importert til Finland, men Minna
ga seg ikke før den var på plass.
På mc-tur i Holland sov hun

Hverdagssykkel
Minna tror ikke hun får
panheaden på veien til

Denne skal nok bli pynt på en sykkel.

Minna på veien med Panheaden sommeren 2017.

Bygde langgaffel
Panheaden hun kjørte i sommer
står nå i garasjen med knekt
ramme. Det er en 52 modell,
med en SS 103 cui motor. Det
er nå fem år siden hun kjøpte
denne. Først fikk hun tak i
papirene og deretter fikk hun tak
motor og girboks. Hun kjøpte
deretter rør og laga ramma selv,
resten av delene hun trengte
hadde hun liggende. Da hun
begynte å bygge hadde hun alt
klart i hodet hvordan sykkelen
skulle bli. Ramma skulle være
høyere foran, og det skulle bli en
langgaffel. Det tok to vintre og
bygge sykkelen. Det elektriske
og lakkeringa fikk Minna hjelp
til, resten er hennes eget verk.
Lakken er laget av en kar som
kalles Tin. Han er veldig flink og
er også ekspert på pinstriping.

Verkstedbenken.
sommeren, så hun har kjøpt
seg en Buell Lightening XL til
hverdagssykkel. Den er trimmet,
og går veldig bra kan hun fortelle.
Det skal ingenting til før den går
opp på bakhjulet. Selvfølgelig skal
også denne få sin egen Minna
look, og hun har støpt blant
annet en del nye kule deksler til
den i aluminium.
Minna har også en Panhead
til. Den skal bli en old school

lånte henne sin sykkel, så hun
skulle få kjøre. Sykkelen var stor
og tung, men Minna som ikke er
av de største, vant over alle. Om
kvelden, drev Minna og skaffet en
ny belt til sykkelen og var mest
opptatt med det, da noen kom
og sa at hun hadde vunnet noe.
Det hadde hun ikke fått med seg,
men så ble det premieutdeling,
og Minna var Miss Biker, uten så
mye som å vise en pupp.

Minnas hippiepanhead.

Norgesturer
Minna har vært flere ganger
i Norge med motorsykkel,
blant annet på RTTAF og hos
Bunkers MC i Alta. Til sommeren
planlegger hun tur til Sveits, der
de har noen venner og da skal
sønnen på 11 år også være med.
Han liker best Buellen, for den
synes han er kulest. Minna har
lært han at når han sitter på, må
han sitte inntil mamma, og ikke
sitte rett opp og ned. Det funker
ikke på den.
Hun er også med i noe som
heter The Litas, Finland. The Litas
har chaptere over hele verden
og er ikke en vanlig klubb. Det er
heller en samling av jenter som
kjører sammen. For å bli med
må du møte de andre og se om
kjemien stemmer. Gjør den det
får du være med. I Finland møtes
de hver andre/tredje måned.
Andre interesse Minna har er
leirdueskyting med hagle, og hun
eier flere hagler.

bobber med springergaffel, og
planen er at denne skal stå ferdig
til SuperRally.
Miss Biker
I 1997 ble Minna Miss Biker
på H-DCF sitt hovedtreff.
Konkurransen besto blant
annet av dragrace, men Minna
var uheldig og belten røyk på
testkjøringa. Men en fyr på treffet
Hverdagssykkelen.

Springergaffelen.

Særpreget lampe.

Ingen dillete blomsterpynt i denne leiligheten.

Tampere by night
Etter en omvisning i Minnas
garasje, som inneholdt både et
rikholdig utvalg av verktøy, og
mye annet spennende, ble det
en tur ut i Tampere, for å se på
utelivet. Det tok ikke helt av på
en onsdag, men vi hadde det
utrolig gøy. Dagen etter fikk vi
en guidet tur rundt i byen, hvor
Minna er født og oppvokst. På
programmet sto blant annet en
kirke med litt spesiell utsmykning
og en gammel fyrstikkfabrikk
med fantastiske graffitimalerier. Har du veien gjennom
Tammerfors, så ta deg tid til å
stoppe og se deg rundt, for det
er en utrolig fin by med mye
spennende historie.
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Minna i jobb med smiing.

Oljetank.

Pynten i leigheta bærerpreg av
Minnas hobbyer.

I garasjen var det mye bra å ha
greier.

Noe av Minnas arbeid.

Upgrade.

Ikke helt kjøreklar.

Panheaden var spredd litt rundt i
deler, her bakskjermen.

Panhead ruler.
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Minna i gang med sveiseapparatet.

Arilds bygg.

Gutta fra Company MC er kjent for sin
byggekultur og for sine fine choppere.
Og Arild Finnanger skjemmer slettes
ikke laget. En fin høstdag tok vi turen til
Company sine klubblokaler på Alnabru
for en fotosession med to av syklene hans.
Tekst/foto: Elin Bakk
Når man skal ta sykkelbilder er
det alltid litt hodebry å finne
et fint sted å ta bilder. Denne
gangen ble det så enkelt som å
kjøre noen hundre meter inn
i industriområdet de holder
til. Noen fine høstfarger var
faktisk alt som trengtes. Siden
Arild bare kan kjøre en sykkel
om gangen, fikk jeg æren av å
kjøre Choppsteren til stedet
vi skulle ta bildene. Noe uvant,
etter å ha sittet på Softailen hele
dagen, men vi kom oss dit uten
ulykker av noe slag. Sykkelen var
morsom å kjøre, og har behagelig
sittestilling og størrelse for en
liten redaktør.
Klimaflykning
Nå har jeg riktignok eid to
jernsportstere selv, men det

begynner å bli noen år siden.
Sportsteren, eller Choppsteren
som han kaller den, bygde Arild
til sin bedre halvdel. Arild er
opprinnelig trønder, og kommer
fra Statland i Namdalen. På
90-tallet flyttet han sørover på
grunn av jobb og han innrømmer
at han også er litt klimaflyktning.
Og her ble han værende. Arild
har også vært med i Postgarasjen
MC i noen år, men nå er det
Company MC som er hans klubb.
Tidlig start
Allerede som 14-åring var
han på to hjul og da var det
blodtrimma moped som var
fremkomstmiddel (AC50 for de
innvidde). 18 år gammel tok han
lappen på tung sykkel, og hans
første H-D var en 78-modell

25

Shovelhead. Gjennom årene har
han hatt 25 forskjellige sykler,
blant annet flere Ducati, en
Heritage og en Fatboy. Når Arild
skal bygge en sykkel er han ikke
tilhenger av å bruke dyre deler.
- Jeg er opptatt av stuk, og det
skal være enkelt, sier han.
Japansk stil
Choppsteren er opprinnelig en
93-modell Sportster, som er
bygd om til 1200ccm. Motoren
er også litt frisert, så den går
godt. Det eneste som er igjen
av originalsykkelen, er nerbeina
på gaffelen, bakhjul, motor og
girkasse. Ramma er laga etter
Arilds egen tegning, og den er
bygd av Calles Chopperdelar. Da
han begynte å bygge, hadde han
en ganske god ide om hvordan
den skulle bli.
- Jeg ville ha japansk stil og
både ramme, dekk og gaffel er
smale for å få riktig stuk. Den
har også 39 mm gaffelbein for
å forsterke dette inntrykket.
Oljetank, skiltbraketter og
motorfester er hjemmelagd. Han
dreide også hylser for skjermog skiltfester. Planen var å ha
fotclutch og håndgir (som på Big
Twin-chopperen), men dama var
ikke overbegeistret og siden det
er hun som er pilot på denne
gikk han for vanlig gir og clutch.
Men delene for dette er allerede
produsert, og blir nok brukt
senere på noe annet.
Eks sjømann
Arild har drevet med mekanikk
hele livet, selv om yrkesvalget
ble elektro. I barndommen hang
han i hælene på faren som mekka
på det meste og det førte til
at han lærte utrolig mye av det
han kan i dag. Interessen for å
mekke kom nok derfor inn like
etter morsmelka. Oljetanken
på sykkelen var det første han
noen gang hadde sveisa med
TIG. Grunnen til at holker og
fotpinner er i rødt og grønt er
at Arild er gammel sjømann. Da
må det selvfølgelig være grønt på
styrbord side og rødt på babord.
Greit å ha noen referanser i
livet…
Alt av utstyr
Han gikk også for rød
bensinslange og røde
pluggledninger, for å matche
lakken på sykkelen. Setet har han
også laga sjøl.
- Biltilsynet har vært enestående
greie under bygginga. Jeg tror den
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jobben NFSOK og H-DOCN har
gjort har bidratt til at Norge er
et enkelt land å bygge sykler i.
Det lille baklyset han har valgt er
faktisk E-godkjent (til Biltilsynets
store overraskelse). Bygginga gikk
greit og i klubben har de alt av
utstyr man trenger for å bygge
en sykkel. Her finnes dreiebenk,
sveiseutstyr, presse og lignende.
Kompetansen og ideene blant
medlemmene i Company MC er
det ingenting å si på. Er det noe
man lurer på er det alltid noen
som har svar og innspill.
Dametilpasset
Det er Pål Steenersen i
Rulpers Hog som har lakkert
sykkelen. Tanken skulle være
selve blikkfanget på den, og
Arild er meget fornøyd med
resultatet. Pål fikk fullstendig frie
tøyler når det kom til lakkering,
og jeg mistenker at han la inn litt
«rosemaling» siden dama er fra
Telemark. Det er med Arild som
med de fleste andre som bygger
sykler, når man driver å bygger på
den ene, begynner man å tenke
på den neste man skal bygge.
Men å selge det han bygger er
ikke noe tema. Arild bruker også
Choppsteren av og til, men det
er stort sett dama som bruker
den.
Klar for neste
Så derfor blir jeg ikke
overrasket når han forteller at
donorsykkelen for neste bygg
allerede er klar. Han har booket
time til ID-kontroll, og ramme
er bestilt hos Calles. Det er en
uskrudd original 1200 Sportster
som skal bli en Bobber. De siste
årene er Arild blitt mer hekta på
å bygge, enn på bare å kjøre.
Kjøresykkel
Arilds tursykkel er en chopper
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som han kjøpte ferdig bygd.
Dette er opprinnelig en
74-modell FX, som han kjøpte
i 2013, og som han har kjørt
mange tusen km med. Det er
kun styrekrona igjen av den
originale sykkelen, resten er bygd
av Chopperbyggarn i Borås. Og
etter å ha eid denne i fem år
synes han fortsatt at dette er en
av de fineste chopperne i Norge,
og lakkeringa på den gjør nok at

den utmerker seg ekstra, med
motiver fra Alfred Hitchcocks
filmer.
Når dette leses er nok Arild
kommet et godt stykke på den
nye bobberen.Vi gleder oss til
å se hvordan den blir, for denne
karen har et godt øye for det
estetiske, og i tillegg
kunnskapen til å sette det ut i
livet.

Tekniske detaljer Big
Twin
Eier: Arild Finnanger
Bygd av: Darius
Årsmodell: 1974
Type: FX/Chopper
Motor: 1997 1340 Evo
Gearkasse: ca 1965, 4 trinns

Primær: 3 ” belt
Forgasser: CV
Tenning: Dyna S
Eksosanlegg: Homemade,
børstet rustfritt
Ventilløftere: Bittelitt hvassere
kam
Clutch: Tørr, fotoperert

Ramme: Chopperbyggarn,
Sverige
Krone: Jernhesten
Gaffel: Tolle + 15 ”
Styre: Custom made
Dekk foran: 3.00 x 21
Dekk bak: 170/60 x 17
Forskjerm: Not

Bakskjerm: Custom made
Bremser foran: ISR/Tolle
Bremser bak: ISR/Tolle
Drevbrems
Tank: Stretchet Sportstertank
Lakk: Nasty Grafics
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Tanklokk.
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Babord.

Styrbord.

Tekniske detaljer
Chopster:
Eier: Arild Finnanger
Bygd av: Arild Finnanger
Årsmodell: 1993
Type: Sportster-chopster.
Motor: 1200 sporster, bygd om
fra 883, trimmet

Fotpinner også inspirert av
sjømannen.

Gearkasse: Original
Primær: Original
Forgasser: Original
Tenning: Dyna 2000
Ramme: Celles, bygd etter egen
tegning
Krone: Calles, 5 °
Gaffel: Calles inneben, 8 ” +

Styre: Pangea Streamliner
Dekk foran: 3.00 x 21
Dekk bak: 5.00 x 16
Forskjerm: Not
Bakskjerm: Gasbox
Lykt foran: Bates copy
Lykt bak: Highsider
Bremser foran: Original skive,

Kina pumpe
Bremser bak: Calles drevbrems
Tank: Peanut
Lakk: Pål Steenersen
Sal: Selvlaget plate, trukket av
Espen og Espen
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Presidents’ Meeting in Athens 4. november 2017. Fra venstre Fed.Treasurer Roberto Garbade, H-DC Hellas Secretary Leondios Leondiadis, Fed. Secretary
Sakari Rantanen, H-DC Hellas president Dimos Anapliotis

Hei kjære venner. På oppfordring har jeg
lyst å si noe om vår kjære «familie», The
Federation Harley-Davidson Clubs Europe
(FH-DCE), og meg selv.
Som nyvalgt sekretær i
føderasjonen, så er det kanskje
på sin plass å si noe om meg selv:
Jeg er en finsk mann, født i 1962,
og har kjørt mye ulikt på to hjul
i min karriere som motorsyklist,
som startet i 1986. I 1998 fikk
jeg endelig muligheten til å kjøpe
en ordentlig motorsykkel, og
siden har jeg vært hekta! Mitt
første Harley Rally var FH-DCE
Super Rally® i Himos, Finland
i 2000. Jeg falt umiddelbart for
atmosfæren og stemningen blant
deltagerne på treffet som hadde
tatt veien til Finland, og kjente
at dette var noe jeg hadde lyst
å være en større del av. Likevel
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tok det noen år før jeg fikk
muligheten til selv å bidra aktivt
med mine ideer.
I dag har jeg mer enn 10 års
erfaring fra ulike roller i HarleyDavidson Club Finland. Det
førte ganske fort til at jeg fikk
nye venner fra andre klubber
i føderasjonen, og det var ikke
vanskelig å se at vi har mye til
felles, nesten uansett hvilken
klubb/land du kommer fra.
Jeg får hele tiden nye venner,
og koser meg hver eneste
gang. Nå er jeg litt ekstra
heldig, siden jeg får nyte mye
mer av dette, enn det typiske
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gjennomsnittsmedlemmet, på
grunn av rollen jeg har i FHDCE. Og siden jeg allerede er
pensjonert fra min militære
yrkeskarriere, gir rollen i FHDCE meg muligheter for å
konsentrere meg 100% om dette
vervet.
Jeg anser det for en stor ære
for meg selv, og også for min
klubb H-DCF, at jeg ble spurt
om, og valgt til sekretær for
FH-DCE. Det er store sko jeg
skal fylle etter Ulf Jensen, som
hadde rollen før meg. Ulf gjorde
en kjempejobb i de årene han
ledet føderasjonen, og har løftet
FH-DCE til et helt nytt nivå. Men
jeg skal gjøre mitt beste for å
ta skuta videre. Når jeg nå har
vært vel ett år i rollen, ser jeg
at det nok vil ta ytterligere noe
tid, før jeg kan si jeg kjenner

alle detaljene I denne “jobben”,
men er fast bestemt på å gi mitt
ytterste for å gjøre en best mulig
jobb.
Mange spør meg, hva er egentlig
Federation Harley-Davidson
Clubs Europe? Hva gjør den, og
hva gjør den for meg? Jeg pleier
å svare at vi er en gruppe med
bikere. Ikke en liten gruppe, men
snart 40 000 personer rundt
om i 120 forskjellige klubber
over hele Europa. Ideen med en
føderasjonen skriver seg tilbake
til Nederland tidlig på 70-tallet,
hvor klubbene så behovet for
å møtes, kose seg sammen, og
koordinere treffene sine. Men
den offisielle etableringen av
FH-DCE skjedde ikke før I 1991
(samme år som Norge hadde
Super Rally for første gang
på Hunderfossen). I 2000 ble

organisasjonen godkjent etter
reglene i EU, som en offisiell
organisasjon, med de fordeler/
ulemper dette medfører.
Hvorfor er det slik at bikere
trives sammen? Det har nok
sammenheng med at livet på to
hjul er enda mer moro, om man
kan gjøre det sammen med andre
som har samme interesse. Og
sammen får vi flere erfaringer, og
opplevelser, som vi kan utnytte
til å forbedre opplevelsene enda
mer. Og sammen blir vi sterkere,
og kan lettere bli hørt.
Hva jobber så FH-DCE med?
Kort sagt så holder vi på med
mye moro og mye godt. Det
er FH-DCE som eier FH-DCE
Super Rally®. Dette er et blitt
et av de mest kjente og største
bikertreffene i Europa. Hvert
år arrangeres det en ny plass
i Europa. Noe vil alltid være
likt som før, men stadig nye
arrangører tilfører hele tiden
nye elementer og opplevelser,
som gjør dette arrangementet
noe helt eget. Føderasjonen
eier dette arrangementet, og
sørger for å tildele treffet til nye
arrangører hvert år. Hvert år
møtes også alle presidentene i
FH-DCE sine klubber i det årlige
Presidents Meeting, som også
arrangeres på nye steder hvert
år. I og med at dette arrangeres
i November, er det enda mer
fokus på det sosiale, og det er
en utmerket plass å knytte nye
kontakter og for å få nye venner.
På Presidents Meeting, tildeles
nye arrangører på FH-DCE
Super Rally® og neste Presidents
Meetings arrangør blir bestemt.
Men vi diskuterer også lover
og rettigheter som rører seg
for motorsyklister i de ulike
landene. Derfor er også FH-DCE
kollektivt medlem i Federation
of European Motorcyclists
Associations (FEMA), som er den
viktigste MC-politiske aktøren i
Europa i dag. Dette betyr også
at vi støtter dem årlig med et
betydelig pengebeløp.
I tillegg har hver enkelt av de 120
medlemsklubbene massevis av
aktiviteter, nesten på daglig basis.
Info om en del av dette finnes

på vår webside (www.fhdce.
eu). De ulike klubbene mottar
også et FH-DCE Newsletter
fra sekretæren 4 - 6 ganger i
året. Disse kan du også finne på
websiden, men krever at man
logger seg inn der. Hver enkelt
klubb har ansvaret for å fordele
login-infoen til sine medlemmer.
Hva kan så hvert enkelt medlem
ha igjen for at klubben er
medlem I FH-DCE ? Først og
fremst blir du en viktig person
i vår store familie. Om du ikke
forstår hva jeg mener med dette,
kan jeg med sikkerhet si du
ikke har vært på noe FH-DCE
Super Rally® . Prøv det og du vil
skjønne hva jeg mener. I tillegg
finnes det mange andre fordeler,
som kan variere fra land til land,
men vi har muligheter til å
oppnå rabatter, spesielt kanskje i
forbindelse med FH-DCE Super
Rally® . I fjor fikk for eksempel
medlemmene i FH-DCE rabatt
på innmeldingsavgiften, og det
er vanlig med slike rabatter på
ferger og overnatting i tilknytning
til disse arrangementene.Vi
prøver også å få til spesielle
områder på FH-DCE Super
Rally® som kun er tilgjengelig for
medlemmene, med ekstra bra
fasiliteter, ekstra god mat, strøm
osv.
Besøker du andre klubber i FHDCE, så vil du med å vise opp
ditt medlemskort, som regel
ha rabattert innmeldingsavgift.
Som et eksempel kan jeg nevne
at innmeldingsavgiften på treff i
den finske klubben er 80€ , men
er man medlem I H-DOCN (
FH-DCE), betaler man kun 40€.
De fleste klubbene har slike
ordninger, da de svært gjerne
ønsker besøk av sine søstre og
brødre fra de andre klubbene i
FH-DCE-familien. Og du får mye
for pengene, ofte 2 - 3 frokoster,
teltplass, fullt program hele
helgen med livemusikk og annen
underholdning, i tillegg til den
allerede nevnte familiefølelsen
i FH-DCE. Har du ikke besøkt
noen av våre søsterklubber i
FH-DCE, så har du definitivt gått
glipp av noe.
Vi har jobbet litt med flere
rabatter og andre felles goder for

alle klubbene på europeisk basis.
Det har vist seg å være vanskelig
å få til av mange grunner, men
vi ser at de lokale klubbene i
større grad lykkes med dette.
Støtt derfor opp om de lokale
leverandørene som ønsker
samarbeid, så kan det etter hvert
også løsne litt overfor de større
aktørene, som det er naturlig å
prøve seg på, på vegne av hele
FH-DCE.
Slik ting ser ut i dag, er jeg positiv
til fremtiden for FH-DCE. Det
er ingen åpenlyse skjær i sjøen
som vi vet om i dag, kun gode
opplevelser i vente. I November
hadde vi et veldig godt og nyttig
Presidents Meeting i Athen,
og mange gode beslutninger
ble fattet. Ikke minst fikk vi en
mulighet å takke min forgjenger
og gode venn Ulf Jensen for
den fantastiske innsatsen han
har gjort for FH-DCE i sine
12 år som Sekretær. Som takk
for innsatsen ble han utnevnt
som «Honorary Member of the
FH-DCE», en tittel som henger

meget høyt! Vi hadde også
gleden av å ønske velkommen
enda en ny klubb som medlem av
familien, H-DC Essen fra Belgia.
Gratulerer og velkommen til
familien.
Så til slutt, vil jeg bare minne alle
om at FH-DCE er det VI er. Det
blir så bra som VI sammen klarer
å gjøre det, så ikke nøl med å
være en aktiv del av familien.
Ønsker alle sammen en flott ny
sesong, som snart står for døren
for mange av oss !
Sakari “Sakke” Rantanen
Federation Secretary, FH-DCE

Kjære leser!

Det er takket være dine bidrag
vi kan lage dette bladet.
Slik vil vi ha ditt bidrag:
* Tekst: sendes som en separat wordfil. *
Bilder: husk å bruke den høyeste oppløsningen på kamera når du tar bilder som skal
trykkes i bladet. Bruk kjente formater på
bildefilenet: jpg, tiff, o.l. Bilder sendes som separate filer. Pass på at du sender bildene som
fil, og ikke som foto. Da slipper du at mailprogrammet i pc-en din forminsker bildene.
* Et bilde må minst ha 500 kb størrelse,
oppløsningen skal være 300 dpi i montert
størrelse. Er du usikker på om bildet kan
brukes, send et prøvebilde, eller ring eller mail
og spør.
Vi forbeholder oss retten til å redigere innlevert materiale ved behov.
Hilsen Redaktøren news@h-docn.no
Mob.: +47 913 84 050
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I september fikk jeg være med Joy Rides på deres Wild
West tur i USA, en fantastisk reise gjennom varierende
landskap. Turen inneholdt mange severdigheter og jeg
fikk reise på tur med en fantastisk gjeng. Her kommer
andre del av den flotte turen…
Tekst/foto: Elin Bakk

Etter frokosten i Hanksville,
som ble servert på den ene av
de to restaurantene på det lille
stedet med bare litt over 200
innbyggere, var koffertene i
følgebilen og vi var klare for en
ny dag på veien. Utah er en stat
med fantastisk natur, og den er
den 32. største staten i USA med
tanke på befolkning. Naturen
her er fantastisk, og vi kjørte på
svingete fine motorsykkelveier
gjennom flere nasjonalparker,
blant annet Goblin Canyon,
Capitol Reef og vi fikk også kjøre
på en spesiell åskam som heter
Grand Staircase-Escalante. Dette
er en lang åsside som kan minne
litt om Besseggen, der veien
ligger på toppen. Her ble det
selvfølgelig et fotostopp. Naturen
ellers her består av en blanding
av lag av gylden sandstein, kløfter
og slående bergformasjoner.
Thousand Lake Mountain
Capitol Reef er kjent for sine
hvite sandstensdyner. En fiffig
løsning når en smal tunnel bare
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har plass til trafikk fra en side av
gangen, var en trepinne som den
siste bilisten de sender gjennom
får med seg. Når han er ute på
den andre sia leverer han den til
vakta utenfor, som så sender den
med siste bilist når trafikken fra
den andre sida kjører gjennom.
Idiotsikkert og litt gammeldags
opplegg, men det funka.
Ved Thousand Lake Mountain
stoppet vi på kanten av klippen
over vannet, og det var langt ned.
Utsikten over det turkisfargede
vannet var helt spektakulær, og
selv de med snev av høydeskrekk
måtte ha et bilde av seg på
kanten her.
Bryce Canyon
I Zion nasjonalpark var nok
Bryce Canyon det mest
imponerende. Den var faktisk
mer spektakulær enn Grand
Canyon, der man var litt
forberedt på den storslagne
utsikten. Før vi kjørte inn dit
spiste vi lunsj like utenfor Bryce,
og da vi var ferdig å spise kom

Nr. 1 - 2018

det en kraftig regn- og haglbyge.
Vi utsatte avreisen i ti minutter,
og dermed skinte sola igjen.
Bryce Canyon var en stor
overraskelse, og en meget positiv
sådan. Det var morsomt å gå litt
bak gjengen på vei opp til kanten.
For det man hørte etter hvert
som folket kom opp forbi trærne
og fikk se utover dalen, var fy
f… gang på gang. Jeg tror alle var
like imponert av den storslagne
utsikten. Dette er et område

med rødorange sandstensklipper
i spisse formasjoner og dalen er
enorm. Klippene kalles egentlig
hoodoos og er dannet av vann
og is fra elva og innsjøen som
var her. I Zion stoppa vi også ved
noen helleristninger i bergveggen,
som ble behørig fotografert.
Little Hollywood
Dagens mål var Kanab, et sted
som først ble bosatt i 1864.
Selve byen ble grunnlagt i 1870,
Ved Golden Gate.

styr med utfylling av papirer og
ordning. Men Petra var raskt
oppegående igjen. En skåning
tåler mer enn man skulle tro,
men hun hadde et friskt blått øye
dagen etter.

Vannshovet på Bellagio.
da ti mormonerfamilier flyttet
til området. Kanab blir også
referert til som Little Hollywood,
siden mange filmer og tv-serier
er spilt inn her. Blant annet The
Lone Ranger og Gunsmoke. De
flotte fjellformasjonene tok seg
godt ut i den rosa soloppgangen

Sin City
Denne dagen var målet Las Vegas
og siden det ligger i ørkenen, var
det rimelig varmt inne i hjelmen
det siste stykket. 45 grader i 80
kilometer i timen kjennes ganske
varmt.Vi stoppa for å spise
lunsj et stykke utenfor Vegas,

En stor fest
Etter å ha sjekka inn på hotellet,
bar det ut på byen. Og en ting
er sikkert. Las Vegas må bare
oppleves, det kan ikke forklares.
I hele førsteetasjen på hotellet
var det et stort Casino, musikken
var høy og her ble det spilt over
en lav sko. Og slik var det på alle
hotellene. Hvor mange bilder

hadde fikset.Vi skulle i bryllup.
En kompis av André og dama
kjørte sammen med oss i bil
noen dager, og skulle gifte seg i
Vegas. Og det skulle foregå i det
samme kapellet som Jon Bon Jovi
hadde giftet seg i. Seremonien
var fin, tok ikke lang tid og da
vi ble sendt ut på baksida var
neste par på tur inn hoveddøra.
Her gikk det unna. De ble gift
og alt var bare glede og lykke.
Men kvelden var enda ung, og
vi tok limoen tilbake til stripa,
der vi fikk sett blant annet
gondolbåtene i de kunstige
kanalene som er bygd der. For

Det var en del veiarbeid, og da ble det stopp. Her i Utah.

Stripa i Las Vegas.
da vi skulle kjøre derfra neste
morgen. Jeg tro nok Zion var
den vakreste nasjonalparken
vi kjørte gjennom. Jeg ble litt
imponert over at til og med
asfalten matchet naturen. Den
hadde akkurat samme farge
som de røde fjellformasjonene.
Turen fortsatte på flotte veier og
gjennom fantastisk natur.Veien
var rene Trollstigen i litt større
skala, og vi fikk kjøre svinger så
det holdt. Etter noen timer ble
veien rettere, og vi ankom selve
Zion. Her var vi innom Zion
Harley-Davidson, der noen av
syklene skulle fikses. Her ble
det også tid til å shoppe litt, for
butikken hadde et godt utvalg av
klær og stæsj.

og her var det bare å komme
seg inn i skyggen. Trafikken inn
mot Sin City var ganske heftig,
men vi klarte oss godt og var
til slutt fremme utenfor Hotel
Excalibur, hvor vi skulle bo. En
misforståelse da vi skulle kjøre
inn i parkeringshuset, gjorde
at bommen gikk ned litt vel
tidlig. Petra, som var passasjer
på gubben Per sin Electra,
fikk den i hodet. Det ble stor
oppstandelse, men heldigvis
hadde de en kjølebag med kald
øl i som de nettopp hadde kjøpt
på en bensinstasjon, så kuttet
ved øyet ble raskt kjølt ned med
de kalde boksene. Security og
førstehjelpsfolka fra hotellet
ble tilkalt og det ble et underlig

jeg tok vet jeg ikke, men det
ble mange. Det var full musikk
i gatene og høyttalerne var
plassert i både hekker og palmer.
Musikken var høy, men behagelig
synkronisert. Hele stripa var i
grunnen en stor fest.Vi ruslet litt
på byen, og fikk med oss blant
annet vann og lysshowet ved
Bellagio og taket inne på Caesars
Palace som man er skråsikker
på er ekte himmel, enda man vet
at det er taket. Taket som ser
ut som himmel ble til og med
mørkere etter hvert som det
ble mørkt ute. Imponerende.
Middagen ble inntatt på Hard
Rock Cafe, og noen rakk også litt
shopping. Etter hvert som det ble
mørkt, ble alle reklameskiltene
høye som hus enda mer
imponerende, og på stripa rånet
det ene kule kjøretøyet tøffere
enn det andre.
Limo og bryllup
Etter middagen ble vi hentet
av en Limousine som André

har vi ikke et eget Venezia, bygger
vi bare et.Vi var tross alt i USA.
Tilbake på hotellet klokka jeg inn
20 kilometer på sportstrackeren.
Så litt sliten i beina var man jo.
Og med utsikt fra senga til de
fargerike kuplene på taket på
Excalibur, var det ikke noe tema
å trekke for gardinene, for slik
soveutsikt har man ikke så ofte.
Death Valley
Vi var nå kommet til dag 11
på denne fantastiske turen og
den startet med at vi kjørte
ned på stripa, for å ta bilder
ved det berømte Las Vegas
skiltet. Deretter var det en
kjapp bensinfylling før veien gikk
videre. Etter et par timer med
transportetappe på Interstate,
kom vi til Death Valley som er
et av de varmeste stedene på
planeten. Derfor var det litt
skuffende at det bare var 41
grader varmegrader da vi stoppet
der. Lunsjen ble inntatt på et
sted i en by ute i ørkenen, hvor
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De nygifte, Anita og Ronny.
der selveste John Wayne har spilt
inn en filmscene en gang i tiden.
Lunsj i det fri
Neste dag startet med en liten
kjøretur fra Lone Pine til et
sveitsisk bakeri som er viden
kjent for sine gode bakverk. Her
feiret vi også bursdagen til vår
eldste deltaker på turen, Bjørn
fra Stjørdal. Deretter var neste
severdighet på programmet
Mono Lake.
Mono Lake er en stor, grunn
saltvannssjø som ligger i Mono
County, California, dannet
for minst 760 000 år siden
som en innsjø i et terminalt
basseng. Mangelen på utløp

de hadde en kjempegod buffét.
Man blir jo litt lei av burgere
og pommes frites, så det var
en kjærkommen avveksling.
Og de hadde også et nydelig
dessertbord.Videre ble det nye
svinger, og vi kjørte gjennom en
dal som ligger 30 meter under
havnivået. Her var naturen gold,
og tørr, i motsetning til det
frodige landskapet i Utah. På et
stopp oppe på en ås kom det
to jagerfly, og de fløy meget lavt
over oss.Vi lurte på hva guidene
måtte betale ekstra for dette
showet.

Pizza og allsang
Kveldens stopp var i Lone Pine,
som ligger i Owens Valley i
nærheten av Alabama Hills. I 1872
var det et stort jordskjelv her,
som ødela nesten hele byen og
drepte 27 av de rundt 300 som
bodde her da. Nå bor det litt
over 2000 mennesker her. Denne
kvelden bestilte vi pizza som vi
spiste ved bassenget, vi hadde
lånt en gitar og hadde allsang og
gitarspill av varierende kvalitet.
Men hyggelig var det. Noen gikk
tidlig i seng, og noen av oss ruslet
en runde i byen.Vi besøkte blant
annet en skikkelig westernbar,

Et eget Eiffeltårn hadde de også i Las Vegas.
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Sheriff og blålys
Siden hotellet ikke hadde klart
å fikse frokost til oss til neste
dag som avtalen var, ble det
frokost på Big Bite. Og dagens
høydepunkt var når de lokale

Da vi skulle i bryllup ble vi hentet av denne limoen.
fører til at høye nivåer av
salter samler seg i sjøen. Disse
saltene gjør også vannet sterkt
alkalisk. Rundt sjøen var mange
lavasteinformasjoner, etter
utbrudd fra ei vulkanøy som
ligger der. Deretter bar det opp
i høyden. Her var det snø på
toppene og lunsjen ble inntatt i
det fri oppe på fjellet. Da vi kom
bærende på pizzaeskene med
restene fra middagen i Lone Pine,
lurte de andre turistene på om
pizzastedet var langt unna.Vi
måtte bare si ja, for vi hadde jo
kjørt i flere timer.Vi var nå inne i
Yosemite nasjonalpark.
Yosemite Valley
Isbreen vi skulle besøke ble
avlyst på grunn av stengte veier,
men flotte fjell og spektakulær
natur gjorde opp for dette.
Vi var på besøk i en liten by i
bunnen av Yosemite Valley, hvor
alt var lagt til rette for turister.
En vei inn i dalen på den ene
siden av elva, og en annen ut på
den andre sida. Dalen er cirka
12 km lang og cirka 3000-3500
meter dyp, omgitt av høye
granittfjell, fossefall og den
er tett skogkledd med store
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furuer.Vi ruslet rundt blant de
store trærne og rakk også en
tur innom både kirkegården og
museet. Navnet Yosemite betyr
”killer” og referer til navnet på
en indianerstamme som holdt til
her og som en gang ble drevet
ut av området. På museet fikk vi
se husene de bodde i og fikk et
inntrykk av hvordan de levde den
gangen. Kveldens overnatting var
i Mariposa.

sheriffene også skulle ha frokost.
Og da er det vel helt naturlig
at de hadde blålysene på mens
de var inne og kjøpte mat. Da
måtte turistene ut og ta bilder,
og den ene sheriffen poserte fint
foran sykkelen min når jeg spurte
høflig. Avtalen var at han skulle
se sint ut også, men det var han
dårlig på. Uansett var det en
morsom opplevelse. Dagens mål
var San Fransisco, med et stopp
på et utsiktspunkt over Golden
Gate før vi kjørte over den. Jeg
Cable Car i San Fransisco.

må innrømme at det var litt
surrealistisk å kjøre motorsykkel
over dette kjente landemerket,
som man har sett på diverse
filmer. Kvelden i San Fransisco
ble tilbrakt på Fisherman’s Wharf,
der vi spiste en nydelig middag,
og denne kvelden ble det også en
barrunde, siden vi skulle være i
byen i to dager.
Turist i San Fransisco
Dagen etter ble det en tur
sammen med Per Erik på
byens H-D dealer, for litt
t-skjorteshopping. En H-D
t-skjorte med Golden Gate var
bare et must. De fleste skulle
på Alcatraz denne dagen, men
jeg og hjelpeguiden Jarle brukte
dagen til å rusle rundt i byen
og se på folkelivet. Planen var
å teste ut cable car, men køen
var kjempelang, og tålmodighet
er ikke min sterke side. Men jeg
fikk i alle fall tatt bilder av den,
uten å bli påkjørt, selv om det
var nære på. Og siden det tar på
å være på veien og også siden
drinkene kvelden før kjentes
på kroppen, ble det tidlig kveld
på hotellet denne kvelden. Men
San Fransisco er definitivt en by
jeg skal tilbake til. Dagen etter
skulle vi opp på et utsiktspunkt
og se utover byen, men tåke tett
som graut satte en stopper for
utsikten. Bedre lykke neste gang.
Redwood Forest
Vi kjørte gjennom Redwood
State park og dette var virkelig
de dype skoger. Herlige svingete
veien gjennom skog med
majestetiske trær, og de røde
bladene langs veien forklarte
navnet ganske greit. Det ble også
et stopp på visitorsenteret og
bilder ved det aller største treet.
Man føler seg ganske liten i slike
Tunnelventing.

The Excalibur, hotellet vårt i
Las Vegas.

omgivelser. Det ble lunsjstopp
på Alices Restaurant som ligger
fint til inne i skogen. Skal du
forbi, se etter H-DOCN-merket
på kiosken ved bensinpumpene.
Monterey som var kveldens
mål, ligger ved sjøen, har 28500
innbyggere og kveldens middag

Slik bodde indianerne.
ble spist på en restaurant på
Fisherman’s Wharf. Her valgte
mange som seg hør og bør
sjømat, og det var et morsomt
fotomotiv når kelneren kom med
en stor smekke og knytte rundt
halsen på de skalldyrspisende
gjestene. Selv gikk jeg for fish
‘n chips. Da slapp jeg i alle fall
smekke.

På vei inn i Yosemite nasjonalpark. Fantastisk natur.

er en by hvor det meste er
danskinspirert. Det gjelder både
mat, arkitektur og navn.Vi bodde
på et dansk gjestgiveri og spiste
middag på en dansk ølrestaurant.
Solvang er forøvrig søsterby med
Århus i Danmark. Frokosten
dagen etter ble selvfølgelig
inntatt på et dansk bakeri, og for
første gang i USA fikk vi skikkelig
kaffe.
Ventet på Bruce
Vi var nå kommet til den
siste dagen på denne turen,
og hjemreisen nærmet seg
faretruende.Vi var på vei mot
Southern California, og et av
dagens stopp var på Santa
Barbara Pier. Her kjørte vi helt
ut på piren og parkerte, og ruslet
litt rundt før veien gikk videre til
den berømte biker-restauranten
Neptune’s Net i Malibu. En
gruppe på en tidligere tur var
så heldige å treffe på selveste
Bruce Springsteen her.Vi var
nok ikke så heldige, selv om vi

ventet i det lengste før vi kjørte
videre. Nå var det bare å gi gass
mot Englenes by. Syklene skulle
leveres, og vi fikk grillmat, øl og
en stor flaske whisky for den
som liker sånt. Da alle papirer
var levert og alt ordnet opp i,
ble vi fraktet til hotellet vi bodde
på da vi kom. Noen hadde tatt
hardt for seg av whiskyen, og
var i meget godt humør. Det ble
tid til en hvil, et bad og kveldens
middag ble takeaway ved baren
ved bassenget. Disse 17 dagene
som virket som et hav av tid da
vi ankom, hadde gått alt for fort.
Og alle opplevelsene var nesten
for mye å fordøye. Men kofferten
skulle pakkes, for neste morgen
var det tid for hjemreise.
Dagen etter satte vi kursen mot
flyplassen, og det var tid for å ta
avskjed med nye venner. Takk for
en flott tur til alle involverte. Jeg
er USA-frelst etter dette, så jeg
skal nok tilbake.

Yosemite Valley.

Solvang
Neste dag gikk turen til Solvang,
og planen var å kjøre på
Pacific Highway 1. Men siden
veien var stengt på grunn av
utbedringsarbeider etter utsig
av masse, ble det bare et lite
stykke på denne veien, før vi
dreide inn i landet. Solvang ble
grunnlagt av en gruppe dansker
som utvandret hit i 1911. Dette
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Death Valley.

California.

Bryce Canyon var enorm.

Litt av Bryce Canyon.
San Fransisco, utsikt mot Alcatraz.

Sunset i Las Vegas.
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En sliten cowboy.

Blide karer på tur.
Himmelen på Cesar, som er et innvendig tak.

Escalante Stairway, Utah.
Flotte sandsteinsformasjoner i Bryce Canyon.
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Utsikt over saltsjøen, som ligger 30 meter under havets overflate.

Sheriffen i Mariposa.

Man blir liten i en sånn stol. Foto, Jarle Eek.

Middag på Fisherman’s Wharf i San Fransisco.

Lunsjstopp utenfor Las Vegas.

Morgen i Lone Pine.

Mono Lake, Vulkanen til venstre.
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Fargen på asfalten matchet naturen. I Utah.

Vervekonkurranse
Verv nye medlemmer
og få fine premier
1 medlem - 2 Flax lodd
3 medlemmer - 2 Flax lodd og t-skjorte
5 medlemmer - 5 Flax lodd og t-skjorte
10 medlemmer - 10 Flax lodd og t-skjorte
15 medlemmer - Go Pro camera og t-skjorte
Send en mail til medlemskontoret@h-docn.no
når du har vervet noen så vi har kontroll
over de som skal ha premier.
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DK-er og styre spaserer i København.

Når jula omsider er vel overstått er
tida kommet for å samle de som jobber
frivillig i H-DOCN. De siste årene har
Distriktskontaktene også vært med på
det vi kaller styrebord.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk, Vidar Opheim
Styrebordet er det ene
av to møter i året hvor
styremedlemmene møtes face
to face. Alle andre møter foregår
på nett for å spare penger.
Det andre møtet er når styret
konstituerer seg, og foregår som
regel på et klubbhus på Final Run
treffet. Så vi som jobber med
dette ser alltid frem til denne
happeningen, som de to siste
årene har foregått på båten til
København.
Møtedag
Da har vi møte hele fredagen,
og resten av helga blir brukt til
å bli kjent med de nye og til å
være sosial. Og det er alltid sånn
at man blir mer kreativ når man
møtes face to face. Også i år var
Distriktskontaktene med. Det
trengs litt motivering for å gjøre
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det beste ut av et slikt verv, og
når man møter de andre som har
samme jobb, blir det til at man
inspirerer hverandre.
På Skindbuksen
Fremme i København er det å
rusle litt på byen, og i år som i
fjor ble det lunsj på Skindbuksen,
en meget hyggelig og spesiell
plass med nydelig mat. Anbefaler
alle som skal til København om å
besøke dette stedet. Da vi kom
inn spilte de norsk musikk til ære
for oss, og flere ganger de timene
vi satt der, ble lyset dempet og
de spilte musikk som inspirerte
til allsang. Selvfølgelig av norske
artister. Og vi var ikke tunge og
be, og stemninga var meget høy.
Dansk selskap
En dansk ”frokost” som de kaller
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det er jo alltid en høydare.Vi
hadde også invitert med oss
Henrik, som er visepresident
i den danske klubben. Det er
alltid hyggelig å opprettholde
kontakten med våre
skandinaviske kolleger. Slik blir
samarbeidet mellom klubbene
også bedre. Tiden går fort i godt
selskap, og etter tre timer der,
var tiden kommet for å komme
seg ned på båten igjen.

Vel om bord var det nydelig
middag, men ingen hadde vel
rukket å bli særlig sultne igjen,
etter tre timer med god mat og
drikke på Skindbuksen.
Plutselig var søndagen kommet
og båten var ankommet Oslo.
Der dro alle sammen hver til sitt,
litt støle i magemusklene etter
mye latter, og med gode minner
vi kan leve på til neste gang vi
møtes. Takk for meg.

Vår nye DK fra Hedmarken satser på en ny stil.

Hyggelig dansk frokost på Skindbuksen.

Nydelig mat.

Middag på båten etter ett langt og givende møte.

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).
ON 2 WHEELS Rosteinvegen 13, 2870 Dokka
Telefon: 995 33 499
www.o2w.no • Mail: borger@o2w.no
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DET BESTE FRA
TO VERDENER

CUSTOM TOURING OG NEDSTRIPPET CRUISER

Innta de endeløse motorveiene. Len deg hardt gjennom svingene. Stikk innom
et spisested. Gjør turen til jobb til en opplevelse. Uten bruk av verktøy kan du
veksle fra en custom touring til en nedstrippet cruiser på bare få minutter.
Milwaukee-Eight ® -motoren gir nok kraft og dreiemoment til å komme seg
raskt frem, og den nye Softail ® -rammen sørger for lett og smidig håndtering.
Den nye Sport Glide™ vil ta alle dine kjøreturer til et nytt nivå.
Kjør Sport Glide™ fra 3.036,- pr. mnd.

HARLEY-DAVIDSON | OSLO | TRONDHEIM | ÅLESUND | TROMSØ | BALLANGEN | BERGEN | STAVANGER | VESTFOLD | ØSTFOLD | KRISTIANSAND | H-D.COM
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PRIS

EGENKAPITAL

LÅNESUM

NEDBETALINGSTID

RENTE NOM/EFF.%

TOTALKOSTNAD

MND. PRIS

309.900

108.465

205.725

7 ÅR

5,45//6,95

363.522

3.036

* Priseksempel på Sport Glide™ er basert på 35% EK, etablering/tinglysning 4290,-. Mnd. pris inkl. termingebyr 85,Harley-Davidson® Finance er et sekundært forretningskjennetegn som benyttes av Santander Consumer Bank AS Norway etter lisens fra Harley-Davidson Financial Services International, Inc.
Finansieringsavtale inngås med Santander Consumer Bank AS Norway og lånetilsagn er avhengig av at Santander Consumer Bank AS Norways vilkår for lån for øvrig er oppfylt, herunder at
låntaker er over 18 år. Vilkårene er tilgjengelige her: [www.santander.no] Harley, Harley-Davidson® og “Bar & Shield” logoen er et varemerke tilhørende H-D U.S.A., LLC.
Registreringsomkostninger 4900,- og årsavgift kommer i tillegg.
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© Åsmund Lindal

Lenge før #metoo

hadde vi lagt gammeldagse mønstre for kjønnstrakassering bak oss. Med våre gammeldagse twin
engines har vi kjørt fra patriarkalsk kvinneundertrykkelse. Bildebeviset er helt entydig: Her er det
gutta som får gjennomgå. Maktkamp for å vinne
styreflertall på det årets Generalforsamling?
Fra H-DOCN-treffet i Espedalen i 2013.
HD-GALLERI er et fotografisk «mimreforum» med skråblikk på alle oss som
kjører HD. Galleriet viser bilder tatt
gjennom flere år på tur og treff, presentert med et lite smil og i beste mening.
Åsmund Lindal
HDOCN-medlem siden 1987.
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Hei og Godt nytt år alle.
For når du leser dette, har vi jo
kommet godt inn i 2018, de fleste
nyttårsforsettene er brutt og alt
er tilbake til det gamle igjen. Og
det er vel det som er det beste i
lengden.
Jeg har kommet meg trygt
igjennom min første mørketid her
oppe i nord, noe jeg hadde hørt
mye skremselspropaganda om før
jeg flyttet til Tromsø. Jeg synes det
gikk kjapt og ikke ble jeg deprimert
heller. Og nå er sola tilbake og vi
ser frem mot en ny sommer og nye
turer på to hjul.
Styret har hatt styrebord og
vi valgte også i år og ta med
Distriktskontaktene. Tidligere har
de bare hatt samling hvert annet
år. Men vi mener at det er viktig
å inkludere de mer og prøve og
få opp aktivitetsnivået rundt om
kring i landet.Vi mangler også
DK på noen steder, så om du
føler for å bli med og gjøre en
innsats, ta kontakt med DK sjef.
Sør i Trøndelag trenger vi noen, på
Sørlandet trenger vi også nytt blod
og også en sør i Troms, om noen
skulle føle seg kallet.
Styret har hatt to møter siden
sist og de har foregått på nett for
å holde kostnadene nede.Vi har
blant annet planlagt H-DOCN sine
treff i 2018. First Run er allerede
gjennomført når bladet er ute,
neste event blir da International
Rally 22. - 24. Juni, på Tretten, der
vi har vært tidligere. Siden vi er
for få til å ha plassen alene, blir
det også et bil-treff på området
samme helga. Dette skal vi løse
med å dele plassen i to.Vi håper
dette skal gå bra og at vi kan
fortsette være på Tretten. 10. – 12.
august blir det Run to The Arctic
Fun i Nordkjosbotn i Troms. Når
det gjelder Final Run har vi ikke
detaljene klare enda, men det blir
helga 14. -16. september.
For dere som ønsker å reise på
Super Rally er det i år i Bydgoszcz i

Polen 16. -20. mai. Håper å komme
meg dit, men har ikke tatt noen
avgjørelse enda. Den 26. juni skal vi
nok en gang arrangere Nordic Run.
Det starter fra Hirtshals og går
med båt til Island. Der blir det en
uke med kjøring på sagaøya. Den
9. juli kommer følget til Norge og
her skal vi ha fire kjøredager.Vi har
lagt opp til stopp på Rjukan, Leira i
Valdres, Tretten i Gudbrandsdalen
og vi overleverer stafettpinnen
til Svenskene på grensen på
Morokulien. Her er ikke alt som
skjer hundre prosent klart, men
er du interessert, kan du gå inn
på nordicrun.dk for info. Det er
mye som skal på plass med et slikt
run. I år er det fjerde gang dette
arrangeres og det blir bare flere
deltakere for hvert år. Man kan
kjøre hele, eller deler av turen.Vi
ordner et overnattingssted, finner
fine steder og se og har også
kjentmann som leder oss fra sted
til sted og som finner steder for
bespisning.
H-DOCN har også ansvar for
Nordisk president møte i 2018.
Dette er noe som går på rundgang
og i år er det altså vår tur til å
planlegge og holde møtet.Vi har
løst det med å arrangere det på
Harley Cruiset til Kiel 5. – 7. april.
Der skal vi om bord tidlig på
torsdagen og ha møte frem til vi er
klare med det vi skal snakke om.
Etter det blir det sosialt sammen
med alle andre bikers. Håper å
møte mange av dere der.
Er det noe dere ønsker eller lurer
på, ta kontakt med meg, noen
andre i styret eller DK-en i ditt
distrikt.
Da ønsker jeg dere som allerede
har sykkelføre, og dere andre
som må smøre seg med litt mer
tålmodighet en stund enda, en god
start på sesongen.
Kjør vakkert.

I skrivende stund er det
bikkjekaldt ute og sesongstart
virker så langt unna.
Sørpå snør det, men her er det
bare kaldt. Det første å se frem
til nå er DK-samling hvor jeg
igjen skal møte de av DK-ene
som har anledning å være med.
Var på min første samling i fjor
og ser frem til å møte nesten
alle igjen i år, samt noen jeg ikke
har møtt.
Rundt om i landet skjer det
likevel en del i miljøet og jeg
slår et slag for den gode ideen
Bukkeskjegg i Hammerfest
forteller om. Å invitere
ungdommer til klubben på
pizza og brus er jo et strålende
tiltak. Dette burde alle klubbene
gjøre.Vi trenger de unge i
miljøet.
I Bergen inviteres det til årlig
jentelunsj, der kunne jeg tenkt
meg å vært med, men det
er litt langt unna. Queens i
Tromsø gjør noe av det samme
men det er en månedlig
greie. Hver første torsdag i
måneden inviterer vi jenter
med interesse for MC til en
kaffe, evt. noe annet, på Rorbua.
Kjempeartig, stadig nye jenter
som stikker innom. For de
fleste av dere regner jeg med
sommeren allerede er planlagt.
Spennende med Nordic Run
som i år skal innom Island. Har
hørt rykter om at noen legger
ruta innom Færøyene også, det
er et fantastisk landskap både
på Island og Færøyene. Så er
det superrally i Myślęcinek,
Bydgoszcz i Polen, og ettersom
dette treffet skjer rundt 17.
mai, vaier det vel noen norske
flagg på syklene der nede denne
helga.

For de som skal tilbringe
sommeren på to hjul er det
mye trivelig å velge i så det er
bare å pakke på og starte opp,
så er nok et eventyr i gang. Men
dessverre ikke riktig enda. Selv
skulle jeg med mine fem søsken
dra til USA og sammen med
familie der, leie sykler og kjøre
i noen uker. Imidlertid er det jo
sånn at når man er blitt såpass
voksne som vi er, skal det godt
gjøres at alle er friske og raske
samtidig. Så får vi satse på at
alle er i kanonform til neste
år og at turen blir realisert da.
Det burde bli en bra artikkel
av det. Uansett hva sommeren
bringer håper jeg på fine turer
med gode venner sånn litt på
sparket. Kan bli bra det også,
det har jeg erfart.
Regner med at denne kalde
tiden utnyttes godt til pussing,
skruing og klargjøring av hver
enkelt sin stolthet, slik at vi kan
beundre hverandres herligheter
når vi møtes på veiene. De
mange flotte artiklene i Harley
News viser at det er mye
flott som ruller og at noen
legger ned mange timer i å få
kjøretøyet sitt til å stikke seg
ut. Er det ikke fantastisk å ha
muligheten til å holde på med
dette sammen med flotte folk?
Til slutt ønsker jeg alle en flott
ettervinter/vår, alt ettersom
hvor vi befinner oss i dette
langstrakte landet…
Take care, always.
Nina.

Vidar
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei og Godt nyttår
Åååå for en fantastisk vinter vi har, har
vært stabilt kaldt og godt her oppe
i nord i flere uker nå og det er bare
helt fantastisk,sola er kommet tilbake
og da vet vi vilken vei det går.. noen få
måneder til så er det sommer og sol
og ve er atter på veien igjen. Og en ny
mc sesong er et faktum.
Regner med mange allerede har lagt
planer for mc sesongen ,og ferien, og
for dem som ikke har det vil jeg sterkt
anbefale og få med seg Nordic run,
ser ut som ei fantastisk rute og ikke
minst spennende med Island. Håper
mange hiv seg med på hele eller deler
av turen.
Her i Nord har det ikke vært så veldig
mye aktivitet i vinter har registrert
at det har vært solfest hos Garbage
i Ballangen og ryktene sier at festen
var veldig vellykket som alltid. Det
arrangeres også Winter Rock hos
Donaldmafiaen Mc 24 desember men
den festen har allerede vært når du
sitter der med newsen, men er sikker
på at den bli super som alltid. Skulle
ønske at klubbene kunne være så mye
flinkere til å gi mæ beskjed i god tid
sånn at man kan få infoen med i bladet.
Må jo også nevne at HD-garasjen er så
snill og holder årsmøtefest for Queens
mc 9 februar også denne festen er
over når bladet går i trykken.
Så vil jeg oppfordre alle i Tromsø til å
stille på møtene til Mc rådet Tromsø
sånn at vi kan bygge et flott mc miljø
i byen og ikke minst for å holde mc
dagen oppe å gå.
Og helt til slutt vil jeg gratulere Tromsø
motor så mye med nyoppussede flotte
lokaler.
Klem fra Dk-laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 91798781

Heisan godtfolk.
Når jeg skriver dette er vi akkurat
gått over i et nytt år igjen så da vil jeg
ønske dere et riktig godt nytt år og vel
overstått 2017.
Vinteren er over oss for fullt og vi
sitter her i mørket med de tre store
stående igjen; tro, håp og kjærlighet.
Troen på at våren kommer snart,
håpet om at vi får en heidundrende
flott sommer med gode temperaturer
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og kjærligheten vi har til våre vakre
tohjulinger. Så enkelt er det.
Og jeg vet at når dette leses så er det
straks påske og vårmønstringer er like
om hjørnet flere plasser. Vi må nok
vente litt lengre her oppe. Men den
som venter på noe godt venter ikke
forgjeves.
Vinteren går nå med litt småpjusk og
stell med sykkel så den er klar, men
vi har også noen arrangementer vi
skal på og noe vi steller i stand her i
byen. I jula arrangerte vi vår første
juledagsfest i klubben og det var en
knallsuksess som blir fast innslag hver
1.juledag. God musikk, mye flotte folk
og godt humør på alle.
Vi har også hatt en kveld der vi har
invitert ungdom i byen på pizza og
brus i klubbhuset vårt. Litt for å vise
frem at mc miljøet ikke er så skummelt
som man skal ha det til i media.
Men også med tanke på fremtidig
rekruttering, for det er jo et flott miljø
vi er involvert i og vi ønsker at flere
skal oppleve dette fine vi har.
Vi vil at ungdommen vet at de kan
komme en plass der de kan få hjelp
til skruing, fiksing og service på sine
mopeder, lettsykler og firhjulinger.
Og er det interesse for det, blir dette
noe vi skal arrangere flere ganger.
Hver onsdag har vi også vaffelonsdag,
der alle er invitert til oss for å få seg
en kaffe og vafler. Det begynner å ta
seg opp og flere stikker innom for å
hilse på og bli kjent med oss og slå av
en liten prat.
Så nå gjenstår det bare å ønske alle en
riktig fin påske og flott vår fremover
og håper vi sees.
En våryr og skjeggete hilsen fra
Bukkeskjegg.

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisan Så var det tid for et nytt blad
igjen da. Når dette skrives er det ikke
så veldig lenge igjen til påske, som
igjen bærer bud om at våren snart
er i emning. Men enda er det ei god
stund igjen, og kanskje er det bare like
greit? For tiden går fort for de av dere
som holder på for fullt med diverse
prosjekter i garasje og klubbverksteder
rundt om. Plutselig er altså våren der
og da bør en jo være ferdig med
nybygget. Det sies at tiden er relativ,
i garasje sammenheng stemmer nok
dette, men utenfor veggene går tiden
sin vante gang, om du skrur sykkel
eller ikke.
For min egen del er nå tiden rent ut,
etter å ha vært DK for Nordland og
utvalgte deler av det tidligere Nordre
Trøndelagen siden 2002 er det nå
etter en god del overveielser fra min
side på tide å gi stafettpinnen videre.
Det har vært 16 hyggelige år som DK
og jeg har truffet utrolig mange flotte
folk både innad i H-DOCN og ellers
rundt om i det ganske land i den tiden
jeg har fungert som DK. Jeg ville ikke
vært denne tiden foruten, men som

Nr. 1 - 2018

sagt, nå er det kveld, tanken er tom og
dekkene utslitt.
Takk for meg!
Jostein

Distrikt 3:

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

Nord- og Sør Trøndelag

ANTON FAGERHOLT
Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
Fremdeles ligger snøen tjukk over
landskapet, og det er lite som tyder
på at vinteren har tenkt å slippe
taket med det aller første. Trøndelag
har blitt forent, og Steinkjer som
fylkeshovedstad i det nye Trøndelag er
et faktum.
Mange av oss begynner å få nervøse
rykninger i gasshanda og clutchfoten.
Kaffe og vafla smaker godt, det er ikke
det. Men det er snart nok. Vi ønsker
oss ut på veiene igjen. Oljen er skifta,
batteriet er lada, dekkene er nye, og
krommen blir ikke stort blankere.
Selv om vi bikere lengter etter
friheten, er de fleste av oss sosiale
vesen som trives sammen med
likesinnede. Mange klubber er flinke
til å arrangere fester og treff, også i
den mørke og kalde delen av året.
Prowlers MC sin vinterfest løftet
stemningen i vintermørket for mange.
First Run arrangeres etter god gammel
tradisjon samtidig med Rørosmartnan.
Motorsykler er det alltid på dette
treffet, om enn ikke så mange. Hvor
mange som i år valgte å begynne
teltsesongen på dette treffet, vites ikke
i skrivende stund.
Dere må gjerne bli flinkere til å sende
meg tid og sted for kommende
arrangement. Med håp om en tidlig,
varm og deilig vår.
Anton

Hei. Våren er i anmarsj. Det er ikke
fullt så kaldt lenger, og vi motorsyklister
kan våkne fra dvalen igjen. I år blir det
forhåpentligvis mer tid til å hive seg
på sykkelen enn i fjor. Da foregikk det
flytting og det tok litt tid. I år har vi
stor garasje med fire motorsykler og
løftebukk og greier. Så nå er alt topp.
Det er mye jeg kan tenke meg å være
med på framover. I Sykkylven skal
Twin Riders MC arrangere vårslepp
siste helga i april som vanlig og det
blir også i år pokerrun. Verdt å få med
seg. Hvert år er det vårmønstring i
Fosnavåg i begynnelsen av mai. Da
pleier mange i distriktet å reise dit.
Ferga mellom Sulesund og Hareid
har denne dagen i året vært fylt opp
med motorsykler og fete biler. Meget
stemningsfullt så lenge været spiller
på lag.
Og det er jo alltid kjekt å treffe
likesinnede, og kose seg med god mat.
I begynnelsen av juni vil jeg også i
år arrangere ”Torden mellom fjord
og fjell” i regi av H-DOCN. En
familievennlig dagstur med quiz og
middagsstopp. Her kan man henge seg
på der man vil. Kjøreruta med start og
stopp-sted vil bli lagt ut i blad nummer
to. Dette ble arrangert første gang i
fjor og var en meget hyggelig tur. Ta
kontakt for ytterligere info.
Ta også kontakt om dere arrangerer
noe så skal jeg sørge for å kunngjøre
det her.
Hilsen Inger Eidheim.

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com
Riktig godt nytt år alle sammen.
Sommeren tok litt brått slutt sist i
oktober for meg. Nå prøver jeg å
våkne opp fra vinterdvalen, da ribba
satte seg altfor godt. Mye jobb gjør
at jeg dessverre har gått og går glipp
av mye moro for tiden. Uvisst når jeg
kommer sterkt tilbake.
Ser ut for at dette blir et stort
jubileumsår for mange klubber. Først

DAG FJELDSBØ
Tlf. 95030192
dstfjeld@online.no
Heisan alle sammen.
Da er det tid for en liten oppdatering.
Vi har nå forhåpentligvis lagt vinteren
bak oss og våren nærmer seg med
stormskritt. Det betyr at MC-folket
er begynt å våkne til live. Mange av
oss driver fortsatt med modifisering/
oppdatering av våre kjære «mopeder»,
mens vi venter på at MC-sesongen
skal starte for fullt.
Mange av klubbene har planlagt
samlinger/barheng i tiden framover.
For egen del står DK-samling 2018
for døren, noe som jeg ser fram
til med glede. Det er planlagt en
motorkjøretøyets dag i Høyanger
16/6-2018, med påfølgende party
og premiering av motorsykler og
veteranbiler på Valhall. Dette er et
samarbeid mellom Høyangbjørn
MC og Amcar Høyanger, og blir
gjennomført for første gang i år. Jeg
håper at mange av dere har anledning
til å delta på dette arrangementet.
Ønsker dere alle en fin vår, og at
dere kan starte sesongen tidlig. Håper
videre å se mange av dere langs veiene
i sommer.
Safe Ride – Safe Roads
Dag Fjeldsbø

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
einartel@gmail.com
Etter en lang vinter med tohjulingen
i hi er, det nå straks klart til årets
høydepunkt for de fleste. Harleyen
kommer ut, våren er snart her.
For egen del har vinteren gått med til
diverse byggeprosjekt og forberedelser
til årets høydepunkt, å kjøre Route66 i
mai, med en gruppe jeg har forberedt
en litt annerledes tur for på The
Mother Road, som Route66 gjerne
kalles.
Her hjemme er det bare å gjøre klar
Harley, se i diverse blader, finne diverse
treff og mønstringer. Vårmønstring i
Sokndal MC klubb er en stor tradisjon
som bør besøkes i april. Her er der litt
av hvert som skjer i klassisk tradisjon.
Og ikke minst en flott kjøretur til
palmekysten .
Samtidig vil jeg benytte anledning til å
takke for meg som DK . Det har vært
en kjekk tid og møtt mange gamle og
nye medlemmer i H-DOCN. Ønsker
dere alle en fin Harley sesong. Måtte
værgudene stå oss bi.
Ride On, Enjoy Life.
Einar

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

til. Det som gjør meg forbanna er den
mistenkeliggjøringen av mc-miljøet
som oppstår når pressen ikke oppgir
hvilken klubb det er.
Det er betydelig mer skadelig for vårt
miljø at folk skal spekulere. Jeg tror det
har sammenheng med at man ønsker
å opprettholde en situasjonsforståelse
i folket om at mc-klubber er skumle
greier. En fyr er tiltalt for å ha slått
i hjel kona si, det lukter mye mer
æresdrap enn mc-relatert kriminalitet
som det ofte kalles. Slike tilsynelatende
små angrep på vår kultur, må vi som
enkeltmennesker og organisasjon
bekjempe.
Over til det som holder vår kultur
sammen, felles møteplasser og felles
interesse. Selv gleder jeg meg til å
se mange av dere på Harley Cruise
til Kiel i april. Jeg ser på FaceBook at
over 600 skriver de skal. Dette har
etter hvert blitt en fin tradisjon. Like
tradisjonelle er mange arrangementer
som vi alle må støtte opp om.
Jeg vet at det er noe jeg ofte maser
om, men her kommer det igjen. Det
er din deltakelse som er med på å
videreføre vår vennlige kultur. Og til
deg som leser dette hos en kamerat,
ei venninne eller på klubben. Meld deg
inn i H-DOCN nå, så blir vi flere. Uten
betalende medlemmer risikerer vi at
positivt frivillig arbeid som dette drives
av, dør ut. Og jo flere vi er, jo sterkere
blir vi.
Terje Randem

Distrikt 9:

Hedemark og Oppland

KENT ROGER ENOKSEN
Tlf: 996 21 980
Mail: kentrenoksen@hotmail.no

Hei. Når du leser dette, er det
forhåpentligvis snart klart for å ta ut
tohjulingen. I skrivende stund holder
jeg på å snø inne. Så noe positivt å
strekke seg etter er vel ikke dumt.
1. mai er i sikte, mange her oppe på
Hedmarken har vel tradisjon med
å kjøre Mjøsa Rundt for å markere
starten på sesong. Hvis det er noe
stemning for det i området, gi meg
et pip så kan vi få til noe felles kjøring.
Det ligger an til H-DOCN-frokost på
Nebbenes Nordgående som vanlig,
med denne gangen uten Vidar, som har
emigrert nordover.
H-D cruiset har jeg enda ikke fått med
meg, men satser hardt på å få deltatt
der i år, 5-7 april. Ellers har Dozer MC
sin vårfest 28 april .
Jeg har ikke veldig mye mer å melde
Oslo, Akershus, Østfold
om som er aktuelt nå fremover. Jeg
oppfordrer dere til å gi meg et tips om
dere har noe arrangementer på gang
som fortjener ei linje her, eventuelt
andre ting dere har på hjertet.
Når dette nummeret har funnet veien
Prosjekt1_Layout
1 04.04.13
til postkassa
di, har12:00
jeg fåttSide
vært 1med
på min første DK- samling. Satser på at
det blir flere og at det etter hvert blir
bedre rutiner for min egen del når er
på plass og jeg blir varm i trøya.
Da er det bare å oppfordre dere alle
til å få ferdig vinterens prosjekter, så
de er klare til snøen forsvinner. Ses
GEORG TSELENTIS
plutselig rundt omkring.
Tlf: 93662889
Kent Roger

Distrikt 8:

georgtselentis8@gmail.com

TERJE RANDEM
Tlf: 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
Det går i ett i det norske mc-miljøet.
Jeg er klar over at flere av leserne ikke
har tilknytning til klubb. Selv har jeg
det og det er stort sett i det miljøet
jeg vandrer. Endelig og alt for seint
selvfølgelig, har jeg begynt å samle
det jeg trenger og tror jeg trenger
til bygget mitt. I så måte var Conan
Swapmeet som vanlig et bra sted å
besøke.
I mitt område etableres det stadig nye
klubber og avholdes fester og kaffe
kvelder. Det er derfor nok å holde
fingrene i for den som har interesse
for Harley og kjøring.
Jeg vil også benytte litt spalteplass til
en ting som opptar meg. Avisene har
skrevet om det som ser ut som et
konedrap. I den forbindelse ble det
gjennomført en undersøkelse hos en
mc-klubb denne mannen var tilknytta

Kalimera, filos kai filos me gia xpovia
polla 2018.
God morgen venner og bekjente. Med
god helse må dere ha ett fortsatt
riktig godt nytt år!
For når dere leser dette, er vi kommet
langt inn i 2018 og våren nærmer seg
med stormskritt. Med den kommer
også ny mc-sesong for de fleste. For
egen del skal jeg i begynnelsen på
våren igjennom enn ryggoperasjon og
stive av korsryggen min, så jeg får sette
starten av mc-sesongen på vent. Sånn
er det jo bare. Helse først og moro og
glede etterpå.
Men sånn litt oppunder desember så
fikk jeg vært på et trivelig 60-års lag
til Jørn i Hydra MC på Nesodden og
der var venner av han i fra innland og
utland på besøk. Her ble det ikke spart
på noe ting. Ellers så har jeg ikke vært
så mye rundt i det siste.
Men vi ses plutselig så lenge
Live too ride, ride too live
Mvh. Georg Tselentis

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

Mags as

ute til våren er Skallebank MC som har
10-års jubileum 17. mars. Det ryktes
at de har fått et gedigent klubbhus på
Ask. Rockebandet Plint skal spille, og
det er satt opp buss t/r Bergen.
7. april arrangerer Lisbeth fra Biker
Bitch MC sin årlige Jentelunsj på
Sjøboden i Bergen. Lunsjen strekker
seg oftest ut over de sene nattetimer.
21. April inviterer Speedy Divas BB
MC til sin årsfest «Gøy på fjorden»
med Showboat. Når dette er komt ut,
skal det nok godt gjøres at det er flere
plasser igjen, men det dukker ofte opp
en plass på svartebørs. Påskefester
har jeg ikke hørt om foreløpig i
distriktet, så stikker derfor til Trøndelag
og satser på Påskeswap hos Tornados
MC skjærtorsdag. Venter på ny dato
fra Osterøy MC, som måtte avlyse sitt
arrangement i februar. De har lovet
oss en ny fest til våren.
Til slutt vil jeg ønske Tena Leidis MC –
Nord Odal velkommen som ny klubb.
Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne G Klungervik

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

Fiskarstrandvegen 125,
6035 Fiskarstrand
Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20
E-post: rsmotor@mimer.no

53

