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Road King 2002 modell, eier Marianne 
Lundstrøm fra Ler. Den har hun hatt 
siden 2008.
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Redaktøren har ordet

Det er alltid med et lite snev av 
vemod jeg begynner på leder 
til blad nummer fire. For da vet 
jeg at vi definitivt er kommet til 
slutten på sesongen. Min siste 
langtur ble i år til Mosten, et 
flott arrangement som virkelig 
er verdt å prøve en gang. Denne 
helga inneholder alt man kan 
trenge på ei helg. Jeg nevner; fart, 
spenning, mat, drikke og masse 
kjekke folk. Du kan lese mer om 
Mosten i artikkelen lenger bak i 
bladet. 

Denne sesongen har ikke vært på 
topp værmessig, men jeg håper 
dere har fått fine stunder likevel. 
Selv har jeg fått den obligatoriske 
vestlandsturen min, med fjord og 
fjell og sjølukt.  Det blir ikke en 
skikkelig sommer uten den synes 
jeg. I år hadde jeg skikkelig flaks, 
og temperaturen lå på 20 – 25 
grader på dagtid. Det er ikke så 
vanlig på Vestlandet, så minnene 
fra den turen skal jeg ta frem 
og kose meg med i vinter når 
det er kaldt og stusslig. Men jeg 
tror nok at jeg ikke har klart 
mer en 10 000 km i år, og det 
synes jeg er lite. Men får satse 
på flere mil neste sesong, og ikke 
minst bedre vær. For selv om jeg 
takler å kjøre i regn, må jeg si at 
motorsykkellivet funker best i 
solskinn.

Klubben har gjennomført 
treffprogrammet sitt for i år, 
med Final Run sist helg, på 
Kyrksæterøra som vanlig. Der 
samlet også styret seg for 
konstituering og planlegging av 
treff og arrangementer framover. 
Artikkel fra dette treffet blir å 
finne i News nummer fem. De 
to største jobbene for styret nå, 

er gjennomføringa av vårt eget 
30-års jubileum til sommeren, 
som skal arrangeres på Tretten i 
Gudbrandsdalen. Tretten Kro og 
Motell er navnet på stedet. Sjekk 
de ut på nettet, og bestill rom i 
god tid. Det kan bli folksomt. 

På søndagen den helga starter 
også Nordic Run, og som vanlig 
går runet gjennom Norge, 
Danmark, Sverige og avsluttes 
i Finland. På Nordic Run får du 
med deg ett run gjennom alle 
landene, guidet av lokalkjente 
og du får muligheten til å bli en 
del av et flott felleskap og bli 
kjent med mange nye kjekke 
mennesker. Anbefales. Og husk, 
du kan hoppe av og på som du vil 
i løpet av runet, delta bare noen 
dager eller kjøre hele runden. 
Opp til deg.

Nå håper jeg at min vemodighet 
over at høsten og vinteren står 
for døra, ikke ødelegger humøret 
deres der ute i de tusen hjem. 
For det er jo mye hyggelig man 
kan gjøre på denne årstida og. 
Allerede i oktober blir vi å se 
på Oslo Motorshow. Vi smeller 
som vanlig sammen et par-tre 
medlemskaker og stiller på 
stand. Med kaffe, godt humør, 
klemmer på lur, salg av t-skjorter 
og krus. Og selvfølgelig serverer 
vi kake til alle medlemmer som 
stikker innom. Vi tar også  med 
oss vervebrosjyrer og blader 
og håper vi kan hanke inn 
noen nye medlemmer. Alt blir 
dyrere, og om vi ikke klarer å 
øke medlemstallet, kan det bli 
smalhans i klubben, noe som kan 
gå utover både blad og andre 
ting. Så har dere noen H-D-
kjørere i deres omkrets som ikke 

er medlem; introduser de for 
det gode selskap. 450 kroner er 
småpenger for de fleste. De kan 
meldes inn via hjemmesida.

Neste post på programmet 
deretter, så snart jula er vel 
overstått, er First Run som går 
av stabelen som vanlig på Røros 
under Rørosmartnan i februar. 
Og når dette er unnagjort 
er det ikke lenge til vi er på 
veien igjen, så fortvil ikke kjære 
venner. Før det skal dere også 
få flere nummer av bladet, det 
neste kommer i begynnelsen 
av desember. Husk å vær tidlig 
ute med handel av julegaver i 
nettbutikken. Når blad fem er 
ute, er det i seneste laget. Derfor 
minner jeg dere på det nå. 

Når det gjelder jubileet i 2016, vi 
vil også gjerne ha forslag på logo 
vi kan ha på jubileumsskjorter 
og hettejakker. Så er du god på 
design, har du en sjanse til å 
vinne fine premier om ditt utkast 
blir brukt. Send ditt forslag til 
news@h-docn.no så fort som 
mulig, slik at vi rekker å få det 
med på jubileumskalenderen. 
Og sett selvfølgelig av helga 
24. – 26. juni, når vi skal feire 
våre 30 år på veien. Send også 
inn kalenderbilder, vil ha mer 
og velge i. Vi i H-DOCN skal 
etterhvert bli flinkere til å bruke 
hjemmesida til informasjon. 
Følg i tillegg gjerne med på 
Facebooksida vår, som heter 
Harley News.
SuperRally neste år foregår i  
Alcanis i Spania, dere finner mer 
info om dette på nettet. Bruk 
Facebook, og avtal med andre. 
Legg ut tips og reiseruter. Det er 
morsommere når vi er flere. Vi 

satser på å ta med flagg og prøve 
å lage en norsk leir der nede. Så 
bruk Facebook folkens, så ses vi 
kanskje der.

Husk å forandre adresse 
om du har flyttet, og får du 
ikke bladet, ta kontakt med 
medlemskontoret@h-docn.no Er 
du registrert med mailadresse i 
medlemsregisteret, kan du gå inn 
der, få deg passord og kontrollere 
dine egne opplysninger, føye til 
det som mangler eller rette opp 
det som er feil. Er du medlem, 
men ikke har oppgitt din 
mailadresse, kan du ta kontakt 
med medlemskontoret@h-
docn.no Dette funker bare for 
medlemmer som har betalt 
og er aktive. Monica Holtet 
fra Elverum er nå på vei inn 
som ny medlemsansvarlig. Det 
enkleste er å kontakte henne på 
medlemskontoret@h-docn.no
Du kan også ringe henne 
på 928 66 459, mandag til 
torsdag mellom klokka 
18.00 og 20. 00. Vi vil begge 
betjene medlemskontret i en 
overgangsfase.

Til slutt vil jeg takke alle som 
har bidratt med stoff og bilder 
til bladet. Forsett gjerne og send 
inn, uten dere blir det ikke noe 
blad, eller i alle fall sabla mye jobb 
på meg. Dere er gull, stå på.

Til vi ses igjen, besøk en venn, 
stell fint med jernet, planlegg 
neste sesong, og vips, så er vi der 
igjen mine venner. Tace care…

Redaktøren

Kjære lesere...

10. oktober. HøstRock, Snorre MC Molde
Info: www.facebook.com/snorremc.molde

17. oktober. Hawgs MC ferier sitt 33-årsjubileum i klubbhuset i 
Øverskreien. Info: Svein Olav: 90982610

31. oktober. NOMCK arrangerer den årlige høstfesten på 
skytterhuset. Info: post@nomck.no

3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset  i 
Øverskreien. Info: Svein Olav: 90982610



Arrangøren Sokndal MC-klubb 
holder til der, blant mange lag og 
foreninger i denne kultur-grenda. 
MC-klubben har virkelig fått 
dreisen på dette arrangementet. 
Man ser at mc-folket trives, 
siden de kommer igjen år 
etter år. Det er mange kjente 
fjes og sykler og se. Over 300 
motorsykler, de fleste av dem 
Harley, tok turen denne gangen. 
Det var godt representert fra 
Stavanger-området i vest, og en 
stor gjeng fra Buddy MC kom 
helt fra Drammen i øst. Sørfra 
kom det sykler fra Mandal, 
Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord. 
HOG Rogaland var den største 
gruppen som vanlig. I år stod 
trubaduren Bright Owen for god 
musikk. Han fremførte en god del 
meget sterke låter. Anbefales til 
de som skal arrangere fest eller 
liknende. 

Historie
Bygda Sokndal er Rogalands 

sørligste kommune og ligger 
helt ute ved havet. Her bor der 
cirka 3500 innbyggere. Drar du 
til Sokndal får du en virkelig fin 
naturopplevelse, på meget bra 
mc-veier. Bakkaåno Camping og 
Gjestegård kan anbefales om du 
ønsker å overnatte. Øl selges 
i hver butikk de selger brød. 
Ønsker en å spise skalldyr, kan 
en bare ta turen ned til havna til 
lokale fiskere, og kjøpe ferske 
råvarer til gode priser. Dessverre 
er det dårlig med vill-sauer på 
denne tiden, da de er sendt til 
fjells. Mange utvandret også fra 
Sokndal, eller Hauge i Dalane 
som bygda heter, da nordmenn 
søkte lykken i Amerika. Dette er 
trolig en av grunnene til at der 
er så stor interesse for Harley 
og Amcar her. En utvandret 
Sokndøl ble også eier av et 
anerkjent spesialverksted for 
Pro-Stock motorer i Tampa i 
Florida. Han er et kjent navn 
blant motorfolket i Daytona 

Beach, verdens motor-mekka. 
Verdt å nevne er også at da 
Harley Davidson Norge i Lyngdal 
var hovedimportør, var Sokndal 
størst på Harley i Norge per 
innbygger, og nest størst på 

mc totalt. For trøndere er det 
nesten som å komme ”hjem”, når 
de kommer hit, da det er masse 
likheter i kultur og andre ting. 
Bare at det er i miniatyr.

Et sikkert vårtegn i Sokndal er lyden av 
motorsykler som dundrer gjennom den 
motorfrelste bygda siste helgen i april. 
For 23. gang, i nydelig vårsol, ble det 
avholdt vårmønstring på gamleskolen. 
Her er også janteloven begravd offisielt, 
om noen skulle ha pilegrimstanker.

Tekst/foto: Einar Tellefsen

Mye fint og se 
på, både nytt 
og gammelt.

Det kom sykler jevnt 
utover formiddagen. Fin gammel årgang.

Trubaduren Bright Owen underholdt.

Motorsykkelprat.

Jantelovens hvilested.

Det var tydelig at folket 
satte pris på å samles 
etter en lang vinter.
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i skogkanten, for å få litt skygge 
på morgenkvisten. Utenfor 
Storstugan grilles det og inne 
serveres frokost og annen mat. 
Maten på treffet er utsøkt, og 
variert, og frokosten er som 
en vanlig svensk frokost, ferdig 
snakka. Baren er i et av uthusene, 
og utenfor er det bord og 
benker under tak, med fri utsikt 
til scenen lenger nede på plassen.  
På andre siden bak ”Storstugan” 
er brygga og stranda, der det er 
et yrende badeliv hele helga.

Mye nordmenn
De har også en badstue, som 
fraktes til treffplassen for hvert 
treff. Og den blir satt ekstra 
pris på av deres finske gjester. 
For det er en del finner som 
pleier å være på besøk. To av 
klubbmedlemmene er også 
finner. Fra Finland kommer 
også Tatto-Kari. En utrolig 
flink og kjapp tatooartist, som 
pleier å ha studio på treffet. 
Han har etter hvert laget sine 
kunstverk på mange norske og 
svenske kropper.  Fra Norge 
var det mange treffdeltakere 
fra Winos Crew, da det er ett 
nært vennskap mellom disse 
klubbene. Andre ryggmerker 
man kunne se fra Norge var fra 
blant annet Midgard, Chieftains, 
Muffler, Vingtor, Boogers, Birdies 
og Soppen. Det skal sies at også 
de norske har fått sansen for 
badstua.

Gifting og nakenkjøring
Det ble også feiret Bryllup på 
treffet. En av TT sine medlemmer, 
Janne, giftet seg med sin Karin på 
lørdagen. Det ble en høytidelig 
og fin seremoni nede ved sjøen, 
da de to ble viet. Etterpå ble det 

servert champagne og kake til 
alle treffgjestene. Lekene er et 
annet populært innslag på dette 
treffet. Disse består av diverse 
konkurranser med motorsykkel, 
og det reklameres på plakaten 
hvert år med nakenkjøring. Dette 
har det gjerne vært nordmenn 
som har tatt seg av. 

Leker på to hjul
I år var det den nygifte 
brudgommen som deltok i 
lekene uten underbenklær. 
Opphavet til disse lekene 
kommer fra American 
Motorcyclists Accociation’s 
Gypsy Tour som er berømt, 

eller skal man si beryktet, fra 
Hollisteropprøret 3. – 6. juli 
1947. Dette var et treff som 
kom ut av kontroll, da det møtte 
opp mange flere deltakere enn 
de hadde forventet. Men lekene 
på Pilsbotreffet er de samme 
lekene som de kjørte i Hollister 

i etterkrigsårene. Klubben er 
stolt over å kunne arrangere og 
videreføre disse lekene, som en 
del av klubbens ånd og ønske 
om å bevare opprinnelsen i 
motorsykkelkulturen. Og på 
Pilsbo foregår dette meget 
fredelig. Her er ingenting ute av 
kontroll.

Musikkutvalg
For musikkinteresserte er 
Pilsbotreffet et bra valg. I år sto 
hele fem band på scenen. De 
mest kjente av disse er Abramis 
Brama, som blant annet har 
spilt på Sweden Rock. De andre 
bandene var Hannibal Lecter 

Group, Co Pilots, Kikki and the 
Conchos og Krymplings. I tillegg 
hadde de en trubadur som heter 
Pekka. På lørdag kveld ble det 
også utdelt premier til de som 
vant lekene. 

Blandingsklubb
Throttle Twisters ble starta i 
1975, som et svar på at det ikke 
var noen motorsykkelklubb 

for gatesykler i Uppsala på den 
tida. De første tre årene var de 
mellom 50 og 70 medlemmer, så 
det var tydelig at dette var noe 
som var savnet. I dag er ingen av 
de opprinnelige medlemmene 
med i klubben, men klubben 
har fremdeles regelmessig 
kontakt med disse. Klubben 
er for alle motorsykkelmerker. 
Det er blandingen av sykler 
og personligheter som skaper 
klubbens særegenhet. Et ordtak 
som de har hatt i klubben i 40 
år er: ”Det viktige er ikke hva 
slags motorsykkel du kjører, men 
hva slags person og kamerat 
du er.” Per dags dato er de 12 

medlemmer i klubben, og selv 
om de har et flertall av Harleyer 
i blant medlemmene, påpeker de 
at de ikke er en H-D klubb.

Eget klubbhus
I 2007 arrangerte klubben en fest 
for å hylle minnet fra Hollister i 
1947, som var selve startskuddet 
for den motorsykkelkulturen vi 
kjenner. TT var også den første 

Avreisedagen oppsto med et 
fantastisk vær, og slik var det 
meldt hele helga. Da jeg hadde en 
pitstop i Ørebro midt på dagen, 
var gradestokken oppe i 33 
grader, og det var rimelig varmt 
inne i hjelmen og skinnjakka. 
Siden jeg kjørte bakerst sist jeg 
var der, og vi kom fra en annen 
retning, hadde jeg litt trøbbel 
med å finne treffplassen, som 
ligger fint til ved Mälaren, mellom 
Stockholm og Uppsala. Fra treffet 
har du til og med utsikt til et 
slott på andre sida av sjøen.  En 
telefon til Boffen i Chieftains, 
oppklarte det jeg alt hadde 

en anelse om; at GPS-en på 
telefonen hadde kødda med meg. 

Bading
Etter enda en feilkjøring  inne 
på skogsveiene, ankom jeg 
omsider treffplassen, og her var 
det alt kommet en god del folk. 
Treffplassen eies av kommunen, 
men TT får leie den hvert år 
til treffet sitt. Noe av det som 
imponerte meg første året 
jeg var der, var at man fikk en 
håndduk når man sjekka inn på 
treffet. Her skulle det bades. 
Og siden treffet ligger ved en 
badeplass er det vel ikke så rart. 

I år hadde jeg med min egen, 
og det var bra, siden dette nok 
var noe de hadde slutta med. 
Når det kommer 350 gjester, 
skjønner man at de ikke kan 
holde alle med håndduker. Men 
i mitt skap hjemme ligger er blå 
håndduk med ”Pilsbotreffen” 
påbrodert, som et fint minne.

Bra fasiliteter
Flere og flere nordmenn 
har funnet veien til dette 

velarrangerte treffet på den 
idylliske plassen nede ved sjøen, 
som ligger utrolig fredelig til, 
med egen strand og brygge. 
Når værgudene i tillegg viser 
seg fra sin beste side, kan man 
ingen steder bedre ha det. 
Teltplassen inkluderer et par 
store jorder, samt plassen ved 
siden  av ”Storstugan”. Her er 
det en del store trær, som er 
gode å ha som skygge for teltene. 
Ellers hadde mange valgt å telte 
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Det hele begynte med at jeg ble invitert 
med på guttetur hit av noen karer fra 
Midgard MC  for noen år siden. Det ble 
ei topp helg med fine folk og fantastisk 
vær. Da arrangørene av treffet, Throttle 
Twisters MC,  som er en av de eldste 
klubbene i Uppsala, i sommer skulle feire 
sitt 40-års jubileum på årets Pilsbotreff, 
var avgjørelsen lett. Dette måtte jeg ha 
med meg.

Tekst/foto: Elin Bakk

Rock’n roll.

Trivsel rundt langbordet.

Hvem skulle tro at disse ungen karene faktisk ferier 40 år som mc-klubb.

Tønnerulling, her vant Malcolm over brudgommen uten underbukser. Lekker båge.
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klubben som tilsluttet seg SMC 
(Sveriges MotorCyklister) som 
er Sveriges svar på NMCU. 
Gjennom de 40 år som klubben 
har eksistert, har de hatt seks 
klubbhus, inkludert det de har 
nå. De tidligere klubbhusene 
har vært alt fra nedlagte låver, 
fabrikklokaler og de har også 
delt lokaler med en annen klubb.  
I 2009 bestemte de seg for å 
bygge sitt eget klubbhus, og det 
bygde de såpass stort at de leier 
ut halve huset til forskjellige 

private firmaer. To år og mange 
dugnadstimer senere var huset 
ferdig, og klubbmedlemmene var 
fremdeles like gode venner, til 
tross for alt slit.

After Ice og Pilsbo
Klubben har to arrangementer 
for året, hvor de inviterer sine 
venner. Det ene er After Ice, 
som arrangeres under SM 
i isracing. Da er det fest på 
klubbhuset hele helga, buss til 
racebanen, og livemusikk på 

kåken. I juli arrangerer de det 
ovenfor omtalte Pilsbotreffet. 
Det ble egentlig arrangert som 
en engangsforeteelse da klubben 
fylte 30 år, men etterpå innså 
klubben at plassen hadde perfekt 
potensiale for treff, og vips så 
var dette blitt en tradisjon. De 
har også et Club Run eller en 
Blåtur en gang i året. Dette har 
de gjort siden 1993, for at alle 
medlemmene en gang for året 
skal dra på tur sammen. De 
velger en roadcaptain, og det er 

bare han som vet hvor de skal 
kjøre. Regelen sier at de må 
være framme innen kvelden. Der 
foregår det diverse konkurranser 
som forrige års klubbchampion 
har funnet på. Vinneren av disse 
blir årets klubbchampion.

Vi ønsker TT lykke til videre, og 
takker så mye for ei flott helg 
ved Mälaren. Det blir nok ikke 
siste gang.

Nice one.
Disse to har sendt inn søknad om å bli oktoberguttene 
på midtsida i News.

Pilsbo er en idyllisk treffplas.

Finske Marjo koser seg på Pilsbo.

Koser seg.

Jon og Karri i salgsboden. Danne deler ut premie til Malcolm..

Fin panne.

Janne og Karin under vielsen.

På et førtiårsjubileum kommer det 
gjerne andre på samme alder.
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I 1998 kjøpte klubben det 
som etter hvert har blitt et 
velfungerende klubbhus med 
alle fasiliteter. Den gangen var 
det ei hytte på 63 kvadratmeter 
med utedo. Men med en 
unik dugnadsånd, banklån, 
klubbkontingenten og en velvillig 
kommune som spiller på lag, 
er de kommet dit de er i dag. 
400 kvadratmeter fordelt på to 
etasjer og et flott uteområde, 
som blir flittig brukt. Det er 
alltid folk der i helgene, de 
bytter på å ha vakt slik at ingen 
skal komme til stengte dører. 
Og de har mye besøk, både fra 
inn og utland. Hydra MC er 
også en familievennlig klubb, og 
de har mange arrangementer 
som inkluderer hele familien til 
medlemmene.

Positiv kommune
Grunnen til at kommunen er så 
positiv til alt klubben driver med, 
er at de gjerne stiller opp på 
diverse ungdomsarrangementer 
som vakter, og de har også et 
tydelig standpunkt på at de 
er i mot dop. Under bygginga 
av huset, når naboene så de 
hadde bygd eller forandret 
på noe, var de ikke sene til  
ringe til kommunen. Svaret 
de fikk var at dette var det 
forskriftsmessig søkt om og det 
var også godkjent. De er også 
tydelig på at når de arrangerer 
noe, handler de lokalt på 
Nesodden. Her finner man 
ikke smuglersprit i drinkene og 
ølet er norsk, og avgiftsbelagt. I 
tillegg kjøper de også all maten 
de serverer på hjemmebane. 

Deres arrangementer har også 
ringvirkninger til blant annet 
Taxinæringen i kommunen. Slikt 
legges merke til på et lite sted.
 
Aktiv klubb
Hydra MC er en aktiv klubb. 
De er medarrangør til Conan 

Swapmeet i januar som de 
samarbeider med klubbene 
Rulpers Hog og Company 
MC om, de har vinterfesten 
sin i februar, 1. mai serverer 
de gratis kaffe og vafler til alle 
motorsyklister som kommer 
på besøk, og kjører deretter 

i kortesje sammen med de til 
Drøbak. Dette arrangementet 
har vokst år for år, og sist var 
de oppe i over 200 sykler 
innom på plassen. Kortesjen til 
Drøbak talte 140 sykler. Sist 
men ikke minst er Griserally, 
et treff som er berømt langt 
utover landegrensene. Det er 
Østlandets største bikertreff, og 
utmerker seg med god mat, flott 
underholdning, og lokasjonen i et 
nedlagt steinbrudd er unik, og gir 
treffdeltakerne den ønskede fred 
og ro. Her går ingen horder av 
glanende turgåere forbi. 

Forbedret plassen
Guttene i klubben har forbedret 
plassen år for år de har lånt 

den, blant annet har de bygd en 
brygge, som gjør at teltplassene 
nede ved sjøen er ekstra 
ettertraktet. De har alltid en 
mobil bar som gjør at man 
slipper å fly opp alle bakkene om 
man skulle få lyst på en kald øl. 
I år hadde de også en bar midt i 
bakken, om turen opp eller ned 
skulle bli for strabasiøs, eller 
tørsten skulle bli for stor på vei 
fra a til b.

Storslått feiring
Dette årets Griserally var altså 
ikke bare et vanlig treff, men en 
storslått feiring av deres 30-års 
jubileum. Og her var det ikke 
noe knussel. Det ble servert en 
fire meter lang bløtkake, som 

var prydet av pynt formet som 
klubbens treffskjorter gjennom 
årene. Den falt tydeligvis i smak, 
for etter kakegildet var ferdig, 
var det ikke en smule igjen. Hele 
åtte band sto på scenen gjennom 
helga, og i tillegg var lekre og 
meget lettkledte damer på 
plass, som seg hør og bør på et 
Griserally. De fikk utrolig mange 
fine gaver fra sine bikervenner og 
det ble som vanlig servert nydelig 
grillmat. I baren var det alle 
rettigheter som vanlig. Til og med 
værgudene spilte på lag og sørget 
for at været var bra hele helga.

800 gjester
At Hydra MC hadde 800 gjester 
på sitt jubileumstreff handler 

ikke bare om at de feiret 30 år 
på veien, eller at de er fantastisk 
flinke til å få folket til å trives. For 
det er de. Men det har også med 
å gjøre at de selv er utrolig flinke 
til å reise rundt, både i inn og 
utland. Er du på en fest eller et 
treff et sted, skal det mye til for 
at du ikke treffer en kar med en 
gris på ryggen. Og man kan ofte 
følge gutta på tur, når de deler 
fine øyeblikk fra sine reiser med 
bilder på facebook. 
Vi stiller oss i rekken av 
gratulanter, og ønsker Hydra MC 
lykke til med de neste 30 år på 
veien. Stå på gutter!

I mylderet av jubileer blant klubber rundt 
om i landet, var det i sommer Hydra MC 
fra Nesodden sin tur til å runde 30. Det 
hele startet i 1985, da fem unge karer 
som var opptatt av Harley-Davidson, 
kameratskap, fest og moro, ble enige om 
å starte Hydra MC. Gutta er vel stort sett 
opptatt av det samme, og klubben teller 
rundt 30 mann, eller som Tore sier det; 
Vi fyller akkurat et A4 ark når vi skal lage 
kriteliste til baren.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Langejørn

Bålkos.

Noen er mer omsvermet 
enn andre og noen vil  bare 
på bilde.

Strandtomtene er alltid 
populære på Griserally, og her 
er det liv både dag og natt.

Steinbruddet er tett befolket 
denne helga.

To ganger Vidar og en gang Jim.
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Folket ankommer årets Griserally. Langveisfarende gjester.

Det fyres godt. Pang ankommer.

Fornøyde treffgjester. God griserallystemning.

Alltid livlig i Powerplant sin leir. Ingen er tungbedt til å smile til fotografen.

En kos eller to er det alltid tid til. Friskt mot.

På Griserally danses det alltid på bordet.
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Opprinnelsen til klubben var da 
noen jenter fra Hadeland, som 
hadde tilknytning til Soppen MC, 
ville starte sin egen jenteklubb. 
Dette var tilbake i år 2000. Anne 
Karin Hasli  ble etter hvert med 
i klubben, men en etter en falt de 
andre jentene i fra, og i 2004 var 
hun den eneste som kjørte rundt 
med Oskorei på ryggen. I 2007 
kom Kristin Gjerdet fra Fall med 

i reia. Helt fram til i 2010 besto 
klubben bare av disse to jentene. 

Oppgangstider
Men så begynte oppgangstidene 
for jenteklubben, som må være 
en av landets eldste. I 2015 
består klubben av sju fullverdige 
medlemmer, fem av de kommer 
fra Land og to fra Gjøvik. For å 
bli med i Oskorei H-D, må du, 

som navnet sier, selvfølgelig ha 
en Harley-Davidson. Jentene 
har ikke prioritert å skaffe seg 
klubbhus. 
- Et klubbhus er mye utgifter og 
stress, forteller Anne Karin Hasli, 
som har vært med lengst og er 
president i klubben. Visepresident 
Kristin Gjerdet, og den med nest 
lengst fartstid i klubben, er helt 
enig.

Låner lokaler
Klubbmøtene har de hjemme 
hos hverandre på omgang, og i og 
med at tre av jentene i Oskorei 
er samboere med medlemmer i 
Hardråde MC på Dokka, går det 
greit å få leie klubbhus der, om 
de skal arrangere noe. 
Det var også i Hardråde sine 
lokaler at jubileumsfesten ble 
avholdt første helga i mai. Cirka 
100 feststemte gjester fra nær 
og fjern hadde tatt turen for 
å feire sammen med jentene. 
Horacewimp, et partyband av 

dimensjoner, sto for musikken og 
de sørget for at stemninga var 
på topp fra første gitarriff. Det 
ble servert grilltallerken for de 
som var sultne og tørsten fikk 
gjestene stilt i Hardrådes flotte 
bar. Festen varte langt ut i de små 
timer, som en god fest skal gjøre.

Samhold
Oskorei H-D satser på mange 
år på veien sammen. Klubbens 
medlemmer har et sterkt 
samhold, og drar ofte sammen 
på turer, fester, treff og på 
besøk til andre klubber. Så 
hører du et forferdelig leven 
ved juletider, er det nok den 
opprinnelige åsgårdsreia. Men 
om du hører samme leven i 
motorsykkelsesongen, og ser 
en brokete, men tydelig levende 
forsamling i svart skinn som 
dundrer forbi deg, kan det nok 
like godt være jentene i Oskorei 
H-D.

Åsgårdsreia, er et fenomen i norsk 
folketro beskrevet av 1800-tallets 
nasjonalromantikere som et nokså broket 
følge av urolige døde sjeler. De kom 
ridende om natta, spesielt i tida rundt jul, 
og laget et forferdelig leven. Oskorei H-D 
fra Oppland lager også bra med leven når 
hele reia er på tur, men denne gjengen er 
høyst levende. I vår feiret de faktisk at 
klubben hadde holdt det gående i femten 
år.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Oskorei H-D

Glade jubilanter.

Trivsel rundt langbordet.

Horacewimp rocket festen.

Bål er alltid kos.

Åsgårdsreia på tokt.

Her blir Gunn-Berit fullverdig medlem. Fra venstre, Tone Fjeldberg, Gunn-
Berit Storlie, Kristin Gjerdet, Gerd Berit Hjertaas, Ann Lill Rønningen 
Hansen, Vigdis Viken og Anne Karin Hasli.



19Nr. 4 - 201518

Kennets siste bygg er resultatet av to 
ting; En fin sykkel som han ikke fikk 
kjøpe og en stygg sykkel, som var så 
billig at han nesten fikk den kasta etter 
seg. Men resultatet er blitt utrolig 
lekkert. Dessuten er den Kennet sin, 
og for øvrig ikke til salgs, sier den 
hyperaktive karen, som bygger sykler 
oftere enn vi andre skifter olje, spiller 
i fem band, er småbarnsfar til to små, 
som etter det jeg kunne se har fått 
mye av farens energi. 

Tekst/foto: Elin Bakk

Jeg blir svett bare ved tanken på at i tillegg har han båt og er med 
i en klubb, samler på gitarer og jeg vet ikke hva. Men det er jo 
Kennets problem, og ikke mitt. For denne karen virker det som 
ikke noe som helst er noe problem. Eller; det var et problem da 
sykkelen han hadde lyst på slettes ikke var til salgs, ikke en gang 
etter lang tids masing. Og tro meg, Kenneth kan være ganske 
intens. Eieren av sykkelen er Ståle Rønningen fra Lillehammer, en 
sindig Sleipnerkar, som ikke vippes så lett av pinnen. 

Bygde selv
Da Kenneth skjønte at masinga ikke førte fram, var alternativet 
og bygge en selv. Som sagt så gjort, og han ringte sporenstreks 
til Calles for  bestille seg ramme og gaffel. Målene  hadde han 
fått fra Ståle, og med noen få endringer, ble ramma bestilt etter 
disse. Kenneth passa på å fortelle at det hasta litt, og etter 

to uker sto ramme og den 22” lange Järnhestenfronten på 
døra. Donorsykkelen var allerede anskaffet og motor sendt til 
overhaling. Det var en 1980 modell Electra Glide, som han kjøpte 
av Trond i Winos Crew i Oslo. Sykkelen var stygg, motoren var 
stygg og i følge Tore Hanseth, som overhalte den var den like stygg 
inni og.

Stygt ble lekkert
Men etter total overhaling, er motoren blitt strøken både på 
utsiden og innvendig. En femtrinns ultima girkasse er satt inn, og 
sykkelen har åpen belt. Den er lang og lav og utrolig god å kjøre i 
følge Kenneth. Tre måneder tok det han fra start til sykkelen sto 
ferdig. De fleste delene på sykkelen hadde Kenneth liggende fra 
før, og da var det bare justering og tilpasning som skulle til får alt 
var på plass. An  måtte modifisere brønnen på tanken litt ,f or å få 
den som han ville, men resten gled som fot i hose.
Lakken ble laget i samarbeid med den ikke helt ukjente Gert 
Eilerås fra Etne. Men da vi har Kenneth på tråden for å få fakta 
om sykkelen, vi tok bilde av her på sensommeren, er sykkelen alt 
plukket ned i biter, og på vei til ny lakkering. Kenneth ble ikke helt 
fornøyd med fargen på den, så nå blir det ny farge. Vi skal ikke 
røpe den nye fargen her, selv om vi vet det. Men tar du deg en tur 
på Oslo Motorshow, kan du få se sykkelen med egne øyne, for dit 
er nemlig Kenneth invitert med sin El Caballero.
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Det var helga 26. til 28. juni dette 
foregikk. Strand Fjellstue ligger på 
andre sida av veien litt nærmere 
Gausdal, men stedet var greit, og 
her var både teltplasser ute og 
rom inne. Plasthall ble rigget ute, 
hvor musikk, mat og fest skulle 
foregå. Som vanlig var det Tu 55 
fra Skåbu som sto som teknisk 
arrangør. 
Treffet startet offisielt på fredag 
og det kom sigende folk fra 
nær og fjern. Og som alltid var 
det mye kjentfolk som det er  
hyggelig å møte igjen.  Da blir det 
å hilse, klemme og ikke minst å 
ta en liten skål eller to.  På treffet 
var vi rundt 120 deltakere, og 
det er vel omtrent det vi har 
klart å samle de årene vi har 
vært i Espedalen. Vi hadde så 
klart ønsket at flere tok turen. 
Lørdagen utviklet seg som det 
bruker på et hyggelig treff. Litt 
lyging og mye latter. Og været var 
også på vår side, og gjorde dagen 
fullkommen.

Møte og middag
Årsmøtet ble avholdt som vanlig 
på det internasjonale treffet 
og oppmøtet var bra. Det var 
ingen store saker utenom det 
sedvanlige valget og alt ble 
kjapt banket igjennom.  Styret 
sitter uforandret og vi avsluttet 
møtet med litt løst prat om 
30-årsjubileet. Ut på kvelden ble 
det øl-stafett og undertegnede 
med Odd Egil Hunnestad og 
Willy Hagen på lag, stakk av med 
den seieren. Strand fjellstue sto 
for mat og drikke, på dagtid og 
ikke minst smakfull middag hver 
kveld. God mat er viktig og det 
kunne de virkelig.  Musikken ble 
besørget av Sazzy Haze på fredag, 
og på lørdag var det trubadur 
Øivind Aksberg som laget liv for 
folket. 
Alt i alt var helgen meget 
vellykket og vi overbringer 
herved et stort takk til Tu 55 
som nok en gang gjorden jobben 
sin på en flott måte.

30- årsjubileum
Fredag på dagtid tok 
undertegnede med seg 
presidenten og kjørte ned for å 
prate med de som skal ta seg av 
30-årsjubileet til H-DOCN neste 
år. Da blir plassen i Espedalen for 
liten og vi har funnet et annet 
alternativ. Stedet heter Tretten 
Kro og Motell og ligger på 
Tretten i Gudbrandsdalen. Vi ser 
frem til jubileet i 2016 og håper 
medlemmene våre mobiliserer 
og møter mannsterkt. Det 

ligger ved E6, tre mil nord for 
Lillehammer og skulle være lett 
tilgjengelig for de fleste. De har 
både hytter, leiligheter, rom inne 
og teltplasser. Plassen ligger fint 
til ved en liten dam, og området 
er meget idyllisk. På hjemmesiden 
kan man se utvalget av hytter og 
sengeplasser, men for å bestille 
til treffet anbefaler de at du 
tar en telefon. Info vil komme 
på Facebooksidene våre og på 
hjemmesida etter hvert.

Allerede på torsdag kveld var vel tjue 
personer på plass, og vi startet friskt 
med felles biffmiddag i spisesalen på 
Strand Fjellstue, som var stedet det ble 
arrangert i år. De serverte nydelig mat og 
det var flott service. Vertskapet hadde 
virkelig sansen for både humor og bikere. 
Dette tegnet bra.

Tekst/foto: Vidar Opheim

Kasserere må også ha mat.

Kos i fjellheimen.

Avslapping i salongen.

Festmiddag.

Langbord er trivsel.

Vidar og den blide vertinna.

Her blir neste års International Rally og H-DOCN sitt 30-årsjuileum.

Hektisk i baren.
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Ideen til Mosten Raceday ble 
unnfanget, i en bar en sen natt, 
som det gjerne gjør. Stedet  
var baren på Mosten MC, og 
dette var på begynnelsen av 
nittitallet. Langt ute på natta 
etter utallige bayere, begynte to 
av medlemmene i klubben på en 
diskusjon om det var Klaus sin 
Norton Commando eller Johan 
sin Triumph Bonneville som var 
raskest. Jo lenger ut på natta og 
jo flere bayere som ble drukket, 
jo heftigere ble diskusjonen. Til 
slutt, når dagslyset kom, ble det 
bestemt med at dette måtte de 
jo bare prøve. Da ølet var ute av 
kroppen, ble det linet opp på den 
2,5 meter brede dragracestripa 

bak klubbhuset. Flere andre 
av klubbens medlemmer stilte 
også til start, for å få testet 
sin motorsykkel. Mostens 
klubbmesterskap var etablert, 
men hvem som egentlig vant den 
gangen er det nok ingen som 
husker i dag.

Ryktet gikk
Allerede året etter gjentok de 
arrangementet med å finne 
Mostens raskeste motorsykkel. 
Ryktene hadde spredt seg, 
og flere hadde funnet veien 
til klubben for å teste sin 
motorsykkel. På samme tid 
hadde de arrangert Stockcar-
race mellom naboklubbene, og 

de lokale skrothandlerne hadde 
gode dager, da det ble kjøpt 
inn gamle bilvrak, som så ble 
modifisert til å tåle litt mer. Til 
slutt kjørte de alle bilene til vrak. 

Dette var den første spiren og 
i 1994 ble den første Mosten 
Raceday arrangert. Siden da har 
arrangementet bare vokst. 

Laget egen underholdning
Mosten Raceday foregår som 
regel siste helga i august, og 
stedet er Allingåbro, et stykke 
utenfor Randers i Danmark. 

Mosten MC ble startet i 1982, av 
en gjeng kvinner og menn som 
hadde interesse for engelske 
eller amerikanske motorsykler. 
Disse motorinteresserte 

danskene reiste gjerne rundt 
på treff både i Danmark, 
Sverige og Norge, og selv om 
de hadde det gøy der, syntes 
de at det var litt lite fart over 
underholdningen. Derfor hendte 
det ofte at de improviserte sin 
egen underholdning, noe som var 
meget populært hos klubbene de 

besøkte. Klubbene foreslo at de 
kunne jo lage sitt eget treff, med 
sin egen underholdning. Allerede 
på klubbens stiftelsesmøte 
opprettet de sitt eget treffutvalg. 

Treffplaner
Et klubbhus måtte de jo ha, 
skulle de ha treff og etter mye 
leting og forkastede forslag, var 

det en som foreslo et gammelt 
hus ute i Bode, som riktignok 
var i elendig forfatning. Men 
beliggenheten var bra. Den ene 
veggen var rast ut, og det fantes 
verken strøm eller vann der. 
Eieren ble kontaktet, og han ga 
de lov til å ta huset og skogen 
rundt i bruk, på en betingelse. 
At de ikke skadet trærne hans. 
Klubbens medlemmer gikk så 
løs på husprosjektet med krum 
hals. Veggen som hadde rast ut, 
ble bygd opp igjen. Nye gulv ble 
støpt, strøm ble dratt inn og de 
fikk bygd en bar. Ute ble det laget 
plen og en bålplass.
I skogområdet ble alle åpne 
plasser planert og sådd i, slik 
at det skulle egne seg til å 
arrangere treff der. Allerede i 
1983 arrangerte Mosten MC 
sitt første treff på plassen, og 
det var et Engelsktreff. 125 
engelske motorsykler møtte 
opp. Og de følgende årene ble 
det arrangert både treff og 
noe de kalte Most Party, samt 
noen andre små fester i ny 
og ne. I tillegg har de jo selv 
deltatt på motorsykkelrelaterte 
arrangementer rundt omkring, og 
også bygd om og bygd opp sine 
egne motorsykler.

Ble huseiere
Da klubben hadde hatt 
eiendommen i 7 år, ble den lagt 
ut for salg, og det var klart at de 
var interessert i å kjøpe. Men lett 
skulle det ikke bli. Eiendommen 

var en landbrukseiendom, selv 
om det kun var skog på tomten, 
var det landbruksplikt på 
eiendommen. Etter mye fram og 
tilbake og mange søknader, fikk 
de omsider kjøpe eiendommen 
på dispensasjon. Mosten MC 
hadde blitt huseiere. Etter 
hvert fikk de lagt inn vann, og 
bygd toaletter. Men huset var 

Det lukter svidd gummi, nitroen svir i 
øynene og det suser i ørene. Vi befinner 
oss på tribunen på harde benker i 
solsteiken, stua sammen som sild i 
tønne. I hånden har vi en kald bayer. 
Dette er følelsen av Mosten Raceday 
og bare må oppleves. Du er herved 
advart, siden dragracing er sterkt 
avhengighetsskapende, både for deltakere 
og publikum. Cirka 6500 var totalt innom 
portene på  Mosten i år.

Tekst/foto: Elin Bakk

Det er godt å være norsk på Mosten.

Svidd gummi og nitro.

Tenthouses.
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fremdeles en gammel rønne, og 
i 1993 startet de prosessen med 
å rive det gamle huset, og bygge 
nytt. I dag, etter en formidabel 
jobb av medlemmene, har 
Mosten MC et flott klubbhus og 
et innholdsrikt treffområde med 
flere barer, uthus med scene og 
en bar på taket av dette.

15 klasser
I 2015 var det på Mosten 
Raceday 15 forskjellige klasser, 
alt fra Juniorbike og Old School 
til Super Twin top Fuel Bike, 
forskjellige klasser for biler og de 

verste Top Fuel Dragstere.  Her 
kan nevnes Top Fuel dragsteren 
til Team Nergaard, som i år 
igjen satte banerekord med 406 
km/t etter 201 meter. Henrik 
Jørgensens Nitro Funny Car 
var også på plass. Dette er den 
råeste dragracer som finnes, og 
på grunn av den, har de forlenget 
rekkverket med 100 meter, for 
å sikre at føreren skulle komme 
trygt i mål. Når en nitromotor 
fyres opp, lukter det, det svir i 
øynene, det trykker i brystet og 
det bråker noe helt vanvittig. Og 
det er helt fantastisk herlig. 

Nordmenn på Mosten
H-DOCN besøkte i år depotene 
til kjente norske dragraceteam 
som Team Rolfstad, Team Olstad 
og Spirit of Toten. Og vi var vitne 
til at de kjørte alt hva motor 
og ramme tålte på sine Super 
Twin Top Fuel sykler. I mellom 
rundene ble det skrudd, mekket, 
reparert og justert, for her går 
det hardt for seg. De kjørte tre 
runder fredag og tre runder 
lørdag, og det er de tre beste 
rundene på hele helga, som 
legges sammen og gir grunnlag 
for vinneren. Vi var også innom 

Trygve Børte og Finn Ulvang som 
konkurrerte i klassen Old School. 
Og vi kan garantere at du blir 
like hekta uansett hvilken klasse 
du kjører i.
De mest kjente og de som kjører 
best i de respektive klassene, 
blir invitert til Mosten og de får 
også reisepenger, med forbehold 
at de kjører alle rundene. Og 
førstepremien på 20 000 til 
vinneren er jo også en gulrot 
for deltakerne. I depotet til Old 
Schoolgutta er det ikke snakk 
om slike pengesummer. Men de 
har det nok like gøy for det. På 
Mosten er depotene åpne for 
publikum, så er du litt ekstra 
interessert, kan du rusle deg en 
tur, og se på gutta som skrur 
og forbereder til neste løp, 
eller reparerer etter forrige, alt 
ettersom.

Underholdning 
I tillegg til alt som foregår på 
stripa og depotene, har man 
jo festen som Mosten også 
er berømt for. Flere band 
underholder i det store teltet, og 
på den andre scenen arrangerte 
de Mosten Music Award. Her 
konkurrerte hele 12 band. I 
år var det bandet Refuel som 
vant, med Bruuns Blues på 
andreplass og Chainfist tok 
tredjeplassen. Bandet som vinner 
denne konkurransen, får spille i 
hovedteltet på neste års Raceday. 
På scenen i hovedteltet gjennom 
helga sto Rio Grande, Keinstein, 
Power Mode og Back in Black, et 
tributeband som har fått mange 
godord. Det var også en seanse 
med noen lettkledte damer fikk 
jeg høre i etterkant. Man var jo 
tross alt i Danmark. 

Mat og drikke
Maten er også et kapittel for 
seg på Mosten. Her finnes pizza, 
burgere, kebab, pølseboder og 
masse annen god mat. Du er 
bra kresen om du ikke finner 
noe du liker her. I tillegg finnes 
det 11 barer på området. Og er 
du flink, kan du bli med på Bar 
Crawl. Det er en liste du får 
utdelt, med navnet til alle barene 
på. Så får du et stempel hver 
gang du kjøper en drink eller en 
øl i  en ny bar. Ved fullstemplet 
kort, får du en gratis drink og 
et rør med en shot i. Som om 
du nå skulle trenge det, etter 
alle de barbesøkene. Uansett et 
godt påfunn. Det finnes også en 
mengde salgsboder på plassen, 
og her får du kjøpt at du måtte 

trenge og ganske mye du ikke 
trenger. Her var alt fra tatosjappe 
til godteri. I tillegg hadde Mosten 
MC sin egen bod der de solgte 
Racedayjakker og t-skjorter, som 
er meget populære produkter. 
Her fikk du også kjøpt stoler 
og andre ting du måtte trenge. 
I barer og restauranter betalte 
du med racedollars, som du 
fikk vekslet til deg i ei luke i 
klubbhuset. I bodene tok de kort.

Camping
Teltplassene inne i skogen er de 
mest populære, men du skal være 
tidlig ute for å få deg en plass der. 
Undertegnede kjørte sammen 
med noen karer fra Hydra, som 
hadde noen kjente som hadde  
satt av plass, så teltet ble lirket 
inn på deres tomt i skogen. Også 
et digert jorde bak tribunene var 

satt av til camping, så alle som 
kom fikk plass. De hadde også 
noe de kalte for tenthouse, som 
du kunne bestille på forhånd. Det 
besto av et telt med hardt tak og 
stoffvegger, som sto på fire bein. 
Inne var det to liggeunderlag og 
to soveposer. Det hadde også 
strømuttak og en safe hvor du 
kunne låse inn verdisakene dine. 
Praktisk om man ikke gidder å 
drasse med seg så mye. 

Sett av helga 1.  – 4. September 
neste år. Da arrangeres neste års 
Raceday, og det blir en ny ladning 
med svidd gummi, nitro, fart og 
spenning. Du kommer nok til å 
like det…

Dette er sjette året Trygve Børte, 
fra Bø i Telemark, kjører 

Disse hadde også tatt turen tii nabolandet.

Fin gammel. Panhead, Knucke og Flathead linet opp. Et sjeldent syn. Mosten MC sitt flotte klubbhus.

Keinstein rocka noe forferdelig på fredagskveld. 
Skikkelig bra partyband.

Noen drar den litt lenger.

Ettermiddagsunderholdning.



27Nr. 4 - 201526

Dragrace på Mosten, og klassen han deltar i heter Old School. For fire 
år siden kjøpte han denne dragraceren i USA, og er etter hvert blitt 
totalt hekta på dette livet. Sykkelen han kjører er en Kawasaki H2. 
Ramme og det meste på sykkelen er spesiallaga, men motoren er fra et 
sted mellom 72 – 75. 

- Dette er så moro  du kan ha for penger, forteller Trygve og gliser.
Da jeg var innom de på fredag formiddag, var de i full gang med å 
klargjøre for dagens runde. Her ble det målt og blandet drivstoff, og de 
siste finjusteringer ble unnagjort.
I vår hadde han ny pers på Gardermoen, da han kjørte 9.03 og nå 
jakter han på åttetallet på 402 meter. På Mosten hvor banen bare er 
201 meter, var målet å komme ned på femtallet, og det klarte han. 5.09 
ble beste tid, og Trygves pers hittil på kort bane.

Trygve har kjørt både på Santa Pod, Kjula, Dalarna, i Setesdal, 
Gardermoen og på Mosten tidligere. På en sesong kan det bli alt fra 
4 til 6 helger, alt etter hvordan det passer med jobbturnusen hans på 
Nordsjøen. Mekanikeren hans er klubbkompis Lars Ingebrigtsen, og 
han har selvfølgelig stålkontroll. Han får også mye hjelp av de andre 
i klubben. Denne helga hadde han også med seg Lars Erik Eriksen til 
hjelp i depotet og på banen. Det endte med førsteplass til Trygve, og 
denne gangen fikk mekanikeren ta vare på premiepengene. For første 
gang han vant, våkna han dagen derpå etter ei heftig feiring, med 
pokalen i ei snor rundt halsen og premiepengene var søkk vekk. Sånn 
kan det gå…

Svein Olav Rolfstad fra Skreia, er for alle dragraceinteresserte et kjent 
navn. Han ble Europamester i 2008, og er den eneste i verden som har 
en norskbygd dragracemotor. Mosten i år var for Svein Olav preget 
med en del uhell, og han kom derfor ikke opp blant de aller beste. På 
første runde skar sykkelen ut til sida, og var helt umulig å kontrollere. 
Det så nifst ut fra tribunen, men det eneste som berørte rekkverket 
var bremsehendelen. 

Ny bremsehendel ble utlånt av en kar fra Vingtor, og etter å ha snudd 
dekket andre veien, ble retningsstabiliteten bedre. På tredje runde på 
fredag mista de oljetrykket, og to råder og veiva ble ødelagt. Grunnen 

var et tett oljefilter. Delene kom ut både via blokka og bunnpanna, 
og mekaniker og med-designer til motoren, Steinar Opheim, 
sveiste motor til klokka fire natt til lørdag. De hadde heldigvis de 
reservedelene de trengte. Skam den som gir seg.

Det var nok ikke mange som trodde de skulle komme på banen 
igjen den helga. Men de det gjorde de, og på siste runden på lørdag 
sprakk likegodt hele primæren. For bakdelen med å få laga seg en 
verstingmotor med så mye krefter, er at de andre delene på sykkelen 
rett og slett ikke er laget for å takle så sterke krefter. Til tross for alle 
uhell, klarte de å kjøre tre runder, riktignok ikke alle med full gass, men 
de klarte andre beste tid i SuperTwin-klassen.
I teamet til Rolfstad denne helga var Steinar Opheim, Svein Karlsen, 
Per Rune Hammer og Frode Larsen. Det er ikke alle racehelger som 
passer for alle, så derfor bytter de litt på. Andre som pleier å delta 
på teamet er Henning Pedersen, Ingar Nettum og Hansa, eller Hans 
Christian Nilsen som han egentlig heter. 
- Mosten er et race som ikke teller i mesterskapet, men likevel er det 
et populært å delta på. Her treffer man kjente, og i tillegg er det en bra 
fest med bra musikk, forteller Svein Olav.

Finn Ulvang, fra Ski, har kjørt dragrace i to år, og han pleier å dele 
depottelt med Trygve Børte. De to konkurrerer i samme klasse, 
men er gode venner for det. For etter og mellom kjøring har de det 
hyggelig sammen, lager felles mat, og det blir gjerne en liten fest i teltet 
når dagens kjøring er over. Finn har drevet med Kawasaki i 30 år, og er 
rimelig oppdatert på temaet. Hans sykkel er også en Kawasaki 750, H2. 

Med på teamet har han Tråkkers og Iver Vandsemb. De pleier å være på 
Mosten hvert år, og kjører også på Gardermoen, Santa Pod, og Kjula. 
På spørsmålet om hvor mye tid de bruker på dette, er svaret: ”spør 
kona”. Så vi regner med at det dreier seg om en anselig antall timer.  
Finn kjørte også bra på Mosten, og endte på andreplass, etter Trygve, 
med bestetid 6,21.

Trygve på stripa.

Mekanikerhvil.

Finn og Tråkkers er klare til å kjøre.

Litt venting blir det jo alltids.

Ready to race.

Startprøve.

Finn Ulvang på stripa.

Work.

Stikker du innom i depotet, hender det de har tid til en prat.

Team Børte

Team Ulvang

Team Rolfstad
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Trond Høiberget startet sin dragracekarriere med å være mekaniker 
allerede i 2000. I 2008 prøvde Trond seg selv på banen selv med en 
Suzuki Pro ET. I 2009 var han i gang i klassen Super Twin Top Fuel. 
Teamet han har nå, består av 4 mann, og Trond dekker mat og reise for 
disse. Men ingen hjelpemann på et dragraceteam får betalt. Her er det 
snakk om goodwill, og betalinga er heder og ære om man gjør det bra 
og ikke minst, mye moro. Trond finansierer dette ved hjelp av noen få 
sponsorer, resten sper han på av egen lomme. 
- Og når pungen er tom, kan vi ikke kjøre mer, så enkelt er det, sier 
han og ler.

Dragracing er sosialt, og mange kommer innom for en prat og en kopp 
kaffe eller en øl på kvelden. Det var i alle fall livlig rundt langbordet i 
teltet da jeg var innom på torsdag kveld. Det kan ofte bli 6 – 7 helger 
på farten på en sesong, og Trond kjører blant annet på Gardermoen, 
Mosten, Tierp, og i Finland. Problemet for de som driver med 
dragracing, er at de får ikke trent. Så når de først fyrer opp og kjører 
på stripa, hender det at det skjer ting og de finner komponenter 
som må justeres før neste runde. Teamet hans består ellers av  Juha 
Hintukainen, Bjørn Nordrum og Odd Magnar Solheim. Etter løpet 
studeres pc-en, for en dragracesykkel har selvfølgelig kjørecomputer. 
Da sjekkes alle komponenter som drivstoff, temperatur, omdreininger 
og lignende. I disse programmene kan man hente oversikt ut 
statistikker på det meste fra stripa, og jo mer man betaler, jo bedre er 
programmene. 

- Motoren i sykkelen er ny, og går greit, men vi mangler litt komp før vi 
er helt fornøyd. Men det fikser vi nok i løpet av høsten, forteller Trond.
På banen skiller Trond seg litt ut i forhold til de andre. Hans kjøredress 
har et litt mer fancy preg enn de andre, og vi lurer litt på dette. 
Historien var slik; Trond var på en Ducatiforretning i USA, og bestilte 
den. Det ble tatt mål, og den skulle være i norske farger. Men han kom 

hjem fikk han beskjed at de hadde ikke alle fargene han skulle ha. 
 - De hadde imidlertid noe som ligna, men som var litt mer fluffy, 
forteller Trond. 
Det hasta med dressen og Trond tenkte med seg selv det kan vel ikke 
være så ille.  Pakken med kjøredressen kom med ekspresspost, og ble 
bare lagt inn i bussen da de skulle dra. Da Trond skulle pakke opp, fikk 
han seg litt av en overraskelse. For litt fluffy i USA er nok ikke helt det 
samme i Norge. Men kjøredress måtte han ha, så det var bare å ikle 
seg gevantene. Folk tok bilder, og glodde, og Trond ble dermed den 
store attraksjonen i England den helga. Han fikk selvfølgelig tilnavnet 
Trond Elvis. 

På Mosten kom Trond på tredjeplass, noe som han og resten av teamet 
er ganske fornøyd med. 

Hans Olav er blant veteranene i bransjen og har holdt på med dette i 
13 år. Han kjørte i år meget bra på Mosten. Det beste han har kjørt på 
den korte banen, var da han klarte 4.22 på Tierp. Det raskeste han har 
kjørt på Mosten er 4.31. Denne sommeren har de flere ganger kjørt 
i hastighet over 300 km/t på 201 meter, og det er de meget fornøyd 
med. Sykkelen han kjører med, startet som er prosjekt i Nederland i 
2002. Teamet tok over sykkelen i 2012, og ferdigstilte den for kjøring i 
løpet av et  halvt år. 
Og mens de har kjørt med den, har de bytta ut nesten alt. For sånn 
foregår det i denne bransjen. De kjører så delene spruter, og så er det 
å lage nytt, forsterke og forbedre til neste gang. Da er det gjerne noe 
annet som ryker.

Om dragracinglivet sier han; - Dette er vår form for å dra på camping. 
Vi reiser rundt, vi omgir oss med bare positive folk og det er utrolig 
moro. Det er mange som stikker innom i løpet av ei helg, og vi får de 
rareste spørsmål. Det er  sosialt actionpreget og trivelig.
Han feiret faktisk femtiårsdagen sin på Tierp, og det ble en utrolig bra 
fest. Den var så bra, at de kom ikke i gang med å skru før klokka fem 
dagen etter. Heldigvis hadde de fri fra kjøringa den dagen.

Hans Olav pleier å ha med seg tre - fire stykker til hjelp i depotet. Her 
har han flere som bytter på. Han kom på andreplass i Nordisk, som 
kjøres på Gardermoen, i Finland og to løp på Tierp. På teamet sitt har 
han Kjetil Hagen, Anne Marit Dalen og Tommy Tvertover Gundersen. 
I tillegg var Frank Aaslund med og henta sykkel etter kjøringa på 
Mosten, men han er ikke på teamet, da han kjører selv.  Han kjører 
også for Hawgs Racing, som er norges største klubb for aktive 
dragracekjørere. 

Da de beste tidene skulle summeres, var det Hans Olav som gikk 
av med seieren i super Twin Top Fuel-klassen. Han var uheldig i siste 
runde på lørdag, og sykkelen tok fyr. 
- Det gikk litt varmt på siste turen, og  det brant opp ganske mye 
elektriske ledninger og litt småtteri ellers. Det gikk verst ut over 
ledningene til dataloggsystemet, og det ble en dyr affære. En kobling 

i drivstoffsystemet hadde knekt, og sprayet ut Nitro, som igjen ble 
antent av gnister fra clutchen. Stor takk til banemannskapet på Mosten 
som kom raskt på plass og fikk slukket brannen på tredje forsøk. Det 
brant godt. Nå har vi bestilt nye deler og vil være klare igjen for ny 
sesong i 2016, forteller Hans Olav.
Vi gratulerer i alle fall så mye med førstepremien. Bra kjørt!

Resultater
Navn: et  km/h 
Junior Bike 
1 Mikkel Kristoffersen  11.369  89.55 
2 Rasmus Hansen  12.507  83.08
Junior Drag  
1 Tim Christensen  14.683  68.61 
2 Tindra Christensen  9.296  100.19 
3 Linnea Thulin  13.755  72
Streeetbike  
1 Kenneth Kristensen  6.579  177.63 
2 Lars Yde  7.082  179.40 
3 Mogens Jespersen
Old School  
1 Trygve Borte  6,033  175.32 
2 Finn Ulvang  6,239  173.08 
3 Rickard Lindstrøm
Harley Breakout  
1 Bo Sørensen  7,521  132,35 
2 Tony Thomsen  7,033  150.42 
3 Arne Backe
Super Comp Bike  
1 Bianca Nielsson  5.580  194.24 
2 Thobias Stage  5.788  206.90 
3 Jonas Lundberg
Super Gas Bike  
1 Nicholas  6.219  192.17 
2 Bent Jespersen  6.233  185,57 
3 Per Lauersen
Pro Twin Bike  
1 Peter Hermandsen  5,445  207,69 
2 Marcus Christiansen  5,576  207,69 
3 Claus Speedy Christiansen
Funny Bike/Prostock  
1 Marc Van Den Boer  7,8  184,3 
2 Thomas Olsen  4,893  217,74 
3 Robert Nielsson
Super Twin Top Gas  
1 Herman Jolink  5,255  210,12 
2 Harry Van Schie  5,83  190,81 
3 No
US-Extreme Outlaw  
1 Nick Jensen  5,501  169,28 
2 Karsten Petersen  5,638  198,53 
3 Thomas Erikson
Super Twin Top Fuel Bike  
1 Hans Olav Olstad  ST1       4,562  
2 Greger Johansson   5,164  
3 Trond Højbjerget   5,238
Top Fuel Bike  
1 Richard Gustafsson   4,189  
2 Finn Asserbo   5,44
Top Doorslammer  
1 Terje Håkonson    4,139  
2 Mike Reymond   4,502  
3 Rene Holst Laustsen   5,017
Top Fuel Dragster  
1 Kenni Neergaard  3,369  406
The King of Mosten 2015.  
Richard Gustafsson   4,189

Full gass.

Dataloggen sjekkes etter kjøring.

Clutchen settes sammen.

Hans Olav Olstad varmer opp.

Litt finjustering før neste runde.

Nå vet ikke jeg hvorfor Trond bilr kalt purka, 
men er dette en grunn.

TJH Racing Team Olstad
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Etter en tids jakt på større 
lokaler, fikk han omsider 
tilslaget på en fabrikkbygning 
på Fiskarstranda, få kilometer 
fra der han tidligere holdt 
til. Handelen gikk i boks i 
desember i fjor, og ikke lenge 
etterpå startet arbeidet med å 
transformere strikkefabrikken 
som holdt til der før, til 
motorsykkelverksted, lager og 
butikk. 

Rusk og rask
Bygningen var full av gammelt 
skrot og maskiner, og det 
ble gode tider for den lokale 
containerutleieren. Flere hundre 
kasser med strikkeklær, gamle 
maskiner og alt slags mugget 
rusk og rask ble kjørt vekk, og 
etterhvert fikk Runar og hans 
hjelpere gravd fram et flott 

lokale, med et hav av plass. 
Arealet er på 1400 kvadratmeter, 
fordelt over to etasjer. 
Inndelingen er svært praktisk 
og en romslig vareheis mellom 
etasjene gjør det enkelt å bruke 
kjelleren til vinterlagring. 

Utvidet virksomheten
De siste to årene har RS Motor 
& Marine utvidet virksomheten. 
De er nå forhandler av Moto 
Guzzi, Aprilia, Vespa, Piaggio, 
Kymco, Gilera og Honda. I tillegg 
er de autorisert verksted for 
Indian og Victory, og samarbeider 
med Motorspeed på Lillehammer 
om salg av de to merkene.  
Service og vedlikehold av Harley 
Davidson har selvsagt også en 
stor plass i virksomheten, og 
Runar har mange faste kunder 
blant H-DOCN sine medlemmer.  

Nye ansatte
Den offisielle åpningen fant sted 
i midten av juni, og Runar og 
hans to nyansatte trives svært 
godt i de nye lokalene. Det 
gjenstår fremdeles noen detaljer 
før verkstedet og lageret er 

ferdig og butikken er heller ikke 
helt komplett enda, men det 
er fullt funksjonelt og gutta har 
nok å gjøre.  Har du behov for 
vinterlagring, er det bare å ta 
kontakt. Kontaktinfo i annonse et 
annet sted i bladet.

Vi har tidligere skrevet om Runar Sæthre 
og hans virksomhet i Langevåg i Møre og 
Romsdal.  Lokalet i Langevåg var relativt 
lite og etter å ha ekspandert kraftig 
de to siste årene, fikk Runar for alvor 
plassmangel.  

Tekst/foto: Margareth Krumsvik

Variert utvalg.

Ulike grader av komfort.

Til høyre ser vi daglig leder Runar Sæthre og til venstre ansatt Thomas Debess.

Lys og trivelig butikk.

Her skrus det på både lite og stort.

God plass.

Lokalene sett utenfra.
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Hvis man skulle telle alle Harley-
Davidson motorsykler på 
Sunnmøre og omegn i 1995, kom 
man til omtrent 23 sykler.  Det 
var altså  seks av desse eierne 
som etterhvert samlet seg i den 
nye klubben, som ble Ålesunds 
første  rene Harley-Davidson 
klubb. Like etterpå fikk de hånd 
om et passende lokale “bak 
fjellet” i Ålesund, og der slo de 
seg ned for noen år. 

Razzia
Det var slett ikke enkelt for en 
mc-klubb å få leid lokaler på den 
tiden, så de leide seg inn under 
firmanavnet til Jan Børge Vik. 
Etter som tiden gikk, skjønte 
politiet tegningen og startet 
overvåkning av klubbhuset. 
Etter et par pinlige episoder 
der politiet ble tatt på fersken 
under skygging av huset, kom 
det en nyutdannet og svært ivrig 
polititjenestemann inn i bildet. 
Han hadde fulgt med i avisene, 

som på denne tiden var fulle 
av historier om sykkeltyverier 
over hele landet.  Nå mistenkte 
han at det foregikk besittelse og 
omsetning av stjålne sykkeldeler 
i klubbens lokaler, og dermed ble 
det razzia.

Likkiste og tran
De startet i underetasjen der 
klubbmedlemmene hadde lager 
og diverse. Av alle ting fant de 
her en likkiste, og politimannen 
var nå begynt å bli svært skeptisk. 
Det ble spørsmål om hvem som 
eide kisten og hva i all verden 
han skulle med den.  Eier var et 
av klubbens medlemmer, og han 
hadde den etter sigende fordi 
«man vet aldri». Det skal nevnes 
at kistens eier også arbeidet på 
en lokal tranfabrikk og ofte tok 
med seg tranflasker til klubben, 
slik at folk kunne ta med seg 
hjem om de ville. Flaskene var av 
brunt glass og i «murerstørrelse».

Tom bar
Polititjenestemannen var ganske 
blek om nebbet da han forlot 
kjelleren og fortsatte mot 
baren, der han var sikker på 
han ville finne bevis på ulovlig 
alkoholservering. Imidlertid 
hadde Gange Rolv HDMC holdt 
et heidundrandes sjøslag kun 
dager før razziaen. De hadde 
drukket tom baren, og der 
fantes ingen alkohol overhodet. 
Derimot hadde festen frigitt 
plass til de utallige tranflaskene, 
som nå stod på rekke og rad på 
barspeilet. Politimannen åpnet 
korker og luktet på flaskenes 
innhold, og nå begynte han for 
alvor å lure på hva slags folk han 
hadde med å gjøre. Stakkaren 

reiste hjem med tomme hender 
og fullt hode, og siden har lovens 
lange arm ikke vist seg hos 
Gange Rolv HDMC, hverken i de 
gamle, eller de nye lokalene.

Nye lokaler
I 2000 overtok klubben lokalene 
til Ålesund motorsykkelklubb 
i Steinvågen, og  gutta flyttet 
gradvis dit. I samme tidsrom 
begynte det på underlig vis å 
forsvinne forskalingsmaterialer 
fra et lokalt tunnelanlegg, 
parallellt med at et båtskrog 
gradvis tok form i klubbens nye 
lokaler.  Det halve skroget ble en 
solid bar, som står der minst like 
fin idag, 15 år senere.  

20 års jubileum
Gange Rolv HDMC har vært 
med på litt av hvert siden 
starten, og de første fire årene 
arrangerte de treff i Eidsdalen. 
Historiene derfra er mange 
og gode, men 1999 var siste 
året med treff. De har også 
vært medarrangør i Nordvest 
Rally og har de siste fire årene 
arrangert Motorsykkelens dag i 

Ålesund sammen med Ålesund 
motorsykkelklubb. De siste 18 
årene har de, også med stor 
suksess, hatt sin årlige bacalaofest 
med swapmeet første helgen i 
november. Festen i år blir den 
19. i rekken, og da skal det feires 
20-årsjubileum for klubben. 
Denne gangen utgår swapen til 
fordel for festivitas, og festen 
varer hele helgen. 

Idag er det igjen fire av de 
opprinnelige medlemmene, 
og klubben teller ni mann: Jan 
Børge Vik,  Ronny Kvalsvik, Inge 
Bjermeland, Per Helge «Pihu» 
Endresen, Frank Naalsund, 
Robert «Kazy» Sandberg, Lars-
Erik Rødstøl, Christian Foss 
og Lars Thorsrud. De har også 
en prospect ved navn Vegard 
Bergseth, men han var ikke 

tilstede da vi var innom. 
Gange Rolv HDMC kan treffes 
på sine klubbkvelder på tirsdager, 
og ellers må vi selvsagt få med 
oss jubileumshelgen den 30 
oktober - 1. november.  Jeg kan 
skrive under på at det er verdt 
turen.

Historien om Gange Rolv HDMC startet i 
de samme lokalene som de har i dag.  For 
tjue år siden, lånte de lokalene av Ålesund 
motorsykkelklubb, i anledning stiftelsen 
av sin egen klubb. 

Tekst/foto: Margareth Krumsvik

Utsmykning i klubbhuset, utført av Kazy. Gjengen i Gange Rolv HD MC. Noe av gutta utenfor klubbhuset.

Gange Rolv MC er med å arrangere Motorsykkelens dag.
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Og i følge disse to karene er 
den eneste medisin mot denne 
sykdommen; Harley, Harley 
og enda mer Harley. De er 
begge medlemmer av Fauske 
MC, og dermed tilbringes mye 
av fritiden deres inne på det 
velutstyrte verkstedet, som 
klubben bygde for noen år 
siden. Det ligger like ved et flott 
klubbhus, idyllisk plassert et lite 
stykke nord for Fauske. I det 
kombinerte lageret/verkstedet 
har klubbmedlemmene egne 
plasser for sine sykler og en 
godt utstyrt mekkeavdeling, med 
bl.a løftebord, dreiebenk og 
sveiseapparater.

Harleyfrelst
Disse to karene var utrolig 
behjelpelige med å få ordnet 
tid hos firmaet som utfører 
pulverlakkering og sykkelen ble 
dermed fraktet opp til Fauske 
MC for demontering. De to har 
en levende interesse for biler 
og motorsykler, blant annet 
choppere og bobbere, så lenge 
disse er av amerikansk herkomst 
og slektsnavnet på syklene er 
Harley-Davidson. Øyvin kjøpte 
sin første Harley, en -99 mod 
Softtail i 2010 og dro selvfølgelig 
innom bestekompisen Christian 
for å vise frem nyervervelsen. 
Noe som ble godt mottatt av 

I forbindelse med at noen deler på mitt 
andre sykkelprosjekt dette året trengte 
pulverlakk, begynte jeg å undersøke hvor 
en fikk slikt utført i mitt område. Det var 
i denne prosessen at jeg kom i kontakt 
med de to barndomskompisene Øivin 
Gulstad og Christian Berntzen fra Fauske. 
Deres motto er ”Harley er ikke en nytelse 
eller en hobby. Det er en sykdom som 
ikke kan helbredes.”

Tekst/foto: Jostein Mo Anderssen

bestevennen. Christian på sin side hadde 
da brukt vel et år på å prøve spore opp 
en jernsportster, som hadde festet seg 
i bakhodet. Dette var etter å ha sett en 
annonse på Finn, som han ikke fant igjen. 

Skrufellesskap
Etter mye leting, var han nesten på tur til å gi 
opp. Det viste seg imidlertid at sykkelen var 
mye nærmere en han kunne drømme om. Vel 
et år etter at han begynte å lete , oppdaget 
han at en arbeidskollega hadde sykkelen i 
sitt eie, og da var ikke Christian sen om å slå 
kloa i den. Som en følge av disse to første 
innkjøpene, startet de opp et ”skrufellesskap” 

i verkstedlokalet til Fauske MC og begge 
syklene ble behørig bygget om og rensket 
for diverse unødvendigheter. Softailen fikk 
en makeover med blant annet luftfjæring 
og lakkerte felger. På jernsportsteren ble 
motoren gått over og gjort tett,  og den fikk 
også montert en hardtail. Slik har det gått 
slag i slag med innkjøp av nye prosjekter, 
ombygging, modifikasjoner og lakkering. Det 
siste gjøres riktignok ikke av gutta selv.

Hjelpsomme
Det kan nevnes at de trives faktisk så godt 
i hverandres selskap når det gjelder deres 
felles hobby med bygging av sykler og biler, 

at de har et felles kredittkort som flittig 
brukes til innkjøp av prosjekter, deler med 
mere. Noe firma ser de foreløpig ikke for 
seg at det blir til i den nærmeste fremtid, 
men trenger du hjelp til noe på din Harley 
er de behjelpelig med både gode råd og mer 
praktiske gjøremål skulle du stå fastklemt 
i tidsklemma eller mangler utstyr for å 
komme videre. Du finner dem helt sikkert på 
verkstedet hos Fauske MC.

Justering av bensintank.

Engang en ordinær Softail.

Endel av samlingen.

Christian og Øyvin 
inne på verkstedet.

Fra verkstedet hos Fauske MC.



drikkevarer. I Sjåen Bar 
etablerte det seg fort grupper 
med storlygere, som holdt 
forsamlinger lydhøre til de 
tidlige morgentimer, med 
gamle og nye historier.

Premiedryss
Premier ble delt ut, blant 
annet til fineste sykkel og 
til lengst kjørte. Ei jente fra 
Tyskland, som hadde tenkt 
seg en helgetur til Danmark, 
fikk premien for lengst 
kjørte. Helgeturen ble kraftig 
forlenget, da hun traff kjekke 
folk som skulle lenger nord 
og førte henne til Sverige og 
Finland, før hun endte opp på 
Nordkapp. På bensinstasjonen 
i Skibotn fikk hun vite om 
treffet, og det resulterte i 
premie.
Monica Wessel-Hansen 
dro det lengste strået i 
kampen om fineste sykkel. En 
forholdsvis edru og uhildet 
jury, konkluderte etter et par 
runder rundt på plassen, uten 
at noen i juryen fikk varige 
mén. Flott sykkel Monica!

Oppbrudd
Søndagen opprant i strålende 
solskinn, og det gjorde 
oppbruddet enklere. Noen 
var tidlig på hjul, mens andre 
tok det mer med ro. Det var 

mange som lurte på hva det 
blir til neste år, men ingen 
gode svar er klare ennå. Så vi 

får krysse fingrene for at en 
fortsettelse av dette flotte 
treffet blir mulig. Vi får følge 

med i News utover vinteren, 
så kommer det nok en 
avklaring. 
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Av ulike grunner ble treffet 
i år flyttet fra det ”vanlige” 
tidspunket midt i juli som 
det har vært kjørt i alle år. 
Dette førte til at uvanlig 
få finner fant veien hit i år. 
Cirka 10 var møtt opp, mot 
normalt 50-60. Det var klare 
tilbakemeldinger derfra om at 
det ble vanskeligere for dem 
å delta, når treffet ikke lenger 
var lagt til fellesferien.

Værguder på lag
Denne gangen hadde man 
alliert seg med værgudene, 

så etter en heller begredelig 
sommer i juli og starten av 
august, snudde værgudene 
fredagen, og resten av 
helgen var bare en nytelse. 
Oppmøtet ble derfor slettes 
ikke så verst. Det var ca 140 
sykler innom i løpet av helgen. 

Roadrunner rocket
Musikken ble formidlet av 
bikerbandet Roadrunner, 
som rocket skjorta av 
folket på fredagen. En liten 
gjennomkjøring ble det på 
lørdags ettermiddagen også, 

før bandet pakket sammen, 
og resten av kvelden ble 
det MP3 musikk. Oftere 
og oftere opplever man 
at det er fredagen som er 
høydepunktet på treffet, 
promillegrensen på 0,2 får vel 
ta på seg noe av skylden for 
dette.

Gregersuppa, grillmat 
og lyging
Som vanlig gikk det tønnevis 
av ”Greger-suppa”, som i år 
var minst like god som noen 
gang tidligere. Også andre 
delikate retter sklei over 
disken i grillen i et bra tempo, 
sammen med matchende 

Det 16. Run to the Arctic Fun (RTTAF) 
gikk av stabelen i Storfjord helgen 14. 
-16. august. Det var mye som ikke var 
som vanlig denne gangen, men den gode 
stemningen var på plass og de gode 
historiene satt som de alltid har gjort.

Tekst/foto: Steinar Settemsdal
Kungen av Storfjord, Lars-Åke. Noen timer senere ble det nærkontakt med en 
rein i nord-Finland. Heldigvis ingen alvorlige skader på mannen, og sykkelen 
gjenoppstår nok også etter hvert.

Gammel-President Bakk kobler til slepet og tester at bremser og lys funger før ferden går videre. Ungdommen følger 
nøye med, og lærer av de gamle.

Fin Panhead fra Storsteinnes.



Vi ankom idylliske Skatvik siste 
fredagen i august, i gråvær og litt 
regn. Etter at vi hadde installert 
oss på hytta, forflyttet vi oss til 
bygdehuset, der vi fikk servert 
en enorm panne med nydelig 
gryterett á la Laila. Været var blitt 
så bra at vi kunne sitte ute og 
nyte en kald en ved bålet. Resten 
av folket kom utover kvelden og 
det endelige tallet H-DOCN-
medlemmer endte på 21. De 
fleste kom fra Tromsø. Regnet 
kom utpå kvelden, og vi forflyttet 
oss dermed til bygdehuset, hvor 
vi kunne være inne. Festen ble 
lang, mye vått i glasset og det 
virka som alle hadde det utrolig 
hyggelig.

Fisketur og 
skytekonkurranse
Lørdag var det ordnet med god 
frokost og etter denne dro noen 
på fisketur til et ørretvann. Han 
som fikk største fisken, klarte å 
miste den i vannet da han skulle 
sløye den og borte ble den.  
Noe brukte dagen til å utforske 
bygda og enkelte benyttet 
sjansen til å sove utpå litt. Ut på 
ettermiddagen ble det arrangert 
skytekonkurranse på ølbokser. 
Der var det en gammel elgjeger 
som gikk av med seieren. Han 
klarte 4 treff av 5 mulige.

Grilling og bingo
Senere ble grillen fyrt opp med 
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Gammel-President Moe kjører kurs i fylle-starting av Shovelhead.

Olsens Panhead.

Gjengen fra grensetraktene mellom Sør-Trøndelag og Nordmøre, så lyst på at turen skulle gå videre i et fantastisk vær.

Oddgeirs fine evo-chopper fra Skjervøy.

Kalle og frue er stamgjester fra Finland, trives godt i Storfjord, og håper det 
blir flere treff i årene som kommer.

Treffet i Skatvik på Sør-Senja er blitt 
en årlig sammenkomst for H-DOCN-
medlemmer her i Troms, og i bresjen står 
Laila Helnes og Bjørn Pettersen. De har 
landsted her og er lokalkjent. Derfor står 
både campingplassen og bygdehuset til 
vår disposisjon denne helga.

Tekst/foto: Frank Johansen

Innertier.
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alskens godsaker, som ble fortært 
inne i huset rundt langbordet. 
Stemninga var på topp rundt 
bordet, med nydelig mat og 
noe godt i glasset. Etterpå ble 
det annonsert bingo og lodd 

ble utlevert. Hele 3 runder ble 
det, med masse flotte premier. 
Bingodronninga Laila stod for 
denne seansen og det så ut 
som om hun var født ved et 
bingobord. Hun håndterte kulene 

på en rutinert måte, og rope opp 
nummer hadde hun også dreisen 
på. Resten av kvelden og natta 
ble like hyggelig som den forrige. 
Etter frokosten på søndag, var 
det å pakke og rydde hytta, før 

en begynte å gjøre seg klar for 
hjemturen. Dette ble en skikkelig 
hyggelig og minnerik helg og vi 
gleder oss allerede til neste år.

Bård tror løpet er skjevt, siden det ble bare bom.

Bålkos.

Trekke frisk luft.
Kos rundt bordet.

Bingolaila.

Queens godt representert i skytekonkurransen.

Kamuflert BinLaden.
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HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» med skråblikk på alle oss
som kjører HD. Galleriet viser bilder tatt gjennom flere år på tur og treff.
Husk bare at alt i denne spalten presenteres i beste mening!

Åsmund Lindal – Fotograf og HDOCN-medlem nr 665

Medlem av Det Gode Liv
– eller rettere sagt H-DOCN. Det er sjelden å se i norsk foreningsliv 
at både medlemmene og styret er så samkjørte i synet på livet i sin
alminnelighet. Presidenten og hans menn vet å by på både brød og
sirkus, og det liker vi! Fra International Rally Valle i 2009.

Gallerier.2010:Gallerier.2007  05.02.10  16.08  Side 4
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TBL Holding AS - 1445 Drøbak
mc2k.no -  terje@mc2k.no, Tlf: 40 40 45 40

Slepekrok H-D 
Nå også på lager til HD Electra Glide Ultra 2014-2015

Vi har også godkjent 
tilhenger til MC og ATV

Mange modeller til Harley Davidson

GODKJENT!

Electra Glide
2002

Electra Glide Ultra
2002

Bytt ut kasettstereoen med 
en moderne bluetooth-stereo.

Laget spesielt til Harley Davidson 

Kan tilkobles smartphone & DAB+ radio

Toppboks følger med

Annonse HD sommer 15.indd   1 13.09.2015   22.47

Midstuvegen 20, 6440 Elnesvågen
71 22 25 95 - mags.as@icloud.com

www.mags1.no - www.facebook.com/mags.as

MC LowRider gjør det enkelt å flytte 
din motorsykkel i alle retninger, forenkler 
parkering nær vegg og er uunnværlig i 
garasjer og verksteder. Fri frakt i Norge!
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Rundt 200 motorsyklister hadde 
latt regn være regn og møtte 
trofast opp. Men både deltakere 
og utstillere prøvde så godt de 
kunne å søke ly under tak og 
telt, og slikt legger riktignok 
en demper på dagen. Dagen 
startet med appell fra NMCU fra 
scenen. Ellers var det oppstart 
av Svein Olav Rolfstad sin Super 
Twin Top Fuel Dragbike med 
norskprodusert motor, som 
fikk blåst rene øregangene til 
publikum. Underholdninga ble 
besørget av Gil Edwards, et 
velkjent navn i bikermiljøets 
underholdningsverden. Og 

trøndere er jo vant til regn, så 
folket koste seg med mat og 
drikke og tullprat så godt det lot 
seg gjøre.

Mange utstillere var på plass til 
tross for været. Her fant man 
både motorsykkelforhandlere, 
kjøreskoler, mc-klær, delebutikker 
med flere. Ride in Bikeshowet 
hadde også på grunn av været, 
færre deltakere enn til vanlig. 
Men det var høy standard 
på syklene som ble stilt ut.  
Arrangør for showet og redaktør 
i Bikerjournalen Morten 
Andersen hadde forberedt seg på 

drittværet som var meldt.
- Det kunne plaskregnet hele 
dagen og da hadde det sikkert 

ikke kommet noen, så det kunne 
definitivt vært verre, sier han.

Årets Bikefest i Trondheim ble i år 
arrangert for 11. gang, og dette var 
første gangen værgudene ikke spilte på 
lag. Dette året hadde hele landet en våt 
og kald vår, så det var ikke den første 
vårmønstringa som måtte ta til takke 
med drittvær.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Vibeke Jensen

Våre utskremte fotograf, Vibeke Jensen.
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)
Navn Hvor Tlf.
Jens Annfinsen          Finnmark 916 11  34

Geir ”Benzin” Henriksen Troms 997 23 612

Laila Helnes Troms 909 16 618

Erling Bille Berntsen  Salten 905 20 050

Knut Are Isaksen Nordland, Sørtroms 971 35 109

Jostein Mo Andersen Helgeland 909 53 289

Cato Andreassen Mosjøen 451 93  844/414 23 728

Per Ole Tranås Namsos/Nordtrøndelag 913 85 007

Øystein Lorenzen  Inherred/Nordtrøndealg 909 79 292

Inant MC v/Rune Steinkjer/Nordtrøndelag 926 61 144

Aage Eriksen Nordtrøndelag 958 69 200

Øystein Aa Trondheim, Sørtrøndelag 996 04 315

Øystein Ness Trondheim/Sørtrøndelag 482 86 890

Åge Stavsøien Trondehim/Melhus 906 72 007

Jan Kjetil Volden      Molde - Kristiansund             979 76 060

Jan Nerland Molde/Møre og Romsdal 977 38 705

Arild Kleppe Molde/Møre og Romsdal 415 33 456

Vegard Glomstad Åndalsnes/ Møre og Romsdal 922 27 294

Magne ”Aron” Bakk Nordmøre/Sør Trøndelag                  907 72 887

MarianneLundstrøm Melhus – Dombås 988 71 228

Kjell Arne Vole                                       Lom/Fjellstøka rundt               412 60 774

Hans Arild Kalleberg                           Vestfold                                      951 99 230

Gunnar Knutsen                                    Vestfold                                      993 96 200

Ronald Storenes                                   Grimstad                                     975 14 160

Thomas Lindal Flisaområdet 480 29 529 

Ernst Arvid Seland Sørlandet 975 07 978

Svein Erik Martinsen                Stavanger                       402 45 596

Vigleik Jansen                                    Haugalandet                    997 21 264

Stig Jensen                                       Bergen/Hordaland            918 57 115

Olav Tveranger                                 Florø/Sogn og Fjordane     906 49 472

Ståle Rønningen Oppland 974 68 383

Frode Larsen Oppland 970 66 660

Elin Bakk Elverum/Hedmark 913 84 050

Vidar Opheim  Akershus 970 73 804

Kjell Lindberg Oslo/Akershus 975 39 943

Torgeir Løvtjernet Kongsvingerområdet 488 99 807

Kennet K. Kraus  Østfold  928 84 928

Max Nielsen                    Nome, Bø, Kviteseid, Seljord. Langs Telemarkskanalen 464 25 305

Bjørn Bjørnsen  E18 Telemark/nær Langesundferja  913 69 949/917 40 902

Willy Stølen     Bergen, Voss og hardangerområdet. 9302 1814

Geir Mathisen Røros / Singsås 909 79 420

Vinnere
Chopper:  Ivar Heia, 1992 H-D Chopper
Custom:   Kim Gangåsseter, 2003 H-D V-rod Custom
Touring:   Geir Hilmarsen, 2013 Road Glide CVO, 
  Custom Anniversary
Backstreet: Jan Johansen, 1993 Ural Custom
Veteran:   Erik Gangåsseter, 1968 BSA Firebird Scrambler
Original:  Finn Erik Jakobsen, 2014 H-D Breakuot CVO
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H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre 
medlemmer. Avtalene meldes inn til medlemskontoret som fører de inn på listen. Alle som har avtaler med oss får kopi av medlemskortet i 
 posten slik at de vet hvordan dette ser ut.

ON-SAT-SAFE- TRACKER 
SPORING OG ALARMER-
INGSSYSTEM 20% rabatt på Safe 
Tracker og etablering. Kontakt Tor Svein 
Haugen på tlf. 37256000 torsvein@on-sat.
no www.on-sat.no Avtale inngått av Ernst 
Seland

OSLO BLUESKLUBB
Ved framvisning av medlemskort, får alle 
inngang til medlemspris. Ca. 20% avslag. 
Gjelder hos Oslo Bluesklubb og arrange-
menter hos Buckley Pub. Avtale inngått av 
Bjørn E.T. Larsen

SANDMOEN KRO Sandmoveien 3, 
7072 Trondheim. 25% på all mat, drikke 
kommer utenom. Medlemskort må forev-
ises. www.sandmoenkro.no  Avtale inngått 
av Øyvind Lien

MC-PARTS SWEDEN 5% Rabatt 
på hele sortementet. www.mc-parts.se 
Oppgi medlemsnummer.
Avtale inngått av Elin Bakk.

JEGARD HANDEL AS A-rabatt. 
10-40% på div. varer. www.jegard.no Tlf. 
butikk i Oslo: 41735000
Avtale inngått av Svein Jørgen Rud

YONAS PIZZA
Radisson Hotel, Sjøgata 7, Tromsø
15% Rabatt på Trømsøs beste pizza ved 
å vise H-DOCN medlemskort Avtale 
inngått av Børge Moe

OTTA TURISTSENTER Otta i Op-
pland (3 km nord for Otta Sentrum mot 
Dombås) 25% rabatt på teltplass (dusj/
wc ink) og 15% på hytte / rom dersom du 
kommer på en Harley. Mer info på www.
ulvolden.no/nosk/index_no.htm 
Tlf. +47 61230323 Avtale ingått av Terje 
Ulvolden

BESTGRILLEN / BEST 
FANNREM
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får 
H-DOCN medlemmer, ved framvising 
av gyldig medlemskort.15% rabatt Avtale 
inngått av Ola Bjørkli

BENSISNSTASJONEN  BEST/
FANNEREM
Får du gratis kaffe. Et naturlig stoppested, 
beliggende ved E-39 på Fannrem i Orkdal 
kommune. Velkommen
Avtale inngått av Ola Bjørkli

MC-Travel Den danske reisearrangører 
MC-Travel gir alle H-DOCN medlemmer 
en generell rabatt på DKK 1.500,- pr. 
deltaker på reiser til USA. Les mer om 
firmaet på www.mc-travel.dk

DEKKMANN: Følgende rabatter på 
MCC dekk til medlemmer av H-DOCN 
Continental: 30%
Dunlop: 30% - Bridgestone: 30% - Avon: 
27%
Pirelli: 27% - Metxeler: 25%

Mirmaris Pizza Resturante, Øragata, 
Kyrksæterøra.
20% rabatt på mat ved framvisning av 
gyldig medlemskort.
Tlf. 72454830 Avtale inngått med Johnny 
Henden

Glopheim Kafe Den fredede retro-
kafeen  (60 talls) Glopheim Kafe på Atna 
midt i Østerdalen, tilbyr 10% rabatt på 
alt til medlemmer av H-DOCN mot 
framvisning av medlemskort. Tlf. 93223309 
Avtale inngått av Bjørn E.T.Larsen
Skedsmo Bluesklubb. Medlemmer i 
H-DOCN, kommer inn på bluesklubbens 
konserter til medlemspris mot å vise frem 
gyldig medlems bevis. 

Gudvangen Camping
Gudvangen Camping i Gudvangen, Sogn 
og Fjordane (på grensen til Hordaland 
50km øst fra Voss) Rabatt 10% på teltplass 
/ bobil og 5 % på hytte / rom ved fram-
visning av medlemskort. 
Avtale inngått av Stig Jensen.

BergArt Gullsmedverkstad
Eidsgata 42, 6770 Nordfjoreid
20 % på alle handlaga smykke til 
H-DOCN medlema
Tlf: 57 86 06 45 kbergart@frisurf.no
Web: www.bergart.net

HOVLAND PARTYTELT: Partytelt/
øltelt. Beliggenhet i Larvik.Vi ønsker å 
tilby klubbens
medlemmer 20 % rabatt ved leie av telt
og utstyr. For mer info:www.partytelt.net
eller ring meg på tlf 930 67387,
Roar Homble

TERJE WOLD A/S IMPORTØR: 
Rabattavtale på Avondekk. Ring Erik på 
telefon 72 88 93 77
FLOBERGSHAGEN

ELECTROMECHANIC SERVICES,
Saga Næringspark, 2266 Arneberg, tlf
62951539. 15% rabatt på alle Cycle
Electric Inc. laderegulatorer HD 1970-
2005.Avtale inngått av Thomas Lindal

SKOGRAND CAMPING:
7200 Kyrksæterøra, tlf: 72 45 14 62. 
10% rabatt. Avtale inngått av Aron

JOKER´N PIZZABAR, 
HEGGELIA:
Tilbud til H-DOCN-medlemmer.  
Tlf: 77 83 43 44

VERSTO TURISTHEIM:
Spesialpris på overnatting. Kun kr. 195.-
pr.pers. inkl. frokost. Dagens middag: 
Kun kr.
69.- inkl. dessert + kaffe TLF: 35 05 41 11.

HELLINS FRISØRTEAM: 
Øragata 11, 7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 24 70. 20%
rabatt på hårklipp. Avtale inngått av Aron.

BAKK INDUSTRIER: Myrhaugen, 
7200 Kyrksæterøra.
Tlf: 72 45 22 50. 20% rabatt på glassblåsing 
og montering
av Helicoil. Avtale inngått av Aron

RINGLIS DEKKSENTER: 7332 
Løkken Verk Rabatt tilsvarende mva 
til H-DOCNs medlemmer.Tilbudet 
innkluderer omlegging og balansering.Tlf: 
72496950.
Avtale inngått av Torbjørn Sand

WURTH NORGE A/S: Gjelder 
alle butikker i Norge..Verktøy/Kjemi/
elektrisk/skruer og diverse utstyr 20-50%  
Ved framvising av gyldig medlemsskap i 
H-DOCN.
Avtale inngått av Geir “Benzin

ESSO NORGE: Rabatt på bensin /eget 
kort, Søknadsskjema fåes ved henvendelse
medlemskontoret.Avtale inngått av 
H-DOCN styret

ABRA A/S, KULELAGERSENTERET :
Harald Hårfagres gate 7, 7041 Tr.heim
Tlf: 73894410. 20-30 %, avhengig av 
størrelse på handelen. Avtale inngått av 
Jan Kåre Krokdal

VIANOR STEINKJER: 
Bogavegen 18, 7725 Steinkjer, 
tlf: 74161300. Dekk og slanger. Ulike 
prosentsatser.

FLISESPESIALISTEN AS: 
Myreneveien 30, 4800 Arendal, 20% til 
alle H-DOCN-medlemmer ved visning av 
medlemskort. Kontakt Henrik Søgaard på 
telefon 370 28 700 eller
fax 370 28 600.Avtale inngått av Odd 
Jorkjen

MC-SHOP STAVANGER: 20% på 
alle drag-specialities deler.
Tlf: 51 82 74 74 Avtale
inngått av Glenn.

Per Hagen A/S
Bilrekvisita 15 % rabatt. Mjåvannsveien 5, 
4628 Kristiansand Tlf.38185900 
www.perhagen.no
Avtale inngått av Ernst Arvid Seland

SMYRIL LINE: Oppgi ditt 
medlemsnummer når du bestiller og få 
10 % rabatt. Tlf: 55 59 65 20 
www.smyril-line.no Avtale inngått av 
Oskar Sigurdsson.

PIZZA`N PÅ AUSTMARKA: 
2224 Austmarka tlf. 62 82 84 04 Plassen 
befinner seg midt på “Villmarksveien” 
mellom Halden og Elverum. 10 % på alt til 
medlemmer av HDOCN. Avtale inngått 
av Barney.

Stormy Hill harley-Davidson
We offer 20% discount from U.S. catalog 
prices on Harley-Davidson items pur-
chased online from our store. Aftermarket 
items are also sold online at discounted 
prices, but have a different discount due 
to their different price structure. We ship 
worldwide, using the US Postal Service (if 
you prefer we can ship FedEx). Generally, 
it takes 14-21 days (depending on size 
and specific items ordered) for you to 
receive an order placed with us, though 
often it is much less than that, and if there 
are known delays we keep you informed. 
There is no minimum order size, and if 
you have a club that wished to place a 
large group order we can handle that.
If you are interested in any of our dis-
count prices, please write us at quote@
stormyhillharley.com  and request some 
prices for items you are interested in. 
Sorry, we cannot quote shipping as that is 
based on the weight of the final package 
and the method of shipping. Darrell 
Meunier Internet Sales
Stormy Hill harley-Davidson

Best Western
Rabatterte priser for motorsyklister Mer 
enn 110 hoteller i Norge, Sverige, Finland, 
Polen og de Baltiske landene (Litauen, 
Latvia og Estonia) tilbyr nå motorsykkelk-
jørere rabatterte priser i sommer *. Tilbu-
det gjelder fra 1. april til 30. september* 
i en natt i et enkeltrom eller dobbeltrom 
inkludert frokost. Etter 5 netter får du 
den 6 natten gratis! Hvordan bestille et 
hotellrom?
reservere Du et hotellrom hos Best 
Western på følgende måter:
- via vårt gratis reservasjonsnummer 
800 11 624 - direkte til hotellet - på 
www.bestwestern.com  .Når du bestiller 
via www.bestwestern.com, velger man 
sted og dato på forsiden, deretter hotellet 
du ønsker. Nederst på hotellsiden skriver 
du “bikerpass” i feltet som heter Promo-
tion Field Code.
Man forhåndsbestiller et Biker Pass før 
man legger ut på tur. Passet kan bestilles 
via hovedkontoret: Tlf: 22 94 40 60, info@
bestwestern.no  eller hos hotellet

Bikershop v Siv June Øyen, Trondheim, 
tilbyr rabattavtale til H-DOCN`s medle-
mmer, 10% rabatt på alt, unntatt zodiac 
produkter.
Avtale inngått av Øystein Næss

25% rabatt på oljeprodukter fra Sunoco 
på Hagia-Karmøy mot fremvisning 
av medlemskort. Besøksadresse: Bøneset 
Næringspark, 4260 Torvastad. Webside: 
hagiakarmoy.no

Nettbutikken MC- senteret gir 
15% rabatt på kjøreklær, 10% rabatt på 
hjelmer (Shoei og HJC), 10% på bagasjeut-
styr (Givi) og 10% på annet/diverse
mc-utstyr til H-DOCN sine medlemmer.
www.mcsenteret.no

TRB CYCLES A/S
Vektargata 5, 7650 Verdal, tlf: 74 07 62 44. 
www.trb-cycles.no
Generelt gir vi 10 % rabatt til alle 
H-DOCN medlemmer både på nett 
og ved fysisk oppmøte i butikken mot 
fremvisning av bevis/opplysning i kommen-
tarfeltet. Ved en omfattende ombygging av 
en Harley-Davidson er det mulig å oppnå 
opptil 20 % bygge rabatt for medlemmer 
av H-DOCN.

RABATT PÅ MCM
Svensk motorsykkelblad tilbyr H-DOCN 
sine medlemmer 25 % rabatt på abonne-
ment på 7 nr. Prisen på sju blader blir da 
kroner 393,- Gå inn og bestill her: https://
www.prenservice.se//bestallpren.aspx?In-
ternetkod=063-063317

SKEDSMO BLUESKLUBB
Medlemmer i H-DOCN, kommer inn på 
bluesklubbens konserter til medlemspris 
mot å vise frem gyldig medlemsbevis. 

NST Gardermoen, MC og utstyr
Tlf: 63 99 87 35 Faks: 63 99 87 34
Adresse:Nannestadveien 456 2032 Maura
15 % rabbat til H-DOCN-medlemmer 
mot framvisning av medlemskort. Gjelder 
på vanlig sortiment ved oppmøte i 
butikken.

Stjernegrillen Heimdal
Adresse: Heimdalsvegen 8, 7080 Heimdal
Telefon72 84 59 21 10 % rabatt til 
H-DOCN medlemmer mot famvisning av 
medlemskort.

Nettbutikken 4speed.no gir 10 % rabatt 
for H-DOCN medlemmer. De selger et 
bredt spekter av deler og utstyr til de 
fleste Motorsykler. Deres lager er også 
fylt med klær og tilbehør.
Nettadresse: http://www.4speed.no/
De er også på Facebook: http://www.
facebook.com/4Speed.no
Kode for å få rabatten: Harley-Davidson 
Owners Club Norway. 2416

Holme MC as gir 10%  til medlemmer 
i H-DOCN ved kjøp av alle typer klær og 
hansker som vi har på lager.  Gjelder både 
direktekjøp og på netthandel. 
Avtale inngåttt av Remi Breivikås

På     i Tromsø har H-DOCN medlemmer 
nå 15% rabatt på pizza.
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HARLEY HØGGER´N
Norges største på brukte Harley deler!

Motorer, rammer, gaffler, lys, 
el-nett, skruesett, seter, hjul, skjermer mm.

Vi sender over hele landet!
ORDRETELEFON 951 88 203

Heggstadmoen 2 - 7088 Heimdal - Mail tor@alcesas.no
Åpningstid: Man-fre 09-16 Lør 10-14

G
ju

te
ri

ga
ta

n 
16

, 
K

ar
ls

ta
d

, S
ve

ri
ge

 
+

4
6

 5
4

 8
7

 6
5

 3
0

in
fo

@
co

op
er

s.
nu

w
w

w
.c

oo
pe

rs
.n

uTRIMNING • RENOVERING • SERVICE • RESERVDELAR

Hydra Bar 
& Grill 

open all day.
Free transport 

to the 
clubhouse.

LØRDAG 23. JANUAR 2016
Grender'n forsamlingshus  Fjellstrand , Nesodden.

Lørdag 23. januar, fra kl 10.00  - 15.00. Åpner for selgere klokka 09.00. 
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Skriv ditt navn i H-DOCN 
sin historie.

Lag vår jubileumslogo og vinn 
fine premier.

Vi trenger et fin logo og 
forslag til dekor på jubileums-
skjorter og hettejakker. Ta 
frem din kreative side og send 
ditt forslag til news@h-docn.
no snarest, og du er med i 
konkurransen.

Frist 1. November.



Ja så var tiden der igjen til å 
taste noen ord til dere der 
ute i vårt vidstrakte land. 
Sommeren 2015 har her nord 
vært så som så, men hva gjør 
vel det? På to hjul kommer 
man seg uansett, ja i hvert fall 
noen av oss. Men merker meg 
at det begynner å bli mange 
der ute som er veldig  var på 
dette og tar værforbehold i 
alle retninger når det er noe 
som skal skje. Dette er veldig 
synd for de som legger ned 
masse arbeid med å arrangere 
treff og folk ikke kommer 
på grunn av litt usikker 

værmelding. Har det kanskje 
noe med alderen å gjøre? Hva 
vet jeg?

Undertegnede hadde sammen 
med tre venner den gleden 
å ta del i Saint Petersburg 
Harley Days i Russland denne 
sommeren, og det blei en 
minnerik tur både på den ene 
og andre måten. Utfyllende 
reportasje kommer. Når 
dette leses, så er sesongen 
definitivt på hell og vi er klar 
til vinterens mange sosiale 
aktiviteter rundt omkring, og 
selvsagt er det litt som skal 

gjøres i garasjen også i løpet 
av vinteren. 

Vet du om noen som skal 
bygge noe spesielt så gi oss 
gjerne ett tips, så blir det 
kanskje en reportasje av det. 

Ta vare på hverandre, og så 
sees vi der ute en plass.

Sjæfen.

DK ansvarlig
har ordet

BÅRD “SKALLE” Markussen
Tlf 473 31 080
bharley6@hotmail.com

Hei igjen.
Tenk deg tilbake til en søndag i begynnelsen av september og 
se for deg en frisk hjemtur fra treff, med vær vekslende fra 
sol og tørre veier til pøsregn og sure vindkast. Overraskelsen 
når du ser at det er nysnø på de høyeste fjellene, og du 
innser at dette er begynnelsen på slutten av enda en fin 
sykkelsesong.  Ja, det har vært en våt og kjølig sommer. 
Men det har også vært fine turer, litt sol og flotte treff og 
opplevelser. Nok til å holde ut noen få vintermåneder, før vi 
starter opp på nytt igjen. Jeg kan heldigvis se tilbake på tre 
fine ferieuker, åtte land, fire treff og 500 mil rundt omkring 
i Europa, så jeg kan ikke klage på sommeren. Det er bare 
å hente fram opplevelse etter opplevelse, og drømme seg 
tilbake, når vinteren kommer. 
Ny start har vi i styre og stell også. På årsmøtet i Espedalen 
tok hele styret gjenvalg, så jeg har ingen nye styremedlemmer 
og presentere for dere i år. Vi vil ha vårt første styremøte i 
slutten av september på Final Run, så da får vi sette opp en 
plan for styreåret 2015/2016 og fordele arbeidsoppgaver. 
I 2016 er vår eminente organisasjon hele 30 år, og i den 
forbindelse må det feires litt ekstra. Planleggingen er allerede 
i gang, og vi vil sørge for at jubileet blir godt markert. Vi vil 
som før ha stand på Oslo Motor Show på Lillestrøm 23. – 
25. oktober.  Vi har kaffe, medlemskake, litt butikkvarer, quiz 
med fantastiske premier og tid til en prat. Stikk innom! På 
november reiser jeg og visepresident Remy til Nederland på 
presidentmøte. En hel dag er satt av til møtet hvor over 200 
federasjonsdelegater fra hele Europa er samlet. Referat og 
bilder kommer i bladet så snart vi er hjemme igjen.
Ha en fin høst, kjør vakkert! Er vi heldige kan vi ennå tyne ut 
sesongen en måned eller tre.
Rannei Amalie
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HARLEY-DAVIDSON® OSLO -  WWW.LAZYBOYZ.NO - TLF: +47 22 90 78 00

PRISRAS PÅ ETTERMARKEDSDELER!
VI MATCHER DEN EUROPEISKE PRISEN HOS FØLGENDE LEVERANDØRER

CUSTOM CHROME 
ZODIAC
Drag Specialties
W&W
MOTORCYCLE STOREHOUSE

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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Distrikt 1:
Finnmark og Troms

LAILA HELNES
Tlf: 909 16 618
road-king-18@hotmail.com

Distrikt 2:
Nordland

JOSTEIN MO ANDERSSEN 
tlf: 909 53 289 
jostein.mo.anderssen@gmail.com

Distrikt 4:
Møre og Romsdal

MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane, 
Hordaland

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

EINAR TELLEFSEN
Tlf: 413 50 869
einartel@gmail.com Distrikt 8:

Oslo, Akershus, Østfold

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

Distrikt 7:
Telemark, Buskerud,
Vestfold

KJELL JENSEN
Mob.nr. 472 89 586
E-post: kjell_jensen71@hotmail.com

CHRISTIAN HAMSUND
chamsund@online.no
Mob: 97783015

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

TOMMY SKAMFER

ANTON FAGERHOLT
Mobil: 93 85 31 969
Mail: kveithals@gmail.com

Hei folkens.
Da var høsten her igjen, og jeg 
tenker det er mange der ute som 
sitter igjen med flotte ferieminner. 
Litt vemodig er det at sommeren 
er over , vinteren nærmer seg og 
at sykkelen skal på stallen igjen. 
Men forhåpentligvis så ses vi rundt 
omkring på hyggelig mc-fester, for er 
det noe vi mc-folk kan, så er det vel å 
samles til fest.
Selv har jeg og min kjære hatt en fin 
tur i deler av Norge, vi fikk en flott 
mottakelse hos Tornados MC på 
Kyrksæterøra fikk servert hamburger 
alá Bjørn, vi fikk låne hytta til Edvard 
og sist men ikke minst så sto vi opp 
til omelett alà Rannei. Det var den 
beste omeletten vi har smakt, så 
tusen takk til Tornados. Så bar det 
videre utover Atlanterhavsveien, en 
fantastisk flott tur, som anbefales 
på det sterkeste. Dessverre så fikk 
jeg havari da vi nesten var kommet 
frem til Ålesund. Men lykken er at vi 
møtte på enn sånn fantastisk Harley-
dealer som AMS i Ålesund. De hadde 
riktignok ikke mulighet til å reparere 
sykkelen, men vi fikk låne verksted og 
verktøy hos dem, og når man da har 
med seg en fantastisk mekaniker som 
det min kjære er, så fikk han skiftet 
kamkjedestrammerne og turen kunne 
fortsette.
RTTAF hadde flyttet helg i år, og 
det hersket vel litt spenning hos 
garasjegutta om det ville bli vellykket 
med helgebytte, og det blei det. Som 
alltid var det stor stemning og masse 
hygge i Storfjord og litt kos for oss 
her i nord med et treff,  hvor det 
blir mørkt om kvelden. Så nå får vi 
bare håpe at dette ikke blei siste gang 
RTTAF ble arrangert i storfjord.
Siste helga i august hadde vi 
H-DOCN treff i Skatvik, det 3 i 
rekken, og det var utrolig vellykket 
i år også. Så tusen takk til alle de 22 
stykker som deltok og gjorde helga 
så super.
Ønske alle en fantastisk høst/vinter
Klem fra DK-Laila

Hei. Mitt navn er Einar Tellefsen, og 
jeg bor i Sokndal, i sørligste del av 
Rogaland. Jeg er medlem av Custom 
Garage Stavanger, jeg elsker å kjøre 
og bygge custom. Jobber med guidede 
Harley-reiser i  USA, tilbringer mye 
tid i Daytona, hvor jeg også har egen 
sykkel.

Er ingeniør utdannet og har mange 
år i oljebransjen bak meg. Kanskje 
noen husker at jeg har vært innom 
før som DK. 
Ta kontakt om dere medlemmer der 
ute har noe på hjertet.

Hilsen Einar.

Anne Grethe kunne ikke skrive 
denne gangen på grunn av en 
operasjon, kommer sterkere tilbake i 
neste nummer.

Til tross for at sommeren ikke har 
vært den aller beste har det vært 
noen fantastiske dager innimellom. 
Solgudene har vært på min side i 
forhold til arrangementer som etter 
hvert har blitt en tradisjon slik som 
Trash MC sitt treff og Griserally. 
Mosten Racedays står for tur nå, 
det er etter hvert blitt en tradisjon 
og det er også stadig flere norske 
bikere som tar turen. Av nye ting 
på fronten er det godt å se at 
tilveksten The Sons MC har fått seg 
klubbhus og at de er i god driv med 
oppussinga. Gleder meg til å se det 
ferdige klubbhuset, det gror mer 
enn vi gamle gubbene(kjerringene) 
trur i HD-underskogen også.  Det 
er deilig å se. En annen ting jeg liker 

Nå er sommeren på hell, men 
håper på noen turer til før Harley 
skal vaskes og settes bort. Denne 
sommeren har jo ikke vært all verden, 
men har da fått noen mil likevel. 
Espedalen var en fin tur i nydelig sol 
og koselige folk. Vestlandsturen med 
gutta var som alltid topp, med et 
fantastisk pit-stop hos Sprengstart 
MC i Klæbu. Supre folk, super musikk, 
god mat og for et sted de har. Jeg må 
alltid innom og se på verkstedene, og 
de gutta mangla ikke noe og dro til 
med verktøy og kunnskap for de som 
hadde en sykkel som ikke virka like 
godt dagen etter.
Det blei ikke Mosten på meg i år 
dessverre, men håper på neste år. Vår 
kjære redaktør var jo der nede, så 
jeg regner med at en reportasje og 
bilder derfra kommer. Trygve Børte 
fra Midgard MC gjorde det jo veldig 
skarpt og håper han blir med til neste 
år også.
Kos dere med høsten og møt opp 
på de treff og barheng som blir 
arrangert rundt omkring.
Hilsen Kjellis.

Dett var dett.
Like fort som den kom er den 
over. Jeg snakker selvfølgelig om 
sommeren.
Når dette skrives sitter jeg 
i fjæresteinene på Kreta , 
temperaturen er 3 ganger så 
mye som hjemme og med en 
vanntemperatur som ville tippet 
enhver klimaforsker av pinnen. Men 
en uke på denne øya har sin pris. 
Jeg er jo velsignet med en hudfarge 
som er så likt vinterkamuflasje som 
det går. Og med en uke i sola og 
med innsmøring av solkrem litt for 
seint har det gitt resultat. Jeg ser vel 
ut som om jeg har brukt flytende 
melange som solkrem. Og man 
kan kjenne en svak antydning av 
baconlukt. De som har truffet meg 
vet jo da også at min hårvekst på 
toppen er fraværende. Det kombinert 
med sol, er ikke bra. Men nok om 
min solbrente, hummerfargede og 
snart avflassende hud.
Jeg håper virkelig at alle som en har 
hatt en flott sommer på to hjul og 
alle kom gjennom sesongen velberget. 
Jeg har fått like mange mil på 
sykkelen i sommer som i vinter. Enkel 
hoderegning tilsier null. Men vi får da 
vel flere somre fremover.
Det har vært mange treff og jeg har 
sett mange fine bilder og sett en god 
del sykler langs veiene i sommer. 
Det varmer godt. En ting jeg savner 
med å kjøre sykkel, er å hilse på alle 
langs veien. Så tar meg selv i å hilse 
på fremmede motorsyklister, når 
jeg kjører rundt i bil. Det går liksom 
automatisk.
Og når vi nå går mot den kalde fine 
tia, der syklene blir gjort klare og 
parkert for vinteren, ser vi bare frem 
mot sommer og sol på to hjul. Veldig 
mange har store planer om å få gjort 
noe med syklene i vinter og jeg har 
en stor plan om endelig å få mitt 
evighetsprosjekt på veien, etter 3 år i 
deler. Neste år er mitt år. 
Ta vare på hverandre utover høsten 
og det er lov å hilse på hverandre 
selv om sykkelen er parkert. Man har 
bestandig noe å snakke om. Frem 
til neste gang vi sees, kos dere i 
høstmørket.
En solbrent og like skjeggete hilsen 
som vanlig fra Bukkeskjegg.

Heisan
Ja, så var det et nytt blad igjen da. 
Når dette leses, er høsten i godt 
gang med å legge sitt mørke, kalde 
og ikke minst våte slør over oss alle. 
Det er for min del slutt for i år med 
å farte etter veiene, i alle fall på to 
hjul. Det ble som i fjor mindre turer 
enn planlagt, men de som det ble noe 
av, ble i aller høyeste grad vellykkede. 
Her bare må jeg nevne treffet hos 
Lucifers MC i Skaun. Å være på treff 
med sol og temperaturer rundt 28 
grader pluss er jo ikke helt vanlig da 
for oss nordfra. I hvert fall ikke med 
den sommeren vi har hatt i år. Ett 
kjempeflott og vel arrangert treff 
med masser av flotte mc-venner, både 
nye og gamle. 
Men fortvil ikke. Høsten kan også 
være en fin tid til å mekke i garasjen 
og trangen til å besøke andre klubber 
er jo fremdeles høyst aktuell. 
Så til noe litt mer trist. Også i år var 
det beklageligvis en del mc-relaterte 
ulykker og en del av disse med et 
tragisk utfall.  Sant nok mindre enn 
i fjor, men uansett, en ulykke er en 
for mye. Skal vi være enige om at vi 
prøver enda hardere til neste år å 
skjerpe oss,  og kanskje tørre å si ifra 
til dem som betrakter veiene som 
stedet de skal leve ut den ultimate 
«roadracing» opplevelsen?  
Jostein

Sommern er over i Trøndelag, så for 
de av oss som ikke bruker sidevogn 
og piggdekk, blir det vel helst fester 
og slikt vi treffes på. I den anledning 
arrangerer blant annet Heimdal MC 
høstfest som går over to dager med 
Lullirock på scenen på fredag 30/10 
og Ian & Ryan på Lørdag 31/10. 
Vi går så inn i julebord-tiden med 
alt den bringer med seg. Slike ting 
annonseres gjerne på sosiale medier 
når det nærmer seg.
 So long, Rock on.

Det var det!
De fleste er vel i ferd med å avslutte 
sesongen for i år. Tiden er kommet 
for vasking, pussing, polering, service 
og kanskje en og annen oppgradering. 
Mange av oss har gjerne en eller 
annen drøm om gjøre en eller 
annen modifisering. Ikke det at vi 
ikke er fornøyd, men kan den bli 
enda tøffere? Jeg fantaserer både 
om bredere bakende, ny 6-trinns 
gearkasse, og Baker-clutch etc. Vi får 
se hva det blir til.
Mange klubber holder det gående 
gjennom den mørke årstiden 
ved å arrangere ulike sosiale 
sammenkomster; Les fester, for å 
gjøre ventetiden mot lysere tider litt 
mer utholdelig. Vintrene har de siste 
årene vært både mildere og mer 
snøfattig enn tidligere. Hva med å kle 
på seg litt ekstra, å kjøre motorsykkel 
til noen av disse festene? Det er 
da ikke bare herr og fru Følling på 
Melhus som tåler det? Så lenge føret 
og temperaturen holder seg på riktig 
side av null, burde dette være mulig. 
Vi sees vel…
«Skryt og lyg» er en utbredt aktivitet. 
Vi kan jo bruke vinteren til å fornye 
repertoaret litt, slik at vi blir litt 
artigere enn tidligere. Dette vil i alle 
fall Aron sette pris på neste samling i 
lygarlavvon.
Vi sneiks plutselig.

Jaja, så er det høst igjen. Den som 
tror at det blir rolig fremover, tar 
selvsagt fullstendig feil. Klubbenes 
arrangementer står i kø som vanlig, 
og her er noe av det som skjer.

I vårt distrikt starter vi med 
høstfesten til Twin Riders MC  
den 10. oktober, med klubbkveld/
vorspiel kvelden før. Samme helg, 
nærmere bestemt den 10. oktober,  
arrangerer Snorre MC Høstrock 
på klubbhuset i Molde.  I november 
er det Gange Rolv HDMC sin tur å 
feire.  Klubben er 20 år i år, og dette 
feires i forbindelse med Bacalaofesten 
30. oktober til 1. november.  Litt om 
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historien deres kan du forøvrig lese 
et annet sted i bladet.     Ellers har 
de fleste sine faste klubbkvelder der 
man kan stikke innom for sosialt 
samvær mens man venter på en ny 
vår.   
Det er ikke så mye mer å melde, 
jeg runder av  med å minne om 
hjemmesiden vår, der du også finner 
nettbutikken med mange fine og 
nyttige produkter. Og følg oss gjerne 
på Facebook, siden heter Harley 
News.

Ha det godt så lenge.

veldig godt å se er at også «gamle» 
ringrever i miljøet som Lange Jørn i 
Hydra MC og Harald Sole i Asker er 
aktive brukere av nye medier.
Det er ikke dritt alt som publiseres 
på Facebook og disse to herrene 
er med på å spre kultur gjennom 
sin publisering av bilder og korte 
historier.  Om 100 år blir de kjent 
som bidragsytere når Biker kulturen i 
Norge skal dokumenteres. 
Når vi nå går inn i en mørkere tid 
betyr ikke det at vi går i dvale, vi 
fortsetter å besøke hverandre og 
støtte opp om de enkelte klubbers 
arrangementer. Videre ønsker jeg alle 
som har store bygge planer i vinter, 
eller bare litt vedlikehold lykke til. 
Husk våren kommer brått bestill 
deler før mars.
Ta kontakt. Plutselig ses vi
Terje Randem 



55Nr. 4 - 201554

Fjellovergang. Foto, Bjørn Larsen.

H-DOCN, nå også i Florida. Foto, Frode Saxeide.

Nordkapp. Foto, Andreas Eide Stene.

Gunna Johan Lundal på sykkelen. Foto, Daniel Ray Production.

Catfish.Foto, Erika Fossen Vahlsnes.

Foto, Christian Hamsund.

Randi og sykkelen. 
Foto, Eline Metern Rasmussen

Foto, Helge Friis.

Heidi & Berit på 

Nordkapp. Innsendt av 

Berit Møllegård Hansen.
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SOM MEDLEM I H-DOCN FÅR DU 25 % RABATT TOM. 15.11.2015.
GJELDER VARER SOM ER PÅ LAGER OG BESTILLINGER PÅ MINST 200 SEK.

ANGI KODEN HDOCN15 I KASSEN.

VI HAR OGSÅ DELER TIL HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, VICTORY OG YAMAHA.
DET VI IKKE HAR PÅ LAGER KAN VI SKAFFE.

MEDLEMSRABATT

25 % RABATT I NETTBUTIKKEN!

WWW.BIKELINE.SE
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213 77 MALMÖ

TEL: (+46) 040-689 28 78
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