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Husk H-DOCN-frokost på Nebbenes Nord, Eidsvoll, 1, mai kl. 10.00

29. juli - 2. august Family Run på Finnskogen. Info: Thomas Tlf: 479 51 606

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

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

27. - 29. april. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Vårslepp på klubbhuset. Info: Ivar 90051430

3.-5. august. Rolling Wheels MC Norway, Chapter Jessheim
21th Days of Thunder. Live music, tattoo, camp, BBQ, beer & booze
Info Facebook: Rolling Wheels MC Jessheim
Tlf 0047 63974499/ 0047 90564586

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

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

7. – 10. juni: Old Timers MC, Hylkje, Bergen. 30-års jubileum på klubbhuset.
Info: Frode tlf: 959 02 362

31.aug -2.sept Høstfest Prowlers MC

8. – 9. Juni 2018 Cojones MC, Skaun. Summermeet. Live Music all weekend.
Info: Oddvar 91715330

6. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus
kl. 11.00. Info: Robert: 91787175

15 & 16 Juni. Griserally 2018
Hydra MC, Nesodden inviterer til det 25. Griserally
Treffet har alt en ”Biker” ønsker seg; kald øl, tattoo, Bike Show, barbeque,
striptease og Rock`n Roll.

12. - 14. oktober Snorre MC 30-års jubileum. Info kommer på facebook.

22.-24. juni International Rally 2018 Tretten

13. oktober. Hawgs MC, 36-års jubileum på klubbhuset i Øverskreien.
Info: www.hawgsmc.com Svein Olav: 90982610

26. juni - 20. juli Nordic Run, info www.nordicrun.dk

12. - 14. oktober. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Haustfest på
klubbhuset. Ivar 90051430

H-DOCN Familietreff, Finnskogen. Info kommer på www.h-docn.no

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

20. – 22. juli. Hawgs MC, 31th Summerparty, Gransmarka.
Info: Svein Olav: 90982619 www.hawgsmc.no

27. oktober. NOMCK arrangerer høstfest på Skytterhuset.

27. – 29. juli, Dozer MC arrangerer Dozer—party på klubbhuset på Saga
Næringspark på Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901

10. november. Høstfest hos Dozer MC i klubbhuset i Saga Næringspark,
Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901
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10.-12. august Run To The Arctic Fun 2018 Nordkjosbotn
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Hei der ute.
Det ser ikke ut til at sesongen
for egen del starter i påska i
år som den gjorde i fjor.Vi har
denne gangen hatt en skikkelig
gammeldags østlandsvinter
med masse snø. Det er så fort
å glemme, og de snøfattige
vintrene vi har hatt de siste
årene har nok skjemt oss bort
litt. Men i går dundret den første
Harleyen forbi her. Og i dag
hørte og så jeg to til. For en
fantastisk deilig vårlyd, som slår
både takdrypp og fuglekvitter.
Jeg blir litt imponert når folk
er ute med jernet når det er
tre varmegrader, i solveggen
riktignok, og minus 13 om
natta. For ikke å nevne nesten
en meter med brøytekanter.
Men gjør litt tørr asfalt og sol
at lengselen blir for stor, er
det enkelte som bare må ut på
veien. Selv må jeg nok vente til
det blir bart i oppkjørselen og
i gata før jeg henter hjem min
Mr. Gorgeous. Jeg foretrekker
også at de har fått feid unna den
verste løsgrusen før jeg legger ut.
Men jeg regner med at når
du sitter med dette bladet er
alt så meget bedre. Da er det
bare noen få dager til 1. mai, da
er nok grusen feid bort og de
fleste kommet ut på veien. Her
østpå ligger det an til H-DOCNfrokost på Nebbenes, denne
gangen uten vår president og
kaka hans, men vi satser på at
folka der klarer å lage frokost til
oss uansett. I år skal ikke Hydra
MC ha noe 1. mai arrangement
så jeg på Facebook. Da kan
jeg anbefale Rockerne MC
på Jevnaker sitt arrangement,
Randsfjorden rundt, om du ikke
heller vil kjøre Mjøsa rundt.
Her i vår lille forening har vi
alt gjort unna vårt første treff,
First Run, omtale finnes et annet
sted i bladet. Neste post på
programmet er International
Rally på Tretten, med årsmøte
og mye annen moro. Hytter og
rom er dessverre fullbooket,
men det finnes teltplasser, og
det ligger også andre campinger

i nærheten om du ikke liker å
ligge på bakken. Så møt opp så
vi blir mange, så kanskje vi får
plassen for oss selv neste år. I
år må vi dessverre dele plassen
med en bilentusiastorganisasjon.
Jeg ramser ikke opp alle de
andre treffene våre her. Regner
med dere fikk det med i
forrige leder og de ligger også i
treffkalenderen vår. Og husk til
sommeren når du skal på tur, at
BRO lista vår også ligger på nett,
om du skulle trenge hjelp, lokale
tips og råd.
For egen del blir det SuperRallytur i år igjen og jeg har alt starta
nedtellinga. Jeg har virkelig fått
sansen for å utforske resten av
Europa, og sysler så smått med
tanken om å fortsette videre
nedover etter treffet. Men
først skal jeg ha en konferanse
med min bankkonto, for å høre
hvordan den stiller seg til saken.
Det er sunt å prøve noe nytt.
Jeg har hvert år et mål om minst
ett nytt treff eller besøke minst
en klubb jeg ikke har besøkt før.
Det er alltid hyggelig å dra på
de samme velkjente treffene og
møte gamle kjente. Men det er
slettes ikke å forakte å utvide
horisonten og bli kjent med nye
folk og se nye steder. Jeg pleier
å si at fremmede er bare venner
man ikke har møtt enda. Tenk på
alle de kjekke bikerne der ute
som du har tilgode å bli kjent
med.

de fineste påskehodeplagg og
masse godt humør. Det eneste
de hadde lagt opp til var en
skitur fra Vingromsåsen og ned
til klubbhuset for de som hadde
ski og som ikke hadde dødsangst.
Alle kom helskinnet ned, uten
at vi skal omtale eventuelle
senskader. Utenfor klubbhuset
hadde de måkt frem grillen, og de
hadde satt ut langbord på plassen.
Etter hvert ble grillen fyrt, man
grilla det de hadde med selv og
baren var åpen.Vi trenger faktisk
ikke stort band, gourmetmat og
arrangert moro for å ha det fint.
De som hadde møtt opp rett
og slett mollkoste seg i det fine
været.

Husk også de nordiske klubbenes
arrangement Nordic Run som
går av stabelen i juni og juli. Sjekk
www.nordicrun.dk. Det ligger
også en artikkel i bladet her som
omhandler den norske delen av
runet. Du kan hoppe av og på
som det passer deg. Et utrolig
sosialt og hyggelig arrangement.

Og det er her jeg kommer til
poenget. Er det slik at vi er
kommet dit hen at alt skal være
overarrangert? Det viktigste
må vel være å treffes og ha det
kjekt sammen. All ære til klubber
som bruker mye tid, energi og
penger på band, leier inn kokker
og profesjonelle bartendere. Men
for egen del vil jeg helst sitte
med en øl et sted der musikken
ikke er høyere enn at man kan
prate sammen. Jeg trenger ikke
fancy drinker for å ha det gøy.
En annen ting er, at med dyre
band og innleid mannskap blir
det mindre overskudd på det
man arrangerer. Selv ser jeg ikke
verdien i å betale hundrevis med
kroner for at bandet som står
på scenen et par timer skal være
kjent. Jeg har så klart forståelse
for at enkelte synes at musikken
er viktig. Selv går jeg heller på en
konsert når jeg skal høre musikk.
Når jeg er på treff og mc-fester,
fortrekker jeg å snakke med de
jeg ikke har sett på evigheter,
fremfor å headbange. (Det gjør
nakken min også.) Men så klart, vi
er forskjellige.

Denne påska fikk jeg endelig med
meg Sleipner MC sitt påskemoro
på Vingrom. Tidligere har de
hatt fullt program med masse
aktiviteter. I år gikk de motsatt
vei. Konseptet var kun å treffes
å ha det gøy. Her kom gode
venner og nære og kjære, iført

Jeg vet også mange klubber
som etter hvert vegrer seg for
å arrangere noe, fordi et stort
arrangement med mat og dyr
musikk krever mye av hver
enkelt. Og kanskje er det sånn,
at mange i utgangspunktet ikke
ble med i en klubb for å være

festarrangør? At de heller vil
sitte i baren i fred og ro, og ha en
hyggelig motorsykkelpassiar over
et glass øl med gode venner, eller
stå i verkstedet og diskutere
bygging med en besøkende
bygge-entusiast. Mens jeg spinner
på disse tankene, minnes jeg
mine først år på mc-treff på
åttitallet.Vi satt på bakken eller
på ølkasser, i baren serverte de
svartkopp eller øl, maten var
en kotelett og et rundstykke og
frokosten en bagett. Men greia
var at gutta som arrangerte
hadde et avslappa forhold til det
hele, og de jobba ikke hardere
enn at de rakk å kose seg selv
gjennom helga. Jeg sier ikke at
vi skal gå tilbake til dette. Jeg
sier bare at det er viktig å huske
hvorfor vi drar på treff. Ikke for
musikken, maten eller fasilitetene.
Vi trenger faktisk bare å være
sammen for å ha det gøy.
Til slutt det samme maset. Meld
adresseforandring om du har
flytta, eller om posten plutselig
har gitt deg en gateadresse ellet
et husnummer du ikke hadde
før. For i posten er det sånn, at
om det samme postbudet har
levert posten din i tjue år, klarer
han ikke finne deg når du har
fått husnummer eller gatenavn,
og dette ikke står på bladet ditt.
Rare greier...
Tusen takk til alle som har sendt
inn stoff og bilder til bladet. Et
stor takk til alle som betalte
kontingenten innen forfall.
Dere som betalte for sent
har vel funnet ut at dere ikke
fikk blad nummer 1.Vil du ha
det ettersendt må du betale
inn 50 kroner til vår konto
for porto og sende en mail til
medlemskontoret@h-docn.no,
så ettersender Marianne bladet
ditt. Moralen her er betal i tide,
så sparer du både deg selv og oss
for masse ekstraarbeid.
Til vi ses igjen, take care.
Elin Redaktør
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Her er de medlemmene i klubben som var til stede da vi var innom.

På H-DCF sitt hovedtreff i Ikaalinen i
sommer kom vi i snakk med noen karer
fra Finlands eldste mc-klubb, som holder
til i Tammerfors. Jeg fikk en invitasjon til
å komme på besøk og i januar ble det lagt
inn i planen, når jeg likevel var i Finland.
Tekst/foto: Elin Bakk

Med meg hadde jeg min finske
assistent Tina, og Tyler fra
England. Etter litt kjøring frem
og tilbake, fant vi omsider
klubbhuset i en bakgård i et
industriområde. Corona MCC
ble startet allerede i 1963, det vil
si at klubben i år fyller 55 år. En
anstendig alder for en klubb.Vi
var litt tidlig ute, og den eneste
som var kommet var Sammoli,
som er av den yngre garde og
som har vært med i klubben i
fire år. Han drev og mekka på
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sykkelen sin.
Stor klubb
Etter hvert kom det sigende flere
av medlemmene, og kaffen kom
på. Klubben har 38 medlemmer
og er en blandingsklubb, men
Harley-Davidson er det merket
som er best representert.
Klubbens yngste medlem er
20 år, og den eldste er 70. Han
heter Pekka og har kallenavnet
Piepe, var med å strata klubben
i 1963 og er forøvrig bestefar
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Nytt bygg på gang.

Corona MC på veien for noen år siden.

Corona bar.
til klubbens yngste medlem.
Flere av de som var med og
starta klubben tilbake i 1963 er
fremdeles medlemmer, men ikke
alle er like aktive. Klubben har
også sitt eget motto.
Chopperbygging
Corona MC Club har gjennom
årene flyttet litt rundt. Lokalene
de nå leier har de hatt siden
2001, og de er på cirka 200 kvm.
Noen har syklene sine hjemme
og noen lagrer sine i klubbhuset.
Når noe skal bygges, skjer det
her. Det er her som i mange
andre klubber. Noen bygger,
modifiserer og bygger om, andre
foretrekker originalsykler. Mange
av medlemmene har flere sykler,
og det er flere chopperbyggere
i klubben. Blant annet Johannes,
som har fått mange premier for

syklene sine. Han fikk premie for
beste chopper på H-DCF sitt
hovedtreff i 2017, og ble kåret til
årets bygger av H-DCF. På Super
Rally 2011 i Klaipeda fikk han
også premie for beste chopper
og her ble han også best in show.
Nå er han i gang med et nytt
chopperbygg. Og det er tydelig
at her er det lange gafler som
gjelder.
Coronagjengen
Med så mange medlemmer
er det stort sett alltid folk i
klubbhuset, og de samles gjerne
her i helgene. Sist helg hadde
de surpriseparty for en av de
yngste karene, som skulle reise
i militæret. Midt i lokalet er det
bygd opp et podium, og etter
hvert fikk vi vite hva dette er. De
åpnet lokket og der går det en

trapp ned til saunaen. Selvfølgelig,
dette er jo Finland. Klubbnavnet
Corona kommer fra en bar som
het Korona Baari, som de unge
motorsyklistene hang rundt på
sekstitallet. De ble etter hvert
kalt Coronagjengen. For å holde
de motorsykkelinteresserte
ungdommene vekk fra gatene,
fikk de etter hvert et eget lokale
av politiet. Dette huset delte de
med flere andre ungdomsgrupper.
I 1970 fikk de sitt første hus for
seg selv.
Blodgivere
Hver sommer arrangerer de
et treff de kaller Rutakkoralli.
Det foregår i juni, og de siste
fire årene har de hatt det i
Ylöjärvi, som ligger ved en innsjø
et stykke utenfor byen. Treffet
er passe stort, med rundt 100

deltakere pluss egne medlemmer.
I år er det 19. gang de arrangerer
Rutakkoralli. De har også et
ClubRun hver sommer, og det
går til samme sted hvert år. De
velger gjerne forskjellige ruter
for å komme dit. Klubbens
medlemmer gjør også noe for
samfunnet. De er blodgivere,
og er den mc-klubben som har
gitt mest blod per medlem.
Dette har de drevet med siden
1975. Etter noen trivelige timer
må vi videre, men dette var
absolutt et hyggelig bekjentskap.
Husk, fremmede, og særlig
motorsykkelfolk er bare venner
du ikke har møtt enda. Dette
er en utrolig kjekk gjeng, og de
fleste snakker engelsk. Stikk
gjerne innom dem om du har
veien forbi.

Piepe er klubbens eldste og har vært med siden starten i 1963.
Under denne kassen som var
midt i lokalet var nedgangen
til klubbens sauna.
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I en bakgård i Tammerfors holder Finlands eldste bikerklubb til.

Sammoli er av den yngre garde i klubben og har vært med i fire år. Her
med sykkelen sin som har en verstingmotor.

Piepe kjører en 2007 Honda, 1800 ccm.

Litt av sykkelparken i vinterdvale.
Kult å se at det var de yngste karene som mekka på syklene sine.

Piepe 1967.
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Klubben i tidligere dager utenfor baren de har oppkallt klubben etter.

Klubblogoen i dag.

I baren ble vi servert kaffe og kaker.

Johannes er en ivrig bygger og har fått mange premier for syklene sine.

Gjennom årene er det blitt noen premier, dette er bare en liten del.

Corona MC Club klubbmotto:
”Corona MC Club er en Tammerforsbasert,
patriotisk, ikke-politisk, ikke-religiøs og ikkekommersiell motorsykkelklubb, som har fokus på å
kjøre og bygge motorsykler.”
- Tammerforsbasert:Vi har ingen planer om å
opprette chaptere andre steder i Finland eller i
utlandet.Vi har medlemmer fra hele Sør-Finland, fra
Åbo til Helsingfors.
De bærer stolt Tammerforspatchen på ryggen.
- Patriotisk:Vi respekterer lover, skikker og
Republikkens Finlands historie, og når vi kjører i
utlandet respekterer vi de samme reglene i det
landet vi er i.Vi forventer også denne oppførselen
fra andre.

- Ikke-politisk: Dette betyr ikke at det er forbudt
å snakke om eller diskutere politikk. Klubbens
medlemmer kommer fra alle sosiale lag, men til
syvende og sist er vi alle likeverdige brødre.
- Ikke-religiøs:Våre medlemmer er, så langt jeg
kjenner til, lutherske kristne og hedninger. Det er
ingen grunn til klubbsynspunkt for andre religiøse
medlemmer som blir med i klubben, men religion
er heller ikke noe forbudt emne.
- Ikke-kommersiell: Ingen tjener penger på
klubben.Vi betaler medlemskontingent og har div.
arrangement som sesongåpning og -avslutningsfest,
samt et årlig treff (Rutakkoralli) for å dekke
kostnadene til klubbhus.

- Kjøring og motorsykkelbygging: Corona MC
Clubs opprinnelse er fra 1963 da motorsykler
var daglig brukte kjøretøy av arbeiderklassegutter.
Syklene var den gang hovedsakelig fra Øst-Europa.
Ideen er, og vil alltid være, å kjøre rundt i Finland og
utlandet og å bygge sykkelen som du liker den selv.
Det er flest Harley-Davidsoneiere i klubben, men
det er ikke noe krav for å bli medlem. Du kan kjøre
den type motorsykkel du vil, og merkediskusjonene
er alltid en favorittsyssel i Corona MCC. Mange
medlemmer har også flere motorsykler av
forskjellige merker.
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Knights MC.

Når vinteren er lang og snøfull, hjelper
det litt på vinterdepresjonen å dra
på kaffebesøk hos kjekke bikere. Hos
Knights MC i Stjørdal er kaffen klar hver
torsdag, og gutta var på plass da jeg var
innom klubbhuset en kveld i februar.
Tekst/foto: Elin Bakk

Knights MC sin spede begynnelse
var som det er i de fleste
klubber. En kompisgjeng med
motorsykkelinteresse som
ble enige om ta det hele inn i
ordnede former. Da de grunnla
klubben i 2001 var også to
damer med på laget. De har hatt
flere klubbhus gjennom årene.
Alt fra den gamle drosjehallen
på Stjørdal, et stabbur på gården
til en i klubben til ei gammel
korntørke på Skjelstadmark, som
de innredet som klubbhus. Der
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De har nå 180 kvadratmeter å
boltre seg på, og de har fått et
hyggelig klubblokale med et stort
verksted. Da de overtok lokalene
bygde de baren og satte opp
noen vegger. De bygde også en
hems på verkstedet som brukes
til vinterlagring. En taklekkasje
var også noe de måtte ta seg av.
Stilig veggpynt.

holdt de til i fem år. I 2005 valgte
de å bli en bikerklubb bare for
gutter.
Flotte klubblokaler
I 2011 fikk de leie lokalene
de holder til i nå, og da måtte
de i gang med innredning
igjen. Lokalene ligger i
Wergelandsveien i Stjørdal, og
har tidligere huset en Bowlinghall.
Etter ei stund fikk de også leie
de tilstøtende lokalene, som
hadde vært et mekanisk verksted.
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Men det viste seg at problemet
var mye jord og dritt som samla
fukt. Straks dette var fjernet var
taket i orden.
Kongelige på veggen
De har også toalett og dusj,
kjøkken, og noen få soveplasser,
samt en hyggelig uteplass. På

veggen på toalettet henger de
kongelige, som seg hør og bør.
Opprinnelsen til kongelige på
utedassvegger kommer fra sikre
kilder av, at den gangen tørket
man seg med ukeblader. Og
det passet seg ikke å tørke seg
med de kongelige. Dermed ble
de revet ut og hengt på veggen.
For at ingen skal gripe til de
kongelige i nød hos Knights
MC, er disse bildene omhyggelig
laminert.
Reiser rundt
Knights MC består av 11
medlemmer. Hver uke har to
av medlemmene ansvar for
å holde orden i lokalene. De
fleste kjører Harley-Davidson,
men det finnes også en Victory
i klubben. I fjor vinter ble det
bygd 3 – 4 sykler i klubben, i
år ble det ikke bygd noen. Men
karene har både utstyr og plass
til dette. Ellers brukes verkstedet
til vinterlagring og vedlikehold.
Du kan ofte se rygger med
klubbmerket deres på rundt om
kring, for de reiser mye rundt og
besøker andre klubber. Derfor
har de også mye besøk selv når
de arrangerer fester. Når de har
større fester med band bruker
En av avdelingene i klubblokalet.

Kaffekveld.
de også verkstedet til festlokale.
Det trengtes da de feiret 15 år
i 2016. På mindre fester eller
barheng spiller trubadur eller
band i klubblokalet, som har en
anselig størrelse, en flott bar
og mange sittegrupper. De har
to faste arrangementer i året.

Vinterfesten som de har i mars,
og en høstfest i november.Vi
får bare håpe NSB sin utbygging
lar vente på seg, så de får ha
klubblokalet sitt i fred.
Takk for kaffe og hyggelig prat.
Doveggpynt.
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Baren.

Bussavdelingen.

Denne chopperen er bygd i lokalene.

Verkstedet.

12

Nr. 2 - 2018

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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Sykkelen til Kris.

Kris Kowalik kom til Norge fra Polen første gang for tjue år
siden. Han hadde sommerjobb og plukka jordbær, snekret,
malte og jobba 12 timers dager. Samtidig studerte han for å bli
formingslærer. I 2005 begynte han å jobbe her på heltid, siden
mye av familien hans bor her. De siste ti årene har han vært
ansatt hos Molex Knutsen Norge AS, som selger datatilbehør,
dataskap og lignende. Og på fritiden jobber han med Free Rider
Motors.
Tekst/foto: Elin Bakk
Kris er riktignok utdannet
formingslærer, men han har aldri
jobbet som lærer. På CV-en står
jobber som metallarbeider og
låsesmed, og han har nå bodd fast
i Norge siden 2006. Han hadde
i utgangspunktet ingen stor mcinteresse, men han har alltid
elsket å jobbe med metall. På en
tur til Polen i 2007 fikk han se ei
softail-ramme til salgs, og det var
da han bestemte seg. Denne skal
jeg bygge motorsykkel av. Lappen
for mc ble tatt, og Kris begynte
å bygge. Han handlet inn deler
og fikk en kompis til å hjelpe
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seg med forslag på hvordan den
skulle bli, og dermed var han i
gang.
Bygde sifra scratch
Sykkelen hadde en 1860 ccm
Ultimamotor med 110 hester
og ble bygd opp fra scratch.
En annen kompis, som også er
en god airbrusher, har lakkert
den. Da sykkelen var ferdig og
Kris skulle til Norge på jobb
igjen kjørte han til grensa og
lurte på hva det ville koste ham
å ta sykkelen inn til Norge.
Svaret var at den nette sum
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av 180 000 ville det koste å få
norske skilter på den. Det var
helt uaktuelt. Men siden Kris er
polsk statsborger og også har en
adresse i Polen, fikk han ta den
inn som pendler, og kan kjøre på
polske skilter.
Påkjørt
Sykkelen sto vanligvis parkert
utenfor jobben om dagene. Og
en dag ble den rygga på av en
lastebil. Det ble mye styr med

Denne hjelmen ble personlig designet til en tidligere alkoholiker.

Et sete de har laget til en kunde.

forsikring og sykkelen måtte
fraktes tilbake til Polen for å
bli reparert. Her ble sykkelen
fikset og lakkert på nytt. Men på
verkstedet jobba det også en kar
som forelska seg totalt i den. Og
som alle vet, til rett pris er alt til
salgs. Dermed ble sykkelen solgt,
og Kris måtte i gang å bygge en
ny sykkel. Denne gangen på en
donor, en 1994-modell Road
King 1340. Ramme ble importert
fra USA, og så var det bare å få
jobben gjort.
Personlig lakk
Nå ville Kris gjøre enda mer ut
av lakkeringa, og han er opptatt
av at det du kjører skal si noe
om hvem du er. Musikk er en av
hans store interesser og helst
progrock og Heavy Metal. Band
som Rush, Camel og et tysk band

Vår Distrikstkontakt
Georg fikk laga seg
personlig lommebok på
Oslo Motor Show.

Bakskjerm med motiver fra platecover.

som heter Blind Guardian er
favorittene. Da var det logisk at
det er motiver fra album av disse
bandene som skulle være temaet
på den nye sykkelen. Etter å
ha kjørt med den ei stund, fikk
han noen lakkskader på ramma,
som måtte fikses. Dermed
begynte han å demontere, og
før han visste ordet av det sto
han med tom ramme. Noen
som kjenner seg igjen? Hele
elanlegget ble lagt opp på nytt,
han monterte perforerte skjold
på eksosanlegget, laga nytt
luftfilter, motoren ble sandblåst
og lakkert sort og ramma ble
lakkert i blå og sort. De små
tingene har Kris lakkert selv,
mens Marcin fra Aerografia tok
seg av de større delene som
tanker og skjermer. Sykkelen er
nå blitt ”one of a kind” og veldig

personlig. Spesielle detaljer er
dragehodet på skjermstaget,
øyet på dragehodet og lykta som
er kledt med skinn preget med
vikingmotiver.
På MC-messa
I 2016 hadde Kris og kompisene
en plan om å stå på Oslo Motor
Show. Men siden det var litt
finanskrise i lommeboka på den
tida, ble dette lagt på is. Men på

MC-messa er det ikke så dyrt
å stå, så i 2017 var de på plass
der. Konseptet var skinnarbeider
som kompisen Slavek gjør, design
og lakkering, både større jobber
og av hjelmer, customdeler
som tanklokk, girspakepynt
som en kompis av han støper
i metall og han forhandler
også chopperdeler fra firmaet
Chopper Garage. De ble omtalt
i flere mc-blader etter messa

Fiffig detalj med øye på dragehodet.
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og fikk mye oppmerksomhet.
Kris er designer, og han bygger
også sykler. Spesialiteten er å
finne noe som passer personlig
til kundene. Han designer også
seter, og finne løsninger som
passer på kundenes sykler.
Startet firma
Siden de fikk såpass mye oppmerksomhet på MC-messa,
valgte de også å stille på Oslo
Motorshow i 2017. Han fikk med
seg noen venner til å hjelpe seg,
og besøket på deres stand var
formidabelt. De fikk blant annet
inn bestillinger på fire seter i
løpet av helga. Kompisen Slavek,
som jobber med skinn, var også

med og satt på messa og jobba.
Lykter med personlig designet
skinndeksel, tankpanel i skinn
og lakkerte hjelmer var blant
produktene som det var stor
interesse for. Etter messa fant
Kris ut at han ikke kunne bruke
private penger på dette lenger, og
Free Rider Motors Kris Kowalik
ble startet.
Aldri to like produkter
De har en egen hjemmeside,
www.frmnorge.com der man
kan bestille varer og ta kontakt
om man trenger hjelp til å
designe for eksempel et sete
med personlige motiver. De har
også en egen Facebookside, der

du kan se litt av hva de driver
med. Deres policy er at de
aldri lager to like produkter. De
har også etter messa fått flere
oppdrag med å lage lommebøker
og belter til merkeklubber. Kris
har en snill sjef og frem til nå
har Kris fått bruke lokalene han
jobber i etter arbeidstid for å
drive med Free Rider Motors.
Men nå har han tatt det hele
et skritt videre. Han har leid et
lokale på Skedsmo og her blir
det lager, verksted og en liten
lakkboks. Enn så lenge bruker
han fritida til dette, men han
håper at dette er noe han kan
leve av etter hvert.

Dette er Kris neste prosjekt. Blir
å se på deres stand OMS 2018.

De lager også lommebøker.

Hjelmdesign.

Tanklokk.

Støpte customdeler.

Stilig skjermstag med
dragehode.
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Lykt med skinndeksel.

Legg merke til borden på panelet
som fortsetter i lakkedetaljene.

Lakken speiler Kris sin
musikkinteresse.

Kris jobber med et sete til en kunde.

Rettelse

I kalenderen dette året hadde det sneket seg inn feil navn på fotograf i åpril. Riktig navn skal være Trond Borgsø.
Vi beklager så mye.
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De færreste damer har ønske om
suicideclutch og jockeyshift på
drømmesykkelen. Men Solfrid Forr,
opprinnelig fra Steinkjer, hadde dette
på ønskelista. Solfrid trodde nok ønsket
skulle bli oppfylt en dag, og da det
skjedde fortere enn hun trodde var
overraskelsen stor.

jockeyshift, og Solfrid hadde
ingen problemer med å kjøre
denne sykkelen. Ei helg var
de på Deathtrap Customs
på swapmeet, og der sto alle
syklene ute da de ankom. Og da
Solfrid fikk øye på bobberen, var
det kjærlighet ved første blikk.
Hun henta Jan Åge så han også
skulle få se den, og de fant etter
hvert ut at sykkelen var bygd

Tekst/foto: Elin Bakk
Kicking.
Solfrid tok lappen på tung
mc i 2002, og de første årene
kjørte hun på lånte jern. En far
i barnehagen hun jobba i hadde
en Yamaha, som han hadde kjøpt
til kona, men som ikke ble brukt.
Den dagen Solfrid tok lappen
kom han med nøkkelen. Det var
bare å kjøre. Sykler er jo laget
for å bli brukt. Neste sesong
fikk hun låne en Sportster som
en bekjent hadde, og som heller
ikke han brukte. Året etter det
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møtte hun Jan Åge, som nå er
hennes mann. Han hadde en
Fatboy, som de begge kjørte på
i begynnelsen. I 2005 kjøpte hun
seg en trimma sportster, som var
hennes følgesvenn i 12 år. Solfrid
har etter hvert flytta til Oslo, der
hun jobber på Rikshospitalet.
Love at first sting
Mannen Jan Åge har også en
Panshovel, og denne sykkelen
hadde både suicideclutch og
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av Kenneth på Deathtrap, og
at den fremdeles var i hans eie.
Det viste seg også at sykkelen
egentlig ikke var til salgs. Men alt
er som alle vet til salgs for riktig
pris og dermed begynte Jan Åge
å forhandle, siden han er bedre
på den delen. Dette var tidlig på
våren, og avtalen var at de skulle
få svar i løpet av sommeren.

Surprise party
24. mai fylte Solfrid 40 år, og
uten at Solfrid ante noe hadde
mannen og dattera planlagt
overraskelsesparty for henne
på Essential MC. Da dagen for
bursdagen opprant ble Solfrid
hentet, fikk bind for øynene og
kjørt dit festen skulle være. Inne
på lokalene ble hun tatt med
bort til noe som føltes mykt mot
hendene. da hun begynte å ta
vekk pleddet og kjente på det
som sto der, skjønte hun hva det
var. Da kom tårene, gledestårer
vel å merke. Hun grein så mye
at hun måtte gå seg en tur. Da
det verste av tårer var tørket,
måtte vidunderet tas skikkelig i
øyesyn, og den var akkurat så tøff
som hun husket. De hadde tatt
med kjøresko, så hun skulle få en
prøvetur. Dermed fikk hun også
prøve å kicke den i gang. Hun
klarte å starte den, og den lille
prøveturen var helt fantastisk.
Ut på tur
Dagen etter hadde de planlagt
tur til Winos Crew på Hadeland.
Det ble en bensinstopp på
Gjelleråsen. Og da Solfrid var på
veien med 40-årsgaven etter å ha
fylt opp tanken, hylte hun så høyt
at hele Gjelleråsen hørte henne.
- Det var en fantastisk følelse,
forteller hun.
Hun har øvd litt på kicking, for
alle som har en eldre sykkel vet
at hver sykkel har sin prosedyre,
som må følges om man skal få
start. Solfrid får ikke med seg all
verden på den, men gubben har
sykkel som han kan pakke på,
så det ser hun ikke på som noe
stort problem. Med en pakksekk
hun fester på gaffelen, får hun
med det viktigste.
Solfrid forsikrer om at denne
sykkelen blir aldri solgt.
- Jeg har funnet «min» sykkel, og

den skal jeg beholde, sier hun.
Vinteren etter at hun fikk den
ble brukt i garasjen, for å lære
seg å vedlikeholde den. For en
gammel sykkel som brukes, må
også vedlikeholdes. Jan Åge har
peiling og mye å lære bort. Og de
har innredet verksted i kjelleren
hjemme, så det blir enkelt å pusle
der om kveldene.

- Fordelen med å ha gammel
sykkel er at man aldri vet hva
som skjer, det kan bli noen
grøftekantopphold, men det
er jo det som blir til de beste
historiene, sier Solfrid og ler.
Vi er nok ingen touringbikere
hverken jeg eller Jan Åge. Når

Solfrid, som er 1,60 høy og veier
50 kilo skal starte sykkelen, blir
det alltid litt publikum. Mange
blir imponert når hun kicker den
i gang.
- Da er tilfredstillelsen desto
større når den starter lett, sier
hun.
Solfrid kler bobberen godt.

Vet aldri hva som skjer
Sportsteren ble solgt, og nå
kjører begge chopper. Det ble
ingen lange turer i fjor, siden de
har brukt tida til flytting, og mye
har skjedd. Men denne sesongen
skal hun nok ut på tur, både alene
og sammen med mannen. Solfrid
har siden 2013 vært medlem
i Chromed Horses HD MC,
som er en jenteklubb, der tre av
medlemmene er fra Gran og to
bor i Oslo. Så denne sesongen
blir det nok noen turer med
denne gjengen.
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Solfrid med drømmesykkelen.
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Tekniske detaljer:
Eier: Solfrid Forr
Bygd av: Kenneth Laurendz – Deathtrap
Customs
Årsmodell: 1960
Type: Pan/Shovel
Motor: 1960mod Panhead med Shovelhead,
Stroker.
Gearkasse: 4-Speed, Komplett Andrews
innmat.
Primær: 1-1/2» BDL belt drive, modifisert.
Forgasser: S&S Super E

Tenning: Mallory elektronisk fordeler
Eksosanlegg: 2:1 oem type, modifisert.
Eksosventiler: Manley overdim innsug og
eksos.
Ventilløftere: Mekaniske
Clutch: Bdl Kevlar, modifisert
Ramme: Jammer – 33 grader – 0 Strech –
0 Blackbone.
Krone: Fra en 2005 Superglide, modifisert
Gaffel: Smalfront 39mm, modifisert
Styre: Biltwell Low Drag
Dekk foran: 3.00x21 Avon Speedmaster

Dekk bak: 5.00x16 Avon Safety Milage
Forskjerm: Nei
Bakskjerm: Laget av bygger
Lykt foran: Bates 4,5”
Lykt bak: LED Malteze
Bremser foran: Harley Davidson 4-stemplet
Bremser bak: Mekanisk trommel
Tank: Smal Mustang med DTC tanklokk
Lakk: Roger Krav / Pål Steenersen
Sal: Rich Phillips.

Annet:
Opprinnelig sykkel ble kjøpt av Brommer’n – Hvil i fred. Ramme kjøpt på Conan swap meet av Espen Grøstad.
Motor ble overhalt av bygger og noe trimmet. Splittede rockerbokser og utvendig oljerør for estetikkens skyld. En one kicker. Sykkelen ble
bygd gjennom to vintre og finjustert til en «one kicker» over et par somre.
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Da Terje Rekkebo fra Stjørdal importerte
en småskadet 2001 modell Dyna fra USA,
var planen å sette den i stand og selge
den. Men underveis ble planen endret.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Stempel Media
Opprinnelig skulle han bygge den
i Sons Of Anarchy-stil. Men etter
å ha sittet og titta litt på nett,
fikk Terje en ny idé. For når Terje
bygger noe, bruker han nettet
som inspirasjon. Han hadde sett
en del scramblere, men de fleste
var bygget på japsesykler, og det
fantes bare noen få Harleyer i
denne stilen. Og dette var helst
sportstere.
- Jeg har ikke sett denne stilen
på en Big Twin før. Derfor var
det scramblerlook jeg ville gå for,
forteller han.
Allsidig
Terje er en allsidig mann, og han
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har kunnskaper innen alt fra
snekring, mekanikk, sveising, som
kranfører og han har også jobbet
i barnevernet. Til daglig driver
han selvstendig, og leier ut sine
tjenester til diverse firmaer.
- Jeg er som poteten, og kan
brukes til det meste, sier han
og ler.
Terje kommer opprinnelig fra
Frosta, og han var bare ni år da
han fikk sin første moped. Da
han ble 18 var lappen for tung
motorsykkel i boks. Sin første
H-D, en Sportster fikk han i
1994, og siden den gang har det
gått kun i Harley. Han er også
medlem i Knights MC Stjørdal.
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Bulkete og stygg
I klubbhuset har Terje sin egen
krok der han bygger sykler, og
her har han laget og modifisert
mye av delene til scrambleren.
Sykkelen hadde vært på siden
etter at den amerikanske eieren
kjørte på et rådyr, og den var
både bulkete og stygg. Men
det var ingen større skader på

den og ramma ble levert inn til
oppmåling for sikkerhets skyld.
Alt ble funnet i den skjønneste
orden. Felgene er av nyere Dyna
da han måtte opp fra 16” til 17”
for å finne grove nok dekk.
Håndbanket tank
På scrambleren valgte Terje en
dished-tank. Det vil si at sidene

Bo i garasjen, med redaktørens assistent, Åshild.

I riktig element.
på tanken buler innover, i stedet
for utover. For å lage en sånn
tank, kutter man vanligvis av
sidene på tanken og bytter side.
Så skal den formes til og sveises
sammen igjen. Terje gjorde
dette på sin egen måte. Han
håndbanket den til riktig form
med en plastklubbe. Deretter
ble den sparklet og pusset.
Bakskjermen har han tilpasset av
et emne. Det ble mye frisering og
sveising før han fikk den som han
ville. Forskjermen er fra en V-Rod
og den ble også modifisert for å
passe på sykkelen.
Godkjent med glans
Gaffelen er original, men han har
pulverlakkert den og dreid nye
hylser til den. De tøffe taggete
fothvilerne er også Terjes verk.
De gjør at beina sitter godt
fast på de når han kjører. Han
har slike på alle syklene sine,
for det funker fjell forteller
han. Bremsene er de originale,
og han har satt på progressive
dempere, som er både hardere
og lengre enn de originale.
Dette for at sykkelen skal være
bedre egnet for røffere bruk.
Lystgasspatronen, eller artigassen
som han har kalt den, er bare
Progressive dempere.

Tagger på fothvilere for bedre feste.
til pynt. Forlykta har han kjøpt
på nett, og den passer godt inn
i den røffe stilen med netting
foran. Eksosanlegget måtte også
modifiseres en del, før han følte
det passet på sykkelen. Hos
biltilsynet gikk sykkelen gjennom
med glans, og biltilsynsmannen
som prøvekjørte den var
imponert over hvor god den var
å kjøre.

Oslotur
Etter en stund mottok han
invitasjon og fikk dekket både
hotell og reise til Oslo. Det ble
ingen premie der ,men han fikk
mye oppmerksomhet.
- Det var kjempeartig å være
med. Jeg fikk mye ny inspirasjon
og ble kjent med mange kjekke

byggere og annet folk, forteller
han.
På mitt spørsmål om
scrambleren er til slags får jeg
det svaret som bikere gjerne gir.
- Alt er til salgs, om prisen riktig,
sier Terje og humrer.
Vi gleder oss til å se mer fra
denne kreative trønderen.

Signert.

Tøffe fothvilere,

Omlakkert
Bygginga av sykkelen foregikk
vinteren 2016 – 2017, og den
første utgaven av den var ferdig
til vårmønstringa i Trondheim i
2017. Da hadde den grå motor
og resten av sykkelen var lakkert
i streetcamo. Der fikk Terje
premie for sykkelen, men selv var
han ikke helt fornøyd. Dermed
ble hele sykkelen plukket ned
og lakkert på nytt. Motoren ble
pulverlakkert svart, og deksler
og andre motordeler fikk en
rustaktig matt farge. Tank og
skjermer er sort, men med
innslag av brunt. Med dette
resultatet ble han såpass fornøyd,
at han slengte inn en søknad om
å stille den ut på Oslo Motor
Show.
Artigassen er bare til pynt.
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Scrambleren på Oslo Motorshow.
Scrambler
Scramblerstilen var i 2017 en av de største ”nye” motorsykkeltrendene, og et stort antall motorsykkelprodusenter valgte å produsere
sin egen versjon av disse syklene, som er bedre egnet til røffere kjøring. De er tøffe, strippet for unødvendige deler, har høyere dempere,
grove dekk med solide eiker og et høyt eksosanlegg for god bakkeklaring. Det hele begynte som det gjerne gjør, hos de private byggerne.
Scrambleren er ikke noe nytt fenomen. Den har sin historie fra sekstitallet og enda tidligere og det hele er litt som med caféracere. I klubbene
rundt om bygde eierne om sine brukssykler til å yte enda mer når de kjørte løp. Der en fører av en caferacer brukte veien fra kafé til kafé,
kjørte føreren av scrambleren korteste vei mellom to punkter, om det så var over jorder, bekkefar og gjennom gjørme og ulendt terreng, for
så å kjøre sømløst tilbake på veien igjen. Stilen utviklet seg gjennom flere tiår, men da motocross-sporten bredte om seg, og produsentene
begynte å lage spesielle sykler til terrengkjøring, ble scramblerstilen mindre aktuell og døde til slutt ut. Men nå er den tilbake for fullt og i vår
tid er scrambleren laget mer som et nostalgisk glimt fra fortiden. Den har moderne egenskaper og er laget mer for det estetiske, enn for å
kjøre offroad.
• Luftavkjølt en- eller tosylindret motor
• Høyt monterte eksosrør for god bakkeklaring
• Grovmønstrede dekk på kraftige eikehjul
• Doble bakre støtdempere
• Et kort, polstret sete
• En mindre enn vanlig tank
• Mini-målere og en liten frontlykt
• Strippet utseende

Teknisk skjema:
Eier: Terje Rekkebo
Bygger: Terje Rekkebo
Årsmodell: 2001
Type: FXD
Motor: 1449 ccm
Girkasse: original
Forgasser: original
Tenning: original
Eksosanlegg: Customisert/bygd av eier
Clutch: original
24

Ramme: original
Styrekrone: Custom Speed
Gaffel: Original, men pulverlakkert av
eier. Samt dreid hylser mellom øvre og
nedre krone
Styre: Kjøpt på nett
Dekk foran: 120-70-19 Continental
Dekk bak: 170-60-17 Pirelli
Forskjerm:V-Rod (customisert av eier)
Bakskjerm: Kjøpt emne og sveiset og
friserte mye
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Lykt foran: Kjøpt på nett
Bremser foran: original
Bremser bak: original
Sal: LePera
Tank er i utgangspunktet original men
er håndbanket av eier, sparklet av
kompis Stig Myran og lakkert av eier.
Alt av pulverlakk og vanlig lakkering er
utført av eier.

Nordic Run 2016 på Sognefjellet.

Nordic Run starter i år på Island. Etter
ei uke på islandske veier, går ferden over
til Danmark for noen dager der. Her
kommer en oversikt over ruta på den
Norske delen, som starter i Langesund og
blant annet går gjennom Telemark, som
er kjent for sin flotte natur og morsomme
motorsykkelveier. Dette må du ikke gå
glipp av.
Tekst: Kai Hugo Lund.
Første etappe
Følget, som etter Island har
kjørt noen dager i Danmark,
ankommer Langesund med
båt mandag 9. juli. Båten
ankommer Langesund klokka
13.30 på Fjordlinje kai. Avgang
fra Langesund er klokka 14.00.
Ruta går derfra mot Porsgrunn,
gjennom Skien,Valebøveien og
til Notodden. Her blir det en
pause ved Heddal Stavkirke.Vi
kjører videre forbi Rjukan og like
før Rjukan passerer vi Vemork
kraftstasjon, som er kjent for at
tyskerne produserte tungtvann
her under andre verdenskrig

men vi tar en stopp hos Rjukan
MC klubb på Rjukan, som er
Norges eldste mc-klubb. Her får
vi mulighet til å kjøpe grillmat til
middag. Så samles vi på campen
igjen. Det er mye historie i
området, sjekk linker nederst i
artikkelen.
Andre etappe
Tirsdag morgen klokka 8.45
kjører vi til Vemork for en
omvisning på cirka en time.

Omvisningen begynner klokka
9.00. Det skal være mulig å
kjøre opp til hovedbygningene.
Pris pr pers er kr. 90,- Cirka
klokka 10.00 starter vi på andre
etappe mot Leira og Valdres.Vi
passerer Rjukan sentrum, og
kjører på østsiden av Tinnsjøen
over Bolkesjø mot Kongsberg.
Videre går veien mot Vikersund
og opp langs Krøderen, Flå og
opp Hallingdal mot Gol. Dagen
ender på Leira ved Fagernes som

Redaktør og President besøker Helvete i 2013. Foto, Åge Stavsøien.
og at Kompani Linge sprengte
anlegget i en sabotasjeaksjon.
Tinn
Dagens mål er Tinn og vi skal
bo på Tinnsjø Kro og Camping.
Vi satser på å ankomme dit
cirka kl. 16.00. Her har vi ordnet
spesialpriser på campen og pris
per telt er kr 150,- Ønsker noen
hytte, må dette bookes direkte
med Campingen på +47 467 73
315.Vi installerer oss på campen,
og deretter kjører vi mot
Gaustabanen, der det går heis
inni fjellet opp til Gaustatoppen.
Etter dette kjører vi tilbake,
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etappens mål. Der skal vi bo på
Leira Camping og Hyttesenter,
som har tlf +47 61 36 10 00 for
eventuell bestilling av hytter. Her
er vi invitert til Winos Crew MC
Valdres for grilling og hyggelig
lag på kvelden. Klubbhuset
deres ligger i gangavstand fra
campingen.
Tredje etappe
Vi kjører fra Leira klokka 9.00
onsdag morgen mot Beitostølen,
langs Sjoavassdraget og til Sjoa i
Gudbrandsdalen.Videre går turen
opp mot Skåbu der vi hilser på
mc-klubben Tu55, som har vært
medarrangør på våre treff i

Espedalen i flere år. I Espedalen
blir det et stopp i Helvete.
Helvete er et gjel* som ligger
ved sørenden av Espedalsvatnet
i Gausdal kommune. Her finner
man Norges største samling av
store jettegryter. De største
er opptil 50 meter dype og
20–30 meter brede. Det er laget
stier og trapper, slik at man kan
gå ned dit og ta dette i nærmere
øyesyn. Navnet «Helvete»
kommer av at gjelet var vanskelig
å passere med hest og slede på
den tiden det var gruvedrift i
Espedalen.Vel ute fra Helvete
kjører vi ned mot Gausdal og til
Tretten i Gudbrandsdalen, hvor

vi overnatter på Tretten Kro og
Motell. Tlf. +47 61 27 63 21
Fjerde etappe
Torsdag morgen er det avgang
fra Tretten Kro og Motell klokka
9.00 og vi følger E6 ned mot
Lillehammer. Deretter kjører
vi inn på fv. 213 på østsiden
av Mjøsa mot Moelv.Vi kjører
gamleveien via Brumunddal
og kommer inn på rv. 25
mellom Hamar og Elverum. I
Elverum kjører vi inn på rv. 2
som går langs Glomma ned
mot Kongsvinger. Her blir det
stopp på Kongsvinger festning
med omvisning.Videre kjører

vi mot grensen på Morokulien,
og inn i Sverige. Nordic Runstafettpinnen overleveres til
H-DCS og deres Roadcaptain
der. Deretter går ruta igjennom
Sverige, og inn i Finland, og
kjenner vi finnene rett blir det et
topp avslutningsparty der.
For å se kart og følge ruta i de
andre nordiske landene, se på
Nordic Run sin hjemmeside,
www.nordicrun.dk
Tlf, Roadcaptain Norge:Vidar
Opheim: +47 970 73 804

Vemork.

Vemork kraftstasjon.

Nordic Run 2016.Over 40 deltakere klare for start fra Tretten.

I Helvete kan du se Imponerende kunstverk laget av naturen.

Linker:
http://www.tinnkro.no/
http://www.tinnkro.no/forside/camping
https://www.visitrjukan.com/
https://www.visitrjukan.com/severdigheter/gaustabanen
https://nia.no/en/vemork/
https://www.visitrjukan.com/en/attractions/vemork
https://www.visitrjukan.com/en/attractions/the-heavy-water-war2
https://www.visitrjukan.com/severdigheter/m-f-storegut-rjukanbanen
http://www.helvete.info/
https://no.wikipedia.org/wiki/Kongsvinger_festning
* Gjel = trang, vill fjellkløft; renne eller dyp fure etter jordskred.
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HYDRA MC

PROUDLY PRESENTS

15-17TH OF JUNE 2018
FRIENDS ONLY - BAR

GRILL´N´PIZZA - ROCK´N´ROLL

Middagstid.

Antallet deltakere som har kjørt
motorsykkel til First Run på Røros har
sunket jevnlig de siste årene. I år var
første året at ingen kom på to hjul. Mer
bekymringsverdig er det at antallet
bobiler har økt for hvert år.
Tekst/foto: Elin Bakk

Om det er stigende alder
og behovet for mer komfort
som har tvunget frem denne
situasjonen for våre medlemmer
er uvisst. Men bobiler eller ikke,
et meget hyggelig treff ble det
uansett. Og det er da enda en
trøst at antallet som sover på
madrasser inne på samfunnshuset
på Sundet, ennå er høyere enn
antallet bobilister. Og for å
presisere, jeg har ingen ting i mot
bobiler. Men det er tydelig at noe
skjer, og som god undersøkende
og kritisk journalist må jo dette
nevnes.
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Martna og pølser
Allerede tidlig fredag kom
det mye folk, og den første
bobilen var på plass torsdag
kveld. Og siden ingen kom på
motorsykkel, kom de fleste i
bil, noen i bobil som nevnt og
noen med tog. Anne Minne
hadde tatt fly, siden hun kom
helt fra Sørlandet. Siden mange
ankom tidlig, ble det en tur ned
på Rørosmartnan allerede på
fredag. Og som sauer som følger
samme sti, havnet vi som vanlig
i Skanckekjelleren. Her var det
høy begerføring, og kjentfolk som
vanlig. Men av hensyn til sjåføren
(undertegnede) ble vi ikke så

Nr. 2 - 2018

lenge der. Det var jo i Sundet
det skulle foregå. Fredagskvelden
ble det servert pølser av
president og kasserer. Det var
gjennomgående god First Run
stemning og kvelden ble til natt
før de siste gikk til ro.
Selv tok jeg tidlig kveld, men
klarte å holde ut til midnatt. Og
da ble det som seg hør og bør
bursdagssangen sunget til stor
Trivsel med gode folk.

glede for de to bursdagsbarna.
For Rune Skanke hadde også
bursdag på samme dag som
meg. Forsangeren, en hyggelig
herremann fra nordre deler
av Trøndelag, fremførte
bursdagssangen stående oppe på
bordet. Og slikt er det ingen som
sier noe på, vi var jo på First Run.
Det er alltid gøy å ha bursdag
her.

rette klarte vel alle lagene.
Førstepremien, som var ei flaske
Whisky, havnet på laget til Aron,
hvor også jeg var. Uflaks at jeg
ikke drikker whisky da. Og siden
det allerede hadde blitt sent på
kvelden, tror jeg ikke resten på
vinnerlaget klarte å drikke den
opp heller. Det er vel heller ikke
så smart når det er blitt sent
på lørdagsnatta og folk skal bli
kjørbare igjen på søndag.
Hjemreise
Søndagen opprant med frokost
og det som alltid er stusslig etter

Høy ulveskinnsfaktor i Kjerkgata denne dagen.

Sodd og sterkøl er aldri feil.
Frokost og kake
Lørdag opprant med fint vær,
knapt ti minus ute, inne durte det
i ovnen, det var frokostbuffé som
vanlig og nydelig god kaffe. Det
som var litt mer uvanlig, var at
det var kake etterpå. Eva hadde
tatt med seg Kvæfjordkake, for
å hedre oss som feiret bursdag.
Etter at frokosten og kaka var
fortært, dro folket litt om litt ned
til sentrum for å gå i kø, stå i kø
for å få bord, stå i kø for å kjøpe
mat og drikke, og til slutt står
man i dokø. For det er ulempen
med Rørosmartnan. Det er kø
over alt. På den annen side er det
topp stemning og mye hyggelige
folk. Bordet vårt i kjelleren var
opptatt da vi kom, men etter en
stund ble det ledig, og folket som
var spredt rundt i lokalet storma
ned trappa. Det blir ikke skikkelig
stemning før vi sitter på plassen
vår.
Sodd og kake
Det fine med å sitte der hvert år
er at andre Harleyfolk vet at det
er her vi sitter, og det kommer
alltid mye kjentfolk innom.
Deriblant gammelkassereren,
Øl og fliring på Skanckekjelleren.

ei sånn helg. Å forlate denne
trivelige gjengen. Men det var
ingen vei tilbake.Vi hadde bare
leid huset for denne helga, og
det var tid for å pakke sammen
sakene sine og starte på veien
hjemover. Det positive er at man
hadde fått nye gode minner, var
støl i magen etter all fliringa og
en trøst er det jo at det bare er
et lite år til neste gang. Og man
vet jo at når First Run er ferdig,
er det bare noen små måneder
til vi kan treffes på veien og ved
et leirbål rundt omkring.Vi ses
folkens. Takk for meg.

Kjell Lindberg og hans frue
Tove, som har en fortid på
medlemskontoret. Her kom og
gikk folk jevnlig og her holdt vi
oss mer eller mindre til det var
tid for å dra opp i Sundet for å
spise Trøndersodd. Der hadde
de litt mer kondisjonerte av
oss en egen lite aperitiffstund,
der de testet ut diverse oster
med merkelig odør, men som
ifølge de impliserte hadde god
smak. Selvfølgelig servert på
Gjendekjeks. Gode tradisjoner
skal man ikke kimse av. Tar jeg
ikke helt feil, var det nok også en
flaske portvin på bordet. Etter
soddet kom det enda en kake på
bordet, som Runes bedre halvdel
hadde med.
Deklamasjoner og Quiz
Siden var det deklamasjoner
og selvfølgelig en Quiz, som
alltid skaper stort engasjement.
Spørsmålene var særs
vanskelige i år. Hvem vet vel
hvilke kommuner som grenser
mot Røros, hvilke kommuner
svenskegrensa ligger mot og
hvor lang Glomma er? Ingen
fikk alle rett i alle fall. Men noen
Gode folk inantfra.
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Rune hadde også bursdag på lørdag.

Og Rolf styrte som vanlig på
kjøkkenet.

Litt mat må man også ha.

Humøret er alltid på topp på First Run.

Kakespising.

Fin stemning på
fredag også på
Skanckekjelleren.

Eva i siget.
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Folket koste seg.

17. Mars kjørte jeg sammen med Old
Timers MC ut til Skallebank MC for å feire
deres 10 år jubileum. Gave var medbrakt,
samt riktig godt humør.

Bare blide fjes og se.

Tekst/foto: Anne Grethe Klungervik
Google fant veien for oss, så vi
kjørte rett på klubbhuset. Det
var stinn brakke da vi ankom, og
to blide Skjoldmøyer tok imot
oss. De sørget også for at vi fikk
kjøpt oss bonger. Tore Linge
kom og han fikk overrakt gavene
i anledning jubileet. Jan Sivert var
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smilende blid, og jeg fikk stjålet
meg til en klem av Cola Kåre.
Tiden går alltid alt for fort når
man har det trivelig med gode
venner. Det er flotte lokaler
de har fått på Ask, og jeg håper
på en omvisning ved en annen
anledning.
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Det var stinn brakke og høy stemning i lokalene.

Publikum reagerte på musikken med både
luftgitar og heftig rocking foran scenen.

Tradisjon tro ble det arrangert natte
rangel hos Villsvin MC på Elverum i
starten av mars. Festen er offisielt på
Lørdag, men noen av gjestene var tidlig
ute, så det hele startet så smått på
fredag.

Electric Ladyland.

Tekst/foto: Kent Roger Enoksen
Fredagen er ofte vel så trivelig,
siden det er litt roligere da og
man får litt bedre tid til å skravle
med gamle venner som så smått
hadde våknet fra vinterdvalen.
Lørdagen kom, gjestene ramlet
inn og prospekt Knut kjørte ivrig
glade festdeltagere fra respektive
hoteller og hjem og lokalet fyltes
fort opp.

og det var full gass med gode
toner og det fyltes fort opp foran
scenen. Over 20 klubber fra nær
og fjern var innom i løpet av
kvelden/natten og det var mange
fornøyde gjester som etter
hvert ble kjørt tilbake til sine
respektive overnattingsplasser.
Festen pågikk i god ånd ut i de
små timer og det ble en utrolig
vellykket start på sesongen.

Litt utpå kvelden gikk Electric
Ladyland fra Solør på scenen
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Lokalende fyltes opp ut på kvelden.

Glade trøndere.

Rock’n roll.

Både Odal og Ålesund var representert.
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Spilleglede.
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© Åsmund Lindal

Hvor er du fra, da?

Fra Naustdal, så klart. Men har også vært en snartur
i Texas, New Mexico, Arizona og California. Bare for å
lukte litt på den store verden. Men identiteten har jeg
i behold: Merk hovedverbet: «Skipa»! Ikke «grunnlagt»!
Samme sykkelen sett fra to kanter, med ekte hvit
«pottehjelm» på styret.
Fra H-DOCN-treffet i Espedalen i 2013.
HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok»
med skråblikk på alle oss som kjører HD.
Galleriet viser bilder tatt gjennom flere år på
tur og treff. Husk bare at alt i denne spalten
presenteres med et smil og i beste mening!
Åsmund Lindal
HDOCN-medlem siden 1987.
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Hei. Da sitter jeg jammen her og
skriver noen ord igjen. Tiden går
fort og det føles godt når man går
og venter og vet at det nærmer
seg tiden man kan få sykkelen ut på
veien igjen. Sørpå er vel sesongen
godt i gang når dette leses i slutten
av april. Og da er det nok ikke så
alt for lenge til vi her nord også er
i gang. Her oppe er det vel bare å
pakke og sette kursen sørover mot
Super Rally når snøen er borte.
Siden sist har styret og
distriktskontakter vært på
styremøte med DK-samling. Dette
er ett av to møter i året styret har,
der vi møtes fysisk. Ellers foregår
det meste på web.Vi valgte også
i år å involvere DK-ene.Vi følte
vi fikk et godt møte og nye og
kreative ideer kom frem. Derfor
vil vi heretter satse på å kunne
samles alle sammen én gang i
året fremover. Ellers har vi også
gjennomført årets første treff,
nemlig First Run på Røros. Rundt
30 personer møtte til en sosial helg
der. Stor takk til primus motor Rolf
Ophus, som år etter år sørger for
at vi kan komme tilbake.
Vi er også i full gang med å
planlegge treffet på Tretten. Som
jeg har skrevet før er det i år slik
at vi ikke kan ha hele plassen for
oss selv. Det kommer til og være
et bilentusiast-treff på området
samme helg. Det må vi klare å
løse, og kunne omgås sammen.
Hadde vi samlet flere hadde vi
kunne leid hele området. Men
som situasjonen er blir vi for få
deltagere til det. Overnatting under
tak er fullbooket allerede, men
det er
teltplasser igjen. Håper det blir en
fin helg og at vi ser mange nye og
gamle medlemmer der.
Ellers jobber vi stadig med Nordic
Run. Det starter 26. juni med en
uke på Island. Den 9. juli ankommer
følget til Langesund med båt.
Herfra går ruta til Rjukan.Vi jobber
med å få til at vi kan ta toget opp

til Gaustatoppen, det tror jeg kan
bli en flott opplevelse, om det går
i boks. Følg med på Facebook og
Websida vår for oppdateringer
om dette. Overnatting blir på
campingen på Rjukan og vi tar
en tur opp til Vemork på tirsdag
morgen, før vi kjører videre til
Valdres. Der overnatter vi på
campingen på Leira utenfor
Fagernes. Så går turen over
Valdresflya, via Gudbrandsdalen,
med overnatting på Tretten. Siste
dagen på den norske etappen går
via Elverum til Kongsvinger. Her har
vi arrangert så vi får kjøre inn på
Kongsvinger festning, der det blir
lunsj. Etterpå går turen til grensa på
Morokulien, og her skal svenskene
ta over stafettpinnen. Jeg tror det
blir en fin rute her hjemme og litt
opplevelser for enhver smak. For å
se ruta gjennom Sverige og videre
til Finland, se på www.nordicrun.
dk I Finland blir det hele avsluttet
den 20. juli. Og husk at på Nordic
Run kan du kjøre hele, eller deler
av ruta, etter hva som passer for
den enkelte.
Ellers vil jeg oppfordre dere
til å kontakte styret eller din
nærmeste distriktskontakt.Vi som
styrer organisasjonen ønsker
tilbakemelding på hva vi kan gjøre
for at H-DOCN skal bli en enda
mer attraktiv klubb for deg. Det
være seg angående våre treff, hvor
de skal plasseres geografisk og om
det er andre ting vi bør tenke på
når det gjelder aktiviteter. Norge
er et langt land, og det er ikke
enkelt å favne alle.

Du vet at det nærmer seg
sesongen, når det begynner
å komme henvendelser om
å få sydd på nye merker på
vesten. Nå er vel store deler
av sykkelparken ute av dvale og
mc-folket våknet til liv. I disse
dager er det en vårmønstring
et sted nær de fleste av oss,
bortsett fra i Hammerfest hvor
den av en eller annen grunn
er en måned senere. På disse
kan vi stolt vise frem våre
vakre kjøretøy. Mange steder
arrangeres motorsykkelens dag
i etterkant av vårmønstring og
H-DOCN markerer seg der vi
har mulighet og ressurser til
dette.
Denne sommeren tenker jeg
blir fantastisk med blant annet
Island som en del av Nordic
Run. I skrivende stund har jeg
et håp om å kunne delta på
denne turen, men vet ennå ikke.
For de som har muligheten,
ikke nøl. Men bli med på denne
fantastiske opplevelsen sammen
med kanontrivelige folk.
Vil også trekke frem Harstad
MC sitt Nord-Norge Treff
som i år er det 40. i rekken og
som også er årets Norgestreff.
Et meget velsmurt og trivelig
treff med fantastisk treffplass
i folkeparken midt i Harstad
sentrum.
Det er en del klubber som
jubilerer i år. Av det som er

trukket frem av DK-ene er det
alt fra 10 til 40 årsjubileum.
Dette står det respekt av og
alle i nærheten av jubilerende
klubber oppfordres herved til
å støtte opp om disse og dra
på fest.
Jeg vil så benytte anledningen
til å oppfordre alle våre
medlemmer til å reklamere
for H-DOCN. Hvis alle klarer
å verve ett medlem, så er vi
plutselig dobbelt så mange.
Trekk frem fordeler som hjelp
langs veien, muligheter for
overnatting over det ganske
land, et flott blad og ikke minst
alle de fine folkene som allerede
er medlemmer og som er
utrolig inkluderende overfor
nye medlemmer. En fin måte å
komme inn i et miljø på.
Til slutt vil jeg slutte meg
til Anton sin advarsel om
løsgrusen som har en tendens
til å være tilstede i veikanten
så tidlig i sesongen. Og så vil
jeg ønske alle dere der ute
en minnerik sommer med
sol, kjøreglede, gode venner,
nye venner og opplevelser vi
kan snakke om når vinteren
kommer.
Til neste gang, kjør vakkert og
vær trygg.
Nina

Da ønsker jeg dere velkommen til
Internasjonal Rally og årsmøte, og
noen av dere ser jeg sikkert før
den tid. Det kommer jo et HarleyCruise snart.
Kjør vakkert, så sees vi plutselig.
Vennlig hilsen
Vidar Opheim
President
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei der. Ja nå er det vel mange der
ute som er superklare for en ny mcsesong og noen har kanskje allerede
startet sesongen. I skrivende stund er
vi litt i sjokk her oppe i nord, for etter
ca 2 1/2 måned uten nedbør, så klare
vår herre å tilgodese oss med enorme
mengder på bare noen få dager.
Heldige oss.
Men nok om det, nå handler det
om mc-sesong og fine turer og treff
sammen med kjente og noen ukjente,
og det er tid for bygging av nye
relasjoner. For et fantastisk liv vi har .
I år er det flere fine happeninger her
nord, jeg tar med noen av de. Som
tidligere skrevet meld gjerne til meg
om du vet om noe, så vi kan få det
med her i spalten. I Tromsø arrangerer
Tromsø Motor Open House 28. april
og da blir det barheng på kvelden hos
H-D garasjen.
I Harstad kjører de Hinnøya rundt 12
mai. Jeg har personlig ikke fått med
meg dette, men ryktene sier at det er
en fantastisk flott tur og er for alle mcentusiaster. I år er det også Norgestreff
i Harstad 14. -17. juni, i regi av Harstad
MC, som også har sitt treff nummer
40 i 2018. Vel verdt å få med seg.
3.-5.august arrangeres ”7th Arctic
H.O.G. rally 2018 ved butikken til
Harley Davidson Nord-Norge i
Ballangen. 13.-15.august inviterer
H-D garasjen i Tromsø til RTTAF i
Nordkjosbotn i Balsford. Et treff de
fleste kjenner til og for dere som
ikke her vært der anbefales det
sterkt å ta turen dit. 24.-26. august
er det happening for H-DOCN sine
medlemmer i Skatvik på Senja. Mer
info om dette kommer senere.
Ha en super mc-sesong.
Klem fra DK Laila

over hele fjøla. Her i Hammerfest
arrangerer Hammerfest MC
vårmønstring for motorsykler og
veterankjøretøy lørdag 2. juni. Vi håper
i det lengste at værgudene er med oss,
slik at vi slipper å fryse ræva av oss.
Planen er at vi blir stående i sentrum
noen timer før vi kjører parade
gjennom byen et par runder og ender
opp på klubbhuset for kaffe, kaker og
litt mat. På kvelden blir det fest med
alle rettigheter. Håper at flest mulig vil
møte opp slik at vi får vist frem alt vi
har av kjøretøy...
Ellers håper jeg at dere alle får en
super start på sesongen og husk å
ta det med ro til du har ristet av deg
vinterrusten.
Ha en deilig vår videre.
En våryr og skjeggete hilsen fra
Bukkeskjegg

Distrikt 2:
Nordland

Vil du bli ny DK her?
Ta kontakt med
dk-sjef@h-docn.no

Distrikt 3:

Distrikt 4:

ANTON FAGERHOLT

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

Trøndelag

Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
Våren er straks her. De første
turene er kanskje allerede unnagjort.
Vinteren har vært den kaldeste og
mest snørike i manns minne. For å
dempe abstinensen har det for min
egen del blitt en del snøskuterkjøring.
Deilig følelse det også å peise på
innover snødekte, urørte vidder i
Øst-Trøndelag. Det vekker den samme
frihetsfølelsen man får når man legger i
vei etter landeveien på en Harley.
Vårmønstringene blir å stå i kø utover.
BikeFest ved Trondheim spektrum
27.mai blir helt sikkert et minneverdig
arrangement der mange kan møtes
fra både fjern og nær. Utstilling og
premiering vil det bli. Felleskjøring fra
Verdal (Verdal båt, scooter og MC)
kl. 10.00, og fra Børsa kl. 10.00 og fra
HD-Trh på Sluppen kl. 10.00. Mange vil
treffes for første gang denne sesongen.
Av den mer lokale varianten har vi
vårmønstring i Åsvegen på Skogn
10.mai. Custom Cowboys arrangerer
også i år vårmønstring på Steinkjer
26.mai. Her vil det bli mulig å
prøvekjøre de nye HD-modellene.
Mange av oss her i Trøndelag bor ved
en fjord; Trondheimsfjorden. Denne
har vi tradisjon for å kjøre rundt,
spesielt i starten på sesongen. Riggen
MC bruker hvert år å arrangere
en slik kjøretur, med påfølgende
fest i klubblokalene på Sluppen. For
oss som bor i den nordre delen av
Trøndelagsfylket, er det fristende
å minne om at Beitstadfjorden er
innerste del av Trondheimsfjorden, og
at for å kunne si at du har kjørt rundt
Trondheimsfjorden også må kjøre
rundt denne (+ ca. 10mil).
Supe-(r) Rally i Polen kan også være
en skikkelig flying-start på sesongen.
Der skjer det i byen Bydgoszcz, som
du ikke må be meg om å uttale.
Dersom jobb og andre forpliktelser
ikke tillater langturer så tidlig i
sesongen, kan det være mulig å ta
direktefly til Gdansk fra Værnes.
Sørg nå endelig for å ta hensyn til
at det er løsgrus på asfalten tidlig i
sesongen. Vi har ingen å miste! Ha en
fin sesongstart. Vi sees!

Møre og Romsdal

Snart vår.
Snart muligheter for å ta fram
jernhesten.
Snart klar for ny sesong.
Snart...
Hvis jeg holder ut da.
Jeg har slitt med nakkesmerter etter et
prolaps i nakken i vinter så det spørs
om jeg egentlig er klar. Vi får se. Det
står i alle fall ikke på viljen. I vår har jeg
tenkt til å være med på mye. Når dette
leses har jeg alt vært på Harleycruiset
som går til Kiel. Det har jeg aldri vært
med på før, så det gleder jeg meg til.
Siste helga i april er det vårsleppet til
Twin Riders i Sykkylven. 1. Mai er det
vårmønstring i Fosnavågen. Vi skal dra
en gjeng fra Sykkylven den dagen, det
er bare å henge seg på. 19. mai er det
motorsykkelens dag i Ålesund. Dattera
mi vant pris for fineste lettvekter i fjor,
det var gøy. vi skal dit i år også. Tidlig i
juni arrangeres ”Torden mellom fjord
og fjell” igjen. Ruta er ikke helt stipla
ennå, men det kommer til å komme
info på Facebooksida vår etter hvert.
Har du spørsmål er det bare å ta
kontakt på telefon eller mail.
Jeg ønsker alle en fin vår!
Inger.

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com
Da våres det snart heldigvis, men selv
om det er kaldt, er folk ute på veiene
og kjører her på Vestlandet. Allerede
12. april arrangerte MC klær Bergen
v/ Kenneth Johnsen felles mc-tur. I
år er det Fumble Heads MC som
styrer 1. mai kjøringen: Bergen Charity
Run 2018. Oppmøte på Danmarks
plass som tidligere. Dette året går
bidraget til Floen-kollektivet, som er et
langtidstilbud for rusavhengige mellom
18-30 år.
Søndagen etter, 6. mai er Rolling
Thunder MC ute med mc-

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 91798781

Heisan folkens.
Da er våren for fullt over oss igjen,
i år som i fjor. Når dette leses er
forhåpentligvis alle ferdige med
vårpussen og har fått de første
milene på sykkelen. Det har vært en
lang og hard vinter i hele landet i år
har jeg forstått, men nå er den mest
sannsynlig over. Vårmønstringer og
motorsykkelens dag også godt i gang
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Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Oslo, Akershus, Østfold

Vil du bli ny DK her?
Ta kontakt med
dk-sjef@h-docn.no

Til slutt vil jeg gratulere Leikanger MC
med 20-års jubileet 12. Mai. Vi sees der.

GEORG TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com

Hæppy Skvætt.
Sjølvaste Anne G Klungervik

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

DAG FJELDSBØ
Tlf. 95030192
dstfjeld@online.no
Heisann alle sammen!
I skrivende stund er det fremdeles
minusgradene som herjer over landet
og sesongen lar vente på seg. Men,
den som venter på noe godt, venter
ikke forgjeves. Jeg vil rette en takk
til Høyangbjørn MC for et fantastisk
vinterparty som gikk av stabelen første
helgen i mars. Dette ble en like stor
suksess som tidligere år. Likeså vil jeg
rette en stor takk til H-DOCN for en
fantastisk DK-samling.
Av arrangementer som gjennomføres
i Sogn & Fjordane i nærmeste framtid,
kan det nevnes at Eid MC feirer
sitt 40 års jubileum 29. -30. juni på
Nordfjordeid, og Hinsidige MC feirer
sitt 10 års jubileum 6. – 8. juli på
Vassenden i Jølster. Håper at mange
av dere har anledning til å stille opp
og feire disse klubbene. Ellers kan det
nevnes at Høyangbjørn MC også i år
vil gjennomføre sitt sensommerparty
første hele helgen i september på
Norevikane i Høyanger Kommune.
Safe Ride – Safe Roads
Dag Fjeldsbø

Distrikt 8:

TERJE RANDEM
Tlf: 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
I mitt distrikt skjer det mye om dagen.
Selv har jeg fått med meg Ribbungr
MC sitt colorparty, og fest hos Nasse
MC i Sandefjord. Ellers går det i de
vante sysler når vinteren ikke vil
slippe taket. Det blir kaffe, juging og
litt gnikking og skruing innimellom.
Når dette skrives ser jeg frem til
Harleycruiset som nærmer seg med
stormskritt. Det må være lov å sende
en tanke til de som mister jobben når
Colorline nå flagger ut. I slutten av
mars blir det jammen med MC messe
i Horten også. Blir spennende å høre
hvordan det gikk, det er smått 30 år
siden Horten MC arrangerte messe i
Borrehallen. Denne gangen er vi ikke
med på noen måte i arrangementet,
men håper jo at det kan bli en årlig
happening i byen vår. Ellers så kan
vi lese at Holmenkollpublikummet
oppfører seg omtrent som fiffen i
Idretts Norge, de drikker seg drita,
og i motsetning til oss i mc-miljøet
er de ikke så nøye med å rydde opp
etter seg. Det er mange som har
mye å lære av den gjennomsnittlige
treffdeltaker. Apropos treff, om du
finner det i Harley News eller NMCU
sin treffkalender er det samme, bare
ta deg en tur. Jeg garanterer at du vil
like det ganske bra og du bidrar til at
klubber kan betale for klubbhus og
verksteder over det ganske land. Helt
til slutt har jeg et håp om at 2018
blir det året vi slipper å miste noen i
trafikkulykker. De tårene vi vil felle i år
er gledestårer eller i latter rundt et bål
med en øl i handa. Plutselig ses vi.
Terje Randem

Kalimera bikers kai kalla anexi, som på
godt norsk betyr: God morgen bikers
og ha en god vår. For selv om ikke det
ser sånn ut enda, så er det vår enten vi
vil eller ikke.
For egen del er livet fortsatt på vent
og det blir ikke noe mc-sesong på
meg i år. Men jeg kan glede meg på
vegne av alle dere der ute som jeg
tror kommer til og få århundres beste
sommer, med høye temperaturer og
tørre, fine veier til langt ut i oktober.
Dette blir sånn fordi vinteren stort
sett over hele det langstrakte landet
har vært hard og lang. Det tror i alle
fall jeg. Her på Østlandet er det mange
år siden det har vært så mye snø som
i år.
Siden hempa og helsa er i kjelleren
om dagen, har jeg heller ikke orket
og farte rundt i det siste, så derfor
ikke noe artikler i fra meg for tiden.
Kommer sterkere tilbake.

25. – 27. mai er det klart for Kuk i
Odalen, og kjenner jeg gutta der nede
rett, blir det ei knallhelg som er verdt
å få med seg.
16. juni arrangerer Rattlesnake MC
på Fåvang fellestur fra Lillehammer
i forbindelse med Fåvangdagene.
I fjor var det avreise fra Gausdal
Landhandleri 11.15 med en stopp på
Cadillac Diner på Tretten cirka kl. 12
og avreise derfra kl. 13. Tidspunkter
for i år er ikke helt spikret, men det
ligger an til å bli samme tidsskjema.
Turen ender på Fåvang hvor det er liv
og røre og fest hos Rattlesnake MC.
Klubben har cirka 20 sengeplasser,
kontakt Bjørn på tlf. 95761949 for
avtale. Baren åpner cirka kl. 1500 med
matservering. Dette er meg bekjent
tredje året de drar i gang dette, så møt
opp så gutta får litt lønn for strevet
og fortsetter tradisjonen. Husk også
vårt eget International Rally på Tretten
St.Hanshelga.
Da var blekka her tom for kommende
arrangementer, nok en gang folkens
– gi meg veldig gjerne et pip om det
skjer noe i området som vi kan ta
med her.
1. mai er for min egen del åpen enn
så lenge, med mindre det har kommet
inn noen ønsker om en fellestur
innen du leser dette. Legger ut info
på facebooksiden om det dukker opp
noe.
Da håper jeg bare at værgudene gir
oss en varm og lang sommer som
plaster på såret etter en forholdsvis
snørik vinter. Kjør pent, så sees vi rundt
om folkens.

Kent Roger
Så til så lenge venner og bekjente der
ute, ha en riktig fin vår og ta det med
ro de første milene. Husk at
kroppen
Prosjekt1_Layout
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og hjernen er fortsatt i vintermodus
og må venne seg svingete veier igjen.
Georg.

Distrikt 9:

Hedmark og Oppland

KENT ROGER ENOKSEN
Tlf: 996 21 980
Mail: kentrenoksen@hotmail.no
Hei igjen godtfolk, håper når dere
sitter med dette bladet i hånda at
det snart nærmer seg sesong rundt
omkring. Snøen laver fortsatt ned her i
skrivende stund, men jeg har personlig
et håp om at det skal være muligheter
utpå sensommeren.
1. mai er like rundt hjørnet. Husk
H-DOCN-frokosten på Nebbenes
Nordgående. Etter det rekker dere
akkurat Rockerne MC. De arrangerer
tur rundt Randsfjorden med avreise fra
klubbhuset i Bøndenes hus på Jevnaker
kl 12 , servering av kaffe og vafler før
turen og en stopp hos Hardråde MC
på Dokka utpå dagen. Turen er på
cirka 18 mil. 12. mai feirer Bikerbabe
MC 10 år på veien, festen holdes hos
Powerplant MC.

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

Mags as

vårmønstringen på festplassen i
Bergen. 7 klasser blir premiert: Japansk,
Europeisk, Veteran, Harley-Davidson,
Beste bygg, Åpen klasse og Peoples
Choice. Det blir salg av vått og tørt,
og utstilling fra flere forhandlere.
Til slutt blir det felleskjøring. Selv
kan jeg dessverre ikke representere
H-DOCN i år, da jeg har jobbehelg.
10. mai har motorklubbene i Bergen
sin årlige vårmønstring. Dette skjer
på Travparken i Åsane. Første treff
ute som jeg har fått beskjed på, er
Hardangertreffet, som avholdes 1. - 3.
juni.

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

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