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26. juni - 20. juli Nordic Run, info www.nordicrun.dk
H-DOCN Familietreff, Finnskogen. Info kommer på www.h-docn.no
20. – 22. juli. Hawgs MC, 31th Summerparty, Gransmarka.
Info: Svein Olav: 90982619 www.hawgsmc.no
27. – 29. juli, Dozer MC arrangerer Dozer—party på klubbhuset på Saga
Næringspark på Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901
29. juli - 2. august Family Run på Finnskogen. Info: Thomas Tlf: 479 51 606
3. – 5. august. Sprengstart MC, 35 års jubileum og 20`nd plugg party.
For utfyllende info se Facebook under Sprengstart MC arrangement.
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

31.aug -2.sept Høstfest Prowlers MC
6. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus
kl. 11.00. Info: Robert: 91787175
12. - 14. oktober Snorre MC 30-års jubileum. Info kommer på facebook.
12. - 14. oktober. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Haustfest på
klubbhuset. Ivar 90051430
13. oktober. Hawgs MC, 36-års jubileum på klubbhuset i Øverskreien.
Info: www.hawgsmc.com Svein Olav: 90982610
20. oktober. Spiders MC arrangerer den årlige Grisfæsten i klubbhuset i
Hopla. Info: Arild: 90139870

10.-12. august Run To The Arctic Fun 2018 Nordkjosbotn

27. oktober. NOMCK arrangerer høstfest på Skytterhuset.

17. – 19 august. Shakin Brains MC Vestnes arranger Hagerock.

10. november. Høstfest hos Dozer MC i klubbhuset i Saga Næringspark,
Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901
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24. – 26. august, Lucifers MC arrangerer høsttreff på Farmen i Skaun.
Info: www.lucifers-mc.com
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Vi skriver begynnelsen av juni, og
værmessig føles det som det har
vært full sommer lenge. Mai har
vært helt malabarisk fin her nede
på Østlandet. Jeg tenker at nå får
vi igjen for at vi nesten ikke så
sola de første tre månedene av
året. Og litt godtgjørelse for at vi
nesten har snødd ned her nede
denne vinteren. Jeg vet at andre
deler av landet ikke har vært så
heldige, og jeg føler virkelig med
dere oppe i nord hvor det har
vært full vinter de siste dagene.
Men igjen, været får vi dessverre
ikke gjort noe med, vi får bare
gjøre det beste ut av det, å prøve
å tenke positivt, enten man snør
ned eller får en sårt etterlengtet
varmebølge.
Denne våren er det blitt litt
reising, og jeg fikk en fin kickstart
på sesongen da jeg var så heldig
å få bli med Harley-Davidson
på deres flotte presse-event
i Kroatia i slutten av april. En
fantastisk opplevelse, som du
kan lese mer om lenger bak i
bladet. Ellers har vi også vært
på Harleycruise i Kiel siden sist.
Som vanlig en meget hyggelig
opplevelse, og det syntes de
nordiske styremedlemmene
som var med også, siden
H-DOCN arrangerte Nordisk
Presidentmøte på båten. Ikke før
hadde man pakket opp kofferten
etter Kroatiaturen, før det var
på tide å pakke på sykkelen og
sette kursen mot Polen og et
flott arrangert SuperRally. Jeg må
si jeg har fått mer og mer sansen
for slike store treff. Det har vel
med å gjøre at når man reiser
flere år på rad knytter man nye
kontakter, som man treffer igjen
neste gang. Det var også en bra
delegasjon med nordmenn der
nede, og siden plassen var bygd
opp såpass oversiktlig som den
var, ble det mye lettere å treffe
kjentfolk, enn det var i Tsjekkia

der treffplassen var litt mer
kronglete og uoversiktlig. De
polske klubbene som arrangerte
hadde gjort en god jobb. Rapport
et annet sted i bladet.
Når jeg nå har fått de siste
artiklene i trykken, pakker jeg på
sykkelen og legger ut på en liten
kystturne, som starter i Bergen,
og avsluttes i Trondheim om litt
over en uke. Da håper jeg å ha
mange nye artikler på blokka
som dere kan kose dere med når
høstmørket senker seg. Husk å
ta noen bilder om du er på et
treff eller noe annet mc-relatert.
Jeg har uansett ikke budsjett til
å dekke hele landet, og de som
bor langt unna får mindre besøk
av meg enn de som ligger nærme.
Dette er ingen diskriminering.
Det er rett og slett pengene som
bestemmer.
Og her kommer jeg til saken.
Verv dine venner og bekjente
som kjører H-D og som enda
ikke er medlem. Får vi flere
medlemmer, kommer det mer
penger inn i kassa, og jeg får
forhåpentligvis noen flere kroner
å reise for. For det blir faktisk
ingen reportasjer av å sitte i
sofaen. Og er du heldig blir
du millionær i samme slengen,
siden de som verver premieres
med flaxlodd. Minner også
om adresseforandring, som
skal sendes til Marianne på
medlemskontoret om du flytter.
Mail: medlemskontoret@h-docn.
no
Jeg begynner også å gå tom for
bilder til lesernes, har du noen
fine blinkskudd, send de inn.
Og husk kalenderbilder. De må
tas nå fremover, skal vi få litt
sommerbilder til neste kalender.
Breddebilder please.
Neste happening nå i vår regi
er International Rally på Tretten

St.Hanshelga, og det er et
arrangement vi alltid ser frem til.
Vi har også et Family Run siste
helga i juni, og rapport fra begge
disse kommer i neste nummer.
Husk RTTAF i Balsfjord 10. – 12
august.
I dag vil jeg ta opp et fenomen
som jeg har lagt mer og mer
merke til de siste årene. Jeg tror
det kan være slik som det er
med ord som sjylling og sjøtt.
Det begynner som en uvane, og
så brer det bare om seg. Jeg har
kalt dette for motorsykkelgåing,
og jeg har også hørt de som
kaller det padling. Da jeg tok
lappen på motorsykkel var det
mye pes om krypkjøring. Og
det er med det som med mange
andre ting. Har man knekt koden
er det lett som bare det. Men hva
har skjedd med mc-opplæringa
de siste årene? Eller er det
saken at de som kjører opp i
voksen alder, hopper rett på en
stor sykkel og føler at dette er
tryggere? At de som har kjørt
siden de var 16, startet med en
mindre motorsykkel, og hadde
sjansen til å lære seg dette med
en sykkel som var lettere og
håndtere? Denne padlinga eller
gåinga med motorsykkel foregår
slik, at i stedet for å krypkjøre og
regulere sakte fart med clutch og
gass, tar folk beina i bruk. Nå skal
ikke jeg dømme noen, dette er
skrevet med et visst humoristisk
skråblikk. Men i stedet for å
krypkjøre, velger mange å bruke
beina og gå med de mens de
kjører, når de skal kjøre sakte.
Nå mener jeg ikke når en kø for
eksempel går veldig sakte med
stopp, et par meter og stopp
igjen. Da må man jo ned med
beina innimellom. Men når dette
foregår over lengre strekninger,
ser det unektelig litt komisk ut.
Til slutt er det så mange som
gjør dette at det blir en vane,

eller skal vi si uvane? Eller er det
rett og slett latskap?
Kanskje vi skulle tatt en
oppfrisking i kjøregården
innimellom for å friske opp disse
kunnskapene. For jeg nekter å
tro at man kan få mc-lappen uten
å beherske krypkjøring, og det
må unektelig være tryggere å vite
at man har total kontroll over
doningen.
Jaja, da fikk jeg det ut, og jeg
nekter å tro at det er bare jeg
som lurer på dette.
Ellers vil jeg minne dere på å
kjøre fint, regne med at alle
bilister er blinde og døve idioter
og kjøre defensivt. Det har
allerede mistet flere mc-førere
i trafikken i år, og vi har faktisk
ingen å miste.Vi er en utsatt
rase, og smeller det mellom oss
og en bil, har vi i utgangspunktet
tapt. Selv kjenner jeg at jeg
endelig nyter å kjøre motorvei
igjen etter vurpaen jeg hadde på
autobahn i 2012, der jeg hadde
mer flaks enn man kan tenke
seg. Det rare er at jeg ikke har
merket at denne skrekken har
sittet i, før den faktisk forsvant.
Motorveier har bydd meg i mot
siden da, både med bil og sykkel.
Det merker jeg nå. Men man
får seg likevel en støkk når man
leser om mc-ulykker i media. Det
er utrolig trist. Så drive safe mine
venner.
Om vi ikke ses på veien, så treffes
vi igjen her i september. Ha en
knallfin sommer og jeg håper at
de som styrer med finværet kan
fordele litt til dere i nordligere
deler av landet også. Husk bilder
og artikler til bladet.
Tudelu...
Redaktøren
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da ble det en sandwich fra baren
og en øl eller to om man drakk
raskt. For baren stengte klokka
23. Fantastisk service, not. Og
noe smilekurs hadde ikke de
som jobba der hatt på mange år,
for de musklene i ansiktet var
tydeligvis ikke i bruk. Men kjappe
til å stenge, det var de, det skal
de ha. Dunk, og så var luka nede.
Dette hadde de tydeligvis trent
på.

Kveldsstemning på treffplassen.

Fjorårets vellykkede tur til Brno ga
mersmak, og da min kompis Gunnar rundt
juletider var innom og fortalte at billetter
til årets SuperRally var bestilt, var det
bare å henge seg på. Etter noen dager var
billetter i boks.
Tekst/foto: Elin Bakk
Jeg lider nemlig av bestillings–
vegring, men siden Pila MC fra
Våler, hvor Gunnar er medlem,
har sin egen reiseleder, var alt
mye enklere. Penger ble innbetalt
og mail med detaljert reiserute,
avstander og alt man trenger å
vite havnet kjapt innboksen. Da
var det bare å begynne å glede
seg. Utrolig praktisk.
Svensk opplading
Siden jeg skulle i en bursdag i
Sverige helga før SuperRally,
skulle jeg møte de andre i
Nynäshamn, hvor båten skulle gå
over til Ventspils i Latvia tirsdag
kveld. Etter ei hyggelig helg i
Grästorp med gode venner,
rockeband på veranda og god
mat, ble det ei natt i Västervik
for å hvile ut etter helgas
strabaser. Jeg hadde heller aldri
vært i Västervik, og sjansen til å
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få kjørt noen nye veier kan man
ikke la gå fra seg. I Västervik
bodde jeg på Det Lilla Hotellet,
et meget koselig lite motell 1
kilometer utenfor sentrum. Her
var det fint og rent, billig og han
som driver det er meget vennlig
innstilt til motorsyklister. Kan
absolutt anbefales. Man kan ikke
klage på servicen, når eieren
holder for hullet på vannslangen
så jeg fikk spylt pollenet av
motorsykkelen min på morgenen
før jeg dro. Västervik er forøvrig
en veldig koselig liten by, som
ligger ved Östersjøen, og er også
kjent for at det her arrangeres
Hojrock om sommeren.

båten skulle gå klokka halv ti
om kvelden. Siden jeg ankom
litt tidlig ble det et måltid mat
på havna, og litt mys i sola. Og
da er det som alltid når man
reiser alene, det kommer noen
hyggelige folk og vil prate. Etter
noen timer der, kledde jeg på
meg og kjørte opp til båthavna,
og da hadde gjengen fra Pila
kommet bare fem minutter
før. Bra timing. Det ble noen
timers venting på havna før vi
fikk kjøre ombord, for det var
minst en million trailere som
skulle ombord først, og de skulle
selvfølgelig rygges ombord.

Politiet var også på plass og tok
bilder av skiltene på syklene våre
og på skiltene til noen svensker
som også skulle over med
samme båt. Og som seg hør og
bør tok jeg bilde av de. Rett skal
være rett. Kan de ta bilder av
oss, kan vi ta av de.
NM i stenging
Ombord på båten skulle vi ha
oss litt mat, men den gang ei.
Før vi hadde rukket å legge fra
oss sakene våre på lugaren og
kommet oss ned i salongen,
var kjøkkenet på restauranten
stengt. Den stengte klokka ti. Så
Pilagutta klare for avgang.

Alle på land
Fremme i Ventspils kom vi oss
av båten og etter en opptelling
av reisende, kunne vi konstatere
at 9 sykler og ti personer hadde
kommet seg av båten. Samme
antall som kjørte ombord. Det
får man vel si var en bra start.
Vi bestemte oss for å kjøre et
stykke, for så å stoppe og få oss
noe frokost, siden vi ikke tok
sjansen på å kjøpe den på båten.
Vi kunne jo risikere at de smelte
igjen luka rett over fingrene på
oss i sin iver etter å stenge. Men
en ting var de ivrige på. Å vekke
oss for å si fra at taxfreebutikken
var åpen klokka halv fem om
morran. Hallo! Hvem handler på
taxfree i søvne?
Lappeteppe
Hver gang vi stoppa på vei
gjennom Latvia traff vi på de
svenskene som tok samme
båt som oss. De hadde også
valgt å unngå motorveier på
turen, og fikk også oppleve at
veistandarden på de mindre
veiene kunne være svært
variabel. Deler av veien var
så humpete at man fikk rista
Nordisk innrykk på treffet.

hyggelig pris. 350 kroner for
et dobbeltrom med dusj og
en femtilapp for frokost per
person var det ikke noe å si på.
Porten ble stengt da vi hadde
kjørt inn, og i tillegg parkerte
de bilene sine bak syklene våre,
så skulle det stjeles noen sykler
skulle de få jobbe litt. Kvelden
ble tilbrakt i hagen på hotellet,
med øl innkjøpt på nærbutikken,
pizza fra nærmeste pizzasjappe
og diverse tollfriflasker som
dukket opp fra sidekofferter og
pakkvesker. Det ble en meget
livlig aften for å si det sånn, men
vi var i seng i grei tid, vi hadde jo
en lang kjøredag dagen etter.
Nederlandske venner fra i fjor,
godt på innvollene, selv på
nymotens sykkel med god
fjæring. Anbefales ikke for
stivrammekjørere. Her var
det lappet, lappet på lappene
og etterpå hadde de lappet
på lappene av lappene. Men
innimellom var veien faktisk
bedre i lange perioder. Jeg ble
litt overraska da May inne på den
Latviske bensinstasjonen bestilte
vann på kav solongdialekt.
- Forstår de solong her, spurte
jeg noe overrasket?
May kunne leende forklare at
dama bak disken hadde bodd i
Norge, at hun prata norsk, og at
mannen fremdeles jobba her. Da
forsto jeg alt bedre. Jeg vet jo at
denne dialekten er berømt, men
det får da være måte på.
Lunsjstopp
Dagens mål var Marijampole i
Litauen. Grensepasseringa til
Litauen holdt på å gå meg hus

forbi. Det var et skilt på ene sida
av ei elv som det sto Latvia på,
og et på andre sida med Litauen
på. Vi hadde kjørt noen timer
siden frokost, så det begynte å
murre litt i magen. Det var på
tide med litt lunsj, og vi stoppa
på torget i en liten hyggelig by.
Her ble vi anbefalt en restaurant
av noen lokale, og den var både
fancy og flott. Vi tenkte her
er det sikkert dyrt. Kanskje
i Litauisk standard. Men når
man betaler litt over 30 kroner
for en panert kyllingfilet, salat
og friterte poteter, pluss en
cola zero og en flaske vann, er
det helt overkommelig for en
nordmann.
Framme i Marijampole
Hotellet vi skulle bo på var
bestilt på forhånd av vår
reiseleder og var nytt og
fint. Det lå sentralt i byen og
hadde store, fine rom til en

Et snev av regn
Frokostbordet var dekket da
vi kom ned neste morgen, og
kaffen ble skjenket. Deretter ble
det pakking og utsjekking. Regnet
som kom på natta hadde gitt seg,
og veiene var tørket opp. Det
var bare å gi seg avgårde. I løpet
av dagen var vi på med regntøyet
to ganger, men ti minutter
med litt lett regn var alt vi fikk.
Resten av turen hadde forløpt
i sol og fine temperaturer. Vi
var fremme i Bydgosczc i sjutida
på torsdagskvelden, etter å ha
bomma på innkjøringa et par
ganger. Så skiltinga til treffet var
ikke så god fra den retninga vi
kom. Fremme var det minimalt
med kø i innsjekket. Her var de
effektive som fy, det manglet
bare litt på engelskkunnskapene.
Praktisk leir
Teltplassen hadde begynt å fylles
opp, og det var ikke bare bare
Nice ride.

Hevnfotografering
Etter en bedre frokost og som
nevnt en lett vask av sykkelen,
satte jeg kursen oppover mot
Stockholm og Nynäshavn, hvor
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Lunsjstopp i Litauen.

å få plass til åtte telt. Vi fant oss
et sted å telte like ved dusjene
og toalettene. Og i etterkant
fant vi ut at det var lurt av flere
grunner. Kort vei om man må på
do eller dusje, og stor sjanse for
å treffe kjente. For alle må jo dit
før eller siden. Jeg tror jeg traff
ti kjente bare mens jeg satte opp
teltet. Og det er ofte problemet
på et så stort treff. Men vet
mange kjente som skal dit, men
de er ikke så lette å finne. Det
viste seg etter hvert at flere av
de norske vi visste skulle dit,
bodde rett nede i gata.
Oversiktlig treffplass
Da teltet var oppe, og teltpilsen
drukket rusla vi ned på
festplassen og her var det også
mange kjente og se. De hadde
laget den som en sirkel der alle
serveringsstedene lå på rekke og
rad. Veldig oversiktlig, i forhold
til i Brno, der hele området var
litt mer rotete. Dessuten var
scena såpass langt unna at det
gikk an å prate selv om det var
band på scenen. Det var mye
god mat på treffet, og litt for
enhver smak. Det dårligste var
som vanlig frokosten. Å stå tre

kvarter i kø for to rundstykker
med ost og skinke og et glass
juice og en kopp kaffe var det
ikke alle som giddet. I alle fall
ikke jeg. Det eneste som var
åpent ellers på morran, var
issjappene og en buffetrestaurant.
Her tok de seg betalt per hekto,
og dere vet alle hvordan det er
på buffet. Det ser godt ut og
det...osv. Så vips har man mat for
150 kroner på tallerkenen, og
blir mett etter en fjerdedel. Men
da hadde man lært, kanskje...
Flytende frokost
Da jeg møtte mine norske
H-DOCN-venner fredag morgen
hadde de gitt opp frokosten,
kjøpt seg en is, og satset
deretter på flytende frokost.
Denne frokosten foregikk i flere
timer, og det ble bestemt at vi
skulle ta taxi inn til byen for et
kanalcruise. I utgangspunktet
en god plan, men for dere som
kjenner denne gjengen vet dere
at straks vi ankom sentrum og
ingen båt var å se ved første
øyekast, ble veien lagt mot
nærmeste pub. Og der ble de
sittende, til de gikk på neste osv.
Siden jeg og noen andre ville

Litt autosol og denne blir som ny.
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ha med oss litt mer av treffet,
forlot vi gjengen og begynte å
lete etter en taxi for å komme
oss til treffplassen igjen. Ikke
så lett, når man ikke vet hvor
man er, eller om man vet det
klarer man garantert ikke på
uttale det riktig og sist men ikke
minst, taxisjåførene snakker ikke
engelsk. Men langt om lenge
dukka en taxi opp og vi kom
oss da tilbake til treffet. Jeg rakk
også å kjøpe egg og bacon og
brød da vi var inne i sentrum på
pubrunde. Så lørdag ble det egg
og bacon-frokost i leiren, akkurat
som det skal være, til stor glede
for mine turvenner.
Musikk og kjentfolk
Det var mye bra musikk på
treffet, hovedsakelig coverband.
Dere som kjenner meg vet at jeg
drar ikke på treff for musikken,

beachen lå midt inne på et jorde
uten vann i mils omkrets. Kul ide
uansett.
Hjemover
En del av den norske leiren dro
allerede på lørdag ettermiddag,
selv pakka vi sammen ut på
dagen søndag. Vi skulle ta båten
fra Gdynja og hadde bare to - tre
timers kjøring dit.
På tur hjem fra Karlskrona
hadde jeg et stopp hos Berit,
ex-redaktør for Harley News,
og det er alltid hyggelig å komme
hit. Her får man seng, god
mat og drikke og en fantastisk
gjestfrihet. Tirsdag satte jeg
kursen hjemover, fremdeles i
samme flotte vær, og etter noen
timer på E6 oppover Halland,
dreide jeg ut mot kysten ved
Tjörn, og valgte ytre rute over
Ellös, Malö, Flatön og Lysekil.

Beachen, laget for anledninga.

Lars og Jens Petter har trukket inn i skyggen.
men jeg fikk da med meg både
Beatles-tributeband og AC/
DC tribute. Og sistnevnte
var skikkelig bra. Det dempet
heller ikke på interessen at den
ene gitaristen var eyecandy
de luxe. Jeg møtte også folk
fra Nederland og Belgia som
jeg traff i fjor, masse svensker,
noen finner og jeg fikk noen
nye venner fra Nederland som
hadde laget egne drikkeviser
og egen dans for anledninga.
De hadde også morsomme
drikkeleker. Her ble jeg sittende
til jeg kjente at det var tid for å
sirkulere litt om man ikke skulle
gå på en smell. For etter mange
dager med øl, fristet det heller
med Jack og cola, og den virker
litt bedre enn øl. Polakkene
hadde gjort det samme som i
Ballenstedt i Tyskland i 2012.
De hadde kjørt på noen tonn
med sand og laget en skikkelig
beach, med parasoller og
sittegrupper, og til og med en
sandvolleyballbane. Og siden
dette området lå ved den lille
innsjøen på plassen passet det
litt bedre enn i Tyskland der

Dette er ei fantastisk fin rute,
med to kabelferger og ei vanlig
ferge. Er man glad i hav og
skjærgård er dette absolutt ei
rute å anbefale.
Bestått
Oppsummert hadde de
tre polske klubbene som
samarbeidet om treffet fått til
et bra arrangement. God mat,
bra handlegate, bra musikk,
oversiktlig leir, rene og fine
toaletter og dusjer. Det skortet
noen ganger på papir på
toalettene nede ved festområdet,
men det tok seg litt opp utover
helga. Lang frokostkø, spesielt
på fredag trakk litt ned, men
jeg har enda ikke vært på ett
SuperRally uten, så det er
kanskje uunngåelig. Lite politi og
mas, i forhold til Brno. De var til
stede, men mest for å dirigere
trafikken så det ikke ble kaos
ved innkjøringa og for å unngå
farlige situasjoner. Konklusjonen
må være bestått, meget godt. Så
kjære finner, dere har å leve opp
til i Himos til neste år. Sees der.

Denne gjengen var på vei hjem til Norge allerede på lørdag ettermiddag.

Det var mye forskjellig mat å få kjøpt, litt for en hver smak.

Flytende frokost hjelper på humøret.

Norsk innslag på SuperRally.
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Kjente fra Belgia.

Fant kjentfolk i strandbaren også.

Fin Flathead.

Fint treffområde.

Kari har påsketilbehøret på stell med blomsterpotta på hodet.

Det har i mange år vært tradisjon hos
Sleipner MC fra Lillehammer å arrangere en
påskefest på skjærtorsdag. Det har vært leker
og organisert moro over hele fjøla. I år bare
droppa de å arrangere. Men alle venner fikk
beskjed om at baren var åpen og grillen varm.
Det var bare å ta med grillmat og godt humør.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Ståle Rønningen
Frokost i Majiampole.

Headbanging i Grästorp.
En liten trimtur for de sprekeste.

Jeanne fikk stopp på sykkelen på vei til SuperRally, men det stoppa henne
ikke. Hun bare kjøpte seg en sykkel i Fredrikstad, og satte igjen den gamle
så lenge.
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Gutta i klubben hadde blitt
enige om at i år ville de bare
ha det gøy, ikke drive med
masse planlegging, matstyr
og arrangering. Nå vet vi vel
alle at gutta i Sleipner uansett
ikke er noen hengehoder, om
de er festarrangører eller ikke.
Men vi skjønner poenget. Det
eneste arrangerte med denne
påskesammenkomsten var en
skitur fra Vingromsåsen og ned
til klubbhuset for de sprekeste,
som ikke var redd for liv og
lemmer.

Hodepynt
Vi ankom litt over tolv i et
strålende påskevær. Sola
skinte, og selv om det var kaldt
i lufta var det varmt i sola. Og
klær har man jo. Før vi dro til
Vingrom fikk vi alle som ikke
hadde anskaffa oss det på
forhånd, et festlig hodeplagg.
For her skal man pynte seg, på
hodet om ikke anna. Det var et
underlig utvalg av hodepynt, alt
fra høner med avtagbare egg
med borrelås til blomsterpotter
med blomster i.

Skisport
Etter en stund ankom den
sprekere delen av laget, som
hadde gått på ski ned fra
Vingromsåsen til klubbhuset.
Turen var på 1,4 mil og alle
kom ned med hender og føtter
i behold. De hverken sultet
eller tørstet på turen, siden
noen kompiser hadde laget
matstasjon og bar etter et
stykke inn i løypa, og serverte
både vått og tørt.

Barhjelp
Da sola gikk ned trakk de fleste
inn i klubbhuset, og her måtte
gode venner fra Odalen stille
opp til hjelp i baren etter hvert,
siden noen av medlemmene
var indisponible. Om det
var på grunn av idrettslige
prestasjoner eller festlige vites
ikke, men gode venner er i alle
fall gode å ha i nøden. Takk for
en hyggelig og morsom kveld.

Mat/drikkestasjon.
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Raggen fikser fyr på grillen.

Ut på kvelden blir hodepynten
gjerne customisert.

Disse blide damene hadde også
gått for gult hodeplagg. Sjekk
linselusa i bakgrunnen.

Er det dette man kaller hønhau på
godt trøndersk.

Gult er kult.

Ingen kommentar.

Piggens hodehøne hadde egg festet
med borrelås.
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Vakre omgivelser.

Ingen tvil om hva som foregår her.

Gleden sto høyt i taket da president
Robban i H-DCS ringte og fortalte at
jeg var den heldige som ble utvalgt
til å representere de nordiske
føderasjonsklubbene på Harley-Davidson
sitt presse-event i Kroatia i april.
Kjøreklær og bikini ble pakket ned, og
jeg var klar. Sol, varme og nye HarleyDavidson er aldri feil.
Tekst: Elin Bakk
Foto: Harley-Davidson/Elin Bakk
At samarbeidet mellom HarleyDavidson og føderasjonsklubbene
måtte bli bedre enn de hadde
vært de siste årene, ble tatt opp
på det nordiske presidentmøtet
på Kielferga tidligere i år, der

også representanter fra HarleyDavidson Europe stilte. Det
begynner å bli mange år siden
sist jeg var til stede på et sånt
arrangement. Og nå var vi endelig
inne i varmen igjen.

Slo på stortromma
Når Harley-Davidson skal
promotere sine sykler, er
de kjent for at de slår på
stortromma. Sist jeg var på noe
lignende var i Stockholm for
sikkert seks år siden. Nå hadde
de lagt dette rundt byen Split,
et idyllisk sted i vakre Kroatia, i
meget behagelige temperaturer.
På flyplassen i München gikk jeg
rett på Morten fra Bikerjournalen
og Oddbjørn fra MC-avisa. Og
da vi entret flyet til Split ble jeg
ganske paff når de forsvant bak
gardina, og jeg ble sittende på
Business Class, med gourmetmat
og hvitvin fra stettglass. Det
var tydelig at det noen ganger
en fordel å komme sent med
på laget. Det var vel bare der
det var ledig. Jeg syntes det var

helt greit. Hotellet vi skulle bo
på var tipp topp og lå helt nede
ved stranda, og rommet jeg fikk
var på størrelse med huset mitt
hjemme. Helt greit å få en smak
av luksus noen ganger. I lobbyen
hadde vi vår egen H-D bar og
de hadde markert seg godt med
montere med klær og stæsj og
de hadde plassert sykler rundt i
lobbyen. Det var absolutt ingen
tvil om hva som foregikk her.
Stor event
Harley-Davidson hadde på denne
eventen invitert 280 journalister,
som hver fikk tre dager her. Først
en kjapp briefing den kvelden vi
ankom, der alle ble tatt bilde av
forfra og bakfra med kjørekjær,
slik at det skulle bli lettere for
fotografene og kjenne oss fra

Dagens jobb.

Vi hadde også med oss to av medlemmene i det engelske rockebandet
Thunder. De var ambassadører for H-D og bød virkelig på seg selv. Ikke et
kjedelig øyeblikk med disse gutta.
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hverandre. For H-D stiller med
egne fotografer, slik at vi skal ha
kjørebilder fra de forskjellige
kjøreturene. Dag én sto Touring
på programmet. Dag to var det
sportster og siste dagen var det
Flat Track.
På patioen nede ved stranda
sto de på rekke og rad, 2018
modeller Street Glide og
Road Glide. Morgenbadet i
Adriaterhavet tidlig på morran
var litt friskt, men var en fin start
på dagen. Da vi starta syklene på
morgenen var det alt godt over
tjue grader i lufta , og vi kjørte
gjennom små landsbyer, forbi
blikkstille innsjøer og gjennom
tette skoger.Veiene hadde bra
kvalitet, og svingene var herlige.
Og jeg må si det igjen, Kroatia er
et utrolig frodig og vakkert land.
Store sykler, liten
journalist
Akkurat denne dagen hadde
jeg sett litt svart på, for mange
vet sikkert at jeg ikke er så høy
av vekst, og touringsyklene kan
være litt topptunge. Og når
man så vidt når ned med beina i
bakken, er det ikke så gøy å legge
ut i tett og ukjent trafikk. Så fra
morgenen denne dagen fikk jeg
kjøre den nye Sport Glide, som
egentlig ikke var med i denne
presentasjonen, men som en av
guidene skulle bruke. Og det var
ikke jeg særlig lei meg for. Denne
sykkelen passer mye bedre til en
person av min størrelse, og siden
jeg enda ikke hadde fått prøvd
den, var dette perfekt. En annen
ting er at når man samler en
gjeng mannlige journalister (vi var
bare to damer) for testkjøring,
er det ikke noen søndagstur
akkurat. Og søreuropeerne som
vi kjørte sammen med ga full
gass. Her var det bare å henge på.

Hardt å jobbe.
Sperrelinjer og andre hindringer
mot å kjøre forbi var tydeligvis
bare til pynt. Men selv om det
gikk så det grein, var det utrolig
gøy.
Sport Glide
Vi hadde ei rute på 280
kilometer vi skulle kjøre denne
dagen. Sportgliden funka fint, og
jeg som har hatt flere Dyna i
mitt eie, kjente at den absolutt
hadde ferdighetene til å kunne
kjøres i svinger som minnet mye
om Dynaen. Sport Glide ble
lansert i Milano på seinhøsten
i 2017, og ikke sammen med
Harley-Davidson sine nye
modeller for 2018 i august. Den
lille lekre batwing-kåpa foran er
med å gi sykkelen et friskt look,
og den dekker deler av styret.
De praktiske sideveskene har
god størrelse og er hengslet i
bunnen Både vesker og kåpe
kan enkelt fjernes. Det tøffe to
til ett eksosanlegget er med å
gi sykkelen et litt mer badboyuttrykk og motoren i sykkelen
er en Milwaukee-Eight 107, som
har 1745cc. Bremsene, med enkel
skive foran, ga god bremseeffekt.
Det var helt greit siden det var
såpass aktiv kjøring.
Lettkjørte touringsykler
Da vi hadde kjørt ei stund, var
det tid for fotoshoot, sykkelbytte
og videofilming av at vi kjørte.
Harley-Davidson hadde leid
inn flere fotografer, både til
stillbilder og video, og de hadde
også en drone som filmet oss
når vi kjørte.Vi koste oss oppe
på fjellet i flere timer og de
hadde tatt med kald drikke
til oss, for det ble etter hvert
varmt inni kjøreklærne. Vi hadde
selskap av noen kyr som beitet
fredelig ved siden av veien, det

var rett og slett en helt grei
dag på jobb.Vi fikk bytte sykler
og farge etter ønske om hva
vi ville ha på bildene våre. Her
tok jeg sjansen på å prøve de
to touringmodellene, og jeg ble
overrasket over hvor lettkjørte
de var. Men for et kortvokst
person som meg kommer
problemene når man skal snu og
manøvrere dem i liten fart, og
det føles litt stort og tungt når
man skal hanskes med nesten

test, men det var tilfredsstillende
at jeg følte meg såpass vel på den.
Problemet var når man skulle snu
sykkelen og kjøre tilbake igjen,
men med hjelpsomme guider, var
dette ikke noe problem. Det kan
være greit når man kjører andres
nye motorsykler. Jeg kunne
uansett ikke hatt en så stor og
tung sykkel. For har man en
sykkel, må kan kunne manøvrere
den på all slags underlag, også
i sakte fart. Jeg husker når den

Hele gjengen på FlatTrack banen.
400 kilo motorsykkel, og ikke
når ned med hele foten. Først
prøvde jeg Road Glide. Det var
litt uvant med kåpa som er festet
i ramma, og det føltes som den
kom litt langt unna meg. Dette
har vel også litt med størrelsen
på personen som kjører. Hjertet
i den er en 1745cc MilwaukeeEight motor, som gir krefter i
massevis, selv på en såpass tung
sykkel. Jeg satt utrolig godt på
den, og det hjalp at styret var
trykket såpass langt bakover.
Ikke for små folk
Jeg kjørte ikke Road Glide så
mye at jeg kan kalle dette for en

firkantete kåpa kom på disse
syklene at jeg ikke synes den var
særlig fin. Men enkelte ting blir
bedre med tiden, og jeg må bare
innrømme at dette er et smykke
av en sykkel.
Street Glide
Neste ut var en knall rød Street
Glide. Jeg har kjørt Street Glide
før, og med de nye rammene er
de blitt såpass lave at jeg akkurat
når ned med beina. For uinnvidde
så måler jeg bare 1,61 på en god
dag, og det er nok ikke for sånne
som meg denne sykkelen er bygd.
Her er samme problemet for
lille meg som på Road Glide, den
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sittestilling når man skal kjøre
et stykke. Setet var behagelig,
men denne sykkelen er nok ikke
konstruert for de lange turene.Vi
kjørte mange fine svingete veier,
sykkelen er lett å legge i svingene
og var morsom å kjøre. Turen i
dag var lagt opp til litt kjøring, et
kaffestopp og så litt kjøring før
vi stoppa igjen. Dette var for at
vi skulle få teste ut disse syklene
som de er ment til å brukes.
Nemlig på småturer.

Tester ut Forty-Eight Special.
er litt for høy og litt for tung.
Sykkelen er fantastisk å kjøre på
landeveien, og man sitter utrolig
godt. Instrumentpanelet er
oversiktlig og lett å betjene, den
girer utrolig lett og bremsene
funker fjell. Det er ikke noe rart
at mange foretrekker denne
sykkelen når de skal ha en
touringsykkel. Jeg må si at jeg
fortrekker nok Street Glide,
av de to touringmodellene jeg
prøvde. Det er nok sharknosekåpa på Road Glide som gjør at
man føler at den er større og
tyngre. Street Gliden er også
utrolig god å kjøre, men for
meg ble det bare med en liten
fotorunde, før jeg var tilbake på
Sport Glide igjen, hvor jeg var
mer komfortabel. Dette var nok
mer type sykkel for meg. Man får
kjenne sin begrensing.
Sportsterdag
Neste dag var det Sportster som
sto på programmet. Syklene vi
skulle kjøre var Iron 1200 og
Forty-Eight Special. Jeg starta
på Forty-Eight Special. Med
en karriere på jernsportster

de første årene jeg kjørte
Harley, var det utrolig gøy å
kjøre sportster igjen. Og at det
har skjedd en del hos HarleyDavidson siden de laga min
jernsportster, var helt klart.
Sportsterfølelsen var den
samme, men både når det gjelder
bremser og komfort ellers har
det vært store forbedringer.
Sykkelen er utrolig tøff, og at den
kommer med apehangerstyre
har gjort den både tøffere, og

Iron 1200
Etter litt fotografering og
videofilming bytta jeg til Iron
1200. Sykkelen er omtrent
kjemisk fri for krom, noe som
bare gjør den enda tøffere. Dette
er også en morsom sykkel, jeg
likte den lille kåpa på styret, men
hvor mye den hjalp på lufta er jeg
usikker på. Den gjør uansett litt
med utseendet på sykkelen Men
jeg kjente at de midtplasserte
fothvilerne ikke var noe for min
skranglete kropp, selv om det er
bedre på litt aktiv kjøring som
det ble mye av i dette selskapet.
På begge disse syklene fikk jeg en

Krotatia er et vakket land.
den er god å kjøre synes jeg.
Jeg likte også de fremflyttede
fothvilerne, som gir en bedre

Sport Glide i farta.

liten flashback til tidligere tider,
noe man slett ikke skal kimse
av, så lenge den er god. Og det

skal sies at man kjenner stor
forskjell på hvordan underlaget
er, i forhold til en Big Twin. Av
disse to Sportsterne må jeg nok
holde en knapp på Forty-Eight
Special, mye på grunn av styre og
fothvilere.
Flat Track
Den siste dagen sto Flat Track
på programmet, og selv om
man alltid skal utfordre seg
selv holdt jeg meg i publikums
rekker denne dagen. Og vi hadde
ikke vært på banen lenge før
den første ble sendt til sykehus
med brudd i et bein i skuldra.
Harley-Davidson hadde laget
denne banen bare for dette
eventet, og det ble gjort på tre
uker. Imponerende. Med på laget
hadde de fått med seg leder
av European DTRA Hooligan
Championship, Grant Martin
og World Superbike stjernen
Ruben Xaus. Først var det litt
tips og råd og de som skulle
kjøre fikk prøve seg på banen.
Så spiste vi en fantastisk lunsj i
den lille landsbyen hvor banen lå,
og etterpå ble det konkurranse
så grusen spruta. Seieren gikk
til slutt til en av de polske
journalistene, med finnen på en
god andreplass.
Tre dager går utrolig fort når
man er i godt selskap, vi hadde
hatt mye fin kjøring, fantastiske
lunsjer og middager, hadde fått
en smak av et vakkert land, møtt
mange hyggelige folk, fått litt sol
på kroppen og en forsmak på
sommeren. Men avreisedagen var
ugjenkallelig kommet. Heldigvis
hadde jeg et sent fly på tirsdagen,
så det ble noen timer på stranda
før jeg måtte reise til flyplassen,
selvfølgelig kjørt av H-D sine
sjåfører til døra.

Dagens første ride.

Iron 1200.

Gjengen spiser lunsj.

Metallsoler festes med strips før kjøring.

Klar for ut å kjøre Forty-Eight Special.
Herlige motorsykkelveier.

På veien med Road Glide.

Utsikt fra balkongen.
Nordisk avdeling tar en drink før middag.
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Så grusen spruter.

Ready to race.

Fra hovedbaren, men i kveld ble det servert mest kaffe der.

Sport Glide.

Det hele begynte tilbake i 1991, da en
gjeng på 15 – 16 kompiser som kjørte H-D
fant ut at de skulle starte en klubb. De
hadde stiftelsesmøte på en Rockekafe
som het Garasjen på Jessheim, og da
hadde de alt navnet klart. De skulle
heter Hercules MC. Nå snart 30 år
senere er de blitt det ene av to norske
chaptere i Rolling Wheels MC, som er en
internasjonal klubb med avdelinger i flere
land i Europa.

Samlet for lunsj.

Tekst/foto: Elin Bakk

Ruben Xauz tegner og forklarer.

Klare til racing.
Prøver ut Street Glide.
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Liten journalist, stor Road Glide.

Etter noen år hadde
medlemstallet i Herkules MC
stabilisert seg på rundt ti mann.
Deres første klubbhus var noen
tyskerbrakker som lå i et sandtak
like ved Jessheim Sentrum. I 1996
fikk de leie et lokale på Sand i
Ullensaker, som hadde vært et
trelastutsalg. Den eldste delen
var fra 1800 tallet, og de fant en
avis fra 1904 i veggen da de drev
og pussa opp. De leide i noen år,
men så syntes de at de hadde
lagt nok penger inn i noe som
ikke var deres. Så da det kom
dem for øre at huseieren trengte
kapital, ble planen om å kjøpe

satt ut i livet. Siden eiendommen
besto av to hus, måtte de først
finne kjøper til det andre huset
på tomta. Men det klarte de, og
nå var de huseiere.
45 kvadrat
De første lokalene de leide var
på 45 kvadratmeter. Her hadde
de party og et lite verksted hvor
de mekka på motorsyklene.
Men med så liten plass måtte de
skru på skift. Karene forteller at
sveisinga foregikk i baren, og en
gang etter noe sveising merka
de at det røyk der. Da hadde
det tatt fyr i ei sideveske. Sånn

kan det gå når man har liten
plass. Når de nå kjøpte, hadde
de plutselig 300 kvadratmeter
å boltre seg på. Størstedelen
av lokalene hadde hverken
skikkelig tak eller gulv. Så de
bygde tak, støpte gulv. Og da
de fant ut at bakveggen var pill
råtten, måtte de jekke opp og
legge inn nye materialer. Det ble
mange dugnadstimer, og de jobba
hver kveld og også i helgene på
huset fra oktober til mai. For
når mai kom skulle de jo kjøre
motorsykkel, så da måtte de
være ferdig.
Flotte lokaler
Da jeg ankommer er de fleste
karene i verkstedet. Og der
var det som det pleier, en som

skrur/bygger og de andre henger
rundt og kommenterer. De fleste
har syklene sine i verkstedet,
og noen har sine hjemme.
Noen bygger, noen bygger om,
noen vedlikeholder og noen
modifiserer litt. Flere av karene
har flere sykler, og også en del av
damene til gutta kjører selv. Inne
i første etasje er klubblokalet
med hovedbaren og der festene
arrangeres. Det er det også en
bar i andre etasje, hvor man kan
se ned i baren i første etasje fra
et galleri. Jeg hadde litt sansen for
veggpynten, som var fronten på
en Cadillac som de hadde lyssatt.
På privaten har de fem private
og et fellessoverom, bad og et
stort oppholdsrom med et flott
velutstyrt kjøkken og langbord.

Er det aktivitet i verkstedet,
samles det alltid flere.
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Stig er en av de som har
vært med siden starten.
Her har det vært arrangert
dåp, bryllup og konfirmasjon.
De har også selskaper for egne
medlemmers familier og de har
ofte fellesmiddager med opp til
40 personer. Når de arrangerer
fester er deres kjærester og
koner flinke til å stille opp når
maten skal lages.
Days of Thunder
Første helga i august har de sin
sommerfest; Days of Thunder,
som har vært samtidig, med at
det er EM-runde på Gardermoen
Raceway. I år blir det derimot
ikke på samme helg, da EM har
flytta dato. I bikermiljøet er
det ikke så lett å skifte helg, da
alle klubber har hver sin, så de
kjører på som vanlig. Når de har
treff leier de et tre mål på et
tilstøtende jorde av nabobonden,
som teltplass. På treffet deres
kommer det gjerne 300 – 400
gjester. De har også en fest på
vinteren, som er uoffisiell, og
de har en blåtur som de drar
på sammen med karene fra
Oppdals-chapteret i løpet av
sommeren.
Ny retning
For 4,5 år siden kom ideen om
å gå inn i Rolling Wheels opp.
De hadde i mange år hatt mye
kontakt med en vennskapsklubb
som het Mountain Riders MC,
som holder til på Oppdal og som
har vært Rolling Wheels MC,
Norway, siden 2012.
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Kaffe og intervju i privatavdelinga.
- Vi så hvor bra utvikling det ble
i klubben deres etter at de fikk
nytt fokus. Når man har drevet
på sammen i 25 år, er det lett å
havne i ett mønster, og det blir
ikke noe fremdrift lenger. Derfor
valgte vi også å søke opptak i
Rolling Wheels MC, forteller Stig
i klubben.
- Det krever mer av hver enkelt
medlem.Vi besøker jo de andre
chapterne mye, og får utvidet
horisonten, føyer Engern til.
Enstemmig
Det var enstemmig blant
medlemmene at de skulle gå for
dette, og alle var fornøyd med
avgjørelsen. Karene så ikke svart
på å få prospectstatus igjen etter
å ha vært medlemmer i mange
år. Dette var å gå inn i noe
bedre, og nå ble det deres jobb
å gjøre Rolling Wheels MC kjent
på Østlandet. Og i etterkant
ser de at dette gjorde godt
for klubben. Folk hadde fått en
oppgave. Rolling Wheels MC har
19 chaptere i fem land. I tillegg
til Norge er de også i Tyskland,
Serbia, Bulgaria og England.
- Siden vi er med i en
internasjonal klubb blir det også
mer kjøring, og lengre turer, sier
Stig.
Det er bare Stig og Engern som
har vært med i klubben siden
starten. Per dags dato teller de
13 medlemmer.
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Fra privaten.
Badet på privaten.

Bikes.

Også i denne klubben er det touringsykler, men mange som har en sånn
har en chopper eller fler i tillegg.

Her konsentreres
det om bygging.
Noen av karene i baren.

Hovedbaren har flere hyggelige sittegrupper.

Godt utstyrt verksted.
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Firmaer som selger brukte HarleyDavidson har poppet opp som
paddehatter de siste årene, og Vestlandet
er ikke noe unntak. Noen forsvinner
igjen, og noen blir værende. PM Motor,
som holder til på Nattland i Bergen, har
holdt det gående siden 2008. Det startet
med mest biler og litt MC, men det er nå
snudd og motorsykler er hovedfokus.
Tekst/foto: Elin Bakk
De har godkjent mc-verksted,
og her har de nok å gjøre. De
har en mekaniker ansatt, og her
bygger de sykler, tar servicer
og reparasjoner. Når vi er
innom i slutten av april er det
en varm fin dag i Bergen, og
det er mye å gjøre i butikken.
På verkstedet forbereder de
MC-vårmønstringen der de
skal ha stand, og da er det alltid
gøy å bygge noe som kan vekke
oppmerksomhet blant publikum.
Dette prosjektet står nå på
bukken i verkstedet.
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Travle tider
Det er Per Morten Nygård fra
Bergen som eier firmaet, og i
butikken jobber også Mark Pettit,
en utflyttet engelskmann som
har jobbet med alt mulig de 25
årene han har bodd i Norge.
Nå har han jobba på PM Motor
siden 2015. Han begynte som
discjockey, har vært hotellsjef,
pubmanager, drevet restaurant,
jobbet med pastaproduksjon,
som rådgiver i resirkulering
av avfall, han har jobbet med
kvalitetssikring av biodiesel og

Nr. 3 - 2018

Trenger du en kevlarbukse finner
det det hos PM Motor.

Fra touringavdelinga.

han har også en fortid i Ikea,
hvor han ikke var lenge. Nå føler
han omsider at han har kommet
på riktig hylle, med å serve
bergenske motorsykkelkunder.
Sjefen sjøl er ikke tilstede da vi
er på besøk, men Mark viser oss
rundt i butikken mellom slaga
med å betjene kundene som
kommer i en jevn strøm og å
svare på telefonen som ringer
i ett sett.Våren merkes godt i
denne bransjen.

bistår både med finansiering og
forsikring. Både Mark og Per
Morten kjører begge Harley
selv, og det gjør selvfølgelig også
mekanikeren som er polsk og
heter Michal Slowik. Han er
utdannet ved teknisk høyskole
i Polen og har jobbet hos H-D
forhandler i Polen før han kom til
Norge. Dette er den første hele
sesongen med eget verksted.
Det var en prosess for å få det
godkjent, men nå er det i boks og
de er spente på hvordan det vil
utvikle seg fremover.

Godkjent verksted
PM Motor selger rundt 80
motorsykler i året, og er
Vestlandets største på salg av
bruktimportert Harley-Davidson.
Bilene de selger er alt fra Toyota
Yaris til high-end sportsbiler, som
importeres fra USA og Europa.
Kundene sier hva de kan tenke
seg og de gjør sitt ytterste for
å få tak i det kundene ønsker,
både når det gjelder biler og
motorsykler. De tar innbytte,
selger sykler på formidling og

Et lite utvalg av jakker og vesker.
som driver med fornikling, så de
kan hjelpe deg med det meste.
Per Morten reiser selv til USA
flere ganger i året for å kjøpe inn
biler og motorsykler.
Alt kan fikses
Firmaets motto er at alt kan
fikses. De satser på å hjelpe
kundene, uansett hva det dreier
seg om. De har også en del

utstyr og deler til el-mc. For
om vi liker det eller ikke, er
dette en del av framtida. De
tilbyr også vinterlagring for sine
kunder. PM Motor er blitt et
samlingsted for motorsyklistene
i byen, og mange er innom for
å titte litt, ta en kopp kaffe og
ta en motorsykkelprat med
likesinnede.

Variert vareutvalg
Vareutvalget i butikken er
variert, og de selger deler
både til H-D og andre merker.
Varer som ikke er på lager kan
bestilles, og de kommer på totre dager. De har litt utvalg av
kevlarbukser, kjørejakker, hjelmer,
vesker, solbriller og t-skjorter.
På lager finnes også dekk, olje,
seter og customdeler. De har
samarbeidsavtale med et firma

En fin vårdag i april er det fullt kjør i butikken. Legg merke til understellet
på skrivebordet.

Noen av gromdelene som skal på
sykkelen de bygger til MC-vårmønstringa.
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Butikken er fylt med motorsykler for enhver smak og pris.

Bra utvalg av hjelmer.

De selger faktisk solbriller i Bergen
også.

Flere av syklene i butikken har fått rød lapp og er allerede solgt.

Dette er Marks ride.

Da Erling Mømb startet med sitt bygg, var det som det ofte er med bygging. Han
fant ei ramme med papirer, supplerte med en motor som var til salgs, og så gikk
det slag i slag. Og mottoet hans er litt som hos Rema 1000. Det enkle er ofte det
beste.
Tekst/foto: Elin Bakk

Michal i aksjon i verkstedet med
sykkelen som skal stå på deres
stand på MC-vårmønstringen.

Mark foran et bredt utvalg av brukte sykler.

T-skjorteavdelinga.

Er du ute etter noe litt mer spesielt har de det også.
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Kom over ei ramme
Erling kjørte lett motorsykkel
allerede som 16-åring, men
lappen på tung sykkel tok han
først i godt voksen alder. Den
første sykkelen han hadde etter
at han tok tunglappen var en
Shovelhead, som han også bygde
selv. Det var en softchopper, og
han kjøpte motor og ramme og
byde den opp fra scratch. Det
er nå fire år siden han kom over

ramma til earlyshovelen, og i
papirene sto det 53 FLH. Han
fikk tak i en Earlyshovel 1200,
med S&S blokk som ble satt inn
i ramma. Motoren hadde nye
sylindre, det er bare toppene
og veiva som er original på den.
Sykkelen var opprinnelig bygd
opp med en panheadmotor.
Enkelt og rent
Erling samlet deler litt hist og her,
kjøpte noe nytt og noe brukt, og
det var ikke alltid de delene han
kjøpte, passa like godt i praksis.
Så han har noen ekstra deler
etter bygginga. Men sykkelen ble
til etter hvert, uten han hadde en
stram plan å følge. Han tok det
litt som ideene kom etter hvert,
og etter hva han så passa på

sykkelen. Men han visste at han
ville ha fotclutch og håndgir på
den. Girstanga ble festa rett i rick
rack kassen.
- Denne sykkelen er bygd uten
noe hokus pokus og fancy deler.
Jeg ville det skulle være enkelt og
rent, forteller han.
Erling ser ikke på seg selv som
noen ekspert på bygging, men
En liten detalj.

vi må si at dette har han fått til.
Her er det ikke noe dill og stæsj,
bare det helt nødvendige, det ser
ryddig og rent ut og stuket er
utrolig fint.
En sikring
Fotclutchen er av den typen der
clutchvugga holder seg nede når
du trykker den ned. Han valgte

Den ene sikringa på sykkelen
ligger like ved oljetank/batterikasse.

Per Morten Nygård begynte først
med bilsalg, men nå selger de flere
motorsykler enn biler i butikken.

Erling har vært medlem i Villsvin
MC siden 2014. Slekta er fra
Rendalen og han har et sted
der oppe, men han har også
en leilighet i Elverum. Og det
var i stua i denne leiligheten, at
sykkelen ble bygd, og her lagrer
han den om vinteren også.
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Siden dekslene på primæren var litt oppskrapte, ble også de pulverlakkert.

bevisst denne typen, og ville ikke
ha suicideclutch.
- Denne sykkelen er ikke bygd
for å være behagelig. Den er bygd
for stuket, og det er hardt og
stivt, sier han.
Men utrolig tøft synes vi.
- Jeg ville bygge så enkelt som
mulig. På sykkelen finnes det
bare en sikring og det finnes
ingen releer. Fordelen er at da
blir det mindre ledninger og
styr. Ulempen er at om den går,
har han litt jobb med å finne
hvor feilen ligger. Men siden
det elektriske anlegget er laget
såpass enkelt, er det også mindre
som kan gå galt. Han har også
bevisst prøvd å unngå og bruke
strips på sykkelen. I stedet brukte
han noen skinnreimer og de som
ble til overs festet han på styret,
slik at han har ekstra om det
trengs. Utrolig kult.
Pulverlakkert
Da han bygde sykkelen fikk han
hjelp til sveisinga av en bekjent
som er flink på dette. Han har
også fått mange tips og gode

råd fra sine klubbkompiser i
Villsvin MC. Selve ramma var
ødelagt da han fikk den, så de
måtte lage nye tankfester på den,
siden de originale var fjernet.
Han laga også en liten kjedekasse
og et buet skjermstag som
holder bakskjermen på plass. Da
sykkelen skulle lakkeres, valgte
han å pulverlakkere ramma.
Men da han først var i gang,
ble det til at hele sykkelen ble
pulverlakkert. Fordelen med det
er at pulverlakken er sterkere.
Men siden pulverlakken er såpass
tykk, ble det noe tilpasning av
deler i etterkant. Fronten er den
som sto på ramma da han kjøpte
sykkelen, og den passer godt inn
i stilen på sykkelen, med svarte
gummibelger.
- Ikke alle synes de er like fine
forteller han.
De som synes det kan ta seg
en bolle, synes vi. Og med
sykkelbygging er det jo smak og
behag som gjelder, og man bygger
selvfølgelig det man liker selv.
Setet han har på sykkelen nå,
er bare midlertidig. Han har et

Det enkel er ofte det beste er Erlings motto når han bygger sykkel.

Fotclutch.

Eieren i speilet.

annet som skal monteres på, så
snart det har vært hos salmaker.
Det er også litt bredere, og har
litt mer bøyd, så det gjør nok
sykkelen litt bedre å sitte på.

til Elverum og til Rendalen. Det
morsomme er det tunet hvor
vi tok mesteparten av bildene,
heter Rendalstunet. Logisk,
siden slekta til Erling kommer
fra Rendal. Og enda artigere
et at der står et hus der som
heter barfrøstue. Barfrøstue
eller barfrø var en bygning som
var særegen for Østerdalen.
På en ordinær én-etasjes

Barfrøstue
Da vi skulle ta bildene, valgte
vi Glomdalsmuseet i Elverum.
Vi måtte jo velge noe som
knytter sykkelen og reportasjen

Eksosanlegget er kjøpt på Hamar Bikestore.

Girstanga er festet til rick rack kassen.

Lekkert.

Skinnreimer erstatter strips på
sykkelen.

Sykkelen i vakre og historiske omgivelser.

østerdalsstue var det tilføyet et
bislag i to etasjer. Underdelen
var oftest utført i reisverk,
men overdelen var alltid laftet,
med gavler i motsatt retning
av hovedbygningens. Dermed
ble det dannet et frittstående,

tårnlignende rom, som de brukte
til oppbevaring. Det er dette
bislaget som kalles barfrø. Disse
husene er nesten borte i dag,
det finnes bare noen få bevarte.
Og det artige er at akkurat
denne barfrøstua som står

Tekniske detaljer:
Eier: Erling Mømb
Bygd av: Eier
Årsmodell: 1953
Type: Bobber/FLH1953
Motor: Earlyshovel med S&S block

på Glomdalsmuseet kommer
fra Rendalen, og da Erlings
oldeforeldre mistet gården sin i
brann i 1891, bodde de i akkurat
denne barfrøstua. Er ikke det den
kuleste fotolokasjonen til denne
sykkelen, så vet ikke jeg. Det skal

Gearkasse: 4 trins Rick-rack
Primær: Original
Forgasser:S&S Super E
Tenning:Stift
Eksosanlegg: Paugho bell tip
Clutch:Fotclutch

også nevnes at Erling har en lett
ombygd Fatboy som han bruker
når han skal på lengre turer.

Ramme: Orginal bendtleg
Styre: Flyer
Tank: Fat Bob
Lakk: Pulverlakk

Annet: Kjøpt som rullende chassis ,hvor bare ramme og front ble brukt. Sykkelen ble i bygget stort sett over en vinter.
De fleste deler er kjøpt brukt, men Hamar Bikestore har også vært greie å ty til.
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Møteaktivitet.
fyr, og han lurte nok på hva slags
selskap dette var. Han prata i
mikrofon, fortalte historier og
kommenterte og vi lo så vi grein.
Det var like før vi bare tok han
med oss ombord. Fantastisk type.

Tradisjonen tro ble det også denne våren arrangert et HarleyCruise tur/retur Oslo-Kiel, og mc-folket møtte mannsterke
opp. Her var det topp stemning allerede før man hadde forsert
landgangen.

Middag og hygge
Ombord på båten var det å finne
lugaren, og deretter å prøve å
finne de andre. Greia er å holde
seg ved et vannhull, for der vil
de fleste dukke opp etter hvert.
Ulempen på en så stor båt er
at det finnes flere vannhull, og
det kan lett bli litt leting. Men
kjentfolk treffer man jo over alt,
og de man ikke kjenner, kan man
lett bli kjent med. Etter hvert
var de som hadde sittet hele
dagen i møte ferdige, og vi samlet
oss bak i skipet i restauranten
der et langbord var dekket opp,
og vi fikk servert en nydelig
middag. Det ble hyggelig samvær,
taler, bra service, og som om
ikke det var nok begynte de
ulike landene med runder av
snaps og Irish coffee. Jaja, vi visste
jo hvordan dette kom til å gå.
Men alle viktige avgjørelser og

Joe Lynn Turner på scenen.
diskusjoner var unnagjort. Nå
skulle vi bare kose oss.
Rock’n Roll
Etter maten havnet vi litt
rundt omkring. Selv var jeg
inne i festsalen og hørte på
hovedattraksjonen som var
Joe Lynn Turner. Han er en
amerikansk vokalist og låtskriver,
kjent fra Rainbow,Yngwie
Malmsteen og Deep Purple. Han
er for tiden vokalist i Rainbowcoverbandet Over the Rainbow.
Fyren er 66 år, men det var ingen
hindring for at han ga alt på
scenen. Stemninga i salen var på
topp og folket entret dansegulvet
etter første gitarriff.
Barrunde i Kiel
Fredagen startet med en bedre
frokost, og deretter skulle Kiel
oppleves.Våre Nordiske gjester
var meget imponert over den
blå stripa på bakken som ledet til
sentrum og som forhåpentligvis
skulle være til hjelp når man
etter å ha sittet på pub hele
dagen, kunne finne tilbake
til båten før den skulle gå.Vi

Ingenting å si på stemninga på soldekket på fredag ettermiddag.

havnet på en pub sammen med
mange andre fra båten, og der
var stemninga høy, med norsk
musikk på anlegget så vi skulle
føle oss hjemme. Det var grei
temp i solveggen, og det tyske
ølet gled lett ned i tørste struper.
Alle kom seg ombord i båten
igjen før den skulle gå. Resten
av ettermiddagen gikk på vanlig
måte. Noen koste seg i baren,
noen koste seg å soldekket
der partyfaktoren var høy og
noen var fornuftig nok til å ta
en powernap for å være bedre
forberedt til kveldens utskeielser.
Fredagskvelden spiste vi middag
på buffeen foran i båten, og her
var det same procedure som
på torsdag. God mat og runder
med akevitt denne gangen. Noen
klubber har bare litt for god
råd. Selv fikk jeg ikke med meg
all musikken, men bluesartisten
Erik Harstad på fredag kveld var
absolutt en høydare.
Fornøyde gjester
Før man visste ordet av det var
det blitt lørdag, og båten stevnet
inn Oslofjorden, med en gjeng

litt slitne, men meget fornøyde
bikere om bord. Deltakerne fra
de andre nordiske landene mente
at alle nordiske presidentmøter
heretter burde arrangeres på
dette cruiset, og det får vi vel
ta som et tegn på at de var
fornøyde med opplegget. Takk for
laget folkens, nå er det bare ett
år til neste gang. Det skal tilføyes
at da vi var kommet i land fikk
vi telefon fra vår morsomme
taxisjåfør, som gjerne ville hente
oss på båten. Og det fikk han
selvfølgelig. Noen har skjønt
hvordan man skal behandle
kundene sine.

Verdens beste taxisjåfør.

Nordiske gjester på pub.

Tekst/foto: Elin Bakk
H-DOCN hadde i år ansvaret
for å arrangere Nordisk
Presidentmøte i Føderasjonen, og
fant ut at et Harley Cruise må vel
være stedet for dette. President
Vidar Opheim kom til Oslo med
fly fra Tromsø på onsdagen, der
vi skulle ta i mot våre nordiske
gjester, og noen av dem kom
allerede på onsdag. Dermed ble
det en liten tur ut i Tigerstaden
på onsdags kveld for å leske
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tørre struper etter reisen og
noen trengte også litt mat.
Taximoro
Møtedelegatene skulle ombord
i båten tidligere enn de andre
cruisegjestene og jeg fikk i
oppgave og være guide i Oslo
og sørge for at møtedelegatenes
bedre halvdeler kom seg
ombord på båten. Etter litt
vindusshopping på Oslo City

var de finske damene fornøyde,
og vi havnet på Østbanen ved
det samme bordet og på den
samme baren vi alltid sitter
når noe foregår i Oslo. Greit
å ha en møteplass. Da tida for
innsjekking nærmet seg, ringte
vi en maxitaxi som hentet
oss på sentralstasjonen, og
makan til morsom type hadde
vi aldri møtt noen gang bak et
drosjeratt.Vi var 9 jenter og en
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STÖRST PÅ MC-KLÄDER
SEGU RA JERI CHO
2999 kr

SEGU RA CRU ZE
5999 kr

Møtedelegatene spiser lunsj.

En litt stillere gjeng under frokosten lørdag morgen.

Kommer
NY!
KEVIN kamo
1499 kr

BOBBER
1499 kr

Erik Harstad på scenen.

Middag på torsdag kveld.
Godt lag på tur.

Målbevisste på vei til pub.

cka,
Retroja herr
&
dam

ad med
Helfodtr™ Kevlar®
DuPon

/röd!
orange
Nu ävelfnodrad med
r®
He
™ Kevla
DuPont

BONNIE 2499 kr

BIG TWIN
1399 kr

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

CLYDE 2499 kr

JANE KAMO
1399 kr

SHOEI NXR
recounter
5599 kr

Handelsbodenkatalogen 2018
Kontakta oss,
så skickar vi den
till dig. Gratis!
Följ oss

Ring, maila eller beställ
direkt i vår webbshop.
054-24 06 65
info@handelsboden.com
www.handelsboden.com

rFoder föed
m
stärkt r®
Kevla
Välkommen till våra butiker

FLASH
oxblod
1499 kr

KARLSTAD
054-24 06 65
Stormgatan 15, Karlstad
info@handelsboden.com

MALMÖ
040-21 38 90
Hornyxegatan 4, Malmö
malmo@handelsboden.com

GÄVLE
026-660 660
Södra Kungsgatan 59, Gävle
gavle@handelsboden.com

STOCKHOLM
08-645 50 68
Västberga Allé 1, Västberga
stockholm@handelsboden.com

GÖTEBORG
031-67 47 80
Norra Ågatan 38, Mölndal
goteborg@handelsboden.com

VÄSTERÅS – öppnar 29/3
021-448 47 10
Kranbyggargatan 1, Västerås
vasteras@handelsboden.com

LINKÖPING
013-329 29 60
Vigfastgatan 6, Linköping
linkoping@handelsboden.com

www.handelsboden.com • 054-24 06 65

PLÅNBOK VIKT 299 kr
000 Omslag 424,3x297.indd 1

RAW JEANS
1799 kr
Reservation för tryckfel, slutförsäljning och eventuella prisförändringar.
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PULSE
399 kr

CUSTOM CLASSIC EVO
399 kr

KARLSTAD • GÄVLE
WWW.HANDELSBODEN.COM
GÖTEBORG (MÖLNDAL) • LINKÖPING INFO@HANDELSBODEN.COM
MALMÖ • STOCKHOLM • VÄSTERÅS
054-24 06 65

PRODUKTKATALOG 2018

.
®-denim
Corduraförstärkt
Foder evlar®
med K

HANDELSBODEN
STÖRST PÅ MC-KLÄDER

STÖRST PÅ MC-KLÄDER

FREERIDE
rusty
2599 kr

Beställningar

HANDELSBODEN SKINN- & MC-KLÄDER

Ta del av erbjudanden, rabatter, och event.
Följ och gilla oss på sociala medier.
Facebook: handelsboden.mcklader
Instagram: handelsbodenmc
Nyhetsbrev: handelsboden.com

2018

KARLSTAD • GÖTEBORG
GÄVLE• LINKÖPING • MALMÖ
STOCKHOLM • VÄSTERÅS
WWW.HANDELSBODEN.COM
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Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com
Hei folkens.
Ja nå er vi allerede kommet godt i
gang med mc-sesongen og mange
treff er allerede overstått. Fikk ikke
med meg verken Super Rally eller
årsmøtetreffet på tretten i år, men
regner med å komme sterkere tilbake
neste år. Ryktene sier at SR var veldig
vellykket og et fint arrangement som
var godt representert fra Norge også.
Det er bra at vi markerer oss rundt
omkring i verden.
Selv måtte jeg velge og i år planlegger
jeg å kjøre litt av Nordic Run, noe
jeg ikke har prøvd før og som jeg
gleder meg veldig til. Årets run er vel
allerede godt i gang når du sitter der
og koser deg med siste nr av News,
men aller helst så håper jeg å se
akkurat deg på den turen. Og de som
har jobbet med denne turen har gjort
en fantastisk jobb, klapp på skuldra
til dokker.
Så håper jeg at vi ses litt rundt
omkring og ikke glem de treffene
som er igjen her oppe i nord, 3. 5.august H.O.G Rally i Ballangen. 13.
- 15.august RTTAF for å nevne noen.
Så håper jeg selvfølgelig å se noen av
dere i Skatvika 24. - 26.august.
Og til slutt husk vervekampanjen.Vi
trenger flere medlemmer.
Ha en fortsatt super sommer og kjør
vakkert
Klem fra Laila

av Harley News er vi alt i midten
av sommeren og jeg regner med
flesteparten av dere er på ferie i
denne tiden, enten det er sammen
med familie i syden, på hytta, i båten
eller på motorsykkel. Det viktigste
er i hvert fall at vi får tatt oss litt
fri fra hverdagen og jobb, for å
lade batteriene så vi har noe å gå
på utover resten av året. Nyt hver
eneste feriedag uansett hvordan det
nytes. Min ferie går i år i bil, men
som alltid når jeg kjører på ferietur
sliter jeg med å la være å hilse på
motorsykler jeg treffer langs veien. Så
hvis du lurer på hvem den merkelige
fyren er, som sitter og vinker bak
ratter i en nedlastet familiebil, så er
det stor sannsynlighet for at det er
meg. Når familieferien er over, finnes
det en rekke arrangementer rundt
om i hele landet som fester og treff
og andre slike sammenkomster.Vi
treffer gamle kjente og blir kjent med
nye som føles som gamle kjente. Et av
treffene jeg anbefaler er H-DOCNtreffet Run to The Arctic Fun i
Balsfjord 10. – 12. august. Et utrolig
trivelig treff, som er verdt et besøk.
Utover litt sykkelkjøring er det ellers
stille og rolig for min del. Jeg håper
å se flest mulig av dere rundt om
på veiene i år også. Ta kontakt om
dere har ett arrangement dere vil ha
omtalt her.
Ønsker dere alle en riktig god
sommer videre og kjør vakkert.Vi vil
ikke miste noen i trafikken i år.
En skikkelig sommerklar og skjegget
hilsen fra en lett frossen Bukkeskjegg.

Distrikt 2:
Nordland

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

CHRISTIAN HAMSUND

chamsund@online.no
Mob: 91798781

Tjobing folkens. Her sitter jeg
i garasjen og pusler litt med
sykkelen så den skal være klar til
vårmønstringen her i Hammerfest.
Som du sikkert skjønner så forfattes
dette helt i slutten av mai måned. Har
akkurat vært og ruslet en kveldstur
med hunden vår, en solid svart
labrador kalt Harley, selvfølgelig. Når
man da er glad for at man kledde på
seg superundertøy under turklærne
og attpåtil tenker; jaja vi er jo fortsatt
bare i mai så er man vel en evig
optimist. Og mens værmeldingene
og nyhetene på TV melder om
hetebølge sørpå, ser vi frem til at
gradestokken bikker 10 grader, og vi
snakker selvfølgelig plussgrader.
Men når du sitter med denne utgaven
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Distrikt 3:
Trøndelag

Distrikt 4:

Møre og Romsdal

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane,
Hordaland

Distrikt 6:

Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

Distrikt 8:

Distrikt 9:

GEORG TSELENTIS
Tlf: 93662889
georgtselentis8@gmail.com

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

Oslo, Akershus, Østfold

Hedmark og Oppland

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

Distrikt 7:
ANTON FAGERHOLT
Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com
St.Hansaften er over. Mange av oss er
på farten på denne tiden.
I Trøndelag anbefaler jeg å ta turen på
yttersida av Fosenhalvøya. Ta en sjans,
å kjør et sted du ikke har vært før. Ta
ferga til Stor-Fosna fra Ørlandet. Kjør
en tur til Hasselvika og Rakvåg. Øyhopping ved bruk av bru til Stokkøya
og Linesøya, hvor spisestedene etter
hvert har blitt flere; Rorbua, Feringen
kro, Strandbaren, Aquarius og etter
hvert ryktes det at en Sushibar
åpner, sa Brura. Hva med en tur til
idylliske Lysøysund? Litt lengre nord
har vi Roan og Flatanger, der Hasvåg,
Sætervika, Småværet og Lauvsnes er
verdt en visitt. Mulighetene er mange.
Ikke alle er klar over hvor flott
Trøndelagskysten egentlig er.
Når juli-måned er i gang, er treffene
mange. Andre helga har Rumble
MC på Ørlandet treff, med Eagles
MC i Järpen i Øst-Trøndelag som
alternativ. Tredje helga er det duket
for Catfish-treffet med Inant MC på
Kjerknesvågen, Inderøy. Det ryktes at
det kan være det siste året med treff
på Kjerknesvågen, etter 22 år.
Sjekk at dekk og lys er i orden. Det
blir mørkere og fuktigere på asfalten
utover nå. Hva med å oppgradere
til led-belysning på mc-en? Det blir
veldig bra lys, og det trenger ikke
koste skjorta lengre; les – Wish.
Trenger du ny gummi, har Verdal båt,
scooter og mc, det meste på lager.
Vi sees på veien da folkens. Selv
kjører jeg nordover mot slutten av
juli. Hvor langt, og hvor lenge? Det
får vi se. Anton.

INGER EIDHEIM
Mob: 90938410
E-post: inger@eidheim.net
Sommer!! Sommeren er her. Det er
flust med treff man gjerne skulle ha
reist på, så da er det bare å ta frem
kalenderen. Først på programmet
er Torden mellom fjord og fjell, som
arrangeres for andre gang. Dette er
en H-DOCN tur for store og små,
som er over når dette leses, men
en reportasje kommer nok senere
i bladet.Vil også nevne noen treff
som foregår i løpet av sommeren/
høsten.Yndestadtreffet holdes 3. - 5.
august i Guddal i Sogn og Fjordane.
Selv har jeg aldri vært der, men det
kunne vært interessant. På Averøy i
Møre og Romsdal er det Pekailltreff,
10. -12. august og Hagerock nr.
21, arrangeres 17. -19. august, i
Fremstedalen i Møre og Romsdal
på klubbhuset til Shakin Brains MC.
Dette er et treff jeg bare må ha med
meg. Anbefales. Ellers kan jeg nevne
Høsttreffet, 7. - 9. september, som
foregår ved Langvatnet i Fræna i
Møre og Romsdal. Denne sommeren
er litt spesiell for oss siden dattera
mi har fullført kurs på mellomtung
motorsykkel. Lappen er henne ikke i
hende før tidlig i august, så
i mellomtiden kjører vi med gul vest
med L på ryggen når hun kjører
nedstrypt Harley. For Harley skulle
hun ha, selvfølgelig. Det er det det går
ut på her i gården. Flammelakkering
og greier. Her er det ikke noe tull.
Sønnen min fylte 15 denne våren
og han øvelseskjører for tida på
lett motorsykkel. For dere som bor
i nærområdet blir vi nok ofte å se
på veiene framover. Mannen min
og sønnen min vil bygge en bobber
av en Honda Rebel som dattera mi
anskaffa for to år siden. Dette blir et
morsomt prosjekt. Ellers vil jeg ønske
alle en fortsatt fin sommer og kjør
forsiktig. Plutselig møtes vi igjen.

Telemark, Buskerud,
Vestfold
ANNE G KLUNGERVIK
Tlf: 980 21 746
klungervik.anne@hotmail.com
Da er sommeren og mc-sesongen i
full gang. Gratulerer med overstått
jubileum til Old Timers MC, Biker
Babe MC , Hinsidige MC og H.O.G.
Bergen Chapter. Det flommer som
sagt over av jubileer dette året, og
jeg har tenkt meg avgårde til en god
del av dem. Her på Vestlandet har
Holy Riders MC for lengst begynt
med MC kaffe med Dynobenk. De
er flinke til å dra oss Bergensere ut
av godstolene. På torget i Bergen
sentrum er det sykler så å si hver
kveld. Har dere klubb og kjører H-D,
så gi meg en lyd så jeg kan komme
på besøk og skrive en reportasje om
klubben deres. Nå har jeg ikke tid å
skrive mere, for jeg skal ut og kjøre.
Fint vær, så da tar man en sognetur.
Til slutt vil jeg gratulere Kjærringa
MC, Lucifer MC og Snorre MC med
kommende Jubileer.
Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne G. Klungervik

DAG FJELDSBØ
Tlf. 95030192
dstfjeld@online.no

TERJE RANDEM
Tlf: 98 26 88 54
E-post: brrande@online.no
Å herlige tid. En helt fantastisk pinse
er nettopp over. Sitter på jobben og
gliser. Har hatt en flott reise med
klubbvenner og andre i fedrelandets
vakre natur. Det er ikke uten grunn
at turen over Suleskar mot Kjerag og
Lysebotn er på lista over de flotteste
MC turene i verden. Det er mange
som klager på prisene når de reiser
i Norge, reiser man flere i lag er det
godt mulig å ordne seg overnatting
for rundt 500 kroner som inkluderer
både sengetøy, handklær og vask av
hytter/rom. Norge er vårt nærmeste
og ferieland og har utallige gode mcturer å by på. Helgeturen som går til
et treff kan også by på en fantastisk
reise både til og fra treffplassen om
du er litt kreativ på kartfronten. Det
er nemlig ingen erstatning for kart
når du skal finne de vakreste ruter.
Siden sist har også Vestfold fått sin
nullvisjonsvei. Den ble åpnet 8. mai
med nær 500 hundre motorsyklister
til stede. Poenget med disse
strekningene er at det skal utbedres
med underskinner, bedre skilting og
generelt mer tilrettelagt for mc.
Ikke noe er bedre enn sikrere veier
for oss på to hjul, ikke minst tiltak
som ikke går ut over gleden å kjøre.
Bruk sommeren godt, spør om han
du møter på HD er med i H-DOCN
og reklamer for oss. Jo flere vi er, jo
sterkere står vi.
Av ting som foregår i området
fremover kan jeg nevne: Juli 27. 29. Bike&Beach Horten, 20. – 21
juli, Asator MC, 10. - 12. august
Oljetreffet Fyresdal, 17. - 19. august
Sandefjordstreffet og 24. - 26. august
Trollrally i Fyresdal.

Kalimera bikers ke kallo kalokeri.
Heisann.
Da står sommeren for døra og de
Når du sitter med dette bladet
fleste har sikkert fått kjørt en god
i hånda, håper jeg du har fått
del siden første mai. Som jeg har
tilbragt mange mil på to hjul. Her
sagt tidligere så har hempa vært
på Østlandet begynte det dårlig
dritt og helsa skral, men nå når dere
med snø 1. mai , men vi har hatt
leser dette så har jeg kommet hjem
mange flotte dager etter det og
fra sykehuset en erfaring rikere,
håper virkelig dette vedvarer som
med 24 skruer i ryggen og en plate
kompensasjon for all snøen i vinter.
i bekkenet. Hadde jeg forstått på
Jeg tok med samboeren til Nebbenes
forhånd at jeg skulle oppleve og
1. mai ( i bil dessverre) , H-DOCN
bli sendt hjem igjen like etter at
frokosten er jo blitt en tradisjon, men
jeg hadde våknet i fra narkosen,
håper flere møter opp neste år så de
måtte lære meg å gå trapper på
ikke kutter ut den biten. Er det dårlig
nytt, nedtrappa på alt mulig av
vær, er det bedre å møte med bil for
morfinpreparater og gå i gjennom ett
den sosiale, fremfor å sitte hjemme.
smertehelvete av en annen verden,
Når jeg skriver dette er det kun
hadde jeg aldri gjennomført en seks
dager igjen til Kuk i Odalen og holder
timers ryggoperasjon. Så moralen
værgudene ord så blir det knall sol
er til alle mine bekjente som kjører
hele helga, vi krysser fingrene. Av
mc med dårlig rygg, kan du hjelpe
happenings i området fremover er
deg selv med å legge inn noen
det det 31. Summerparty hos Hawgs
treningstimer i uka, så gjør det med
MC den 20. -22. juli. Svartbækken
stor glede. Men nå er det i alle fall
MC feirer 10 år på veien 31. august –
gjort, og ting kan bare bli bedre.
1. september.
Så igjen, live to ride, ride to live
Har ikke stort annet å by på nå, men
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and drive safe.Vi trenger ikke
flere
håper
dere alle får12:00
en fin Side
sommer
ulykker på statistikken. Det kom
fremover, så sees vi nok rundt
allerede en i mai og det er en for
omkring på treff i nær og fjern.
mye. Georg.
Kent Roger

RS Motor
& Marine

Aut. MC-verksted.

Ha en fantastisk sommer på to hjul.
Plutselig ses vi.
Terje Randem

Mags as

Distrikt 1:

• 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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Innsendt av Inger Eidheim.

Foto, Nina Grande .

Foto, Bjørn Tore Moen.

Foto, Kur t Brevik.
Innsendt av Hans Haake

Foto, Ulf Knudsen.
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Foto, Geir Bredde .
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Hardangerbroen. Foto, Jarl

e Røst.

Foto, Audun Willy Marken.

55

