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STÖRST PÅ MC-KLÄDER
BUZZAR D
SMOKE
249 kr
SONNY
1699 kr

COLLEG E PRO
1699 kr

i grönt!
Nu även& herr.
Dam drad
Helfo Pont™
med Dvular®
Ke

BAD BOMBER
1999 kr

CARBON
SUMME R
499 kr

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of
E.I. du Pont de Nemours
and Company.
HERO 1999 kr

BOBBER
1499 kr

SHOEI JO
GRATTE L
4099 kr

JACK
1399 kr

SPARK
1299 kr

i grått!
Nu ävenrad med
d
Helfo ™ Kevlar®
DuPont

tt
Superläerb
fi
s
la
g
hjälm

SHARK DRAK
från 2499 kr

FLASH
1399 kr

SKIN NFÖ RKLÄ DE LYX
699 kr
(rek pris
1399 kr)

ll,
Softshbear
g
a
t
r
u
hoodie

DRAGGIN REVZ
2699 kr

BERING JAAP
EVO 2799 kr

En styck
1799 kr
Tvåpack
3049 kr

SHARK SPARTAN
från 3499 kr

BERING
DERECK
799 kr
MIKRO START
starthjälp med
multifunktion
SP3-400A
1299 kr
4BIKERS
CAMPINGTÄLT
ORIGINAL
1799 kr

-jeans
Kevlar®raggin
från D

rilla
g
&
a
Mek d stil!
me

RAMBO 1399 kr

Reservation för tryckfel, slutförsäljning och eventuella prisförändringar.
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rstärkt
Foder föuPont™
D
med vlar®
Ke

KARLSTAD • GÄVLE
GÖTEBORG • LINKÖPING
MALMÖ • STOCKHOLM

WWW.HANDELSBODEN.COM
INFO@HANDELSBODEN.COM
054-24 06 65
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Med kurs for Brno
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Party hos Winos Crew
Åpningsfest hos On 2 Wheels
1. mai frokost og tur til søta bror
Ny spiller på laget
Fargerik Tromsø-chopper
Bootleggers MC fylte 30
H-DOCN butikken
Påskehattfest
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Nordic Run After party
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DK-nytt
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1. -14 juli. OMM Run, Start Elverum
14. – 16. juli ønsker Turnout MC Salten velkommen til Sommerfest på klubbkåken
på Fauske Band på scenen, mat og camping i fine omgivelser og trivelig miljø. OBS:
Bring your own drinks! Kontaktnr. Rune 971 14 350 / Steinar 416 92 764.
21. – 23. juli. Hawgs MC , 30th Summerparty på Landstedet i Gransmarka. Info:
Svein Olav: 90982619 www.hawgsmc.no
28. – 30. juli, Dozer MC arrangerer Dozerparty på klubbhuset på Saga Næringspark
på Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901
4.-6. august
ROLLING WHEELS MC NORWAY, Chapter JESSHEIM inviterer til 20th Days of
Thunder. Live music,Tattoo, Camp, BBQ, Beer & Booze. Info Facebook: Rolling
Wheels MC Jessheim Tlf 0047 63974499
4. – 6. august. Sprengstart MC, Klæbu, arrangerer treff ved klubbhuset i Nideng.
Info: 45487931
11.-13. august. Familietreff Kynndammen, Åsnes i Hedmark. Ta med det du trenger
av mat og drikke. Det blir satt opp grill til felles bruk. Bading, fisking, konkurranser
med mer.
11.-13. august. Run To The Artic Fun, Nordkjosbotn
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
14. oktober. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Haustfest på klubbhuset.
Info: Per Sindre: 92608581
14. oktober. Hawgs MC, 35-års jubileum på klubbhuset i Øverskreien. Info: www.
hawgsmc.com Svein Olav: 90982610
21. oktober. Spiders MC arrangerer den årlige Grisfæsten i klubbhuset i Hopla.
Info: Arild: 90139870
27.-29. oktober. HøstRock Snorre MC. Info facebook: Snorre MC Molde Norway.
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

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører
Harley-Davidson og Buell i
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Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2013
Bladet er et åpent forum for
alle medlemmer, abonnenter og
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Hei godtfolk
Da har sola snudd, eller for å si
det helt riktig, så er det faktisk
ikke sola som snur. Det som
egentlig har skjedd siden forrige
solverv, er at jordkloden har
beveget seg til andre siden av
sola, slik at den nordlige halvkule
tipper mot sola i stedet for
vekk fra sola, slik den gjorde
ved vintersolverv. I de seks
månedene siden da, har sola
tilsynelatende krøpet litt høyere,
eller lenger nord, på himmelen
for hver dag (sett fra jordkloden).
På selve solvervsdagen, ser
det ut som sola står stille
på himmelen, akkurat på
breddegrad 23° 26’ 22” nord.
Deretter går den sørover, eller
nedover igjen. Solas høyeste
punkt, senit, blir altså litt lavere
på himmelen for hver dag fram
mot vintersolverv igjen. Dette
er grunnen til at vi sier at sola
“snur”.
For min del, her i Elverum,
skjedde det i dag tidlig klokka
06.24, mens jeg sov og ante fred
og ingen fare. At sola snudde
altså, eller som den egentlig
ikke gjorde. Det som i alle
fall er sikkert, er at nå går det
sakte men sikkert mot vinter
og mørkere tider. Nå må dere
som nesten ikke har sett sola
enda i år, eller følt et minste
snev av sommerfølelse, gå rett i
skrikinga. Jeg garanterer at i det

som gjenstår av denne «ljuvliga»
årstiden, kommer det til å
komme dager da man kan vifte
med tærne, nyte livet og virkelig
føle at det er sommer.
Her jeg sitter og skriver på siste
rest til bladet, føler jeg faktisk at
jeg har fått smakt på sommeren.
På turen til Brno, som du kan
lese om et annet sted i bladet,
var det jevnt over mellom 25 og
34 grader, og man følte virkelig
at det var sommer. Å ligge i telt
og ikke kjenne litt engang på at
det er kaldt, ikke litt uggen på
beina var man, på hele turen. Her
rant svetten i strie strømmer, og
shorts og singlet fikk kjørt seg.
Så jeg føler meg heldig. Jeg hadde
en fantastisk flott tur, på min nye
Mr. Gorgeous, som ble min rundt
juletider og som jeg virkelig har
fått et godt og nært forhold til.
Han er den perfekte tursykkel.
Jeg var og henta den på Hadeland
hos East County Motors i påska,
og siden da har vi gjort unna
5000 km sammen han og jeg. Og
det er bare trivsel og glede.
Når jeg nå har fått levert det
siste til dette bladet, er det
bare å pakke på igjen, til vår
organisasjons Big Happening,
nemlig International Rally.Yr er
ekle og melder regn og dritt, men
vi står han av. Treffet er stort
sett under tak, og skinnet er
tett. Regntøy finnes også, om det

skulle dryppe for mye fra oven.
Kom du deg ikke dit kan du lese
og se bilder fra treffet i News nr.
4, som er ute i september.
Ellers har jeg også en plan om
å komme meg til RTTAF dette
året.Vi får se hvordan det går,
det er tross alt 190 mil en vei.
Ingen svipptur akkurat. Samme
helga blir det Family Run i
Åsnes i Hedmark. DK Thomas
fortsetter tradisjonen fra i fjor,
og jeg vet om noen svært unge
treffdeltakere som blir glade for
det. Møt opp og støtt opp om
arrangementet, slik at det har
livets rett når det skal evalueres
i etterkant. Dette er et treff der
du tar med deg det du trenger
selv, bortsett fra grill. Det
finner du der, samt både fiske
og badevann og masse kjekke
folk. 15. – 17. september blir det
Final Run, i Trøndelag som vanlig,
men denne gangen i Hopla i/ved
klubbhuset til Spiders MC, fra
Åsen i Nord-Trøndelag. Glem
heller ikke Skatvika-treffet siste
helga i august, og dette treffet er
kun for H-DOCN-medlemmer.

medlemskontoret@h-docn.
no med en gang du flytter. Det
funker dårlig å gjøre dette i
melding på Facebook, for det er
umulig å ha kontroll på meldinger
når de forsvinner ned i feeden.
Bruk mail, da er du garantert
at det blir rettet og bladet ditt
kommer til rett adresse.
Ta bilder og skriv noen ord om
du er på tur, vi trenger alltid mer
stoff, og ingen sak er for liten.
Send også inn bilder til lesernes,
og tips oss om det er noe vi skal
skrive om, en klubb å besøke, en
fin sykkel, et bra treff. Hva som
helst som kan være av lesernes
interesse.Verv en venn. Du får
fine premier, og vi trenger flere
medlemmer.
Da tror jeg det var alt jeg hadde
på hjertet. Ha en super sesong
videre, hils på andre motorsykler,
vær en god ambassadør. Husk, gir
du et smil eller et hyggelig ord
får du gjerne det samme tilbake.
Og sist men ikke minst, kjør
vettugt.
Elin

Vi har forresten fått en ny
medlemsansvarlig. Hun Heter
Marianne, og presenterer seg
et annet sted i bladet. Så vil
jeg avslutte med litt mas. Husk
kalenderbilder, de skal være
breddebilder og god oppløsning.
Meld adresseforandring til
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Planen om å dra til Tsjekkia på Super
Rally ble lansert av President Opheim
allerede før jul, og den virket meget
fristende. Og før jeg visste ordet av det
var båtbillett bestilt og inngangsbilletten
til treffet lå i innboksen. Da gjensto bare å
begynne å glede seg.
Tekst/foto: Elin Bakk

Klokka sju på morran kjørte denne rundt i leiren og underhold. Forbeholdt
morgenfugler og de som la seg seint.

Siden en del andre ting var
planlagt før dette kom på
programmet, ble de siste
dagene før vi skulle dra ganske
hektiske. Uka før var jeg på
storbyferie med en gjeng
jenter, og da jeg kom hjem på
torsdag sto pakksekken klar og
campingutstyret var allerede
pakka på sykkelen. Så da ble det å
stressvaske litt klær, og på fredag
gikk turen til Kuk I Odal’n, og så
ble det Winos Crew, Hadeland på
lørdag. Og på søndagen bar det
rett på båten til Danmark. Det er
et hardt liv.
Bobler på Kattegat
Resten av reisefølget besto av
Kaospilot Lars fra Fredrikstad,
og han møtte vi på kaia i
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Oslo. Ombord på båten fikk
vi installert oss på lugaren og
en bedre middag, servert av
en meget hjelpsom kelner, ble
inntatt. Etter maten var det en
kjapp tur på tollfri, og resten av
kvelden ble tilbrakt i boblebadet.
Det er en herlig følelse å sitte
på dekk, omgitt av varmt vann
og bobler, og se gamlelandet
forsvinne i horisonten. Nå var
det ferie.
Kaos
I København var det som i
alle andre byer veiarbeid om
sommeren. Men etter noen
”sightseeing-runder” var vi
fremme hos H-D dealeren Caps.
Her skulle Lars se om de kunne
fikse støtta på sykkelen hans,

Nr. 3 - 2017

som ikke funka helt som den
skulle. De manglet selvfølgelig
den delen, men plater til å sette
støtta på ble innkjøpt, så var i
alle fall det klart. Tusen takk Lars.
Etter noen mil på motorveien,
begynte det å bli lite suppe,
og vi kjørte av for å finne en
bensinstasjon. Det var da Lars
kom på at nøkkelen som han
ga til mekanikeren på H-Dsjappa ikke ble levert tilbake til
rettmessig eier, før vi dro derfra.
Men Lars er jo en smart kar,
og hadde med ekstranøkler i
sideveska. Derfor var spenninga
stor om denne var låst, for da
hadde vi jo vært like langt, siden
bensinlokket også var låst. Men
takk gud, veska var åpen, og etter
en telefon til Caps, med løfte om

at nøklene skulle sendes med en
dansk superrallydeltaker, var alt
i sin skjønneste orden og vi fikk
fylt opp tankene igjen.
Fra kjølig til kokvarmt
Været i Danmark denne
mandagsmorgenen var litt grått
og trist, og det ble nesten litt
småkjølig da vi ankom kaia i
Gedser, for å ta båten til Rostock.
Her møtte vi også flere på to
hjul med samme reisemål som
oss. Fremme i Rostock, med
gensere under kjørejakkene,
var det selvfølgelig knallsol. Så
vi hadde ikke kjørt lenge før
vi måtte lette litt på antrekket.
Denne dagen ble brukt som
transportetappe, og turen gikk
stort sett på motorvei. Dagens

Morgenkaffen nytes på dekk og vi er snart fremme i Køben.
mål var Potsdam, som ligger like
utenfor Berlin.Vi fant ut at med
tre kaospiloter, hvor den ene
hadde en GPS som enda ikke
var helt innkjørt, var det greit å
ikke utfordre skjebnen mer enn
nødvendig og ikke dure midt
inn i Berlin. Det ble en meget
varm tur gjennom rushtrafikk

en kald øl smakte himmelsk i
hotellhagen, etter at vi hadde fått
kommet oss ut av kjøreklærne.
En taxi tok oss inn til sentrum,
der vi selvfølgelig måtte spise en
Wienersnitzel, og til dessert fikk
vi den sterkeste Irishen jeg noen
gang har smakt. Den besto stort
sett av sprit, mer sprit, og en

Kaffe og ispause langs autobahn.

og mange lyskryss, og en gloheit
H-D mellom beina. Men GPS-en
guidet oss rett til det bestilte
hotellet uten et eneste feilskjær.
Dog var vi gjennomkokt.
Planlegging
Et tips når man er på tur, er å
bruke appen Hotels.com eller
Booking.com. Da er det greit
å finne hoteller i nærheten,
sjekke pris, og i stedet for å
bestille på nett, google hotellet,
for å finne telefonnummer, og
ringe og sjekke om de har trygg
sykkelparkering. For det er jo
noe som er viktig når man er
på tur, og slikt står det ikke noe
om på nettet. Og det kan være
slitsomt etter en lang dag å kjøre
rundt og lete etter ledig hotell.
Hotellrommet var enormt, og
utrolig lekkert, til den nette
pris av under 400 per snute. Og

personbil som hadde krasja, og
køen ble etter hvert lang. Men
vi sneglet oss mellom bilene, og
Herr Opheim passerte den ene
traileren med millimeterklaring
til grøfta. En kortføtt redaktør
var ikke like eplekjekk, med
ny sykkel og full oppakning.
Men etter noen minutter fikk
de kostet vekk det verste av
løse bildeler og knust glass, og
vi kom oss forbi ved å kjøre
i sikksakk mellom bilvrakene.
Det ble veldig god plass på
motorveien et stykke etter dette.
All annen trafikk sto jo i kø ved
ulykkesstedet.
Regnskur
Planen når vi kom til Tsjekkia
var den lille byen Kutna Hora,
for å være turister og se på den
omtalte knokkelkirken. Etter
at vi tok av motorveien og
nærmet oss byen ble himmelen
svartere og svartere, og som
vanlig skal man bare vente litt

tordna og lynte av en annen
verden. Kroa på bensinstasjonen
hvor vi tok en kaffe i ventetida,
var tydeligvis den lokale puben.
Alle ville snakke med oss, men
engelsk eller tysk var det dårlig
med, og siden vi bare hadde vært
i landet i noen timer, var heller
ikke vi så gode på Tsjekkisk. Men
tsjekkerne er meget hyggelige
og gjestfrie, og vil så gjerne
kommunisere.
Mer vann
Etter en stund ga det verste seg,
og vi var på veien igjen. Men like
før vi nådde Kutna Hora, kom vi
rett inn i en innsjø som regnet
hadde laget. Heldigvis var det
en bil som advarte oss ved å
blinke med lysene, og dermed
gikk ferden opp på fortauet et
stykke. Å kjøre i 70 cm dypt vann
er ikke så ok med motorsykkel.
Da innsjøen var unngått kom
det en ny skur, rett og slett et
skybrudd med mer lyn og torden.

Bikes.

liten skvett kaffe. Men vi sov godt
etterpå i alle fall.
Shopping
Neste dag gikk turen først til
H-D Potsdam, en utrolig flott
butikk, med masse sykler, et
rikt utvalg av klær og stæsj, og
en kul bar med uteservering
på terrassen. Hyggelig
betjening hadde de også, og
President Vidar investerte i lett
sommerkjørejakke, da det etter
hvert ble meget varmt inne i
skinnjakka når tempen viste over
30 grader. Hva han så skal med
den i Tromsø kan man jo lure på.
Den kan sikkert selges på Finn.
Etter et antall mil på
motorvei, og mange passerte
veiarbeidsområder, inkludert en
ulykke som skjedde like før vi
kom, var vi omsider i Tsjekkia.
Det var to trailere inkludert en

til før man stopper og tar på
regntøy. Derfor var vi temmelig
bløte da vi stoppa i en liten
by, for omsider å ta på Helly
Hansen-bunaden, og vente på
at det verste skulle gi seg. Det

Temmelig våte ankom vi hotellet,
og fikk parkert syklene i innlåst
parkering, som skulle ligge 100
meter nede i gata, i følge dama i
resepsjonen. Tsjekkiske meter er
laaaange, det er i alle fall sikkert.

Trønderbataljonen.
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H-D Potsdam, check.

Neste dag skinte sola igjen, og
turistene ga seg på leit etter
knokkelkirka.Vi fant den ene
kirka etter den andre, men
ingen med knokler. Derimot
ble det en fin gåtur i en koselig
by, litt kaffe og is og en ny
CD til Lars. Deretter pakka vi
sammen og sjekka ut av rommet,
knokkelkirka ble besøkt ved hjelp
av motorsykkel og GPS på turen
videre og alle var fornøyde. Der
traff vi også en delegasjon fra den
svenske klubben. Kjentfolk er det
jo over alt.

om man da mister vennene sine
i festteltet eller på treffplassen,
finner man alltid kjentfolk i leiren.
Vi ble også kjent med en gjeng
svensker som var våre naboer
på treffet. De som passa på,
hadde sittet pal i tre timer for å
holde av plass til oss. Slikt står
det respekt av. De som satt igjen
hadde også sendt en kompis for
å kjøpe øl, men denne returnerte
ikke før etter fem timer, og da
uten øl. Men det skal sies at de
hadde både vodka og whisky å
trøste seg med.

Norsk leir
Fremme på treffet hadde en
gjeng snille karer fra NordTrøndelag holdt av teltplass, og
vi ble en god norsk gjeng som
campet sammen. Dette er alltid
en fordel på et så stort treff, for

Fin treffplass
På torsdag tok vi en kjapp tur på
den lokale coopen for å bunkre
opp litt øl og mat. En handleliste
fra naboene ble med.Vi måtte
jo være snille med de når de
hadde holdt av plass til oss. Men
Utsikt fra leiren på treffet.

det kan sies at en nordmann
blir jo litt paff når man kjøper
to fulle poser mat og øl, pluss
fire flasker brennevin og det
hele kommer seg på en 500lapp. Tilbake i leiren ble resten
av dagen brukt til rusle rundt
på området, som var ganske
stort og spredt. Her var det
både hytter, leiligheter og hotell
inne på området. Treffplassen
var rett og slett et feriesenter,
beliggende ved bredden av en
innsjø, med to små innsjøer inne
på området. Så om man ikke var
alt for kresen på bunnforholdene,
kunne man starte dagen med et
bad i behagelig temperatur rett
utenfor teltdøra.

og det ble nesten uleselig, fikk
jeg store problemer på fredag
da jeg og Lars skulle ta syklene
inn til Brno. Siden armbåndet
mitt var omtrent uleselig, fikk
jeg beskjed ved exiten at jeg
måtte kjøre opp til innslippet
og få et nytt. Her var det ny
gransking og undersøkelse, før
jeg fikk nytt nummer både på
sykkel og arm. Og da jeg skulle
kjøre inn igjen var det ny runde
med fotografering fra politiet. Så
sikkerheten for syklene var godt
ivaretatt.
Rene doer og dusjer
Det var en stor handlegate på
treffet, og jeg vet ikke om jeg
klarte å få med meg alt, for det

Det ene hotellet vi bodde på i Polen. Stort, flott og billig.

Sikkerhet
Da vi ankom treffet ble vi
behørig fotografert av politiet
som hadde tatt oppstilling
innenfor porten. De tok bilde
av ansiktet ditt, av passet, av
nummeret på armbånd og sykkel
og av registreringsnummeret
på sykkelen. Det gikk gjennom

var gate opp og gate ned, og ikke
så lett å orientere seg på hvor
man hadde vært. Restauranter
og barer med et variert utvalg
med mat og drikke fant man
over hele området, bortsett
fra på den store teltplassen
ved vannet, men det var aldri
langt å gå til et toalett eller et

Grei standard på dette hotellet. Og de eneste gjestene
var så og si bare oss, og tre svenske poliser på H-D.
helga noen rykter om tyveri av
sykler, med dette var nok alt det
var, kun rykter. Da jeg fikk noe
solkremsøl på armbåndet mitt
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vannhull. Toalettene og dusjene
var overraskende rene og
delikate til enhver tid. Og med
tanke på at det var rundt 9000

for dere som har sett filmen
Charlie og Sjokoladefabrikken.
De var plassert på hver sin lille
trone, hvor de med mekaniske
danse- og korebevegelser
bare gjorde showet. Utrolig
morsomt og tøft. Coverbandene
til Queen og AC/DC var også
veldig bra. Led Zeppelin cover
og ZZ-top var ikke så bra.
Underholdningsområdet besto av
to store telt med en stor scene
under åpen himmel i mellom. Og
så snart ett band hadde kastet
trommestikkene ut til publikum,
dro neste band i gang fra scenen
ved siden av. Meget effektivt og
fritt for dødtid.

Waldo Gang, lokalt band som rocket noe voldsomt.
deltakere på treffet er dette
bra jobba. Dusjene hadde et
system med knapper ved døra,
der man trykte på den dusjen
man skulle inn i. Ulempen med
dette var at vannet rant ikke så
lenge. Sto man fremdeles der
med såpe over hele kroppen,

funket fint det, men hårvasken
droppa jeg i dusjen. Den foregikk
i tjernet ved campen, hvor det
var rikelig tilgang til vann.
Gjorde Brno
Som sagt kjørte jeg og Lars
inn til Brno på fredag, gjengen

Venter på Wienersnitzel.
var beste løsning å rope ut, om
noen utenfor kunne trykke på
det nummeret man hadde. Det

Veteranavdelingen.

til byen. Brno er en fin by, med
flott arkitektur og mange fine
kirker, og vi ruslet rundt og var
turister et par timer. En herlig
lunsj ble det også, og den smakte
jo ekstra godt når prisene var så
behagelige. Jeg fikk shoppa meg
et par sko, og Lars skal ha kred

Billig øl, dyr kaffe
Sceneområdet var omkranset
av barer, og du trengte ikke gå
langt for å få lesket strupen. Det
kostet to og en halv euro for
en øl, og for glasset betalte du
to euro. Så tok du bare vare på

The Stroke.
fra Tromsø planla øldrikking i
byen og tok taxi inn. Det var
cirka 30 km fra treffet og inn

for sin tålmodighet, for det ble
noen skobutikker. Til gjengjeld var
jeg meget tålmodig da han måtte
inn på Hennes & Mauritz for å
fylle på beholdningen av rene
underbukser.
Underholdning
Musikken på treffet besto av
flere coverband og noen lokale
band. Her vil jeg trekke frem The
Walda Gang, et lokalt band som
lagde et voldsomt liv på scenen,
ved å covre alt fra Oh Susanna
og gamle drikkeviser til AC/
DCs låter på sin særegne måte.
I tillegg hadde de to korister, i
hvit t-trøye, med solbriller, hvite
knestrømper og gymbukser.
Dette var to velvoksne karer
på nærmere to meter, og de
hadde nok trent sine timer
med å løfte jern. De så ut
som oversizede Heffalumper,
med samme type bevegelser

det til neste gang. Det hadde et
håndtak som du kunne feste i
beltet. Et fint minne og ha med
hjem, og man slapp mye rot
med plastglass slengt over alt.
For øvrig kostet vann like mye
som øl. Og da jeg og Lars Garde
skulle ta en siste kaffe før vi dro
hver vår vei på lørdag, holdt
vi på å få sjokk. To kaffe lungo
i pappkrus kostet den nette
sum av 8 euro. Det hadde vært
billigere med vodka, men kanskje
ikke like lurt om man skal kjøre
motorsykkel.
Hjemover
Min plan for hjemreisen da jeg
reiste til Super Rally, var å ikke
ha noen plan. Det ordner seg
alltid for snille jenter, og man
treffer alltids noen som skal i
samme retning. President Vidar
skulle kjøre Baltikum og Finland
hjem sammen med kjæresten
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Vakkert i Polen.
og noen flere fra Tromsø, og
Pilot Lars skulle til Dublin. Men
så viste det seg at våre svenske
teltnaboer skulle kjøre Polen
hjem, og gjerne ville ha selskap
av en rappkjefta norsk redaktør,
noe som passa meg perfekt. Det
var jo den ruta jeg hadde lyst til
å kjøre. Til alt overmål hadde de
en ledig båtbillett fra Gdynia til
Karlskrona også.
Billig og vakkert
Vi starta fra treffet lørdag
formiddag. Når man ankommer
på onsdag, er man i grunnen
forsynt når lørdagen kommer.
Båten skulle gå mandag kveld, så
vi hadde tre dager på å forsere

Tsjekkia og Polen, og vi kjørte
nesten konsekvent på små veier.
Og at det er så vakkert i disse
landene hadde jeg ikke trodd.
Veiene er jamt over bra, både i
Tsjekkia og Polen, nye og fine
og finansiert av EU-penger. I
Tsjekkia er de ikke så flinke til å
skilte, men med googledama på
øret fant vi frem der det var litt
uoversiktlig, Polen var enklere
å finne frem i, og selv de små
veiene var rimelig rette og fine å
kjøre på. Og veiene ble rettere jo
lenger nord vi kom i landet.
Tjejer vid vägen
Da mine svenske venner en dag
snakka om ”tjejer som jobbar vid

Som på alle Super Rally, frokostkøen var lang, så vi lagde vår egen frokost.

vägen,” mente jeg at jeg hadde
hørt noe om det en gang. Men
da den første dama sto ved en
skogsvei langt inne i skogen på
vei 25 nordover fra Wroclaw,
trodde blåøyde meg ved første
øyekast at det var ei jente som
hadde stasa seg opp og venta på
bussen til byen. Men da vi hadde
passert den tredje med jevne
mellomrom og skjørtene bare
ble kortere og kortere, begynte
jeg å skjønne tegninga. Jaja, i
utlandet er det mye rart.
En annen ting med Polen og
Tsjekkia er at det er billig å bo
på hotell. Når man betaler knapt
500 for et flott dobbeltrom, og
maten for to pers med tre fire øl
til hver i restauranten kommer
på under 170 kroner, begynner
man virkelig og trives. Og de har
både godt øl og god mat. Det
ene hotellet vi bodde på, Hotell
Bardo, hadde også et flott spa/
bassenganlegg til fri benyttelse.
En flott tur
Men alt gøy har en ende, og vel

Long fork.
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Setter kursen for Tsjekkia, bye Tyskland.
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fremme i Gdynia, lå båten klar
for å ta oss over til Sverige. Og
fra Karlskrona og hjem ble det
full gass. Jeg tok farvel med den
siste av mine svenske reisefeller,
Tobbe fra Arboga, i Vetlanda.
Derfra var det rett hjem i ett
jafs. Bare avbrutt av en hyggelig
lunsj hos min venninne Gunnhild
i Grästorp, og en kjapp middag i
Årjäng. Litt før halv ni parkerte
jeg på tomta hjemme, og jeg
kunne bare konkludere med at
det hadde vært en flott tur, i
knallfint vær. Kort oppsummert
ble det cirka 3400 km på hjul
siden avreisen, to regnskurer på
12 dager er det ingenting å si
på , temperaturer på rundt 30
grader, og med mange nye gode
bekjentskaper i hjertet, gjør det
ikke så mye om kontoen sier at
det ikke blir så store utskeielser
resten av sesongen. Jeg kan leve
lenge på dette.
Harley- Davidson Club Tsjekkia
skal ha all ære for et meget vel
arrangert SuperRally 2017.

Piloten og redaktøren på shopping i Brno.

Og morgenkaffe måtte det være.

Nydelig mat på denne veikroa i Tsjekkia, når vi bare fant
ut hva vi skulle kjøpe, for menyen var kun på Tsjekkisk.

Fremme på båtkaia
i Gdynja.

Nordtrønderne koser seg med
et glass på Super Rally.

Flott og stort hotellrom
i Potsdam utenfor
Berlin.Dette er bare et
lite hjørne av det.
Potetspiraler med ulik smak.

Makaber pynt.

I knokkelkirken i Kutna Hora.
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Landriders ankommer.

Selv om On 2 Wheels har vært i gang en
stund, slo de på stortromma første helga i
april. Været spilte på lag, og mange hadde
tatt ut sykkelen for å besøke den nye
motorsykkelbutikken på Dokka, og for å
delta på åpningsfesten.
Tekst/foto: Elin Bakk

For egen del ble dette den første
turen på ny sykkel fra Gran til
Dokka. Sola skinte, motoren
duret godt, og tempen var meget
behagelig til å være så tidlig på
året. Da jeg ankom Dokka hadde
grillen gått i flere timer alt og
det var kommet mye folk. Noen
kom i bil, men mange hadde
også tatt ut sykkelen i finværet.
Åpningsfesten var både fredag og
lørdag.
Grillmat og kaffe
For anledningen hadde de besøk
fra Würth, som demonstrerte
vaske- og pusseprodukter, Willy
Hagen demonstrerte bruk av
engelsk hjul og en kar fra et
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lokalt firma som heter Nøssvold
sandblåsing hadde også en stand
på plassen. Ellers hadde de
besøk av Tormod Bjerkengen,
som driver med lakkering, og de
hadde gode tilbud på det meste i
butikken. De som kom på besøk
ble servert grillmat, det ble
servert på litervis med kaffe, og
bak disken sto Borger Storihle
og bare gliste. Affern ruslet rundt
og minglet og snakka med folk
og det var rett og slett trivsel og
hygge.
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Willy demonstrerte bruken
av englesk hjul og presiserte
viktigheten av å golde fingrene
unna hammeren.

Det var ingenting å si på utvalget
av kjøreklær.

Kristin hadde tatt turen til O2W.
Mange gode tilbud i butikken trakk mye folk.

Min nye sykkel fikk en runde med poleringsmaskinen.

Mingel.
Nøssvold Sandblåsing hadde stand og viste
hva de drev med.
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Bra oppmøte og folk koste seg.

Første mai opprant med skodde og kjølig
vær, men inne på Nebbenes var det som
vanlig nydelig frokostbuffet, god kake og
hjertevarme.
Tekst/foto: Elin Bakk
Det virket som mange ville
hedre Vidar for hans innsats for
å fore oss før 1.mai kjøringa
gjennom årene. For det var rett
og slett stinn brakke. Selv om
dagen startet grå, så gikk det
seg til utover dagen, og det ble
riktig så fint. Den sedvanlige
turen til Hydra ble i år, av noen
av oss, byttet ut med en tur
til Charlottenberg. For når vi
starter med frokost klokka ti,
skal spise og så kjøre videre til
Nesodden blir det gjerne litt
stress, og vi rekker knapt å sluke
en vaffel før det er tid for å
kjøre til Drøbak. Men noen tok
turen i år også, og noen valgte
Minnesund og Mjøsa rundt.

vi inn i Gräsmarks sentrum, til
en Pizzeria noen i reisefølget
kjente til. Og vi skjønte hvorfor
dette ble valget, for pizzaen var
knallgod. Da hadde vi i tillegg fått
selskap av noen fra Bootleggers,
og vi var en bra gjeng.
Folka fra Skarnes var guider
på hjemturen, og vi fikk kjøre
på småveier mange av oss ikke
visste eksisterte. Det ble også en
tur innom Bootleggers klubbhus
like utenfor Skarnes, og her ble
det omvisning og en kaffe før vi
dro hver til oss. Nå kunne resten
av sesongen bare komme, 1.
maituren var i boks.

Pizza og godis
I Charlottenberg ble det en kjapp
tur innom kjøpesenteret for å
kjøpe litt godis, og etterpå kjørte
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Pizzatid.

Sure gubber.

Dagen begynte grå og kjølig, men da tåka letta ut på
dagen ble det varmt og fint.
Avskjedskaka til Vidar.
Kjell og Tove var som vanlig på plass.

Frokostsultne bikere.

Denne karen kom med bil, siden
han nettopp hadde operert foten.
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Per Morten Olsen,Tom Glosli og Svein Rune Gjerdingen samlet utenf or butikken.

Firmaet East County Motors AS er
resultatet av det som startet som en
hobby for Per Morten Olsen og Svein
Rune Gjerdingen i 2013. Siden den gang
har firmaet ekspandert voldsomt, og har
mer eller mindre vokst over hodene på
de to. Nå har de fått med seg den ikke
ukjente Tom Glosli på laget, og satser på
at hans erfaring sammen med deres egen,
kan ta firmaet til nye høyder.
Tekst/foto: Elin Bakk
Tom har i 23 år vært en del av
Lazy Boyz AS i Oslo, og da han
ved påsketider valgte å prøve
noe annet, ble det East County
Motors på Gran, der han har
gått inn som medeier. For hans
del var valget enkelt, da kan
har kjent både Per Morten og
Svein Rune siden 90-tallet. Hans
hovedansvar vil være deler, utstyr
og butikk, og med hans brede
kontaktnett av leverandører
rundt om i verden, er nok dette
noe kundene kommer til å legge
merke til fremover.
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- Det var nok på tide med litt
nytt blod i butikken, sier Per
Morten.
Alle bidrar
Tom har også fått merke at i et
lite firma må alle bidra, og er
lenge siden han vasket, polerte
sykler og fotograferte dem for
salg. Men han er godt fornøyd
med å få en mer variert og
spennende hverdag.
- Det er stor forskjell på å
komme fra en av Europas største
Harley-Davidson forhandlere
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til et lite tomannsfirma, men
produkter og leverandører er jo
de samme.
Tom tar utfordringene på strak
arm, og tror at hans erfaringer
gjennom mange år kan komme
til nytte på Hadeland. East
Dele og butikkansvarlig i aksjon.

County Motors AS har også
et godt forhold til hans gamle
arbeidsplass, og samarbeider
gjerne om den beste løsningen
for kundene.
Tom er imponert over hva
Svein Rune og Per Morten

Per Morten klargjør sykler for kunder på løpende bånd.
har fått til uten å ha alle slags
dataprogrammer og servere
tilgjengelige. Men ved hjelp av nye
dataverktøy, håper han at de skal
kunne drive enda mer effektiv.
- Dette vil frigjøre tid, som vi
heller kan bruke på å vokse og
gjøre ting enda bedre, sier han.
Her er det snakk om blant annet
hjemmeside og nyhetsbrev til
kundene, lagerstyring og mer
effektive bestillingsrutiner.
Dele ansvar og gleder
- Vi kan nok si at veien er blitt til
mens vi har gått den, sier Svein
Rune. De ser begge fram til å ha
noen til å dele både ansvar og
gleder med, og håper også det
kan bli litt mindre arbeidstimer

på hver. Importbiten i firmaet
er det fremdeles Per Morten og
Svein Rune som hovedsakelig
skal ta seg av, men også her vil
Tom ha en finger eller to med i
spillet etter hvert. De drar over
dammen flere ganger i året for
å kjøpe inn nyere sykler, da de
har gode kontakter i statene.
Elektronisk kommunikasjon
fungerer også for å vurdere hva
de skal kjøpe inn. De trenger
derfor ikke nødvendigvis å dra
dit hver gang.
Nytt telefonnummer
En så enkel ting som ett
felles telefonnummer, med
valgmuligheter når kundene
ringer inn, er en av endringene

Lille Tom har fått sin egen Lille Harley. Forøvring en 73 modell X90, som
enda har besyttelsesplasten på baklykta.

Spectro, amerikans oljemerke..
som er gjort. Dermed slipper
den som er opptatt med noe å
bli forstyrret av telefonen hele
tiden. Trykket på telefonen kan
blir meget stort innimellom
forstår jeg på karene, og dette
skal forhåpentligvis det nye
systemet lette på. Da kommer
kundene direkte til den som har
det aktuelle ansvarsområdet.
Det handler om å forenkle
hverdagen, og jobbe mer
effektivt, noe som igjen fører til
kortere leveringstider og bedre
priser. Men kravet om kvalitet
har de fremdeles, og det skal de
holde på.
Ettermarkedssalg
Da vi var på besøk i butikken,
Superprodukt for polering. Blir testet
av red, utførlig rapport kommer i
neste nummer.

Forhandlere.
ventet de akkurat inn to
containere med HarleyDavidson. Ellers forhandles det
stadig med nye leverandører
på ettermarkedsvarer, og de
kan tilby deler og utstyr fra:
Custom Chrome Europa, Zodiac,
W&W (har mye til eldre H-D),
Motorcycle Storehouse, Parts
Europe (har også deler til street
bikes, ATV og crossykler), Dr.
Jekill & Mr. Hyde (e-merket
elektronisk eksosanlegg
med justerbar lyd) og www.
hdwheels.com, som har et
utrolig bra utvalg innen de fleste
typer eikehjul. De fører også
kjøreutstyrsmerket Scott.
Er du medlem i H-DOCN
får du nå 10% H-DOCNrabatt på deler og utstyr fra
de fleste av deres Europeiske
ettermarkedsleverandører.
- Vi vil rett og slett bli best på
ettermarkedsvarer til HarleyDavidson, slår den nye deleieren
i East County Motors fast, noe
de andre sier seg helt enige i, før
de stikker av sted til stadig nye
arbeidsoppgaver.
De har et godt utvalg av
Pusseprodukter
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For Steinar Settemsdal har motorsykkel
vært en del av livet så lenge han kan
huske. Sin første H-D kjøpte han i 1981.
Det var en panshovel, som ble bygd
om hver vinter. I 1988 kom det en ny
Heritage på gården. Steinar har gjennom
årene eid 9 – 10 Harleyer, nå har han tre.
En Ultra som han kjøpte ny i 2007, en
Panhead som han driver og skrur på, men
som det ikke er skilter på enda og denne
chopperen som vi bare måtte ta en kikk
på når vi først var i Tromsø, etter noen
sneakpeaks på Facebook.
Tekst/foto: Elin Bakk, Steinar Settemsdal
Da han kjøpte sykkelen, var den
en original FXE Superglide. Men
det morsomme er at denne
sykkelen tidligere var eid av en
kamerat av Steinar, som kjøpte
den i 1982. Da var den helt ny.
Kompisen solgte den i 2002, til
en kar i sørfylket, og der har den
bare stått ubrukt. Da sykkelen
kom til slags på Finn, gjenkjente
Steinar registreringsnummeret og
dro deretter avgårde for å se på
den. De to ble enig om pris, og
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handelen var i boks.
Kun motoren igjen
Steinar fant ut at motoren var
bra, og at den hadde bra komp.
Kompisen som eide den før,
hadde overhalt den for 10 000
km siden, så bortsett fra skifte
av to styringer, har han ikke gjort
noe med den. Bare åpnet og
sjekka. Det er nå kun motoren
igjen av den opprinnelige
sykkelen, og etter å ha sendt
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inn søknad om ombygging til
biltilsynet, fikk han «go», og det
var bare å kjøre på. Ramma er fra
Calles, gaffelen har Tolle-krone
og er 20” forlenget. Girkassen
var noe han hadde fra før. Noen
av delene han har brukt på
chopperen var saker han hadde,
og noe ble kjøpt, blant annet på
nettet. Tanken ble modifisert ved
at han fjerna tunellen på den,
slik at den kom lenger opp på
ramma, deretter laget han skjulte
fester.
Spyttet grus
Steinar har valgt å ha forskjerm
på chopperen. Han kjørte først

en stund uten, men siden han
har 200 meter grusvei før
han kommer seg ut på veien,
hendte det aldri at han kom
seg avgårde uten at sykkelen
var skitten og han spytta grus
og stein. Eksosanlegget har
han laga sjøl, og siden ikke alle
sveiser var like fine, valgte han et
spiraldeksel som han bare tredde
utenpå rørene. Utrolig kult og
annerledes, og på den måten fikk
han dekt til det som var stygt.
Hydraulisk clutch
Det tok to år fra han starta med
chopperen til den var ferdig i
2011. Etter hvert som han fikk

mer skjedde ikke, og neste gang
Steinar møtte Marco Salmi som
karen heter, fikk han beskjed om
at nå fikk han ikke kjøre uten
skikkelig lakk lenger. Dermed
ble delene demontert og Steinar
dro til Finland, for sammen
med Marco å planlegge hvordan
lakken skulle bli. Marco hadde
masse ideer, Steinar derimot
hadde ingen konkrete planer,
men han visste jo hva han likte.
Inspirasjonen til chopperen hans
kom fra svenske mc-blader i 75
– 76, og såkalte Denvers sykler.
Det er sykler som er inspirert av
old school.

kjørt litt, endret han på noen
ting. Det er sånn det er. Man må
kjøre litt før man ser hva som
funker og ikke. Styret ble endret,
og er nå litt høyere, og vinkelen
på ryggstøet ble også justert
for optimal sittestilling. Steinar
har lagt litt flid i at det skal se
ryddig ut. Derfor har han fjernet
alle kabler fra styret og han har
montert hydraulisk clutch, for at
det skal se renere ut. Han syntes
ikke at clutchstaget tok seg særlig
bra ut på sykkelen. Løsningen
ble å bygge en bremsepumpe

som ligger under primæren,
og en slange fra pumpa og til
clutchen. Han har også laga seg
uttak til 12 volts ladekabel på
primærdekselet.

Unik lakk
Etter en prat reiste Steinar
hjem igjen, og Marco fikk mer
eller mindre frie hender. Men

skjermer. Steinar fikk bilder av
jobben underveis, og i etterkant
må han si seg svært fornøyd med
det som Marco gjorde. Lakken

han har fått med elementer av
blant annet nordlyset i lakken,
og det er utrolig mange detaljer
på ramma, i tillegg til tank og

er nok mer inspirert fra det
som ble gjort på slutten av 60
tallet og starten av 70 tallet.
Men den er fargerik, designet
spesielt for denne sykkelen,
og jeg er ganske sikker på at
den er ”one of a kind”. Dette
er uten tvil en sykkel han får
mye oppmerksomhet for. Det
så vi etter noen timer på kaia i
Tromsø.

Lakkideer
De første årene kjørte han med
lakk som han hadde spraya på
selv. Men en kjenning av Steinar,
som bor i Tornio i Finland, som
driver med lakkering, ble spurt
om han kunne tenke seg å lakke
sykkelen, og det kunne han. Men
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Tekniske detaljer:
Eier: Steinar Settemsdal
Bygd av: Steinar Settemsdal
Årsmodell: 1982
Type: Ombygd FXE Super Glide
Motor: 1340 Shovelhead
Gearkasse: 70-talls 4 trinn
Primær: Lukket belt 1,5-toms, Robbans
ribbed cover
Forgasser: S&S shorty
Tenning: Ultima single fire, 4 plugger
Eksosanlegg: Coctail Shakers
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Eksosventiler: Ja
Ventilløftere: Sifton
Clutch: Hydraulisk jockeyshift, Rivera pro
clutch,
Ramme: Calles Chopperdelar
Krone: Tolle Engineering
Gaffel: 20 tommer forlenget 41mm
Styre: Rabbit Ear, laget på bestilling fra Front
Street Cycle
Dekk foran: 18 toms, 100/90
Dekk bak: Rustfritt15 toms Erixon Wheels,
165/80 bildekk
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Forskjerm: Ja, fra W&W Cycles AG
Bakskjerm: Bearbeidet Flatfender
Lykt foran: Bateskopi 4,5 toms
Lykt bak: Jernkorslykt LED
Bremser foran: Original Softail, Tolle
bremseskive
Bremser bak: ISR calipter/ original skive
Tank: Bearbeidet Coffintank
Lakk: Flake & panels, ide og lakkering
Marco Salmi, Reindeershit MC, Finland
Sal: Choppersal, kjøpt brukt på Finn.no

Klubb-bilde for de blyge.

En av klubbene som har feiret rundt tall i
det siste er Bootleggers MC fra Skarnes.
På våren pleier de å ha et arrangement
som de kaller Millertime. Siden klubben
i år jubilerte ble det denne gangen
Millertime med 30 års jubileum, og et
heidundrende kalas.
Tekst: Elin Bakk
Foto, Elin Bakk/Eva Helene Aaserud
Forhistorien til Bootleggers MC
er at 7 – 8 mc-interesserte
karer i skarnesområdet starta
Opstadbakken MC i 1982. Den
gangen var det japsesykler som
gjaldt. De første Harleyene
kom til klubben i 1987. Da ble
Opstadbakken lagt ned, og
Bootleggers MC så dagens lys.
Men den dag i dag er det ingen
krav til at du må ha Harley for å
bli medlem, selv om det nok er
det merket de fleste i klubben
kjører. Klubblokalene de leide
hadde meget dårlig standard,
og lå på et sagbruksområde
på Skarnes. Det ble brukt mye
tid og jobb på å pusse opp. I
1995 ble det flom i området,

og i klubbhuset sto det vann
en meter opp over veggene.
Dermed var det bare å begynne
med en ny runde med oppussing.
Begynte på nytt
I begynnelsen av 2000 skulle
lokalene rives, for det skulle
bygges en boligblokk på tomta.
Så karene måtte bare pakke
sammen sitt og se seg om etter
et nytt sted. De fikk da leie et
tomt lagerlokale, et lite stykke
utenfor Skarnes. Lokalene besto
bare av fire glatte vegger, så
her var det bare å begynne fra
scratch. Lokalene er på cirka 270
kvm, og består i dag av festlokale
med bar og scene, biljardrom,

Fra baren.
toalett og et lite verksted. På
tomta har de også noen brakker
de tilbyr til utenbys besøk som
trenger et sted å sove. I den ene
har de også dusj og wc.
Dårlig på å tjene penger
Da Bootleggers hadde
jubileumsfesten sin kom det
gjester både fra fjern og nær.
Mange trøndere hadde funnet
veien hit, både fra Oppdal
og Stjørdal, og en delegasjon
kom også fra Tyskland. Bandet
som spilte var det nye bandet
til Espen Ullerlien, kjent som

trommis i det nå nedlagte bandet
Johnsons Company. De heter
Electric Laydland.
For de sultne ble det servert
lapskaus og pølser. De skulle
egentlig selge maten, men enden
på visa ble at maten ble servert
gratis og franko. Det samme
skjedde med inngangspengene
de hadde tenkt å kreve inn av
gjestene. Det ble rett og slett
ikke noe av, og alle fikk komme
inn gratis.
- Vi er visst litt dårlige til å tjene
penger, forteller Einar og ler godt.
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Hittegodsavdelinga.

”Midt i mellom”
Hver torsdag er det kaffe og
vafler å få i klubbhuset, og for
å få ferskt nytt om festen og
for å snakke med karene stakk
vi en tur innom en torsdags
ettermiddag. Og ikke for å
smiske, men de vaflene jeg ble
servert av Einar i klubben, er
nok de beste jeg noen gang har
smakt. Denne kvelden er det
labert oppmøte, noe som skyldes
at de dagen etter skal reise på
noe de kaller ”Midt i mellom”.
Dette er en sammenkomst
som foregår i Rendalen, som
er cirka midt i mellom Oppdal
og Skarnes. Opphavet til denne
happeningen er at Rune Fra
Bootleggers og Engern fra Rolling
Wheels Jessheim, den gangen
Hercules MC, satt i bilen for å
besøke sine trønderske venner.
Dermed kom ideen om at det
hadde vel vært mer praktisk å
treffes midt i mellom, så slapp
de å kjøre så langt. Dermed var
ideen unnfanget.

Noen forsøker å være litt seriøse.

Bootleggers Nomader
Og siden en av karene i klubben
hadde hytte der, ble det en
årlig foreteelse å treffes ”Midt
i mellom.” Dette er det tredje
året de reiser dit, og det er nok
en arrangement som er kommet
for å bli. Da møtes de en 25 –
30 stykker og har ei hyggelig
helg sammen. Og det er helt
rettferdig, for alle har omtrent
like lang vei hjem på søndag.
Ellers så har klubben også en
blåtur om året, og de pleier alltid
å dra til Oppdal på Mountain
Meet hos Rolling Wheels MC.
På festen fikk de også noen
nye medlemmer, blant annet en
Nomade-avdeling. Det begynte
med at Tom Rubach, som er
blant deres gode venner sto uten
klubb. Dermed ble ideen født
om å ha en nomade-avdeling i
Bootleggers. Den består nå av
tre fullverdige og tre prospekter.
Ellers består klubben av 10
medlemmer, en prospekt og en
hangaround.

Folksomt på 30-års jubileet.
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Verkstedet er ikke så stort, men det fiunker til sitt bruk.

Spesiell flaskeåpner.
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Bootleggers egen ghostrider.

Gave.

Kaffe og vaffelkos.

Gulvet bærer preg av litt action.

Usikker på hvordan bil og vogn har havna her.

Dårlig oppmøte på kaffekveld.

Nomader.

Fra jubileet.
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Påskehatter.

Som vanlig i påska arrangerer Tornados
MC på Kyrksæterøra Påskeswap og
party på skjærtorsdag, og som vanlig
møtte folket opp med godt humør, fine
påskehatter, gamle greier i esker og
kasser, og de var meget motiverte for et
glass eller to og litt lyging utover natta.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Eva Kristin Eggen/Elin Bakk
Været var som vanlig sånn passe,
men de fleste hadde tatt bilen
til swapet. Man får jo ikke med
seg kassevis med gamle greier på
motorsykkelen. Inne i Tornados
sine lokaler var egentlig alt
som det pleier være på en sånn
påskefest.Vi har jo vært med
på noen. Enkelte liker å pynte
både seg selv og andre med
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kyllinger og andre påskerelaterte
greier. Andre har brukt lang
tid for å velge ut det riktige
påskehodeplagget. Kjedelig blir
det i hvert fall ikke.
Godis, Hårklipp og
Chiligryte
Som vanlig ble det også en liten
swapsalong, der de som ikke

Nr. 3 - 2017

Godis til alle!

Øyvind hadde også funner frem påskehatten.

AD/HD band.
Coverbandet rocka som bare det.

hadde rukket å fikse sveisen til
påske, fikk gjort unna dette før
festlighetene startet for alvor.
Rannei hadde tradisjon tro vært
og handla et gigapåskeegg med

godteri, som både store og små
fikk smake fra. Man skal ikke
kimse av tradisjoner og er det
påske, så er det påske.
Chiligryte er også en del av

påsketradisjonen, og den putra på
kjøkkenet hele dagen og mettet
mange og bidro til at ingen hadde
problemer med manglende
tørste. På scenen ut på kvelden

fant vi bandet AD/HD band, et
AC/DC tributeband som ga alt.
Skikkelig bra var det. Litt senere
gikk Tornados berømte husband,
Ignition på scenen.

Kjære leser!

Det er takket være dine bidrag vi kan lage dette bladet.
Slik vil vi ha ditt bidrag:
* Tekst: sendes som en separat wordfil. * Bilder: husk å bruke den høyeste oppløsningen på kamera når du tar bilder som skal trykkes i bladet.
Bruk kjente formater på bildefilenet: jpg, tiff, o.l. Bilder sendes som separate filer. Pass på at du sender bildene som fil, og ikke som foto. Da slipper du at mailprogrammet i pc-en din forminsker bildene.
* Et bilde må minst ha 500 kb størrelse, oppløsningen skal være 300 dpi i montert størrelse. Er du usikker på om bildet kan brukes, send et
prøvebilde, eller ring eller mail og spør.
Vi forbeholder oss retten til å redigere innlevert materiale ved behov. Hilsen Redaktøren news@h-docn.no
Mob.: +47 913 84 050
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Saueflokken på tur.

På busstur.

I Odenses gater.

I godt lag.

Bussturister.

Besøk på Sivilforsvaret i Odense.
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Danskene hadde bestillt fint vær til turen.
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Heisan.
Da var tiden inne for å skrive
ned noen ord igjen. De fleste
har sikkert nå fått sykkelen på
veien, kommet godt i gang med
sesongen og vært på flere treff
allerede. For min del har våren
gått med til flytting, oppussing av
leilighet og ny jobb, men jeg har
også fått kjørt litt sykkel. Og nå
som man har kommet til en helt
ny landsdel, er det mange nye
veier og treff som må utforskes.
Så jeg håper på en god og varm
nordnorsk sommer og masse fri.
1. mai hadde jeg H-DOCNfrokost som min siste økt på
Nebbenes i Eidsvoll, før jeg satte
kursen mot Tromsø. Frokosten
var en trivelig avslutning på livet
som østlending og det var godt
oppmøte. Takk til alle som kom
og om alt går etter planen håper
jeg det blir frokost på Nebbenes
1 mai også neste år. Jeg skal i alle
fall reise ned å lage kake.
Vårens store happening for min
del ble Super Rally i Tsjekkia.
Et Super Rally som sto til en
sekser i terningkast. En fantastisk
treffplass og det meste gikk
på skinner. Sol og varme, god
mat og godt duggfriskt øl. Da
trenger man ikke mer. Også på
presidentmøtet på lørdag var det
stående applaus til arrangøren.
I 2018 er det Polen som skal
avholde SR, så da får man se om
man kommer seg dit.
Ellers er det masse som skal
foregå her hjemme også. Nå i
skrivende stund er det en uke
til vi samles på Tretten, så helgen
11. -13. august er det RTTAF i
Troms. Det ser også ut som det
blir familietreff på samme helga,

i Solør på Hedmarken. 15. -17.
september er det Final Run på
Hopla i Åsen. Jeg må også minne
om at det helga 22. -24. august er
et lite men meget hyggelig treff
i Skatvika på Senja. Laila, som er
Distrikts Kontakt i Troms, har
arrangert dette nå i fem år.
Det er også mange andre treff og
aktiviteter rundt omkring. Om
dere medlemmer lurer på om
det foregår noe i deres område,
så ta kontakt med den som er
DK og hør. Kom gjerne også med
tips om det som skjer og andre
ting som kan være interessant for
andre medlemmer.
I april var jeg tilstede på Nordisk
President møte i Odense i
Danmark, og der prates det en
del om samarbeid her i Norden.
Vi prøver å lære av hverandre for
å bli enda bedre på det vi gjør.
Det var ei fin helg, der det også
var lagt opp litt aktiviteter. Som
sagt før er Nordic Run 2018
under planlegging. Det som er
klart er at Island skal være med
denne gangen. Det hele starter i
Danmark, så til Island, deretter
tilbake til Danmark , videre til
Norge, Sverige og avsluttes i
Finland. Dette er bare løse planer
i start fasen og det kommer mer
info etter hvert.

Så var vi på veien igjen og
det er ikke et øyeblikk for
tidlig. Mange av våre gode
venner og medlemmer er
i skrivende stund akkurat
ferdig med SuperRally i
Tsjekkia og er nå på sin
ferd til flere treff rundt
om i Europa. Her oppe
i nord er neste store
treff NordNorge treffet i
Harstad, som jeg nesten
rakk frem til i fjor og har
som mål å komme helt
frem til i år.
Regner med at alle
Distriktskontaktene
promoterer oss rundt
om der dere ferdes i inn
og utland. Selv hadde
jeg min første stand på
motorsykkelens dag i
Tromsø dette året. Det
var veldig hyggelig og
møte mange av dere og
det foregikk på en av de få

dagene vi har hatt sol hittil
i år. Det som ble igjen av
kaken jeg hadde bakt, ble
tatt med til personalet på
intensivavdelingen, hvilket
de satte stor pris på. Det
var en stor og mektig kake
som selv ikke bikerne
klarte å spise opp.
Vi har fått to nye
distriktskontakter, men på
grunn av treg oppfølging
fra min side har de ikke
fått alt de trenger for å
være klare dessverre, men
sånn er det når man er i
full jobb og har mange jern
i ilden.
Ønsker alle en strålende
sommer på veien, i telt og
med hverandre.
Kjør vakkert
Nina.

Da ønsker jeg dere en fortsatt fin
sommer og håper å se så mange
som mulig av dere rundt om
kring på våre treff. Kjør vakkert
så sees vi plutselig.
Itj fårrå nålles…
Vidar.
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Distrikt 1:

Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hey velcí mc lidé
Dette betyr „hei flotte mc-folk“ på
tsjekkisk, ja for i skrivende stund er
mange av oss her fra Tromsø klar
for SuperRally i Tsjekkia. Og tro det
eller ei, men mens jeg skriver så laver
faktisk sneen ned her i nord og på
kalenderen står det 29. mai.Vi gleder
oss veldig til SuperRally, selv om deler
av turen for syklene går fra Tromsø til
Krakow med trailer og selv tar vi fly
og kjører de siste 30 milene til Brno.
Noen vil sikkert kalle det for feigt/
juks og sende syklene sørover. Fos
oss betyr det mye å slippe den lange
transportetappen sørover og heller
bruke tiden som vi har til rådighet på
å kjøre rundt i Europa og kose oss.
Og ja, syklene blir kjørt hjem igjen,
etter at vi avslutter eurpoaferien
på H-DOCN sitt International
Rally på Tretten i Gudbrandsdalen
santkthanshelga.
Ellers så er det kaffekveld på HD
Garasjen hver tirsdag kl 19.00 og de
håper så mange som mulig kommer
innom, vi ser også frem til RTTAF
11-13 august.
Oppfordrer også andre klubber
til å sende meg mail på når der er
kaffekvelder og eventuelt andre
arrangementer i deres område, Troms
er stort og jeg får ikke med meg alt.
Til slutt vil jeg ønske alle H-DOCN
sine medlemmer velkommen til
Skatvika på Senja 25. -27. August. Ta
kontakt om dette er interressant og
du ikke får inbydelse på Facebook.
(Sender dette stort sett til
medlemmer i mitt distrikt.)
Ha en fortsatt fortreffelig mc-sesong
Klem Laila

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 91798781

Da var vi her igjen, sommeren er
over oss for fullt atter en gang.
Denne flotte sesongen vi ser frem til
hver eneste høst, vinter og vår. Med
høye tanker og ønsker om en finest
mulig sommer, så vi igjen kan erobre
veiene med våre trofaste tohjulinger.
Her oppe kom sesongen sent i gang.
Det var vårmønstring her i byen
første helga i juni. I tidligste laget vil
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jeg si.Værgudene valgte å drysse snø
bare noen dager før denne helgen.
Det la seg ikke på bakken, men
gjorde sitt til at temperaturen holdt
seg stabilt lav. Det var vel kanskje 5 6 grader, litt regn i lufta og vind. Tror
jeg talte 25 sykler alt i alt. Og tar jeg
ikke feil, er det mange år siden det
har vært så dårlig oppslutning blant
mc folket.
Det var bare en person som kom på
sykkel utenfra byen og han hadde de
berømte fire årstidene på turen over
fjellet. Arrangørene hadde valgt å
kalle det for vårmønstring med både
sykler og biler, men oppslutningen ble
ikke bedre av det.Vi håper på bedre
lykke neste år og ser fremover. Men
nå er altså sesongen i gang.
Invitasjoner til treff og fester drysser
inn på mailboksen om kapp med
reklamer for lån med skyhøye renter,
slankemidler og potensøkende piller
og pulver. De sistnevnte velger jeg
å slette, da jeg tenker jeg ikke har
behov for det. Nok om det.
Vi samles rundt bål på treffplasser og
bardisker som en eneste stor familie
og forteller historier og skrøner om
ting vi har opplevd, eller mener å ha
opplevd siden sist.Vi hilser på gamle
kjente, nye kjente og ukjente. Men
tonen og humøret er det samme
rundt bålet eller bardisken.Vi hilser
på hverandre langs veien og hjelper
hverandre når det trengs. Dette er
smaken av sommer.
Jeg ønsker alle dere en riktig fin
sommer videre i jakten på mil og sol
på sykkel.
Kjør pent, vi har ingen å miste.
En real skjeggete sommerhilsen fra
bukkeskjegg.

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN
tlf: 909 53 289
jostein.mo.anderssen@gmail.com
Heisann.
Ja så var det altså tid for et nytt blad
igjen da. Når dette skrives er vel
mange av dere nettopp kommet hjem
fra Superrally og andre igjen er på
Sweden Rock Festival. Andre ligger
fortsatt i startgropa på hvor og når
en vil ut på tur. Det er vel det samme,
så lenge en selv føler en har det greit
vil jeg tro. Klubbtreff er vel like bra
som Route 66 for noen av oss, vi er
jo alle forskjellige.
I sommer ser det i alle fall ikke ut
for at det er noen mangel på hvor
en kan kjøre og/eller delta når det
gjelder mc treff, festivaler eller rene
klubb-arrangement. Det nytter vel
lite å sette sin lit til vårherre når det
gjelder sommervær, for å få masse
plussgrader og sol i ukesvis. Derfor
er det er vel bare å kjøre videre på
rutinene i fra i fjor, med bunaden fra
Helly Hansen øverst på oppakningen.
Ellers skjer det jo ikke så mye i min
region om dagen,
så får vel prøve å farte litt rundt på
ettersommeren, og kanskje lage noen
reportasjer fra der hvor jeg ferdes.
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Har du noe liggende, så send det inn,
(gjerne med et bilde eller to) enten
til meg, eller rett til redaktør Elin. Alle
monner drar!
Til vi sees, teik ker!
Jostein

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

Distrikt 3:

Nord- og Sør Trøndelag

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

ANTON FAGERHOLT
Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
Hei, godtfolk.
Fellesferien står for døra, og det
er høysesong for oss som liker å
kjøre motorsykkel.Vi har mange
alternativer for turer, treff og
utflukter i vår landsdel. Første helga
i juli kan man for eksempel oppsøke
Lerkendal. Der holder Rams MC til.
Her blir det fest hele helga. Hva med
å ta turen over grensa til Jämtland,
Øst-Trøndelag? Eagles MC arrangerer
sitt årlige treff i Järpen. Har man en
«hoj», er man velkommen der andre
helga i juli. Tredjehelga i juli er det
selvfølgelig også i år Catfish i regi av
Inant MC på Kjerknesvågen, Inderøy.
Nakenbading, musikk, Aquavit-bur,
Hooze & tooze er bare noe av det
som skjer der. Ta gjerne en «gylden
omvei» denne helga.
I august finnes også mange
muligheter. Hva med en tur til II
MC (2 MC) i Nærøy?Nærmere
trønderhovedstaden holder
Sprengstart MC til. Her er det som
vanlig duket for stor fest 4.-6.august.
God musikk, drikke og sikkert den
spesielle idretten, trakt-fotball, blir
noe av det som skjer. Klæbus stolte
sønner ønsker velkommen. I Skaun
ønsker Lucifer MC velkommen til fest
på farmen i slutten av august. Låvefest
med full spiker på både live-musikken
og bålkosen.
Det er sikkert mange av dere som
skal på langtur i Europa. Anbefaler da
å ta turen til Geiselwind i Bayern. Der
arrangerer Knight Riders MC et lite
treff med ca. 30000 besøkende. En
fantastisk fest med musikk, dragracing,
tull, tøys og et helvetes lurve-leven.
Det er slik det skal være på skikkelig
motorsykkeltreff, mener tyskerne.
Bike and Musik weekend arrangeres
3.-6.aug.
Enten vi liker det eller ikke, er
mange av oss blitt avhengig av vår
aller nærmeste venn, mobiltelefonen.
Dersom vi i tillegg har Facebook, er
vi alle i stand til å holde oss orientert
på treff-fronten.
Vi hoozez & å vi toozez.
Anton

Nå lukter det sommer, og vi har
allerede hatt mange fine og varme
dager. Jernhesten har fått lufta
seg flere ganger denne sesongen
allerede. Jeg også vært på treff,
nærmere bestemt Lake Side Run på
Kyrksæterøra, som alltid en hyggelig
sammenkomst.
Vi motorsyklister er jammen rare.
Først kjører vi i timevis for å komme
til en fest. Styrer på med ferjer og
greier. Etter å ha fått opp teltet er det
bare å røle og flire med gode folk ei
god stund, sove seg edru før vi ruller
sammen pikkpakket og kommer oss
hjem igjen, gjerne i høljeregn. Ja, for
det er stort sett alltid regnvær når vi
er på vei hjem. Så vi er ikke helt som
vanlige folk. De går til gjerne til den
nærmeste puben i noen timer, og så
går de hjem igjen. Kanskje litt enklere,
men takke meg til motorsykkelmåten
å gjøre det på.
Fremover er det mye å glede seg
til. I skrivende stund gleder jeg
meg til helga, da jeg skal arrangere
«Torden mellom fjord og fjell» i
H-DOCN-regi. Dette er en dagstur
med aktiviteter og konkurranser i
mitt nærområde. Blir det en suksess,
gjentar jeg det til neste år.
Så skal jeg selvfølgelig på H-DOCN
sitt International Rally på Tretten 23.
-25. juni.
I sommerferien står også
motorsykkel på programmet.
Hele familien drar sammen på
motorsykkelferie. Storesøster på 17
kjører selv på sin 125 kubikker nå. Vi
får se hvor vi ender, det blir nok bra.
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. Send gjeren inn
artikler og bilder til bladet.
Inger Eidheim

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

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

I skrivende morgenstund er det
20 varme ute.Vi får håpe været
fortsetter utover sommeren, for jeg
skal også dette året bruke hele ferien
på motorsykkelen i Norge. Har ikke
fått noen opplysninger om treff eller
fester i midt distrikt i løpet av juli
– september. Derimot er klubbene
flinke og holde barheng og invitere til
kaffe. Invitasjoner kommer dessverre
også så sent at jeg ikke får med meg
viktige hendelser før levering av
DK-nytt. Men litt sladder får dere
da få i stedefor. Grim Monkeys har
for tiden booket seg inn hos Klikken
MC i Rådalen. Hver tirsdag er de
og finne der. Fumble Heads MC har
mange dugnadstimer foran og bak
seg. Et stort klubbhus som må holdes
vedlike. Chopper Club Norway er
fortsatt i full vigør, og det samme er
Løven. Commitments MC trives på
motevisninger. Fisketorget er fortsatt
samlingsplass for å slå av en prat på
ettermiddagstid.
Til slutt vil jeg gratulere Legacy Vets
MC Norway og Nord Odal MC med
vel overståtte jubileer.
Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik

Monte Carlo ,Verona, Alpene, Praha,
Berlin og hjem. Jeg fikk også med
meg Europeen Rally i St Tropez. Ett
HOG-arrangement med masse sykler.
Anbefales. Det negative med å kjøre
i Sør-Europa er bompenger. Her er
det tett på 1 Euro pr. mil , også for
motorsykkel. Bensin priser er som
hjemme.
Nå er det bare å nyte mc- sommeren
her hjemme med lange lyse kvelder,
forhåpentlig med godvilje fra
værgudene.
Håper å se dere rundt omkring .
Ride On, Enjoy Life og ha en Harley
sommer…
Einar.

Distrikt 7:

Telemark, Buskerud,
Vestfold

TERJE RANDEM
Tlf: 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
DAG FJELDSBØ
Tlf. 95030192
dstfjeld@online.no

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
einartel@gmail.com
Nå har vår og forsommer passert og
jeg håper dere har hatt en god start
på sesongen. Det er nok fremdeles
masse gøy igjen. For min del har det
blitt en lang og god tur fra Spania og
hjem. Har ikke fått deltatt så mye på
de vanlige arrangement som foregår
her på disse kanter i det siste, da min
Harley har vært parkert i Spania på
Vinterlagring.
Jeg følte meg nesten som en trekkfugl
da jeg dro ned til Torrevieja på en
fantastisk flott høsttur. Sommeren ble
liksom så mye lenger. Her overvintret
Harleyen hos Taurus MC.
Sesongstart med sommervær, bading
og cruise er ikke feil.
Turen hjem gikk langs middelhavet
fra Spania, via den Franske Riviera,

Nå er det herlige tider. Når dette
skrives er et fantastisk jubileum på
KUK i Odalen netopp unnagjort,
Griserally er rett rundt hjørnet,
Asator sin sommerfest, Bike&Beach
i Horten og en rekke andre
arrangementer skal foregå i det
ganske land.
Ikke minst er det i vårt nærområde
muligheten til å dyrke en viktig
ingrediens for bikere, nemlig
musikk. Det nærmest flommer over
av arrangementer, små og store
festivaler som har noe for enhver
smak. Jazz og elvefestivaler, blues
og heavy metal, viser, danseband og
country. Festivalguiden.no gir deg en
totaloversikt.

Distrikt 8:

Distrikt 9:

GEORG TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com

THOMAS MESSEL
Tlf: 479 51 606
Mail: tyma@hotmail.no

Oslo, Akershus, Østfold

Kalimera bikers, kai filo kei filos.
Det blir omtrent sånn sagt på norsk;
God morgen bikers, venner og kjente.
Da var man i gang igjen da. Ikke
før det har ramlet ett nytt News i
postkassa, så er det bare å prøve
og få hodet til å funke, for å få sagt
noe til dere der ute. Først må jeg si
at det har vært ett netttroll på gang,
eller skal vi kalle det et virus, i forrige
nummer av News. Beklageligvis
havnet noen bildet som ikke skulle
være der, i noen av artiklene jeg skrev.
Jeg beklager så mye, feilen var helt og
holdent min, det er ikke så lett når
man krangler litt med datamaskinen å
få merket alt som det skal. Så nå var
det sagt. Når dere leser dette så er
det ferietid og jeg har sent avgårde
hojen min med lastebil. Den er på vei
til Hellas, mitt andre hjemland der
ferien skal tilbringes. Jeg gleder meg
også masse til hjemturen på slutten
av ferien, for da skal jeg kjøre den
hjem igjen. En skal ikke se bort fra
at jeg kanskje klarer og få laget et
reisebrev i ett senere nummer av
bladet. Så lenge godtfolk, ride 2 live,
live 2 ride. Kjør stil og ha en riktig
god sommer videre… Georg

Hedemark og Oppland

Hei. Med dårlig vær, ny jobb og et hus
som trenger total restaurering, har
jeg dessverre falt litt av. Men jeg fikk
i alle fall med meg et noe amputert
Mjøsa Rundt, siden samboerens
sportster valgte å legge igjen halve
eksosanlegget på E6. Helga etter
var det Hukusjøen Rundt, i bra vær,
med cirka 130 sykler. En hyggelig
og sosial rundtur, med stopp i Våler,
på forespørsel fra KNA. Når det
gjelder kaffe-tirsdagene på Cirkle K i
Elverum, så har vel været hatt litt av
skylden for dårlig oppmøte. Men jeg
er evig optimist, og prøver videre
utover sommeren. Hva jeg klarer av
andre ting er jeg litt usikker på for
øyeblikket, da boligen trenger ny
drakt før vinteren. Men et familietreff
i august skal vi klare å arrangere.
Se plakat annet sted i bladet. Ha
en fortreffelig sommer med masse
treffaktivitet, så ses vi muligens.
Thomas

For treff er fortsatt NMCU sin
treffkalender, ved siden av vår egen
treffoversikt, et godt utgangspunkt for
å planlegge resten av treffsesongen.
Verdt å nevne er også Facebook
gruppa «Felleskjøring i Buskerud».
Her legges det ut informasjon
om felleskjøring.Vindfjelltunet er
møteplass tirsdager for mange i
Buskerud,Vestfold og Telemark. Her
er det mc-samling hver tirsdag hele
sommerhalvåret.Vanligvis er det et
par hundre stykker som dukker opp,
og nyter billig middag og god kaffe.
Ting vi bikere setter pris på.
Sjøl har jeg nettopp landa etter
en veldig bra pinsetur med gutta i
klubben og jenter fra Arne Bakken
MC og MC musene. Herlige
Raumadalen, Trollstigen, Ørneveien
og Valdresflye, gir et fantastisk bilde
av hvilket utrolig vakkert land vi lever
i. Turen anbefales på det varmeste.
Uansett hvor turen måtte gå for deg,
ønsker jeg deg en super sesong og
plutselig sees vi et sted.
Terje Randem
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Foto, Steinar Settemsdal.

Foto, Jan P. Nerland.

Foto, Audun Villy Marken.

Foto: Gunnar A. Moen
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Hans Haaker.
Hydra 1. mai. Foto, Gerog

Tselentis.
Foto, Lisa kristine Wilhelms

Foto, Anne Grethe Klunge

en.

rvik.

Foto, Eva K. Eggen.
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Kuryakyn
Gran Tour Bag
Kr

2160,Dunlup ”Harley
Davidson series”
Fra kr

1990,-

Solo sideveske
fra La Rosa
Fra kr

1995,-

Blaze Pants
fra Jofama
Kr

Starter

Burly Slammer
komplett senkesett
Fra kr

Clymer manual

1895,-

Fra kr

Fra kr

1990,-

2295,-

590,-

Burly wiresett
Fra kr

2450,-

Gringo helhjelm
Fra kr

1690,-

Ultima komplett
single fire tenning

S&S ”Super E”
komplett sett
Kr

Fra kr

Thunderbike
luftfilter

6990,-

Kr

5390,-

Vance & Hines
Shortshots
staggered
Kr

5290,-

2200,-

Fatspoke felg
Fra kr

4800,-

Vance & Hines
Fuelpak FP3
Kr

4590,-

Komplett ladekit
Fra kr

2150,Eikefelg

Over 20 år med deler
til HARLEY DAVIDSON!

Fra kr

Custom Chrome
katalog

Prisgaranti!
Vi matcher alle priser!

Kr

150,-

Ring oss: 35 58 41 41 eller se:
www.cbp.no for flere gode tilbud!
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produksjon: mags.grafisk@gmail.com
Nr. Grafisk
3 - 2017

Kuryakyn
Classic Tour Bag
Kr

1990,-

2750,-

