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STÖRST PÅ MC-KLÄDER

Vi har Sveriges största sortiment av
Kevlar®-förstärkta MC-plagg

COLIN

• Förstärkt baseballjacka
• Helt ny produkt
• Tillverkad med DuPont™ Kevlar®-fiber

COL IN
1599 kr

Innhold:

Colin är en snygg, luftig, klassisk baseballjacka helfodrad
med Kevlar®. CE-godkända skydd för axlar Vårt pris
och armbågar ingår, ficka för ryggskydd
1599 kr
finns. Två hämpor bak att spänna fast i bältet för att slippa att jackan kanar upp. Storlekar: M-3XL
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
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SHA RK RAC E-R
PRO LOR ENZ O
5499 kr

SHOEI
GT-AIR
från
5249 kr

SHARK
SPARTAN
från
3499 kr

GANT
2399 kr

BOBBER
1499 kr

FLASH
1399 kr

i grått!
Nu ävenrad med
Helfod ™ Kevlar®
DuPont
DRAGGIN REVZ
2699 kr

SEGURA HANK
5999 kr

BERING
JAAP EVO
2799 kr

Vill du ha
katalogen?
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BERING DERECK
799 kr

-jeans
Kevlar®raggin
från D
RAMBO 1399 kr
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KARLSTAD • GÄVLE
GÖTEBORG • LINKÖPING
MALMÖ • STOCKHOLM

i grönt!
Nu även& herr.
Dam drad
Helfo Pont™
med Dvular®
Ke
100 sidor med nyheter
och klassiker.
Kontakta oss på
info@handelsboden.
com, via Facebook eller
ring 054-240665, så
skickar vi den direkt.

WWW.HANDELSBODEN.COM
INFO@HANDELSBODEN.COM
054-24 06 65
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BAD BOMBER
1999 kr
Reservation för tryckfel, slutförsäljning och eventuella prisförändringar.

3

1. mai H-DOCN-frokost på Nebbenes Nord, Eidsvoll, kl. 10.00
6. mai. Custom Garage Stavanger arrangerer Motorsykkelens dag lørdag i sine
lokaler i Hillevåg, Stavanger. Info: Dag Frode tlf. 90016479
5.-7. mai Vårtreff til Clayslide mc Rissa
Innfo: clayslidemc@hotmail.com

4. – 6. august. Sprengstart MC, Klæbu, arrangerer treff ved klubbhuset i Nideng.
Info: 45487931
11.-13. august. Run To The Artic Fun, Nordkjosbotn

7. mai, kl 12.00, Rolling Thunder MC arrangerer MC vårmønstringen på Festplassen
i hjertet av Bergen. Info: www.rollingthundermc.no
26. – 28 mai 2017. NOMCK feirer 40 år og det er 30-års jubileum for Kuk i Odaln.
Det blir fullt trøkk på skytterhuset hele helga. Info: 40066563
26. – 27. mai, Spiders MC, Åsen, arrangerer Hoplaweekend
i klubbhuset i Hopla. Info: Arild: 90139870
26. – 28. mai. Kuk i Odaln. Stor fering av 30 års jubileum for KIO og 40 års jubileum
for NOMCK. Info: post@nomck.no Helge: 95981185

18. – 20 august. Shakin Brains MC Vestnes arranger Hagerock. 20–års jubileum.
25. – 27. august, Lucifers MC arrangerer høsttreff på Farmen i Skaun.
Info: www.lucifers-mc.com
1. -3. September Sensommerparty Høyangbjørn MC. Tattoo-Premiering-MatDrikke-Live musikk Info. 57 71 31 40 Mail: hbmcsf@online.no www.hbmcsf.com
7. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus kl. 11.00.
Info: Frode: 92643102 Robert: 91787175

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

14. oktober. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Haustfest på klubbhuset.
Info: Per Sindre: 92608581

9.-11. juni 2. annual Rat Hole Party hos Cojones MC.
Info: Inge 45616440

14. oktober. Hawgs MC, 35-års jubileum på klubbhuset i Øverskreien. Info: www.
hawgsmc.com Svein Olav: 90982610

16. – 17. juni. Hydra MC, Nesodden arrangerer Griserally. Info: www.hydramc.no

21. oktober. Spiders MC arrangerer den årlige Grisfæsten i klubbhuset i Hopla.
Info: Arild: 90139870

23.-25. juni. International Rally. Tretten Kro og Motell.
2.-3. juni Dunkejon MC Fredrikstad 25 års jubileum, på klubben
Info Glenn Mob +4790115282
1. -14 juli. OMM Run, Start Elverum
21. – 23. juli. Hawgs MC , 30th Summerparty på Landstedet i Gransmarka. Info:
Svein Olav: 90982619 www.hawgsmc.no

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører
Harley-Davidson og Buell i
Norge.Vi tar opp saker av
interesse for H-D-folk, og
utgir Harley-News for å holde
kontakten oppe blant våre 2400
medlemmer.
Alle henvendelser ang. innmeldig,
medlems-register, medlems
betaling skal gå til medlems-
kontoret.
Medlemskontor:
H-DOCN medlemskontor
Elin Bakk
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: news@h-docn.no
Åpningstider:
Mandag til torsdag 18.00 til 20.00
Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: annonse@h-docn.no
www.h-docn.no
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28. – 30. juli, Dozer MC arrangerer Dozerparty på klubbhuset på Saga Næringspark
på Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901

Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2013
Bladet er et åpent forum for
alle medlemmer, abonnenter og
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon eller annonser. Fotos
og tegninger er alltid velkomne,
selv om du ikke skriver selv. Så
hør fra deg!

27.-29. oktober. HøstRock Snorre MC. Info facebook: Snorre MC Molde Norway.
4. november. Høstfest hos Dozer MC i klubbhuset i Saga Næringspark, Arneberg.
Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901
3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset i Øverskreien. Info: Svein
Olav: 90982610 www.hawgsmc.no

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

Alle henvendelser til
Harley-News vedrørende
reportasjer, kjøp & salg, treff m.m
gjøres til redaktør Elin Bakk.
Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050
e-post: news@h-docn.no
IBAN:NO59 3000 1500 100
BIC/SWIFT: SPSONO22XXX
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Manusfrist
19. mai
Neste Harley-News
kommer ut ca.
10. juli
Forsidefoto:
Red.

Selv om det regner og er grått
og trist ute når jeg skriver dette
i begynnelsen av april, kjenner
jeg på en gryende vårfølelse.
Snøen er borte på plena, jeg har
hatt den første dagen i shorts
på veranda, det buldrer av en og
annen Harley på veien utenfor
huset mitt, grågåsa er på plass og
fuglene synger. Selv om jeg vet
at oppe i nord er det full vinter
enda. Jeg føler med dere. Men
her på bjerget er vel alt mer
eller mindre som det skal være.
Og når dette bladet er levert til
trykk, tror jeg jammen jeg skal
hente ut sykkelen. Min trofaste
Mr.Handsome har flyttet, og jeg
går sesongen i møte på en ny
kjekkas. Den har ikke fått noe
navn enda, men den kommer
til et godt hjem, og skal få både
omtanke og kjærlighet. Livet er
herlig dere.
Etterjulsvinteren har vært
hektisk med mye reiseaktivitet
både i H-DOCN-regi og privat.
Vi har vært på styremøte på
danskebåten og vi var som vanlig
på MC-messa på Lillestrøm. Og
selv om det er noen hektiske
dager både før, under og etter
messa, er dette en hyggelig
opplevelse. Kom du deg ikke dit
i år, kan du lese mer om den og
se bilder et annet sted i bladet.
Treffsesongen er også straks i
gang, noen startet den allerede
på Røros, der vi som vanlig hadde
vårt First Run i februar. Noen
hardinger kom på sykkel, men de
fleste foretrekker bil på denne
tida av året. Les reportasjen vår
eminente president har laget.

Også i år ligger det an til at
vi skal arrangere seks treff
i klubbens regi. Neste på
programmet nå er International
Rally på Tretten i slutten av juni.
Håper å se mange av dere der.
Så går det slag i slag med RTTAF
i Troms, Skatviktreffet, også i
Nord. Og så avslutter vi med
Final Run, som i år er flyttet
til Åsen i Nord-Trøndelag, i
lokalene til Spiders MC. Følg med
i treffkalenderen.
Vår DK i Hedmark Thomas
Messel jobber med å få til et
familietreff også i år, men siden
sted og dato ikke var klart når
bladet gikk i trykken, må de
som er interessert sjekke på
Websidene våre og på Facebook
for mer informasjon. Før alt
dette foregår jo også Super
Rally i Brno i Tsjekkia, og denne
gangen ser det ut som jeg
kommer meg avgårde. Dere som
ikke skal dit, skal få en utførlig
rapport i neste blad.
Så er det det evinnelige maset
om adresseforandring når dere
flytter. Jeg bruker utrolig mye
tid og penger på å oppspore
folk som har flyttet, uten å
melde adresseforandring, og å
ettersende blader. Husk også
å bruke kid-nummer når dere
betaler giroen, ellers får vi ikke
registrert innbetalinga di. Den
ligger alltid i blad 5 på desember.
Regel nr. 1: Flytter du, send
en mail til medlemskontoret,
eller sørg for å få brukernavn
og passord til din egen side av

medlemsansvarlig, så kan du
gå inn og redigere egen info.
Regel nr. 2: Når du får bladet
i desember, legg inn giroen på
forfallsdato i nettbanken. Enkelt
og greit. Deal? Mange faller ut
av medlemsregisteret på grunn
av manglende betaling, noe som
ofte skyldes slurv. Og da kommer
det dessverre heller ikke noe
blad. Men nå er det nok mas for
denne gangen.
Jobben på medlemskontoret har
jeg nå i det siste hatt som en
vikarjobb, men nå har vi fått inn
en ny medarbeider, som heter
Marianne Myhren, og som skal
skjøtte denne stillinga. Hun er i
gang i løpet av sommeren, og det
vil komme en presentasjon av
henne i neste blad.Velkommen
skal du være.
Etter mas kommer skryt. Takk
til alle dere som sender inn stoff
og bilder til bladet. Husk bare
at grumsete mobilbilder tatt i
halvmørket egner seg dårlig på
trykk. Men jeg får inn utrolig
mange fine artikler og bilder,
og uten deres innsats blir det
et stusslig blad. Mobilbilder
kan funke bra i godt dagslys. Så
keep up the good work. Men
jeg forbeholder meg retten
til å redigere i tekst og bilder
dere leverer. Dette må til for
å opprettholde bladets gode
kvalitet som vi får mye skryt for.
Tips meg også om sykler og ting
jeg burde skrive om.Ved hjelp av
dere vil bladet blir mer variert,
og den geografiske spredningen
bedre.

Jeg vil også sende over en stor
takk til Vegard Glomstad, som
til hvert blad leser endelig
korrektur på alle artikler og
fjerner grums og slurv fra både
meg og andre skribenter. Og som
har overbærenhet med at når
deadline nærmer seg kommer
artiklene som en vinterstorm, alt
på en gang og med utrolig korte
tidsfrister. Du er gull. Lønna er
elendig, men her får du hederlig
omtale, og så er det bare å håpe
på belønning i himmelen.
Så gjenstår det vel bare å ønske
alle en flott sesong. Dra på
treff og støtt opp om de som
arrangerer. Jeg vet man ikke kan
dra på alt, for til det er det alt for
mye som foregår. Jeg har mange
ganger ønsket å kunne være flere
steder på en gang, for å få med
meg ting jeg har lyst til å dra på.
Men støtt opp i alle fall. Uten
gjester, intet treff.
Et godt tiltak i år er MC-messens
vårmønstring på Norges
Varemesse første helga i mai.
Det er gratis inngang, og jeg
tror det kan bli et riktig så bra
arrangement, om værgudene
spiller på lag. Og husk frokosten
på Nebbenes 1. mai.
Vi ses snart da. Tudelu…
Redaktøren
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gjøre et godt tilbud. Powerplant
MC var som vanlig på plass for å
selge billetter til sitt Afterparty
på Klimt, og salget gikk
strykende.Vi har ingen reportasje
fra festen, da journalisten var
sliten etter lange messedager,
og prioriterte sofa i stedet for
party. Men ryktene sier at festen
var bra.
Livlig mc-pub
I andre etasje var det fullt øs på
mc-puben, med levende musikk
og stinn brakke. Jeg har hørt om
folk som drar gjennom halve
landet for å dra på messe, og
havner på puben så snart de
er innafor dørene, og lenger
kommer de ikke. Jeg har visst at

denne eksisterer i mange år nå,
men har enda ikke kommet meg
opp dit for å ta bilder.Vi satser
på 2019. For MC-messa er jo
bare annethvert år. Messa hadde
i år et besøk på 23587, fordelt på
tre dager.
Da helga gikk mot slutten
hadde vi fått med oss 36 nye
medlemmer, nesten all kaka
var borte, vi hadde solgt en del
t-skjorter, servert litervis med
kaffe, fått mange gode klemmer
og møtt masse kjekke folk fra
hele landet. Tusen takk til dere
som stakk innom oss, vi ses igjen
ved neste korsvei, og et hjertelig
velkommen til dere som meldte
dere inn.

Trygve Børte, Finn ulvang
og Iver Vandsemb eier
denne verstingen. En
Kawazaki H2 750
Horspower, 300 hp.

H-D sin stand.

Ikke før man hadde pakket ut hjemme
fra H-DOCN møte og tur til København
og tannlegetur til Riga, var det bare
å begynne å forberede seg for ei helg
på Lillestrøm. Årets MC-messe sto for
døra, og vi skulle være på plass med
vervebrosjyrer, klemmer, kaffe og kake.
Tekst/foto: Elin Bakk
Og skal man fóre store horder
medlemmer med sjokoladekake,
starter forberedelsene allerede
på onsdag med baking av
medlemskaker. Tre store
skuffkaker går unna på ei
messehelg. Torsdag kveld var
jeg og presidenten på plass i
Lillestrøm for rigging av stand, og
presis klokka 12 fredag åpnet vi.
Allerede etter et kvarter var det
første nye medlemmet på plass,
Kake.
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og dette lovet godt for helga.
Siden vi er inne i en sparetid i
H-DOCN, var vi ikke så mange
til å stå på stand, og vi har ikke
penger til å fly inn hjelp fra
resten av landet. Men vi som gjør
dette liker jo det vi driver med,
og har man først dratt innover, er
det greit å bruke tiden på messa.
Vi var seks H-DOCN-ere som
stilte på stand i løpet av helga,
takk til dere som bidrog.

fra hele landet var på plass for å
snakke med kundene. Det nye nå
var at det var Harley-Davidson
nasjonalt som sto for standen,
og ikke bare Lazy Boyz. Dette
gjør jo unektelig messa mer
interessant for oss som har litt i
overkant amerikanske interesser.
Og fint for oss i H-DOCN,
når vi skulle verve medlemmer.
For hadde de ikke Harley var
argumentet at de bare kunne
stikke ned på H-D-standen og
kjøpe seg en. Enda enklere var
det jo når Santander hadde
nabostanden. Da var ikke mangel
Vår stand.

på penger lenger en grunn for å
takke nei.
Show og messetilbud
Ellers var alle de store
forhandlerne på plass, inkludert
Indian. MC-messen hadde
fått med seg André Villa med
et spektakulært FMX & BMX
show og hadde du poden med
hadde de lagt til rette for at
barna kunne få få kjøre cross
på egen barnebane. Rundt på de
forskjellige stands var det gode
messetilbud på både hjelmer,
klær og stash, så her kunne du
Salgsprat.

Med turutstyr.

Indian måtte nok se seg slått av H-D i størrelse på stand i år.

Harley-Davidson tilbake
Det som gledet mange på årets
messe var at Harley-Davidson
igjen var på messa. Og det
gjorde de med stil. De hadde
en megastand med både nye og
brukte sykler, og forhandlere

Nr. 2 - 2017

7

Freebiker Motors, en gjeng polakker som hadde mye kult. Søk de opp på nett.

Flere antimobbeorganisasjoner var på plass, her er Oss Mot Mobbing.

Andé Villa hadde eget show i hall B

Afterparty sitt bilettsalg.

Det var mange gode tilbud på messa.

En hjelm er ikke lenger bare en hjelm.

Fine veteraner.
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Det var flere kule dragracre på messa.

Det var også mye fint å kjøpe til neste generasjons motorsykler.

Harley-Davidson var mannsterke på plass.

Nr. 2 - 2017
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Historie på veggen.

Håvard hadde tatt turen fra Hamar på sin nye chopper.

En fantastisk fin og varm kveld.

Mange motorsyklister i Osloområdet
bruker Tyrigrava som treffsted på
onsdager. Men Shellstasjonen ved E16
i Vormsund er også et yndet treffsted
sommeren gjennom for de som skal kjøre
seg en ettermiddagstur for å drikke kaffe
og juge litt med likesinnede.

Noe kjentfolk møtta man jo, og disse to hadde tatt turen fra Gjerdrum,
og tok middagen her denne kvelden

Tekst/foto: Elin Bakk
Derfor tok vi turen til Vormsund
en varm fin sensommerkveld for
å sjekke ut dette. Og her rullet
det sykler inn hele kvelden mens
vi var der, og det ble ganske
fullt på parkeringa etter hvert
som kvelden skred fram. Og
på Grillkroa som ligger vegg
i vegg med stasjonen var det
full rulle. Mange tok likegodt
middagen her med det samme.
Her kom det motorsyklister fra
Kongsvingertraktene, fra Oslo og
fra Hamar var det også folk.
Motorhistorie
På veggene inne på gatekjøkkenet
henger det bilder av biler og
motorsykler fra tidligere tider,
noe som vitner om at dette
ikke er noe nytt fenomen.
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Hvem som startet dette, og
når, klarte jeg ikke å få greie på,
men arrangementet har sin egen
facebookside, der man kan legge
ut bilder og lignende.

Fin klassiker.

Alle merker
Her møtes motorsyklister
med alle slags merker, i alle
aldersgrupper og det drikkes
kaffe. Og man kan møte gamle og
nye motorsykkelvenner, akkurat
som på de fleste andre kaffetreff.
Jeg lar bildene tale for seg og
anbefaler absolutt en tur hit om
du føler for en kveldstur for å
møte likesinnede.

Dette var nok den yngste
deltakeren denne kvelden.

Kjenner man nesten ingen får man bli kjent og disse karene var
veldighyggelige, bortsett fra Odd Arne da. Han var også trivelig, men han
kjente jeg jo fra før.

Nr. 2 - 2017

11

lading av diverse duppedingser og
de har Svein flere av.

For mange bikere er vintersesongen
en tid preget av savn og PMS. (Parkert
Motorsykkel Syndrom) Så hvorfor ikke
pakke ned varme klær og godt humør
og dra til det mange kaller snøhelvetet.
Med hestekreftene til en snøscooter
under rumpa og gnistrende vinterføre
blir faktisk vinteren ganske morsom.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk, Svein Kjempen
Det er i alle fall det Svein
Kjempen fra Oslo har funnet ut.
For 12 år siden kjøpte han seg
sin egen ranch i Dalarna i Sverige.
Stedet heter Husvallsgölen og
ligger mellom Trysil i Norge og
Särna i Sverige. Huset er stort
og har soveplass til 12 personer,
og i uthusene står snøscooterne
parkert. Og omgivelsene rundt
er ideelle for snøscooterkjøring.
Og vi vet som kjent, at i Sverige
slipper man å bli jaktet på av
politihelikopter om man skal
ut å lufte scooteren sin, og
det er mange scooterleder.
Flere av Sveins kompiser har
sin egen scooter plassert på
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ranchen, og er der flere helger
i vinterhalvåret for å ha det litt
gøy i snøen og nyte naturen. Han
har også en kar som leier et rom
på åremålsbasis.

kvarter. Planen var at det skulle
komme en hel gjeng fra Oslo,
men som det gjerne er, dukker
det opp noe i siste liten, og folk
må melde avbud.
Slogbodliv
Fremme på ranchen hadde vi
brått en kald øl i hånda, og inne
hos Svein var det hjemmekoselig
og varmt. Etter at vi hadde
fått pakket ut og slappa av
litt, var vi klare for en kveld i
Slogboden, som har fått navnet
Alcotraz. Dette er en gapahuk
som ligger på ei lita øy i Öisjön,

ti minutter med scooter fra
ranchen. Og dere er herved
advart. Slogbodlivet er sterkt
avhengighetsskapende. Der
ble det fyrt i peisen, solceller
på taket sørger for strøm til
stereoen, som selvfølgelig spiller
Abba, der finnes en utedo, det
er tente stearinlys og et hyggelig
langbord med benker. Ut på
kvelden ble det pølsegrilling,
pannekakesteking over åpen ild
og kaffe på svartkjel. Naturen
rundt er fantastisk og dette livet
er herlig avslappende. Solcellene
på taket sørger også for strøm til
Sommertransport.

Egen scooter
Aktivitetene ved Slogboden er
modellfly, droneflyvning, kjøre
noen turer med scooterne og
kose seg med et glass eller to.
Svein kjenner jo mye folk, og det
kommer alltid noen innom, noen
bare for en rask prat og noen
har med seg grillmat og gir seg til
noen timer.
Fredagskvelden ble riktig så
hyggelig. På lørdag etter frokost
var det litt reparasjoner og
vedlikehold på scooterne som
sto på programmet. Og Svein
var ikke snauere enn at han fikk
liv en gammel scooter, slik at
redaktøren fikk kjøre sin egen
opp til Slogboden på lørdag.
Søndagen tok vi en tur til Särna,
for å spise på Capri, som er
stampizzeriaen til Svein, og maten
smakte nydelig.Vi var også innom
og fikk tanket opp scooterne.
Det er første gang jeg har vært
på en bensinstasjon der det er
mer scootere enn biler. På turen
tilbake fra Särna fant vi en ny vei,
og det var herlig å suse gjennom
det vinterkledte landskapet i flott
påskevær.
Aktiviteter
Vi møtte også på en av naboene
til Svein som driver med
hundekjøring, og han har også
en elgpark, der du kan se dette
store dyret på nært hold, og
klappe de. Så mulighetene for
aktiviteter er mange. Svein er
også mye der oppe på sommeren,

da bruker han firehjulingen med
henger opp til vannet og båt
over til øya. Da er det fisking
og bading som er aktivitetene
ved Slogboden. Blant annet har
Powerplant MC hatt klubbtur
hit. Svein tar i mot klubber eller
selskaper som har lyst på ei
helg i fjellet, sommer som vinter.
Vinterstid ordner han med leie
av scooter så du kan kjøre din
egen, og han har 12 senger, med
mulighet for flere. Oppleggene
kan skreddersys etter egne
ønsker.Vil du lage din egen mat,
er det mulig og vil du ha maten
servert, fikser han det også.
Her er det bare å komme med
ønsker, og Svein gjør sitt beste
for å oppfylle de.
Frister til gjentakelse
Etter at vi var tilbake på ranchen
fra Särna på søndag, var tiden
kommet for å pakke sakene
sine og sette seg i bilen på vei
hjem igjen. Men jeg følte at
egentlig ville jeg bare sette meg
på scooteren og bli med opp til
Slogboden for en ny herlig kveld.
Dette ga virkelig mersmak, og vi
som satte oss i bilen var nok litt
misunnelige på Svein, som ikke
måtte dra hjem. Tusen takk for
ei fin helg Svein, takk for laget
til Ståle og takk til Per og Geir
for ei hyggelig helg og utmerket
skyss. Dette var garantert ikke
siste gangen.
Sjekk ut snøscooter huset på
Facebook.

Den siste dagen går mot slutten.
Alcotraz.

Trivsel.

Snøscooterlivet
Svein og jeg hadde lenge
snakka om at jeg skulle ta meg
en tur opp for å se hvordan
snøscooterlivet er, og en fredag
ettermiddag i midten av februar
ble jeg plukka opp i Elverum av
to kjekke karer fra Powerplant
MC, og vi satte nesen mot de
dype svenske skoger. Fra Elverum
brukte vi knapt to timer opp, fra
Oslo bruker du tre timer og et
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På vei ut fra Särna.

Fisking på Öisjöen en sommerkveld.

På vei inn til slogboden.
Gode karer.

14
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Det er aldri kjedellig å være på tur med gutta.

Det var liv i den gamle scooteren som har stått et år.

En fornøyd redaktør med egen scooter.

I de dype svenske skoger treffer man kjente over alt,
og humøret er på topp.

Redaktørscooter på vei ut.
Ranchen.
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Trengsel i slogboden, fra en tidligere tur.

Sjefen sjøl.
Snøscooterlivet.

Eier/bygger: Kim Daniel Nystuen, Elverum.
Sykkelen min er en 95 Softail Custom som jeg har tatt inn fra USA. Den har jeg plukket ned og bygd om.
Det er vel stort sett bare ramme, motor og gir igjen fra den gamle sykkelen. Sykkelen er bygd noe om
siden disse bildene ble tatt i 2013.
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Hotchpotch med gjester på Fløien. Foto, Svein Mørch.

Klar for Fløibanen. Foto, Anne Grethe Klungervik.

Jubilantene.

Planene om å dra til Bergen denne
helgen startet i fjor høst, og før jeg
rakk å snu meg rundt, kom det en
hyggelig overraskelse fra kjæresten og
klubbvenninnene hennes i Queens MC,
Tromsø. De inviterte med seg gutta sine
på en helg i Bergen, og det takket vi jo
alle ja til.
Tekst: Vidar Opheim
Foto: Vidar Opheim/Anne Grethe Klungervik
Etter noen måneder kom mars
og det var på tide å pakke
bagen og reise til Vestlandets
hovedstad. Den gode stemningen
kom allerede mens vi ventet på
Gardermoen. Fremme på hotellet
i Bergen var det bare å sette fra
seg bagen og dra og rett på pub
som seg hør og bør. Og jaggu,
der satt Steinar Albrigtsen og
hadde lydprøve, så tromsøfolket
følte seg som hjemme. Etter en
stund fant vi ut at vi måtte ha
oss litt mat før vi satte kursen
mot Hylkje og klubbhuset til Old
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Timers MC hvor Hotchpotchjentene feiret sitt jubileum. Det
var jo de vi kom for å feire.
Dette er et fantastisk klubbhus
på tre etasjer, med flere barer, og
det ligger fint til ved en liten elv.
Fredagsfest og tur til
Fløyen
Festen var vel egentlig på
lørdag, men jentene og mange
av gjestene var allerede på plass
på fredag, og stemningen var
på topp. Etterhvert ble det for
trangt i den lille baren oppe og
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den store festsalen måtte åpnes.
Trubadur Claus dro i gang og
det var kjempestemning. Timene
Utsikt.

fløy i godt lag, og litt ut på natta
var det på tide å komme seg til
hotellet for å lade opp til lørdag.

Det var jo tross alt da festen
skulle ta skikkelig av.
Etter en bedre frokost på lørdag
var vi en gjeng som tok turen
opp på Fløyen, for når man først
er i Bergen og solen skinner fra
skyfri himmel, så skulle det bare
mangle om man ikke får med
seg Bergen fra oven. Der oppe
ble det årets første utepils, før
noen sprekinger tok beina fatt
på turen nedover, de andre tok
banen.
Busstrengsel
Nede i byen møtte vi de andre
og da var også flere i gang med
utepilsen, og masse mc-folk var
på plass. Men tiden gikk fort og
det var på tide å gjøre seg klar
for middag. Mens vi var klar
for middag, var det anledning
til å være med Hotchpotch
opp på Fløyen, men siden vi alt
hadde vært der, møtte vi dem
på Sjøboden for vorspiel etter
middagen. Der hadde de nemlig
åpnet bare for oss og hadde
meget hyggelige leskedrikk-priser.
Klokka 19 skulle det komme
buss å hente oss, og en doning
av det gode gamle slaget dukket
opp. Trengselen for å komme seg
inn i bussen minnet litt om når
vi gutta skulle kapre baksetet
i skolebussen, men alle kom
ombord og turen utover gikk fint.

Godt vertskap
På klubbhuset hadde det kommet
enda mer folk og stemningen
begynte forsiktig og stige, og
etterhvert som det strømmet
på så økte stemningen enda
mer. Bandet kom på scenen. Det
var Ladyshave Experience som
sørget for musikken og det ble
både allsang og dans. Folk hadde
kommet fra hele landet og også
folk fra det store utland dukket
opp, og det ble en kjempe aften/
natt ute på Hylkje.
Gavebordet vokste også og
jentene var fantastiske til å få
oss til og føle oss velkomne.
Som det alltid er i hyggelig lag
så går klokken så alt for fort
og plutselig var det tid for å
sette seg i bussen på vei tilbake
til hotellet igjen.Vi hadde en
fantastisk flott helg i Bergen, og
jubileumsfesten var knallbra. Jeg
tror nok jeg kan snakke for alle
som var tilstede. For vi storkoste
oss. Tusen takk for at jeg fikk
komme, det gledes allerede til
neste jubileum. Og tusen takk til
jentene i Queens for at dere tok
oss med, jeg snakker nok for alle
gutta når jeg sier at vi satte pris
på dette, og at vi setter utrolig
pris på dere.

Tromsøgjengen koser seg i Bergen.

Queens-jentene i Bergen.

Selv om man er på jubileum må det trykkes litt på telefonen.
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Trengsel i Hawaibaren.

Her må man holde på glasset.

Tradisjonen tro hadde Hydra MC
Nesodden sitt årlige Winterparty i sitt
flotte klubbhus i midten av februar.
Mange klubber og venner møtte opp, og
som vanlig var glassene fulle og stemninga
høy.

Koser seg.

Tekst/foto: Georg Tselentis

Hydra MC leverer alltid når de
arrangerer fester. I år som andre
år hadde de lagt sin sjel i få tak i
et glimrende partyband som gjør
festen komplett. Denne gangen
var det Fudpuckers som hadde
fått jobben og dette er et band
som svinger som bare det. Det
var en glimrende anledning til å
røre på en stiv vinterkropp for
de som ville rocke løs.
Mye kjentfolk
Vi møtte mange nye og gamle
venner, og bak baren stod
Hydras medlemmer og damer og
serverte drinker og øl i rasende
fart og smilte fra øre til øre. Ute
i Hawaiibaren var ikke stemninga
noe dårligere, og på bålplassen
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Stefanos og Tommy løser verdensproblemer.
Klart for Rock’n roll.

brant det friskt hele kvelden for
de som ville ut og trekke litt frisk
bållukt. Festen varte ut i de små
timer, og vi gleder oss allerede
til deres neste arrangement som
er vafler, kaffe og fellestur 1. mai
og på juni braker det løs med
årets Griserally i Steinbruddet
ved sjøen.
For tida bygger de også et
nytt verkstedlokale, og en ny
reportasje er sikkert på plass når
dette er klart til innvielse. Takk
for en knallfest.
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Lange-Jørn i baren.

Svein Kjempen var på plass.

Smalltalk.
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Anton virker litt skremt

Ingenting å si på humøret.

Willy er litt betenkt.

Folket er kommet i god stemning.

På søndagen må syklene tines opp før man får start.

På slutten av februar var tiden atter
kommet for årets første treff. First Run
på Røros er den største happeningen for
H-DOCN på vinteren. Som alltid er det
samme helg som Rørosmartnan, og på
den tiden er det som regel gnistrende
vintervær oppe i fjellheimen.
Tekst/foto: Vidar Opheim
Rørosmartnan begynner alltid
nest siste tirsdag i februar og når
de hadde åpnet, var det bare tre
dager til First Run også var i gang.
Rørosmartnan har holdt dette
gående i 164 år, vi i First Run er
bare på 22. året.Vi var som vanlig
på plass i Skogly forsamlingshus i
Sundet like utenfor Røros. Treffet
starter på fredag og til sammen
var vi 36 deltakere. Akkurat passe
for et lite, intimt treff som First
Run er. Det var hyggelig at det
var en del nye ansikter i år, og at
også de faste gode gjengangerne
var på plass.
Her hjelper alle til med frokost,
rydder og fyrer. Og vi er heldige
som har Rolf Ophus, som er
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primus motor for treffet. Og
siden han er bosatt på Røros, er
det praktisk at han handler inn
og bestiller huset. Bestillinga for
neste år foregår når han leverer
nøkkelen og betaler etter treffet
på søndagen.
Nye ansikter
Da vi ankom på fredag, var det
bare å få luft i madrassen og
pakke ut soveposen mens man
enda var noenlunde klar. For
festen var som vanlig i gang fra
første stund. Litt ut på kvelden
varmet undertegnede opp pølser,
så folket fikk seg litt og spise.
Man kan jo ikke bare ta inn
flytende føde.
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Lørdag var det frokost før
Bergstaden skulle legges for
våre føtter. Ja, noen tok faktisk
beina fatt inn til byen, mens
andre valgte å ta bilen. Men på
martna kom vi og vi fikk sett
og kjøpt alt fra strikkevotter og
spekepølse til fleskepannekaker.
Under treffet har vi også et
fast stamsted midt i Kjerkgata
på Røros, nemlig Skanckebua,
der vi okkuperer den nederste
kjelleren i lokalet og sørger for
at servitørene har nok å gjøre.
Suppe og historier
Utpå ettermiddagen reiste vi
til Sundet igjen, der Rolf hadde
soddsuppa klar. Da var det bare
å dekke på langbordene og gjøre

klar for mat. Det er også en
tradisjon under denne middagen
med deklamasjoner og historier,
noen mere sanne enn andre. Det
var også quiz med premier og
som alltid et hyggelig lag. Men
som alltid kommer søndagen
snikende og det er på tide å
komme seg hjem igjen. En ting er
i alle fall sikkert, en First Run-helg
lever man lenge på. Og når dette
vel er overstått er det plutselig
sommer med sykkelkjøring og
masse moro. Og så går det slag
i slag og før vi vet ordet av det,
er vi i Bergstaden igjen. Håper da
også se enda flere nye ansikter.
For First Run er bare et helt
annerledes treff man bare må ha
med seg.

Diskusjon og gestikulering.

Gjør Rørosmartnan.

Fleskepannekaker er godt.

Martnaskos.

I Schankekjelleren.

De sprekeste tok beina fatt inn til byen.

Eva og Åge er pølsesultne.
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Folk trives.
er dypt savnet og blir minnet av
sine klubbkamerater, også i de
nye klubblokalene.
I baren.

Harstad ligger 300 km fra Tromsø.
Hurtigbåten dit tar 3 timer, så det virket
særdeles forlokkende denne første
lørdagen i februar. Båt med øl-servering
så vi i grunnen ikke som noen ulempe.
Mitt reisefølge og meg, som til sammen
talte 7 stykker var klare. Faktisk over
middels klare for fest hos Helter-Skelter
MC Harstad.
Tekst/foto: Kate Meleng Moe

Det er mulig vi tiltrakk oss noe
mer oppmerksomhet enn de
øvrige båtpassasjerene, for vi var
en munter gjeng. Litt for muntre
fikk vi vite av et særdeles surt
kvinnemenneske. Hun ga oss klar
melding om at vi var til sjenanse
for andre passasjerer, og hvis vi
ikke nå tok det med ro skulle
hun tømme øl over oss. Gjett
hvem som fikk sympati både fra
andre passasjerer og besetningen
om bord. Jo, det var vi det. Mange
sendte oss et smil, nikket, snakket
med oss og ønsket oss god tur
videre. Livet er herlig.

i uke 24 arrangeres Nord-Norge
Treffet i Harstad, som er NordNorges største treff, og trygt
kan anbefales. I år arrangeres det
for 39. gang, så man kan si at de
har fått det til i noen år. Byen
har i alle år hatt et stort mcmiljø. Jeg husker godt sommeren
jeg fylte 15. Jeg skal ikke gå i
detaljer, men vi var en jentegjeng
fra bygda som tilbragte mange
helger i Harstadbyen. Og noen
ble særdeles sjarmert av gutta
i mc-miljøet. Og det er bare å
konstatere at mange av de kjører
mc ennå.

Høy stemning
Stemningen var på topp da vi
ankom Harstad. Byen som vi alle
har et forhold til, og ikke minst
mange gode minner fra. Hvert år

Facebookinfo
I følge onde tunger er ikke
Harstad kjent for å være en
utelivsby, i motsetning til Tromsø.
Men det er ikke slik at det ikke
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skjer ting i Harstad, man må bare
hvite hvor. Det var i alle fall min
erfaring som 15 åring. Og da
regner jeg med at det fungerer
slik ennå. Den gang da møttes
vi i byen lørdags formiddag og
fikk således oversikt over hvem
som hadde hjemme alene-fest.
Men med den teknologien som
er i dag, tenker jeg denne infoen
foregår på Facebook. Det var
i alle fall der vi fikk greie på
at Helter-Skelter MC denne
lørdagen skulle kombinere
sin årlige PMS-fest (Parkert
Motorsykkel Syndrom) med
innflytningsfest.

Historie
Helter-Skelter MC ble etablert i
2006 med 5 medlemmer, og ble
i 2009 fusjonert med Mainshaft
MC Harstad. Fra gammelt av
kommer flere av medlemmene
fra den oppløste Giævergården
MC-forening. Helter-Skelter MC
hadde sitt første klubblokale like
ovenfor sentrum. Pådriver og
eier av lokalet var Svenn Harald
Myhre, som dessverre gikk bort i
2008, 38 år gammel. Som en følge
av dette valgte klubben å flytte
til andre lokaler, like nord for
sentrum. Tragisk nok gikk også Alf
Børre ”Børsen” Robertsen bort i
2009, kun 51 år gammel. Guttene

Hulter til bulter
I dag består klubben av 16
medlemmer og 2 prospects.
Jeg tenker at her snakker vi
handyman-klubb, for lokalene
er imponerende flotte med
en gjennomført stil. Og det er
heller ikke tvil om at dette er
lokalene til Helter-Skelter. Både
klubbnavnet og jernkorset
er tydelig preget i lokalet. Og
en kan nærmest høre ekkoet
av Beatleslåten Helter Skelter,
”You may be a lover, but you ain’t
no dancer”. Ja, for det var fordi
denne låta dundret og gikk til
alle døgnets tider på klubben, at
det ble et naturlig navnevalg da
klubben ble etablert.

- Også betyr det jo rett og
slett hulter til bulter, noe som
er ganske beskrivende for den
gjengen vi er, kan Just Børre
fortelle.
Mulig han har rett, men det må
understrekes at i lokalene er
det overhode ingen ting som er
hulter til bulter.
Godt mottatt
Da vi ankom Harstad ble vi
riktig så godt mottatt, og da
ikke bare av Helter-Skelter
MC.Vi ble invitert på forspill
hos Independent MC. Her
nøt vi et par øl i hyggelig lag,
før vi gikk til Helter-Skelter
MC. Det er direkte praktisk
når klubblokalene ligger så
nær hverandre. Hos HelterSkelter MC var mange klubber
representert og stemningen

var høy. Det ble en topp fest
sammen med herlige folk og
med en særdeles hyggelig
vertsklubb. Gutta gjorde sitt
ytterste for at vi skulle ha det
bra. Og en spesiell varm tanke
til de stakkarene som måtte
holde gluggene åpne sammen
med de fem fra Tromsø-gjengen
som skulle ta Hurtigruta hjem kl.
08.00 søndag morgen. Det er tøft
å være på topp. Det skal i alle fall
ikke være tvil om at man blir tatt
godt vare på av Helter-Skelter
MC. Klubben markerer starten
på mc-sesongen med vårslepparrangementet ”Hinnøya Rundt”.
Turen går som regel fra Harstad

via Kvæfjord til Lødingen og
tilbake, og avsluttes med festlig
lag på kvelden i klubbens lokaler.
Fristende.
Takk til: Bjørn Erik Haukebøe
(President) John Ivar Hansen,
Just Børre Glomsås,Viggo
Stenhaug, Stein Inge Borch,
André Markussen, Asle Eide,
Kjell-Ole Pettersen, Tom Henrik
Jensen, Tore Bendiksen, Pål Stian
Jakobsen, Håvard Tollefsen, Thor
André Kristensen, Svein-Kyrre
Tollefsen, Tor Pedersen, Robin
Ingebrigtsen, Kristian Rubach og
Bjørnar Pedersen.

På hurigbåten, Monica, Nina, Bård, Øystein, Kate og Lennart..

Kontanter må man ha. Børge, Øystein, Monica og Bård.

En liten tur innom Independent MC.

Innflyttergaver.

God stemning.
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Fra Holy Riders fikk de denne som er symbolet på colrosen
deres. Innvedig hadde den et lager av bikerbibler.
som leier lokaler på den andre
sida av gårdsplassen. Praktisk.
Festen fortsatte ut i de små
timer, ja så lenge at han jeg
avtalte å lage sykkelreportasje
om dagen etter, hadde glemt hele
greia. For han holdt ut til slutten.
Men dette ble oppklart, og jeg
fikk meg en kaffe og en hyggelig
prat med de på søndag, da de
akkurat var ferdig med å rigge
ned etter festen. Tusen takk for
en hyggelig kveld.
Blid kar.

En god klem er aldri feil.

Det var til tider trangt foran baren.

Pastorn MC føyer seg godt inn i rekken av
jubilerende klubber om dagen. Deres tjue
år på veien ble behørig feiret i klubbens
lokaler i slutten av mars, og mange gode
bikervenner hadde tatt turen for å ha en
hyggelig kveld sammen med jubilantene.
Tekst/foto: Elin Bakk
Jeg hadde egentlig tenkt å ha en
rolig helg hjemme, men etter
hvert som lørdagen skred på,
følte jeg mer og mer på at disse
gutta fortjener jo egentlig en
reportasje. Det er tross alt ikke
noe hverdagslig i å fylle tjue år.
Som sagt så gjort, og vips var jeg
på vei til Fredrikstad.
Yrende liv
Pastorn sitt klubbhus er ikke
av de største, og derfor hadde
de rigget opp telt ute, med
oppvarming, bar og bord og
benker. At marskvelder kan være
kjølige er noe vi alle vet. Da
jeg ankom i nitida på kvelden
var det allerede et yrende liv
både inne og ute av festglade
mennesker. Utenfor klubbhuset
sto det plassert ei vogn, der du
kunne få kjøpt diverse mat, og
dette var et herlig avbrekk fra de
sedvanlige burgerne man gjerne
tyr til når man blir litt fysen ut på
kvelden. ”The Cure” som dette
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foretaket heter, står til vanlig på
fisketorget i Fredrikstad sentrum,
men for anledningen hadde de
tatt turen opp til Pastorn for å
fore sulte jubileumsgjester. De
serverte ”american streetfood”,
noe som passet glimrende når
så mye harleyfolk er samlet. Her
kunne du få de lekreste wraps,
baguetter og Chili com carne
på et øyeblikk.Virkelig er stilig
innslag på festen.
Hyggelig klubbhus
Pastorn MC ble startet i Mysen
av tre mc-frelste karer i 1997.
I begynnelsen hadde de ikke
noe eget klubbhus, men møttes
hjemme hos hverandre eller
ute på veien på tur. I 2009 fikk
de tak i andre etasje i et lokale
i Fredrikstad Gamle Bryggeri.
Her har de fått til en hyggelig
bar med sittegrupper, de har
toaletter, et lite kjøkken og et
glassbur, hvor de som ikke liker
å gå ut for å røyke kan sitte
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på utstilling med røyken sin.
Fordelen med glassveggen, er at
da kan de fremdeles få med seg
det som skjer på festen mens de
røyker. Pastorn MC består nå av
fire fullverdige medlemmer og
to prospekter. De leier også et
lite lokale i første etasje, der de
vinterlagrer sykler og mekker
litt. I anledning jubileet hadde de
også tatt i bruk et ekstra rom,
der det rikholdige gavebordet var
plassert.
Ztyan rocket festen
Kveldens musikk ble besørget
av en ung mann som kalte seg

Ztyan Stain. Fra første låt på
gitaren var folket med, og han
traff absolutt riktig repertoar for
dette publikumet. Dansegulvet,
som riktignok ikke er så stort,
ble fort tatt i bruk. Ja han trivdes
så godt at han like godt spilte
et ekstra sett etter at han
egentlig var ferdig. At musikken
var inne, og man også kunne
sitte ute, var perfekt for de som
heller vil prate enn å danse.
Gjestene storkoste seg, og bak
baren hadde de hjelp av damer
og døtre. De hadde også god
hjelp på festen av naboene,
Bryggerhuset MC, en mc-klubb

The Cure, kul bikermat.

Svein Morten og Per hadde tatt turen til Pastorn.

Godt humør har man når man er på party.
Ztyan Stain, som var
kveldens trubadur var meget
godt likt av gjestene.
Kjekke karer.

Eva og Willy hadde tatt
turen fra Lillehammer.

Wenche og Trond svingte seg
på dansegulvet.
De fikk mange flotte gaver.
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Det var Bjørn Joplassen som først bygde
denne sykkelen, og da Glenn kjøpte den
i 2011, ville han gi den sitt eget preg,
som de som kjører choppere gjerne vil.

Hvorfor skru på noe som funker,
er Glenns motto.

speed- og racingprodukter i
hele sitt liv. Moon var også en av
de opprinnelige grunnleggerne
som skapte Speed Equipment

Manufacturers Association i
1963. Etter hvert har også Moon
Equipments begynt å produsere
deler til motorsykler. Siden
Glenn har en fortid som amcarmann er det tydelig at dette
speiles i Moon-stilen på sykkelen.

Moon deler
Primærdekselet ble byttet ut til
et av merket Moon. Dean Moon
fra California, var grunnleggeren
av Moon Speed Equipment,

som ble startet i 1950 og
han arbeidet for å forbedre
kvaliteten og sikkerheten til

Kun grunning
Eksosanlegget ble også byttet
ut, og med eksoswrapping fikk
sykkelen en røffere stil. I tillegg
til primæren, er også luftfilteret,
grisetrynet, den noe spesielle
reservetanken på ramma og
kickpedalen fra Moon Equipment.

Tekst/foto: Elin Bakk
Sportstertanken som sto på den
ble byttet ut i en litt større type
og tunellen i den ble laget litt
dypere for å få tanken lenger
ned på ramma, siden Glenn ville
at sykkelen skulle være litt mer
kompakt. Motoren er en original
Shovelhead, men sykkelen er
godkjent som -86 modell med
kode 621 i vognkortet. Han har
ikke gjort noe med motoren.

Også ventilhetta er fra Moon.

De to øynene på tanken er det
opprinnelige Mooneyes-symbolet,
inspirert av de to o-ene i navnet.
Glenn forteller at man også får
oljetank i dette merket. Også
tanklokket er preget av Moonsymbolet. Det er kompisen Roar
Begby som har lakkert sykkelen,
og her har de gjort det enkelt,
siden det kun er grunning på
den. Glenn synes dette er greit,
siden han slipper være redd for å
skrape opp lakken når den har en
såpass røff stil.
Sykkel nr. 2
Han har også en 2007 Fat Boy,
som han bruker på litt lengre
turer. Men han bedyrer at
shovelen funker veldig fint på

langturer og er like behagelig
som fatboyen. Nå er det bare litt
ladeproblemer som skal fikses
på chopperen, før han kan ut på
veien med den. Men siden han
har en sykkel til, er det uansett
ingen fare for at han må steke
vafler på første mai. For den er
alt på veien.

Sykkelen da den ble kjøpt.

Den tøffe kickpedalen.
Bakskjerm

Reservetank.
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Glenns rides.

Luftfilter og grisetryne produsert
av Moon.

VI INTRODUSERER DEN NYE

KING® OF THE ROAD

ROAD KING SPESIAL

SJEKK UT KONGEN PÅ VÅR HJEMMESIDER

HARLEY-DAVIDSON® TRONDHEIM
SLUPPENVEIEN 11 - WWW.HD-TRONDHEIM.NO
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Stilig tank.

Smalltown Tommy rocker løs.

Litt tidlig, men det siger på med folk.

Vingtor HD som holder til på Skedsmo
hadde sin vinterfest lørdagen den
19/11. Gutta i klubben er kjent for å
bygge mange fine choppere, men denne
kvelden var det juging med gode venner,
noen glass og god musikk som sto på
programmet.
Tekst/foto: Georg Tselentis
Jeg ankom klubbhuset til Vingtor
etter litt tullball, da stedsansen
min ikke er helt godt utviklet.
Derfor var det greit at jeg var
litt tidlig ute.Veien gikk først
inn i verkstedet og der var
det alt mye folk som tittet på
syklene og pratet. Der fikk jeg
blant annet se på en av karenes
nybygde chopper, som han hadde
dekorert med greske meandros
(En gresk bord. Red anm.) på
tanken og bakskjermen. Dette
gledet et halvgresk hjerte. Han
som hadde bygd den fortalte
også at han pleier å være mye i
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Hellas, og derav inspirasjonen til
den greske utsmykninga.
Smalltown Tommy rocket
festen
Oppe i andre etasje hvor baren
ligger, begynte det å sige på
med folk og bandet som skulle
spille senere hadde begynt å
rigge seg til. Lokalene er ikke
så store, og de pleier også å
bruke deler av første etasje når
de har party. Det var bandet
Smalltown Tommy som tok seg
av musikken for kvelden og de
rocket skikkelig med ståbass og

Nr. 2 - 2017

full pakke og fikk alle opp i femte
gir. Skikkelig bra. Det møtte opp
folk og klubber fra fjern og nær,
og i baren fikk man kjøpt all slags
forfriskninger. Stemninga økte
etter hvert som det seg på med
glade bikere, og det ble en riktig
hyggelig kveld på Skedsmo.
Historie
Vingtor HD ble startet i 1994,
men det hele startet egentlig
ett år tidligere. Da ble en gjeng
mc-interesserte enige om å slå
seg sammen og starte en klubb.
De kom i mål i 1994, da colorsen

Takpynt.

kom på vesten. Etter at de hadde
lett litt rundt fant de et egnet
lokale i en låve på Skedsmo. Da
de hadde vært der et par år, fikk
de beskjed om at de måtte ut
av lokalene, men utleier sa at
klubben kunne få leie huset ved
siden av. Og slik ble det. Huset
var vindskjevt og så ut som om
det var klart for rivning. Men
etter mange dugnadstimer og
hardt arbeid sto det klart i 2001,
etter fire år med oppussing.
Klubben består i dag av 13
medlemmer og 1 prospect.

Mona var på plass.

Innslippet.

Per i aktivitet i baren.

Verkstedprat.
Chopperen til Tom.

Erik fra Cheftains koser seg
med et glass.
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IN CZ

EPUB
R
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E

LIC
H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får
et rikt tilbud til våre medlemmer. Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har
avtaler med oss får kopi av medlemskortet i p osten slik at de vet hvordan dette ser ut.
Buckleys Pub
arrangementer av Oslo
Bluesklubb,
Lille Grensen 7
0159 Oslo
941 45 461
Viser du frem medlemskortet
får du komme inn til
medlemspris.
Sandmoen kro
Sandmoflata 3 – 7093 Tiller
Telefon: 72 59 61 80 /
97 78 88 31
www.sandmoenkro.no
25 % på all mat, drikke kommer
utenom.
Jegard Handel AS
Jernvare
Ensjøveien 5
0655 Oslo
Tlf 417 35 000
www.jegard.no
10 – 40 % på diverse varer,
gjelder kun i butikk.

sr2017_inz_A4_2017_ENG.indd 1

12.02.17 22:40

MOTORCYCLES AND PARTS
SPECIALIZING IN AMERICAN MADE!

Yonas Pizzeria og
Catering
Samuel Arnesens gate 10
9008 Tromsø
Tlf: 77 66 66 66
15 % rabatt på Tromsøs beste
pizza ved å vise medlemskort.
Bestgrillen AS
Orkdalsveien 630
7320 @Fannrem
Tlf: 72 48 13 60
15% rabatt på ved fremvisning
av medlemskort. Med i
rabatten er også gratis kaffe på
bensinstasjonen.

Jarenstranda11, 2750 Gran • Telefon: 93 01 85 02 - 99 11 85 00
www.eastcountymotors.no • facebook.com/eastcountymotorsas.
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Skogrand Camping
Lernesstranda 7
7200 Kyrksæterøra
Tlf: 72 45 14 62
10 % rabatt på overnatting ved
fremvisning av medlemskort.
Hellins Frisørteam
Øragata 11
7200 Kyrksæterøra
Tlf: 42 45 24 70
20 % rabatt på hårklipp.
Bakk Industrier AS
Myrhaugen
7200 Kyrksæterøløra
20 % rabatt på gassblåsing og
montering av helicoil
Ringlis Dekksenter
Løkkenveien 260
7332 Løkken Verk
72 49 69 50
www.ringlisdekksenter.no
Har ekspertise på mc-omlegging
og demontering/ montering på
mc. 25 % på dekk, omlegging og
balansering.
Würth Norge
464 01 500
www.wuerth.no
20 – 50 % rabatt på verktøy,
kjemi, elektronisk, skruer og
diverse utstyr i butikker over
hele landet.

Gudvangen Camping
5747 Gudvangen
933 80 803
www.visitgudvangen.com
10 % rabatt på telt/bobil og
5 % rabatt på hytte/rom ved
fremvisning av medlemskort.

ojtorheim.no
Din klubb får no 10% rabatt på
alle varer i nettbutikken. Rust
er eit elende for alle som driv
med kjøretøy, derfor denne
rabatten.Vareutvalget er basert
på Fluid Film sauefett/lanolinolje
dette har blitt benytta mot rust
sidan 1943. Alt som behøves
er å oppgi koden BKR17 ved
bestilling i kommentarfeltet.
Rabatten blir trekt på fakturaen.
Alle varer sendes som
Norgespakke med sporing. Fast
frakt på kr 170.- (ikkje båt)

BergArt
Gullsmedverksted
Eidsgata 42
6770 Nordfjoreid
Tlf57 86 06 45
www.bergart.net
20 % på alle handlaga smykker
ved fremvisning av medlemskort.

Verdal Båt Scoter & Mc AS
Tlf 40017906
10% på deler. 15% på kjøreutstyr og 20% på dekk, ved
fremvisning av medlemskort.
Vi skaffer det meste av deler
og ekstrautstyr til Harley, også
orginale deler.

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

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

Electromecanic Services
Saga Næringspark
2266 Arneberg
62 95 15 39/480 29 529
15 % rabatt på alle Cycle
Electric laderegulatorer for H-D
1970 – 2005

ABRA AS,
kulelagersenteret
Harald Hårfagres gate 7
7041 Trondheim
Tlf: 71 89 44 10
45 – 50 % rabatt avhengig av
ordrens størrelse.
Vianor Steinkjer
Bogavegen 18
7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 13 00
Rabatt på dekk og slanger ved
fremvisning av medlemskort.
Per Hagen AS,
Bilrekvisita
Mjåvannsvegen 7
4628 Kristiansand
Tlf: 38 18 59 00
www.perhagen.no
15 % rabatt for H-DOCNmedlemmer
Bikershop AS
Torbjørn Bratts veg 11
7032 Trondheim
Tlf: 473 49 404
www.biker-shop.no
10 % rabatt til H-DOCN
medlemmer. Gjelder ikke
Zodiak produkter.
TRB Cycles AS
Vektargata 5
7650 Verdal
Tlf: 74 07 62 44
www.trb-cycles.no
10 % rabatt på nett og i
butikken.Ved omfattende
ombygging av H-D kan man få
opp til 20 % rabatt.

NST Gardermoen AS
Nannestadvegen 456
2032 Maura
Tlf: 63 99 87 35
www.nstgardermoen.no
15 % rabatt for H-DOCN
medlemmer mot fremvisning av
medlemskort.
Gjelder vanlig sortiment, ved
oppmøte i butikken.
Stjernegrillen Heimdal
Søbstadvegen 3
7088 Heimdal
Tlf: 72 84 59 21
10 % rabatt til H-DOCN
medlemmer ved fremvisning av
medlemskort.
Holme MC AS
Gamle Figgja 4
7712 Steinkjer
Tlf 900 74 200
10 % rabatt ved alle typer
klær og hansker, gjelder også
på nett, mor fremvisning av
medlemskort.
Nordic Choice Hotels
H-DOCN sine medlemmer
oppnår 20 % rabatt
på overnatting på alle
Choicehotellene i Norden.Ved
bestilling henvis til avtalene med
fritidsforeninger når du bestiller.
Fritid AS (på Jekta i Tromsø)
på 10%. Gjelder hele butikken
ved fremvisning av medlemsbevis. Karlsøyvegen 10
9015 Tromsø - Tlf: 77686485
www.jobbogfritid.no

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

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

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

Go`2 Buvik Grill tilbyr 15%
på all mat(på ordiner pris). Drikke kommer utenom, men gratis
kaffe ved kjøp av mat.
Saltnessand i Buvika. (Samme
bygget som Kiwi)
Tlf: 47 77 03 88. Følg oss på
Facebook for nyheter og tillbud.
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Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei
Så der sitter du, med den
siste utgaven av Norges beste
blad. Du syns det du også?
Vi skriver april, snart er det mai og
nå regner jeg med at de aller fleste
av oss har fått sykkelen på veien. Det
ser ikke sånn ut i skrivende stund
her i Tromsø. For her laver det ned
store menighetsblader akkurat når du
hadde øynet et håp om en tidlig vår.
Men vi vet jo hvor vi bor, og vi trives
med det merkelig nok. Og noen
flytter faktisk nordover også, ikke
sant Mr. President? Men nå er det vel
muligens ikke været og den ”tidlige
våren” som lokker. Du er så hjertelig
velkommen.
Ellers så skjer det ikke så veldig mye
på denne årstiden, men kan ikke
unngå å nevne den fantastiske turen
vi i Queens MC hadde til Bergen
for å feire Hotchpotch MC sitt 10årsjubileum. En fantastisk flott feiring
og jentene i Hotcpotch hadde laget ei
flott ramme rundt helga. Regner med
at det kommer en egen reportasje
fra festen. Jeg vil selvfølgelig også
her gratulere dem så mye med det
overståtte jubileet.
Så er et bare å se fremover mot
sommeren og planlegging av ferie i
inn og utland mange fine mc-treff og
turer rundt om.
Håper så mange som mulig tar turen
til H-DOCN sitt International Rally
på Tretten 23. -25. Juni.Vel verdt å få
med seg.
Oppfordrer fortsatt dere rundt om
i mitt distrikt til å sende meg info
om kaffekvelder, fester og andre
happeninger som kan være av
interesse for andre.
Ha en super vår alle.
Klem fra DK-Laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 91798781

Heisann folkens.
Når jeg sitter her i stua hjemme og
skriver dette er det vår.
På kalenderen vel og merke. Her
er ingenting som tilsier at det skal
være vår og sesongstart i dette
langstrakte landet. Det florerer av
bilder på Facebook, hvor folk er ute
å lufter syklene sine, i sommer og sol.
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Det er utepils og hagearbeid. Mens
det eneste motoriserte jeg lufter
daglig er snøfreseren min, og jeg kan
love deg at den får kjørt seg. Hørte
nettopp på nyhetene at det meste av
veier i Troms og Finnmark er stengte
igjen, så nok en gang er resten av
verdens isolert fra Hammerfest.
Men dagene her er blitt lengre, så vi
går nok sakte men sikkert mot den
årstiden der syklene regjerer. Når
vi nå skal ut på veiene igjen kan det
være lurt å tenke litt på at bilistene
ikke har sett oss siden høsten og
det kan være uvant for dem når vi
dukker opp. Det er også vel så viktig
at vi er klare over at vi kan være litt
rustne i kropp og teknikk de første
turene og at vi tar hensyn til det. Og
når det er sagt så starter sesongen
med vårmønstring motorsyklenes
dag rundt omkring i landet. Her oppe
er første vårmønstring i Alta 27. mai
og i Hammerfest helgen etter, det vil
si 3. juni.
Vi bruker å samles en gjeng
for å kjøre sammen til disse
arrangementene, det meste blir
bedre og triveligere hvis man er flere.
Da er det bare veier og vi håper
sommeren starter. Håper flest mulig
av dere møter opp på disse dagene,
for å vise frem sykler og lyge og
skryte til hverandre. Det er liksom
start på sesongen her oppe.
Håper virkelig at vi sees på veien i år
og at alle kjører trygt og godt.
En våryr hilsen fra bukkeskjegg

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisan! Når dette skrives er vi i
slutten av mars og påska står snart
for døra. Allerede nå har lyden av
enkelte V-Twin sykler vært å høre
her i byen. Riktignok kun på enkelte
tider av dagen, for været her på
Helgeland har vekslet mellom sol
med knallblå himmel og snøkav av en
annen verden i løpet av minutter. I
min garasje har jeg endelig kommet i
gang med mitt siste prosjekt, som har
fått navnet ”Hippie Chopperen”. Den
har stått og venta tålmodig i garasjen
i alt for lang tid. Den er ment å stå
klar til årets første tur på 1. mai. Om
jeg kommer i mål til da, er jeg usikker
på da ting som regel tar en god del
lengre tid i praksis, enn planene inni
hodet mitt. Noen som kjenner seg
igjen?
Ellers synes det å være rimelig
rolig i Distrikt 2 Nordland. Antar
mesteparten enten gjør det samme
som meg eller allerede er klar for
å starte sesongen, for stille som i
graven er det som sagt. Oppfordrer
derfor alle i mitt distrikt til å melde
inn om ting/turer/fester er under
planlegging så får jeg lagt dette inn
i neste nummer av bladet. Til da får
dere kose dere, sesongen er straks
i gang.
Jostein

Nr. 2 - 2017

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

ANTON FAGERHOLT
Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
Nå lukter det vår, og det er skyer
av eksos fra sykler som bråvåkner
etter vinterdvalen. Nå har eierne
fått nok av snø, vinter og kulde. Sola
og varmen har kommet nok til at
de fleste våger seg i gang med en ny
sesong langs veien.
Aktiviteter, fester, mønstringer, og
kaffelag kommer på løpende bånd
i nærområdet. Onsdager er det
gode muligheter. Da er det kaffe, og
kanskje vafler å få, både hos Mamas
Boys MC på Steinkjer, Giddy MC i
Malm og hos Inant MC på Sparbu.
Poltergeist MC på Verdal kan friste
med varm kaffe alle ettermiddager.
Torsdager er det muligheter for
kaffelag hos So What MC på Sparbu.
20.mai arrangeres det vårmønstring
på parkeringsplassen ved Fylkets Hus
på Steinkjer. Arrangementet er det
14. i rekken. Her blir det utstilling
av amcar, veteraner og motorsykler.
Premier i alle klasser. Om kjøretøyet
er nypolert, upolert eller ulakkert,
er ikke nøye. Alt som er litt
utenom det vanlige, kan stilles ut. I
forbindelse med utstillingen er det
også swapmeet. Salg av grillmat, kaffe,
vafler mm. Arrangementet passer
for hele familien. Custom Cowboys
ønsker alle velkommen.
Etter fjorårets braksuksess
arrangerer Inantgjengen 5.-7. mai
Bikers night#2/ Backyard party. Har
blir det høy partyfaktor, lekker mat,
god musikk, billige forfriskninger og
rimelig hotellovernatting for alle som
blir med. Det gjelder å være raskt
ute, da gourmetaftenen på fredag har
begrenset antall plasser. Spørsmål
rettes til Borris på 98099019.
Spiders MC på Åsen arrangerer også
i år Hoplaweekend 26.-28.mai. Her
blir det masse live-musikk, grilling av
døde dyr, maltølstafett og ihjælkjøring
av japansk motor. Det er alltid stor
stemning når Spiders inviterer til fest.
Møt opp og bli med på moroa.
Ellers ønsker jeg alle en utmerket
vår. Husk at feiebilene har ikke vært
overalt enda, og at løsgrusen er
skummel på denne tida. Drive safe.
Anton

Hei! Våren er her endelig!
I vinter har jeg hatt en lettere
oppgradering av motorsykkelen min
så nå gleder jeg meg veldig til å starte
motorsykkelsesongen.
Her på Sunnmøre har vi hatt en
snøfattig og skikkelig våt vinter, så nå
er jeg lei av å sitte i en blikkboks med
ratt, og gleder meg veldig til å dra
fram jernhesten. Denne sommeren
har vi lyst til å besøke mc-campen
i Kolind. Min familie bruker å reise
på motorsykkelferie om sommeren.
Ungene har sittet bakpå i alle år, men
i år skal storesøster på 17 få lov til å
kjøre lettsykkel selv. Danmark er et
fint land å feriere i, så vi får håpe på
supert vær.
Det er en del arrangementer
framover nå som jeg kan tenke meg
å få med meg. I Sykkylven skal Twin
Riders MC ha vårslepp med Pokerrun
29. april. I Fosnavågen er det
vårmønstring 1. mai, med utstilling
av amerikanske biler og motorsykler.
Dette blir nok fin tur. Hvert år
bruker det å være motorsykkelens
dag i Ålesund. I år er datoen 20. -21.
mai. Jeg var ikke med i fjor, så satser
på å få det til i år. Jeg håper også å få
med meg Tornados MC sitt Lakeside
Party 2. – 4. juni, men vi får se hva
jeg får til. I tillegg skal jeg selvfølgelig
på H-DOCN International Rally på
Tretten 23. - 25. juni. Håper å se deg
der.
I år har jeg planlagt å arrangere noe
jeg velger å kalle ”Torden mellom
fjord og fjell” i H-DOCN-regi. Det
blir en dagstur i mitt distrikt, der man
kan henge seg på som det passer.
Jeg kommer til å invitere folk på via
Facebook til å være med. Kjenner du
noen som kjører Harley, så tips de
om dette. Dato er ikke helt bestemt
ennå, men følg med på H-DOCN sin
Facebookside. Ta gjerne kontakt om
nettopp du vil være med.
Ellers må dere bare ta kontakt hvis
det skjer noe som dere vil jeg skal
kringkaste her, eller om dere har
andre ting på hjertet.

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

DAG FJELDSBØ
Tlf. 95030192
dstfjeld@online.no
Jeg er en 61 år gammel mann og
pensjonist, med bosted i Høyanger
i Sogn & Fjordane, og har således
tid og anledning til å gjøre en jobb
for dere H-DOCN-medlemmer. Jeg
er genuint opptatt av alt som har
med motorsykkel å gjøre, og tar
mange turer turer og besøk til andre
entusiaster/klubber i mitt hjemfylke
og landet forøvrig.Videre har jeg lang
erfaring med organisasjonsarbeid fra
blant annet fagbevegelsen og andre
organisasjoner.
Ta kontakt om dere har noe på
hjertet som jeg kan hjelpe dere med.

av doningen som står foran seg.
Harleyluja…
Her i distriktet er det mange
likesinnede å møte rundt på
kaffekvelder i området. Klubben
Brodir har sin mandagskaffe,
Dockside har sin Tirsdagskaffe,
White Horn har sin onsdagskaffe,
Custom Garage og Boneshaker
har torsdagskaffe, bare for å nevne
noen. Jeg er vanligvis å treffe i
CustomGaragen på torsdager,
og håper så mange som mulig av
H-DOCN sine medlemmer kommer
innom for en prat og en kopp kaffe.
Kjekt å kunne hilse på dere. På
onsdager har også Senior MC sin
tradisjonelle kaffe på Oltedal. Her
er det mye kjekke folk med mange
forskjellige mc-typer.
Større arrangement som jeg har fått
oversikten på i skrivende stund er :
Vårmønstring i Farsund 30. april, 8th
Avenue,Vanse, Norway
Gipsy Jokers, 1. mai Run
Motorsykkelens Dag, Hillevåg, 6. mai,
arrangør Custom Garage Stavanger
25th Hog Run, Oljemuseet
Ellers er det bare å sjekke i Harley
News, NMCU Hurtigtreffkalender,
MC Avisen og i BikerJournalen for
arrangement i inn- og utland.
Mange er i innspurten med å bli
ferdig med vinterens prosjekt, og
det er lett å bli stresset når man
hører det brummer rundt veggene
og man ikke er klar enda. Men husk
at hastverk er lastverk. Det er viktig
å beholde roen å få gjort jobben
skikkelig. Ikke noe er så ergelig som
at en liten slurv gjør at sesongen
raskt er over. Og det kan fort koste
masse ekstra for en billig shortcut.
Husk å sjekke lufttrykket etter
vinterlagring. Her slurves det litt. Det
er viktig både for kjørekomfort og
sikkerhet å kjøre med riktig luftrykk i
sykkelen. Og ikke minst med tanke på
slitasje av dekkene.
Ride On, Enjoy Life…
Einar.

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold
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Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Distrikt 4:

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

INGER EIDHEIM
Mob: 90938410
E-post: inger@eidheim.net

Ja da er våren her, og en ny sesong
på to hjul. Når det er sagt, har jeg så
å si sett bikere på veien i hele vinter,
så de er ikke verst vestlendinger.
Heretter skal jeg bare representere
Vestlandet, da ny DK har meldt seg
for og overta Sogn og Fjordane.
Den unge vakre herremann skal få
presentere seg selv.
Våren starter med 1. mai feiring
og Charity run for mange bikere.
1. mai-kjøringen byttes på av ulike
klubber i Bergen. I år har HA
denne stafettpinnen. 7. Mai er det
klart for MC-Vårmønstringen, og
den første blir avholdt av Rolling
Thunder på Festplassen i Bergen.
Den andre vårmønstringen er også

Møre og Romsdal

verdt og få med seg. Den avholdes
av motorklubbene i Bergen, Kristi
Himmelfartsdag, 25. Mai, på Bergen
Travpark. Dette er den samme som
i alle år har vert på Lagunen. Byttet
av sted er gjort fordi de trenger
mere plass. I tillegg til motorsykler,
er det her også biler og mange
veterankjøretøyer og se.
Lørdag 10. Juni avholder Old Timers
MC Swap Meet West, for klubber,
sykkelbyggere og oss andre som
trenger noe småplukk. Alle som
har noe og selge eller kjøpe er
velkommen. På kvelden blir det
sesongstartfest med livemusikk.
Setter pris på om dere tar kontakt
om det er noe som skjer i området
som bør få plass i bladet.
Til slutt vil jeg takke
distriktskontakter og styre for en
trivelig samling. Kjekt å få møte så
mange av dere.
Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik

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

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
einartel@gmail.com
Hei. Da er endelig den Harlye
tiden kommet for oss motorfrelste
og entusiaster av brummende
tohjulinger. De fleste, i alle fall her
sørpå, er nå kommet godt i gang med
årets sesong. Mange har planlagt treff
og turer i inn og utland, og noen er
fornøyd bare de kan få noen timer
med den friheten og godfølelsen som
Harleykjøring gir oss. Fellesskapet,
kaffekoppene og bare å nyte synet

Våren griper tak i oss på Østlandet,
nå i slutten av mars begynner det
virkelig å bli mange sykler på veiene.
Når dette skrives er det bare noen
få dagers arbeid før Kieltur med
mengder av venner og bekjente jeg
gleder meg. Det har også vært mye
å glede seg over mens vinteren har
herjet oss. I egen klubb har det vært
noen artige prosjekt som ser dagens
lys nå når veiene blir bare. Ellers
så har det vært mange lystige lag
og flere blir det når treffsesongen
starter. Jeg har som DK satt meg
som mål at jeg skal forsøke å få tatt
en tur innom de fleste arrangementer
lokalt denne sesongen. Noe vil jeg
ikke rekke, men det kan være et all
right mål å forsøke å nå. Jeg har siden

sist også engasjert meg i saken om
vest nekt. Min måte å gjøre det på
er å bruke lokal presse, det mener
jeg andre bør gjøre også. Til tross
for at det ikke har vært et problem
i min hjemby, har jeg opplevd å bli
nektet adgang flere steder. Skal vi
være en organisasjon som skal ivareta
medlemmers interesse og bli tatt
seriøst er det viktig at vi mener noe
om dette. Jeg tåler ikke så inderlig vel
den urett som ikke rammer meg selv.
Ta kontakt. Plutselig ses vi.
Terje Randem

Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

GEORG TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com

Distrikt 9:

Hedemark og Oppland

THOMAS MESSEL
Tlf: 479 51 606
Mail: tyma@hotmail.no
Morn. Da er det på tide og prøve
og få kludra ned noe informativt og
forhåpentligvis nyttig. Når dette leses
så håper jeg på å ha et familietreff
klart, med informasjon angående dato
og sted på nettsidene våre og på
Facebook.
Når det gjelder gjelder
tirsdagskaffetreff på Circle K i
Elverum, prøver jeg igjen i år og
håper det kan spres litt bedre, så
vi kan bli noen mennesker.Vi kan
jo gjøre et forsøk med oppstart 2.
mai. Skulle det bli noen forandringer,
informerer jeg på Facebooksida til
klubben. Så følge med.
Ellers håper jeg på kongevær 1. mai,
når Mjøsa Rundt blir arrangert.
Regner med å se fler av dere der. Til
vi sees, drive safe .

Kalimera bikers
Jeg sitter her og ser at våren er i
anmarsj og jeg regner med at de
fleste har tatt ut motorsykkelen når
dere leser dette. Det sikkert mange
av dere som også så smått er blitt
ferdig med og sette opp treffplanen
Thomas.
for sesongen og mange har nok også
planlagt sommerferien.
Jeg hører at det er mange som har
tenkt seg på SuperRally i Brno
i
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Tsjekkia og at det er planer om å
få til en nordisk camp på treffet.
Det er jo veldig bra. Minner om
H-DOCN-frokost på Nebbenes
Nord klokka 10.00 1. mai. Her blir
det frokostbuffét til H-DOCNpris og gratis kake laget av vår
President Vidar Opheim. Dette
er siste gangen Vidar arrangerer
dette så møt opp. Det blir også
vårmønstring for mc-folket på
parkeringa på Oslo Varemesse 7.
– 8. Mai. Det er MC-Messen som
arrangerer dette. Importørene
kommer med sine nyheter og du
kan prøvekjøre nye modeller. Det
blir også ferdighetskjøring på lukket
bane, mc-grill hvor det selges pølser,
hamburgere, kaffe, is, brus og det
er gratis å delta. NOMCK fyller 40
år i år, og slår på stortromma med
jubileumshelg 26.- 28 mai. Det er
også 30 års jubileum for Kuk I Odaln.
I juni er Østlandets store begivenhet,
Hydra MC sitt Griserally. Datoen er
16. – 17. Juni.
Aut. MC-verksted.
Jeg traff mye hyggelige folk på vår
stand på mc-messa på Lillestrøm, og
jeg ble også forespurt om å arrangere
fellesturer her på Østlandet i
H-DOCN-regi. Det må det vel la seg
ordne hvis interessen er til stede.
Har du ideer om en fin rute vi kan
kjøre er det bare og kontakte meg
på mobil eller mail. Så bruker vi
Facebooksida vår til å kunngjøre det
når vi har bestemt dato og rute. Følg
med.
Ellers til neste gang, kjør stil.
Fiskarstrandvegen 125,
RLLR
Georg
6035 Fiskarstrand

RS Motor
& Marine

Mags as

Distrikt 1:

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

Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20
E-post: rsmotor@mimer.no
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Bikere er også myke menn.
Svein Kjempen.
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Foto, Inger Eidheim.
Foto, Nina Grande .
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Innsendt av Jostein Mo and
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