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Fredag var det barheng på The 
Slaughterhouse, med Embla Aae, 
fra Elverum som trubadur og 
det var som vanlig god stemning. 
Lørdagen opprant og det rullet 
jevnt og trutt inn med sykler 
på plassen foran klubbhuset. 
Raymond hadde som vanlig en 
kort briefing om hvordan vi 
skulle kjøre, for med så mange 
sykler i en kolonne er det viktig 
at sikkerheten er på topp. Turen 
gikk så til Aurdal kirke, med 
nedlegging av blomster på grava 
til Einar. Deretter fortsatte vi til 
Rogne kirke, hvor Rolfs minne 
ble hedret med blomster og 
noen ord.

Mange drar opp bare for å 
være med på kjøringa, og cirka 
70 sykler var med i kortesjen. 
Rundt i bygda sto folk og filmet 
og vinket, så dette er tydelig en 
happening folket i Valdres setter 
pris på. Åtte mil på fantastisk 
morsomme veier i knallvær 
var en flott opplevelse. Etterpå 
var det pølser på klubben, og 
sosialisering på verandaen. Og på 
kvelden ble det enda et hyggelig 
lag, med mye fliring, grillmat og 
på lørdagskvelden var det Arild 
Nygård fra Trysil, som sto for det 
musikalske. Og jammen ble det 
ikke litt jamming med Embla og 
ut på kvelden. Tusen takk for at vi 
fikk være med, hyggelig som alltid.

Siste helga i august arrangerte som vanlig 
Winos Crew Valdres sitt Memorial Run. 
Og at disse karene har kontakt med 
værgudene er jeg overbevist om, for 
været var som vanlig knallfint.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Domen Gril/Elin Bakk

Embla Aae var trubadur på 
fredagens barheng. Foto, Elin Bakk.

Ved Aurdal kirke. Foto, Elin Bakk.

Folket gjør seg klare for å kjøre. Foto, Domen Gril.

Gode karer. Foto, Elin Bakk.
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7. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett 
Samfunnshus 
kl. 11.00. Info: Frode: 92643102 Robert: 91787175

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

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

Fumble Heads MC, 14/10 2017 på Garveriet Pub i Knarvik. 
Luxus Leverpostei på scenen. 250 cc. Info: Kim Arne, 92815915

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

27.-29. oktober. HøstRock Snorre MC. Info facebook: Snorre MC 
Molde Norway.

Nord Odal MCK har høstfest på skytterhuset lørdag 28. oktober. 
Info: 40 06 65 63

4. november. Høstfest hos Dozer MC i klubbhuset i Saga 
Næringspark, Arneberg. 
Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901

2/12 2017 Barheng hos Cojones MC, Viggja. Info, Inge: 456 16 
440

3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset  i 
Øverskreien. Info: Svein Olav: 90982610 www.hawgsmc.no

6/1 2018. Etterjulebord, Harley-Riders MC i Lyngdal. Julemat 
med tilbehør, live musikk. Barheng fredag.Info: Gunnar, 913 60 
130, Kenna, 
46 90 29 19 skto@statoil.com

1/9  2018. Bluesfest hos Harley-Riders MC i Lyngdal. Fiskesuppe i 
bakgården, live musikk. Barheng fredag. 
Info: Gunnar, 913 60 130, Kenna, 46 90 29 19 skto@statoil.com
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Da var også blad nummer fire 
straks i boks. På kalenderen min 
står det slutten av august, og vi 
får håpe det blir en varm og fin 
høst med muligheter for mange 
fine turer. Utenfor vinduet mitt 
er det riktignok grått og trist, 
men temperaturmåleren viser 
hele 18 grader. Så ingen sure 
miner her. I tillegg går turen over 
dammen om ei uke. 17 dager på 
Wild West Tour med Joy Rides 
er slettes ingen dårlig avslutning 
på en fin sesong. Jeg skal være 
med i følgebilen, med mulighet 
for å kjøre sykkel noen dager og 
regner med at dere får utførlig 
rapport om turen i neste blad. 
Så jeg føler meg ganske heldig 
om dagen. Og denne turen gjør 
også at jeg ikke helt har den 
samme vemodigheten, når man 
nå kjenner på at sommeren drar 
seg mot slutten.

I tillegg har jeg enda godfølelsen i 
kroppen etter ei fin helg sammen 
med Tone fra Dal og gode folk 
hos Winos Crew Valdres på 
deres Memorial Run. Runet 
gikk som vanlig på morsomme 
valdresveier i et fantastisk 
vindstille høstvær. De er flinke 
til å variere, så vi kjører aldri 
den samme ruta. Et slikt run 
gir også tid til litt ettertanke, 
og man minnes de som ikke 
er med oss mer, både i denne 
klubben og ellers i miljøet. Turen 
opp på fredag og hjemturen 
på søndag på småveier føyer 
seg også inn i rekka av gode 
motorsykkelopplevelser. 

Denne sesongen har for egen del 
vært en av mine beste, både når 
det gjelder vær og opplevelser. 12 
000 kilometer på Mr. Gorgeous 
så langt, og jeg har nok ikke hatt 
mer enn 5 – 6 timer til sammen 
med regn på hele sommeren. 
Treffsesongen som begynte med 
to treff på ei helg, starta som 
vanlig med Kuk i Odaln, fortsatte 
med fest på Hadeland lørdagen 
hos Winos Crew Hadeland, 
som de arrangerte sammen 
med Oslo-chapteret. Søndagen 
gikk turen rett til Oslo, båten 
til København, og så gikk turen 
videre via Tyskland til Tsjekkia, og 

SuperRally i Brno, og gjennom 
Polen og Sverige på vei hjem. 
Men dette har dere jo lest om 
i forrige nummer. Selvfølgelig 
klarte jeg ikke være lenge 
hjemme før det begynte å krible i 
gasshånda, og da ble det tre og ei 
halv uke til på veien. 

Da gikk turen først til Uppsala 
og et hyggelig treff hos Throttle 
Twisters på Pilsbo. Treffplassen 
er en badeplass ved en innsjø, 
og med flott vær, god mat og 
drikke og fine folk, ble det ei 
morsom helg. Mandag gikk 
veien til Helsinki i Finland med 
finske venner, og i Finland fikk 
jeg også med meg H-DCF sitt 
International Rally i Ikaalinen 
ved Tammerfors.  Et utrolig bra 
treff som absolutt anbefales. 
Etter treffet fikk jeg kjøre videre 
sammen med noen venner av 
Tina, (som er norsk, og bor i 
Finland og som var min guide/
tolk på treffet). Søndagen fikk jeg 
overnatte hos Marco og Anu-
Riikka på deres hytte i Tornio. 
Den ligger fint til nede ved 
Tornio-elvas bredd. Her var det 
trivsel, sauna og grilling i grillhytta 
om kvelden. 

Dagen etter gikk turen videre 
alene, via Luleå, Piteå, Skellefteå 
og Umeå til Sundsvall, der 
jeg også bodde hos venner. 
Hos Johan og Ingela ble det 
servert nydelig grillmat, kald 
og øl, hjertevarme og jeg fikk 
til og med en egen hytte å bo 
i. Deretter ble det Trondheim, 
Kyrksæterøra, Aure, Vestlandet, 
med overnattinger i Sykkylven 
og Florø, over Hol Aurland, 
ei hyggelig helg i Hallingdal på 
Booze-up hos Winos Crew 
Hallingdal og deretter hjem. 
Bortsett fra da jeg var på treff, 
bodde jeg i telt bare ei natt, og 
da etter eget ønske. Det kan bli 
mye sosialisering, selv for meg, og 
en kveld kun i eget selskap var 
faktisk deilig. Tusen takk til alle 
som ga meg husrom og mat på 
turen, dere er gull.

I mellomtida fikk jeg også med 
meg vårt eget International på 
Tretten som dere kan lese mer 

om et annet sted i bladet. Som 
om ikke dette var nok, dro 
jeg og min venninne Marianne 
til Lidköping på H-DCS sitt 
International Rally nest siste 
helga i august. Også en knallfin 
tur, og uten regn på veien til 
og fra. Reportasje lenger bak i 
bladet. Jeg hadde også en plan om 
å få med meg  Mosten Racedays i 
Danmark, men da det dukka opp 
en USA-tur på kort varsel, måtte 
både Volbeatkonserten i Oslo og 
Mosten vike.

H-DOCN har også arrangert 
RTTAF i Balsfjord i Troms, og 
Skatviktreffet i Skatvika på Senja 
i sommer. Disse to treffene kan 
du lese mer om i neste nummer 
av bladet. Final Run, i år i Åsen 
i Nord-Trøndelag, arrangeres 
mens jeg er på andre sida av 
dammen, men regner med det 
kommer en rapport derfra og i 
blad fem.

Dette året har vi tatt en 
avgjørelse om ikke å stille på 
Oslo Motorshow. Det blir mye 
med to messer på ett år for en 
liten og fattig organisasjon. Og 
vi var jo på plass på MC-messa. 
Men neste høst er vi nok på plass 
med kake, kaffe og klemmer. Men 
vi ses nok der uansett, det blir 
litt rart å ha fri, men kanskje litt 
godt også.

Jeg må si jeg gjennom sommeren 
har kost meg med alle fine 
reisereportasjer på Facebook. 
Når folk er flinke å poste bilder 
og oppdateringer, føler jeg 
at jeg nesten er med på alle 
turene. Herlig, fortsett med 
det. Men spar noen av de beste 
blinkskuddene til kalenderen vår 
da. Begynner med den straks jeg 
er hjemme fra USA, og da regner 
jeg med innboksen i mailen er 
full av flotte bilder.

Husk å forandre adresse om 
du har flyttet. Vi bruker mye tid 
og penger på å oppspore dere 
som ikke har meldt flytting og 
ettersende bladene deres. For å 
registrere ny adresse eller om 
du ikke har fått bladet, ta kontakt 
med medlemskontoret@h-docn.

no på mail. Er du registrert med 
mailadresse i medlemsregisteret, 
kan du gå inn på www.h-docn.
no  med et personlig passord 
og kontrollere dine egne 
opplysninger, føye til det som 
mangler eller rette opp det som 
er feil. Har du ikke passord, kan 
du ta kontakt med  Marianne på 
medlemskontoret, og hun sender 
deg ett. Dette funker bare for 
medlemmer som har betalt og 
er aktive. 

Selv om høsten nå sniker seg på, 
er det ingen grunn til å sitte inne 
og deppe. Det arrangeres både 
høstfester og barheng rundt om 
kring i landet vårt, slik at du kan 
få treffe likesinnede og redusere 
virkningen av PMS. (Parkert 
Motorsykkel Syndrom). Følg 
med i treffkalenderen i bladet. 
Høsten og vinteren er også tiden 
for å stelle med sykkelen, og å 
planlegge neste sesong. Og vi 
i H-DOCn er i gang med First 
Run på Røros allerede i februar. 
SuperRally 2018 er i Bydgoszcz i 
Polen, bare cirka en times kjøring 
fra båten fra Sverige. Avstanden 
er overkommelig, veiene i Polen 
er fine, mat, øl og overnatting er 
billig, så håper å se mange av dere 
der. Jeg skal i alle fall dit om helsa 
holder.

Til slutt vil jeg takke for 
laget til alle jeg har møtt på 
veien i sommer, takk for alle 
gode klemmer og positive 
tilbakemeldinger. Jeg tror faktisk 
jeg har verdens beste jobb. Jeg vil 
også rett en stor takk til alle som 
har bidratt med stoff og bilder 
til bladet. Forsett å sende inn, 
uten dere blir det ikke noe blad, 
eller i alle fall sabla mye jobb på 
meg. Keep up the good work. 
Mailadressen er news@h-docn.
no 
Da skal jeg pakke 
amerikakofferten, ta etter litt 
periodisk her hjemme, for er 
man på farten hele sommeren, 
blir det ikke gjort mye i heimen. 
Men pytt, man har jo hele 
vinteren på det.  

Til vi ses igjen, take care. 
Klæmma fra redaktøren.
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Noen hadde det svenske Mälaren 
Runt i friskt minne. Det begynte 
med at etter en som vanlig heftig 
fredagsfest hos legendariske Sofia 
Hogs i Stockholm, var det avreise 
på lørdagen etter og da dro flere 
hundre sykler, mest choppere, 
med raka rør i opptil 110 km/t 
gjennom byen til en samlingsplass. 
Derfra bar det av sted i en lang 
kolonne rundt Mälaren. Dette er 
en tradisjon som fortsatt holdes 
i hevd, med bladet MCM som 
pådriver. Men ikke helt på samme 

måte som før…

Rundt Mjøsa
Hva om vi arrangerte noe 
lignende her til lands? En tur 
rundt Mjøsa, og en god fest 
etterpå? Om man møttes på 
Minnesund og kjørte rundt 
Mjøsa, østsida opp og så ned 
vestsida til Hawgs på Toten og 
tok en aldri så liten fest der? Som 
tenkt og sagt, så gjort. Året etter 
planen ble lagt, i 1990 begynte 
moroa. Og utover nittitallet 

var det opptil 500 sykler med 
på turen. De fleste havnet 
til slutt hos Hawgs på deres 
landsted i Lensbygda, hvor det 
var telt, band, servering av ymse 
”spirituelle” drikkevarer og god 
stemning. Her fantes ingen bistre 
blikk under mørke solbriller 
kveldstid fra folk med kaktus 
under armhulene. Bare trivsel og 
god stemning.

Poker Run
1990-tallet var jo en brytningstid 
i bikermiljøet, spesielt for 
de av oss som har vært med 
siden midten av syttitallet. 
”Bullets, bombs and bazookas” 
og ikke bikes, var jo en ny 

og fremmedkulturell måte å 
omgås sosialt på. Og media heiv 
seg på og skrev om deler av 
bikermiljøet. Men slett ikke om 
bikes, som jo er det essensielle 
her. I 1991 kom også One 
Percenters of Norway, Norges 
eldste bikerklubb med som 
arrangørklubb. Vi fire klubbene 
ville med Mjøsa Rundt ta vare på 
de tradisjonene vi til nå hadde 
hatt. Det samme gjaldt også 
H-DOCN og NMCU, for de som 
kjørte mer eller mindre originale 
motorsykler. Etter hvert la man 
til et poker run, og da ble navnet 
ble endret til Mjøsa Rundt Poker 
Run. Trekk kort ved forskjellige 
bensinstopp og sjekk hvem som 

Alt har en begynnelse, men her tok det 
altså slutt etter 10 år. Her kommer en 
fersk turhistorie fra en som mentalt hører 
til langt før dette igjen. Om starten til 
det opprinnelige Mjøsa rundt seier soga 
så her: Det var en gang for lenge, lenge 
siden, at min klubb Company MC Oslo, 
Hawgs MC Toten og Nord-Odal MCK fra, 
ja gjett hvor, var på fest hos sistnevnte 
klubb. I slike festlige lag kommer det 
ofte opp ideer og forslag. Og de nevnte 
klubbene diskuterte et felles opplegg, 
at de kunne finne på noe å arrangere 
sammen. 

Tekst/foto: John Lillegård, Kåre Ravnsborg, Tom Hagen

Fra starten på Minnesund.
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har best kort når man ankom 
treffplassen. Og premie vanket. 
Populært.

H-DOCN treff
I 1996 samarbeidet vi med 
H-DOCN slik at årstreffet ble 
endel av Mjøsa Rundt Poker Run. 
Det gikk av stabelen 17. august, 
som The 10th Annual Summer 
Rally. Om du ikke har støv på 
hjernen og rydder i tide og utide, 
sjekk om ikke Harley News nr. 
4 fra 1996 fortsatt ligger der 
på stuebordet ditt. Der er det 
reportasje fra treffet med mye 
bilder fra denne happeningen. 
Man merker seg jo forøvrig at de 
som er avbildet i Harley-News 
på denne tiden, hadde mye lavere 
snittalder enn i dag.  Og syklene 
var oftest mye tøffere. Sorry, 
men det er sant, også for min del, 
angående alder…

Ga oss på topp
Siste året for Mjøsa Rundt Poker 
Run var 1999, for vi ga oss på 
topp. For Company sin del 
ble det fra 1998, da vi valgte å 
arrangere Oslo Open MC Show, 
men det er en annen og nyere 
historie. Hawgs MC har fortsatt 
sine sommertreff på samme 
sted og de fleste har vel hørt 

om treffet ”Kuk i Odal’n”, som 
en viss klubb nevnt over her 
arrangerer årlig. 
Det må innrømmes at det ikke 
ble så mange kjøreturer med 
min chopper på 90-tallet. Evo-
motoren rasa i 1990, og da ville 
jeg like godt bygge om hele 
sykkelen. Ikke et smart sjakktrekk 
fra en overoptimist, når man på 
den tiden på det meste brukte 
20 timer i uka på H-DOCN: 
styre, medlemskontor, butikk, 
bladutsendelse, skrive artikler 
og ikke minst programmering av 
hele dataprogrammet inklusive 
forsikringsordningen. Og 
tegninger og oppfølging av dette 
tok også sin tid. I tillegg full jobb, 
kone og småbarn, jobb med 
NFSOK og Company MC. 

Chopperen skal Mjøsa 
Rundt
Da chopperen til slutt kom 
på veien igjen ble det bare et 
par Mjøsa Rundt-turer. Så når 
jeg en sjelden gang som mitt 
alter ego Chopper Web ruslet 
innom Facebook og så Kåre 
Ravnsborg promotere gruppa 
Mjøsa Rundt Reunion, var 
saken klar. Nå skal chopperen 
endelig få kjørt den turen igjen. 
Jeg foretok deretter en lettere 
biker-arkeologisk utgraving i 
heimen og gravde fram den aller 
første treffplakaten og la den på 
Facebook. Dagen etter la jeg ut 
et bilde av seks av de t-skjortene 
vi solgte til Poker Runet. 

Reima røyk
Lørdagen for reunionen opprant 
og vi skulle dra fem sykler fra 
klubben min. Jeg har en tendens 
til å gasse litt for mye med 
gammalt jern og kjøre hva reimer 
og tøy kan holde. Denne gang 
holdt ikke reima. Primærbelten 
røyk da jeg gassa forbi noen 
biler på Tveita. Hell i uhell var 

det derfra nedoverbakke, så jeg 
kunne trille et par kilometer 
og ankom lydløst foran klubben 
hvor jeg møtte noen undrende 
blikk. Jeg fikk knapt stoppet og 
gått av sykkelen, før telefonen 
ringer: ”Hei det er Elin (redaktør 
for Harley News). Ser ikke ut at 
jeg kan komme fra. Kan du skrive 
en artikkel om turen?” ”Nja, om 
ikke du kommer fra, vet jeg ikke 
helt om jeg kommer til ”, svarte 
jeg. Det straffet seg tydeligvis å 
markere revir på Fjesboka. 

På lånt sykkel
Etter å ha sjekka swap meet 
lageret mitt av diverse belt-
kits fant jeg bare 8 og ikke 11 
mm. belt i 1,5 tom. Skitt. Vad nu 
lille du? Så da ble det ikke tur 
med egen sykkel nå heller. Det 
var som svarte f... (sensurert). 
De andre i klubben begynte 
å bli stressa. Eivind kom til 
redning. ”Du kan  låne en av 
mine sykler.” ”Ja takk, da kjører 

jeg helst shovelchopperen 
din.” Standardsykler er kun 
nødløsning for meg. Dermed 
kjørte han sin Twin Cam Dyna 
oppover. Eivind, Arne, Per Jan, 
Jørn Coma og jeg kom oss så 

kjapt ut på E6 nordover og vi 
ankom litt forsinket den nedlagte 
bensinstasjonen på Minnesund, 
som var dagens samlingspunkt.

God stemning
Det var vel rundt 40 sykler som 
stod der, og ventet mest på 
grunn av meg. Flertallet var vel 
fra de gamle arrangørklubbene, 
men også endel andre som 
hadde vært med før og noen 
som hadde gått glipp av de 
gamle turene.  Bra vær, bare god 
stemning og praten gikk lett, 
men jeg fikk noen spørsmål om 
hvorfor jeg ikke kjørte egen 
sykkel. Det var tid for avreise. 
Det var uvant med såpass kort 
gaffel som bare 16 tommer 
forlenget, (har 30 tommer selv) 
men denne chopperen var god å 
kjøre. Men bildekk bak gir klart 
mer komfort enn en hockeypuck 
av et MC dekk på en stivramme 
som denne.

Møtte regnet
På østsida av Mjøsa er det jo 
mye ny vei oppover så det ble 
mer som en transportetappe. 
Hamar ble passert og Rudshøgda 
ble første stopp. Is og kaldt 

Litt vedlikehold må til.

Sunn 
Odaling.

Rudshøgda.

Straks klar for avreise.



Nr. 4 - 20178

drikke er godt når man står i 
solsteiken med fullt kjøreutstyr 
og følelsen av å være en tobeint 
sauna siger inn. Det ble en 
pølse også, for å få tarmene til 
å holde kjeft. For oss med små 
bensintanker ble det fyll, men 

her uten spetakkel. Veien videre 
gikk på en mer svingete RV 
213, fortsatt på østsiden av det 
store vannet. Etter kort tid så vi 
mørke skyer og før Lillehammer 
kom regnet. Men det ga seg før 
vi ankom ”OL-landsbyen”. Der 
bar det over brua og kursen 
gikk sydover igjen til Vingrom. 
Her ble det besøk hos Sleipner 
MC, hvor også noen fra Nord-
Odal’n skulle plukkes opp, 
etter en fredagsfest på klubben 
der. Som gammal biker er jeg 
ikke så mye partybiker eller 
imagebiker, så baren var ikke så 
interessant. Turen gikk rett inn 
på mekkelokalet for å se hva 
Sleipner MC hadde å by på. 

Innom Sleipner MC
Her var det flere ombygde sykler, 
både gammalchoppere og noen 
med mer moderne stuk stod 
rundt omkring. Det er jo godt 

med litt åndelig oppbyggende 
ballast og inspirasjon. På 1970 
og innpå 80-tallet var det få 
Harleys, men de fleste var da 
ombygde. Nå er vel H-D det 
vanligste merket i landet og 
det vanligste å endre er å skru 

på apekatthengerstyrer, slikt 
vi hadde på tråsykler rundt 
1970. Styrer så høye som 
flaggstenger interesserer meg 
lite. Flaggstenger skal nemlig 
brukes til å forlenge gaffelen 
med. Og ellers vrimler det jo av 
Electra Wings og Gold Glides 
rundt omkring i disse moderne 
biker-geriatriske tider. Tenk om 
det var et krav at det fulgte med 
vinkelsliper med kappskiver 
og sveiseapparat ved salg av 
enhver H-D. Da kunne det blitt 
mer morsomme og personlige 
kjøredoninger ut av det. Det har 
aldri vært så lett å bygge seg en 
praktisk chopper til daglig bruk 
som nå. Men, dette er jo sånt 
man ikke skal si høyt, så jeg får 
heller skrive det... 

Mat, drikke og hygge
Deretter ble det avreise sydover 
igjen på vestsida. Regnværet holdt 

seg på motsatt side av Mjøsa og 
skinnbuksa begynte å tørke opp. 
Choppere er jo ikke akkurat 
tankbiler, så refill er viktig - i 
tide. Etter en etterlengtet ny 
bensinfylling ved Biri, bar det 
gjennom Gjøvik og via riksvei 
33 ned til Lena. Endel sykler 
hadde skrellet av underveis, så 
det var vel 15 – 20 som ankom 
landstedet og festplassen til 
Hawgs i Lensbygda. Sjøl skulle jeg 
nedover til Oslobygda i løpet av 
kvelden, men tid til mat og drikke 
og skravling ble det. Det var ikke 
mer enn et par tre uker siden jeg 
sist camperte og festet der på 
sommertreffet. Anbefales. 

Gøy på to hjul
Ekstra trivelig er det jo når 
man kjenner de fleste der.  Ola 

Østby fra Nord-Odal MC-klubb, 
i gamle dager også H-DOCN 
vice prez. Og mannen som har 
Harley med springergaffel både 
foran og bak, stilte også med et 
rimelig proaktivt treffmerke for 
et kommende treff i år 2020. 
Kan ikke anklage den fyren for 
nostalgi, akkurat ...

Hawgs er jo viden kjent som 
en klubb hvor det kjøres mye 
dragbikes, men de var nok ikke å 
se på plassen her. Noe gøy på to 
hjul var det likevel. De fleste her 
har vært med i gamet i mange 
år, og mye av praten dreide 
seg selvfølgelig om uoriginale 
motorvelocipeder av edlere 
årgang. Jeg fikk for eksempel 
tips om oljeskvalpeplate som 
bør bygges for smøring av lagre 
i lukkede gearkasser, om jeg skal  
kjøre med åpen belt på en av 
mine jernsportstere. Belt-kitet 
ligger klar på delelageret mitt. 
Meget sjelden vare, for oss sære.

Hjem på moderne sykkel
Ikke det at jeg så så mørkt 
på det, men det gjorde joggu 
kveldshimmelen. Det var meldt 

mer enn mye regn utover 
kvelden, så det ble klart for 
hjemreise alene da det begynte 
å dryppe. Jeg angret på at jeg 
ikke tok med sovepose og ble 
over til søndagen. Det som var 
verre, var at Eivind hadde sin 
oppakning og telt på sissybaren 
på chopperen og det var ikke 

Stopp hos Sleipner Mc på Vingrom.

To dragracerkjørere, her med gatesykler. Svein Olav Rolfstad og Kåre 
Ravnsborg med cola og is på Rudshøgda.

Det var sykler av flere slag i selskapet.
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mulig å få med seg dette på 
Dyna Twin Cam, en så godt 
som standard motorvelociped. 
Derfor måtte jeg kjøre den hjem. 
Urk! Skummelt. Sist jeg kjørte 
en vanlig mc var en lånt Ultra, 
som jeg kjørte til Custom Bike 
Show i 2001, samme dag tur 
retur 120 mil. Jeg er jo vant til 
å sette meg ned på en chopper, 
her måtte man nesten klatre 
opp.. Det var  fjæring både foran 
og bak og sete stort og mykt 
som en stressless. Og det var 
montert fremflyttersett. Her satt 
man med framhjulet omtrent 
mellom føttene og ikke et par 
meter foran, som skikk og bruk 
er for sånne som meg. Den har 
forskjerm og original bakskjerm. 
Uvant, men man kan ikke klage 

på det når man skal kjøre i regn. 
Jeg fant også ut at den ikke hadde 
selvstarter, men el-start. Les og 
lær: Selvstarter - man starter 
den selv, med kick. El-start: en 
trykknappaktivert elektrisk 
motor som videre er koplet 
til bensinmotoren for å starte 
opp denne, som på en bil. Det 
er utrolig hvor moderne ting er 
blitt. Snart kan man vel dreie på 
tallskiva på en telefon og ringe 
folk hjem i stua direkte uten å gå 
via sentralen? Hva blir det neste? 
Sende folk til månen! Nåja. Jeg 
klarte å komme meg avgårde 
mens folk gliste og tok unike 
bilder av meg på en slik doning. 
Om ikke ”once in a lifetime” så i 
alle fall et sjeldent syn. 

Lånte fjærer tanker
Det ble rv. 244, og så rv. 4 
hjemover over Hadeland og det 
ble endel regn. Det var bra drag 
i Twin Camen. Den gikk mykt 
og var knapt med vibrasjoner. 
Minnene gikk kjapt til en Virago 
jeg måtte låne i 1982 i Danmark, 
for å kjøpe tennplugger til 
Panhead-chopperen min der. 
Det er jo ikke fritt for at man 
filosoferer litt når man er ute 
på landeveien. UCC Cycle i 
Stockholm har faktisk bygd fine 
FXR choppere. Hva med en slik 
Dyna med lav fjæringsramme, 
passe stretch av ramma til bare 
10 - 12 tommers forlenget gaffel 
og 40 - 45 graders rake. Sitte 
nede i motorsykkelen og ikke 
som på en seilbåt hvor føreren 

er seilet. Vekk med fartsvinden. 
Med nyere drivverk, kunne det 
vært en praktisk brukschopper 
for en gammal gubbe? Og den 
var nok også praktisk som 
bysykkel. Vi får se det an når jeg 
blir gammal nok til det. Hjemme 
har jeg en mindre stim av andre 
gamle Harleys som må bygges 
opp og choppes til først. 

Jeg ble god og våt innen jeg kom 
hjem på kvelden, og selvfølgelig 
skinte sola hele søndagen for de 
andre luringene som tok seg en 
øl eller ti og ble natta over. Nåja. 
Been there, done that - og gjør 
det gjerne igjen. Men, jeg fikk ikke 
med meg den forrige Reunion-
turen som ble kjørt i 2011. Sees 
vi  neste gang - om 5 år?

Reisens mål, framme på 
landstedet i Lensbygda.

Kaffestopp.

Mjøsa rundt Poker Run ble 
avsluttet med gravøl.
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Speedy Divas BB MC Klubb, 
Blondinos MC , Skjoldmøy MC, 
Hotchpotch MC og Biker Bitch 
MC var representert. Vi manglet 
Små Tøsene MC og Frustrerte 
fruer MC. Det kan også se ut for 
at det er startet en ny jenteklubb 
på Os, så det må vi få sjekket 
opp.
MC Kjelleren 
Jeg var så heldig å få låne MC 
Kjelleren til «Klokke» Roberth 
og co, som ligger midt i Bergen 
sentrum. Vi ble mottatt med 
åpne armer, og gutta sto klar for 
å legge til rette for at vi skulle 
få det akkurat slik vi ønsket. Vi 

ble til og med ønsket hjertelig 
velkommen tilbake. Penger for 
leie kom ikke på tale, men gaver 
ble mottatt med takk. 

Engasjerte damer
De tre timene vi hadde til 
rådighet ble altfor lite. Vi fikk 
kun tatt opp noen få saker, da 
alle hadde gode argumenter 
og forslag. Store og små planer 
fremover ble overveiet og 
diskutert. Vi fikk en oppdatering 
fra hver klubb, og invitasjoner 
til deltakelse på turer i inn og 
utland. Tiden gikk så altfor fort, 
men det ble enstemmig vedtatt 

Lørdag 10. juni fikk jeg samlet fem av de 
åtte rene dameklubbene på Vestlandet. 
Vi har snakket om et slikt treff i årevis, 
uten at noe er blitt gjort. Dameklubbene 
på Østlandet har gjennomført dette i en 
årrekke, og er således gode inspiratorer. 

Tekst/foto: Sjølvaste Anne G. Klungervik

Deal with it, girls ride too.

Forsommerfest hos Old 
Tinmers MC på Hylkje.
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og fortsette med dette fremover. 
Speedy Divas tar stafettpinnen 
videre til neste år. 

Middag og fest hos Old 
Timers MC 
Etter møtet gikk de som hadde 
anledning ut og spiste middag 

på Bryggen. Etterpå reiste noen 
av oss ut til Oldtimers MC 
som hadde hatt Swap Meet på 
dagen, og var godt i gang med 

forsommerfest da vi kom ut. 
Trubadur, god drikke og venner 
fra fjern og nær møtte oss i døra. 

Engasjerte damer.

Vestlandsdamene.
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Men når det er sagt, må jeg 
også rette en pekefinger til alle 
som satt hjemme. En klubb på 
over 2000 medlemmer burde 
klare å få med en litt større 
del av medlemsmassen på det 
største treffet vårt, som i tillegg 
arrangeres ganske sentralt på 
Østlandet. Det er jo for dere 
medlemmer vi arrangerer treff.
Allerede torsdag var de mest 
ivrige på plass, og det ble en 
hyggelig kveld ved langbordet på 
campingen. Fredag opprant med 
fint vær, men det var meldt regn 
ut på dagen, noe som selvfølgelig 
ikke slo feil. Innsjekken måtte 
flyttes under tak ganske kjapt, 
etter at det åpnet i 12-tida. Det 

seg jevnt på med folk utover 
dagen, og de fleste fikk nok bruk 
for regnklærne på turen. Men 
tøffe bikere lar seg ikke stoppe 
av litt regn, så satt du hjemme på 
grunn av Yr sine spådommer, er 
du dessverre ikke med i denne 
kategorien.

Populær trubadur
Fredag kveld var det Trubadur 
Bayer fra Solør som sto for 
det musikalske, og han skuffet 
ikke. Repertoaret hans bød på 
mye bra musikk, og hans flotte 
stemme funker på det meste. Og 
dansegulvet var flittig besøkt hele 
kvelden. I teltet fikk man også 
kjøpe pizza om man skulle bli 

sulten etter all dansinga. 
Inne i Motellet ble det servert 
både frokostbuffet på morgenen 
og ut på dagen satte de frem sin 
buffet. I tillegg serverte de også 
en ala carte meny.

Årsmøtet
Lørdag er jo dagen for årsmøtet, 
og presis klokka 13 slo vår faste 
møteleder Åge Stavsøien klubba 
i bordet og erklærte møtet for 
satt. Her gikk vi gjennom de faste 
årsmøtesakene som økonomi og 

Sankthanshelga arrangerte vi vårt 
International Rally på Tretten Kro og 
Motell i Gudbrandsdalen. Vi hadde vel 
ikke ventet like stort oppmøte som 
på jubileumstreffet året før, men med 
cirka 140 kjekke deltakere gikk vi sånn 
akkurat i pluss. Og vi som var der hadde 
ei hyggelig helg.

Tekst/foto: Elin Bakk

Bålkos på St. Hans.

President Vidar ønske Anne-Minne velkommen som nytt medlem i Styret.



årsmeldinger og til slutt var det 
valg. Og det er vel første gang i 
min tid i H-DOCN at vi har hatt 
tre kandidater til et styreverv. 
Remy Breivikås gikk ut av styret. 
De andre tok en ny periode, eller 
de var ikke på valg. Det ble etter 
stemmegivning med lapper, Anne 
Minne Torkildsen fra Lyngdal, 
bosatt i Stavanger, som fikk flest 
stemmer. Møtelederen innså fort 
at hans mål om å avvikle møtet 
på enda kortere tid enn tidligere 
gikk i vasken på grunn av denne 
avstemminga. Vi derimot er glade 
for at folk melder seg til verv i 
H-DOCN. Det er lovende for 
framtida. 

Langreiste deltakere
Fellesturen gikk ut i år, da vi ikke 
klarte å finne en Roadcaptain 
i tide, men nå har vi i alle fall 
ordnet det til neste år. Da vil 
Fakkelmannen MC fra Øyer 
ta seg av dette, og de er jo 
lokalkjente i området, så det 

blir nok bra. Også i år hadde vi 
noen utenlandske deltakere. Både 
Finland, Spania og Nederland 
var representert. Karen som 
kom fra Spania kjørte faktisk ens 
ærend for å komme på treffet på 
Tretten. Respektabelt.

Trucktur
Som vanlig kom Trond 
Bjerkestuen med sin fete 
Peterbilt Truck og fraktet de som 
ville det ned til Cadillac Diner 
i sentrum av Tretten. Dette er 
et artig innslag på treffet, og på 
planet av bilen har han plassert 
langbord, der man kan kose seg i 
sola og nyte kjøreturen på cirka 
fem minutter. Etter noen timer 
på dineren, frakter han alle opp 
til treffet igjen. Nå skal det sies 
at skulle du spise der måtte du 
være tålmodig, for det virket ikke 
som kjøkkenet var helt forberedt 
på det store innrykket. Men mat 
fikk vi til slutt. 
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Trønderskålling, Kjell og Fæs.

Langeid og Stavsøien hygger seg.

Åsmund Lindal vant klassen beste veteran og var meget happy.

Trivsel på Trucken 
på vei til Dinern på 
Tretten.

Vårt nederlandske medlem Gerard hadde 
med øl fra hjemlandet til President og 
Redaktør.
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Sumobryting og 
headbanging
Det var også leker, og 
Sumobryting er i alle fall en sport 
som er morsom å se på for 
publikum. Sola skinte og folket 
koste seg, og heiet frem vinneren, 
som etter finalen ble Bjørn 
Mattilakken Mortensen, som for 
øvrig er nabo til treffet. Lørdag 
kveld var det Brewery Road fra 
Fredrikstad som spilte, og dette 
var helt klart musikk som folket 
likte. Det var mye headbanging 
å se, og etter trampeklapp tok 
de jammen et ekstra sett, noe 
treffdeltakerne satte stor pris på. 
Det var også premieutdeling, og 
vi hadde fått mange fine premier 
fra Bikes, Hamar Bikestore, 
NST, H-D Vestfold, East County 
Motors og H-D Ålesund. Aller 
gladest var vel Åsmund Lindal 
som fikk premie for sin trofaste 
sliter, Heritagen han har hatt 
siden den var ny i 1987. Han vant 
klassen beste veteran. Premien 
for beste custom gikk til Kai 
Raymond Bech.

Unge treffdeltakere
Det var også gledelig at vi har 
nyrekruttering i klubben. Fra 
Orkdal kom det to unge karer 
på lettmotorsykkel. Sånt liker 
vi, og vi håper at treffet førte 
til mersmak, selv om de fleste 
treffdeltakerne var noe eldre enn 
disse karene, og at de fortsetter 
med tung motorsykkel når de 
blir gamle nok. Søndag bar som 
vanlig preg av avreise. Litt stressa 
ble Gerard fra Nederland, da det 
var noe feil med bakhjuls-lageret 
hans, og han skulle på jobb like 
etter helga. Men han fikk hjelp, 
mandag klokka 14.00 var han på 
veien igjen, og han kom hjem i 
tide til å komme seg på jobb.
Vi putter dette i treffet i mappa 
for vellykkede arrangementer og 
håper at flere stiller neste gang. 
Takk for laget.

Trosdagstreff.

På Tretten får du strandtomt uten ekstra tillegg.

Om man tror at det å gjemme seg inne i hytta gjør at man slipper å bli 
fotografert. De tok feil. Hanse og Knusse.

Tromsøgjengen. Noen av de kom rett fra Europaferie.
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Gudbrandsdøler. Trubadur Bayer er i gang.

Livlig i teltet.Konsentrerte møtedeltakere.

I grillbua var det stor stemning hele helga.Vinner av beste custom på treffets bikeshow var Kai Raymond Bech.

Zumobrytinga trakk mye publikum og deltakere. Staselig skyss til Dinern på Tretten.
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Siden treffplassen i fjor uheldigvis 
hadde en vei rett gjennom 
treffplassen, ble treffet flyttet i 
år. Det er rart at enkelte bilister 
blir rene Petter Solberg når 
de kommer på en øde vei inn 
i skogen. Men i stedet for å gå 
med hjertet i halsen, falt valget på 
idylliske Kynndammen i Åsnes, og 
her var det stille og rolig. De fikk 
leie en hytte som sto på stedet, 
slik at de som ville kunne sove 
inne. Men de fleste fortrakk å 
bo i telt, det er jo litt av sjarmen 
med dette. 

Vafler og kringle
Fire stykker telte den yngre 
garden på treffet. Men de fant 
tonen og de fleste hadde jo også 
møttes i fjor. Det er ikke så egnet 

for bading på Kynndammen, 
da bunnen er noe diffus, men 
vannet er grunt, og fisken bet, 
selv om den ikke var så stor. 
Ut på lørdagen kom vaffel og 
kringleligaen, tradisjonen fra i 
fjor måtte jo holdes oppe. Og 
flere, inklusive resten av familien 
til arrangørene, tok turen på 
lørdag på dagtid. Her var både 
bestemødre, (med vafler og 
kaffe) Oldemødre (med kringle) 
og andre nære og kjære. Det 
var riktig folksomt på plassen ei 
stund. Noen kom også opp på 
lørdagskvelden for å være med 
på grilling og bålkos. 

Natursti
Når magene var fulle av fersk 
hvetekringle og nystekte vafler, 

var det tid for å røre på seg. 
Monicas datter Emilie hadde laget 
spørsmål til en natursti. Her var 
det egne spørsmål for voksne, og 
alle deltok med stor iver. Monica 
og Thomas hadde fikset flotte 

premier, blant annet en DAB-
adapter, gitt av Østli Bilsenter, 
som ble vunnet av Tore Bjerktun. 
De andre premiene kom fra 
Vianor, Mekonomen, Meca, Cirkle 
K i Elverum og Europris. Joachim 

Dette er andre gangen familietreffet blir 
arrangert på Østlandet, og selv om været 
var greit, var oppmøtet heller magert. 
To familier, i tillegg til Monica og Thomas 
med familie, som sto som ansvarlige for 
arrangementet. Det betyr ikke at de som 
var der ikke koste seg.

Tekst Elin Bakk 
Foto: Joachim Larsen Einarsrud

Joachim på sin tøffe sykkel, nå mangler bare lappen.

Trivsel under tak da regnet kom.



17

vant i barneklassen, selv om han 
er lengre enn de fleste. Han er 
15, driver med øvelseskjøring og 
kom på sin egen tøffe lettsykkel. I 
fjor var han passasjer i bil, så her 
ser man at et familietreff også 
kan bidra til rekruttering. Arv og 
miljø har vel også litt betydning. 
Ellers var det premier til alle som 
deltok. Alle treffdeltakere fikk 
også en H-DOCN-skjorte, og 
det fikk også de snille damene 
som hadde bakt.

 

Trivsel
Siden det begynte å regne ut på 
lørdagskvelden, søkte de voksne 
inn i et av uthusene på plassen. 
Her var det langbord, kaffekoking, 
kos og hygge. Den yngre garde 
søkte ly inne i hytta, og det var 
trivsel i begge leire. Hvem som 
koste seg mest av barna, eller de 
som var rundt 80 er ikke godt 
å si. Men alle som var innom 
mente de hadde hatt det supert 
på Finnskogen. 

Vafler.Bikes.

Prøver skjortene.

Arrangørene.

Vaffel og kringledamene.
Marianne, Joachim og Jonas.
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Napp på kroken.

Fangst.

Fast fisk.

Bygger hus.

Koser seg.
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Dette var på den tiden de nye 
reglene for oppbygging av sykler 
var nesten klare, så derfor ville 
han vente til alle regler var i 
boks. For skulle han først bygge, 
ville han bygge en sykkel fra 
scratch. 
- Jeg tenkte at jeg får bare prøve 
og se hva jeg kan få til, forteller 

Morten.
Morten var faktisk den 
første som søkte med de nye 
oppbyggingsreglene, så da han 
snakka med biltilsynet, fikk han 
beskjed om å søke på et A4-ark, 
siden de ikke hadde rukket å 
lage søknadsskjemaene enda. 
Derfor har også chopperen hans 

rammenummer 001. Han var 
den første som søkte og også 
den første som fikk godkjent 
chopperen sin etter de nye 
reglene.

Stengte døra
Det første han begynte med 
var ramma. Han bestilte seg en 

ramme fra Redneck Engineering, 
som heter Redneck Rocket. 
Deretter fant han en motor som 
var godkjent til bruk i denne 
ramma. Den tålte motor opp 
til 127 cui, og den han landa på 
var på 125 cui. Bakhjulet han 
kunne ha i den var opp til 300, 
og dermed ble det 300-bakhjul 

Morten Lund fra Oslo har i mange år hatt en forkjærlighet 
for r-sykler og han har også kjørt motocross og drevet med 
biler. Og da han kjøpte en Redneck-chopper av en kompis, fikk 
han også interessen for choppere. Så hvorfor ikke bygge min 
egen, tenkte Morten, og som sagt så gjort. Resultatet, Cobran, 
er absolutt verdt en studie, for her er ingenting overlatt til 
tilfeldigheter, enkle eller billige løsninger.

Tekst/foto: Elin Bakk
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han gikk for. I søknaden oppga 
han rammetype, bakhjul, front og 
motor han hadde bestemt seg 
for, og etter fem måneder var 
søknaden innvilget.
Underveis kommuniserte han 
på mail med fabrikken som 
produserte dette, og de satte 
deretter opp en pakke til han 
med ramme, gaffel, bremser og 
felger. Tre måneder etter at han 
sendte inn bestillingen, kom alt 
på en pall. Bestillinga ble sendt i 
midten av november 2014, og 2. 
januar i 2015 var delene på plass 
i verkstedet hans. Da delene kom, 
stengte han likegodt verkstedet 
sitt. Han jobber selvstendig som 
oppretter og bilskadereparatør, 
og verkstedet hans ligger på Røa 
i Oslo. I to måneder drev han 
bare på med chopperbygging.

Bygd inn i stål
Da han begynte å bygge visste 
han akkurat hvordan sykkelen 
skulle se ut. Men selv om man 
bestiller delene ”ferdige” er det 
nok ikke sånn at det er bare å 
skru det hele sammen. Det måtte 
tilpasses, shimses, modifiseres 
og justeres. I bygget har han 

brukt sine kunnskaper som 
biloppretter, en jobb han har 
hatt siden 1986. Selve ramma er 
bygd inn i sykkelen. Tanken har 
han bygd om slik at rammerøret 
under tanken er skjult, og han 
har også breddet den noe. Tanken 
rommer 11 liter, og han har målt 
sykkelen til 0,48 på mila, noe som 
absolutt er akseptabelt. Resten 
av ramma er også bygd inn i stål 
som han har formet etter eget 
hode. Derfor ligger det atskillige 
timer med stålarbeid på sykkelen. 
Alle kabler, ledninger og rør 
ligger skjult. Det eneste som 
synes er der kablene kommer 
ut fra styrekrona og går inn i 
ramma. Pluggledningene er også 
skjult i ei egendesigna klo, lakket 
som resten av sykkelen. Forøvrig 
ei fiffig løsning som ikke jeg har 
sett før på en motorsykkel.

Sparker godt fra
Speilene er utrolig lekre og har 
bare ei smal stripe med speilglass, 
men i følge Morten ser han det 
han trenger i de. Blinklysene 
ligger i enden av styreholkene, og 
bakskjermen har han laget i to 
lag, og mellom dem ligger både 
bremselys og blinklys i ei smal 
stripe med LED lys. Utrolig stilig. 
Motoren er en Revtech 125 cui, 
det vil si 2048 ccm. 
Den har hele 140 hester 
(185nm) så den sparker godt 
ifra. Før han begynte å samle 
deler, hadde han lest på nettet 
om de forskjellige motortypene. 
Dette er en tredjegenerasjons 
motor, der alle barnesykdommer 
er fjernet, og den hadde en 
overkommelig pris. Ikke mange 
i Norge han snakka med visste 
noe om den. Girboksen er 6 
trinns, også den Revtech og 
beltsettet er 3” og heter Rivera 
Primo Brute. Merket på felgene 

er Sinister, bak sitter en 10,5 
” felg som er håndlaget av ett 
stykke metall. 

Ny lakk
Siden han venta på de nye 
reglene, ble det ikke til at han 

registrerte sykkelen før i 2017. 
Det siste de jobba med var 
avgiftene, og når man koster på 
såpass mye på en sykkel var det 

greit å vente til alt var i boks. 
Det eneste Morten betalte da 
han fikk skilter på sykkelen, var 
56 kroner for skiltet, og vanlig 
årsavgift. Men da hadde han jo 
kjørt litt med den på prøveskilter. 
Han var på Oslo Motorshow 

med den i 2015, men da med en 
annen motivlakk på sykkelen. Han 
ble etter dette invitert til å stille 
den ut i Elmia i Jönköping i påska 
2016, og her fikk han premien 
Peoples Choice for sykkelen. 
Der ble han også kjent med en 
svensk motivlakkerer, og sammen 
fikk de nye ideer for lakkering. 
Etter Elmia var det bare å plukke 
sykkelen fra hverandre igjen, for 
ny lakk av Qinton Standsfield(Q-
ster). Til sommeren 2016 var 
sykkelen ferdig som den er nå, 
med det nye motivet.

Premiedryss
På Oslo Motorshow i Oktober 
2016 stakk han av både med 
premien Peoples Choice og Best 
engineering, og deretter fulgte 
invitasjon til VM i sykkelbygging 

Blinklys i holkene.

Gravering og sirkoner. Signert.

Reportasjemat.



i Köln i Tyskland. Men i Tyskland 
er det andre ting som fenger 
juryene enn her hjemme og de 
som vant var mest maskinlagde 
caferacere. 
- Men det var en opplevelse å 
være med der, forteller han.

Morten har nok brukt 5 – 600 
timer bare i platearbeid på 
sykkelen. Regner man med 
laging av sal, motivlakkering og 
gravering, ender man på cirka 
2400 timer jobb. Når Morten 
nå har fått forsikringstaksten på 
Cobran, som er navnet sykkelen 
har fått, kom den på mellom 
800 – 900 000kr. Var det mangel 
på finanser under bygginga, venta 
han heller litt, i stedet for å gå for 
rimeligere løsninger enn planen 
var. For Morten er opptatt av 
kvalitet.

Nøkkel i hånda
Instrumentene på sykkelen 
kommer fra Moto Gadget, 
som er noe av det råeste 
på markedet. Sykkelen har 
automatsikringer og en liten 

computer. Går det en sikring kan 
han bare slå av og på igjen, og det 
hele reparerer seg selv. Det er 
heller ingen fare for at Morten 
roter bort nøkkelen til sykkelen. 
Selve nøkkelen er en liten chip, 
som han har fått operert inn 

i hånda. Når han skal starte, 
holder han bare hånda bort til 
sensoren som ligger under setet. 
Helt enkelt var det ikke å få noen 
til å gjøre dette, men ved hjelp 
av en kompis som er lege og 
litt intens overtalelse, gikk det 
til slutt. Vanligvis pleier folk å sy 
chippen inn i hansken sin. Morten 
dro den litt lenger enn som så. 
Han er nok den eneste med den 
løsninga.

Sølv og zirkoner
Salen er laga av Erik Eng, blant 
annet kjent for å ha sydd seter 
og lignende til Il Tempo Gigante. 
Han har også laget seg baksete 
til sykkelen, for den er registrert 
for to. Da åpner han to små lokk 
i bakskjermen, og fester både 
sete og fothvilere, som er laget i 

ett stykke. Han har også planer 
om å lage seg en bagasjebærer 
som funker på samme måte. 
Sykkelen har også litt uvanlige 
dekorasjoner. Morten allierte 
seg med en gravør som heter 
Siri Aukner som har gravert 
på emblemer i sølv han har 
bygd inn i overflata, og også på 
metalldetaljer på sykkelen. Han 
fikk også en ide om å pynte den 
med en diamant. Men da han 
begynte tok det litt av, og han 
endte med 190 zirkonsteiner 
som er plassert rundt om på 
sykkelen. 
- Det var nok på dette stadiet 
mange trodde det hadde klikka 
totalt, forteller han og ler.
Bakbremsen er på bakdrevet, 
noe Morten synes funker bra. 
Coilen er under setet i et eget 
rom. I frontspoileren ligger 
batteriet og sikringsboksen som 
er hovedbasen til el-anlegget på 
sykkelen. Veska han har fått laga 
under tanken er plassert der 
for å tette det åpne rommet 
mellom tanken og toppene og 
for å gi sykkelen et mer kompakt 
utseende.

Vil kjøre
Samlingen av pokaler han har 
fått for sykkelen begynner å bli 
ganske stor. Han har blant annet 
vært på Show & Shine på Hamar, 
Big Twin-treffet i Kristiansand, og 
to ganger på Oslo Motorshow. 
Og alle steder han har vært har 
han fått premier, bortsett fra i 
Tyskland. Men nå når han har 
fått skilter på sykkelen, kjenner 
han at han er litt ferdig med 
utstillinger. Nå vil Morten kjøre. 
- Jeg bygde ikke denne sykkelen 
for å vise den frem til andre eller 
for å dra på utstillinger. Jeg bygde 
den for meg selv, forteller han.
Valget av fargen hvit var for 

å gjøre noe annet enn alle 
andre, og det må vi vel si han 
har klart. Da vi møtte Morten 
i august hadde han logget 350 
mil på sykkelen etter at han 
fikk skilter på den. Før det ble 
det vel i overkant av 100 mil 
med prøveskilter. Og etter å ha 
kjørt litt med den er han meget 
fornøyd. Alt funker, og sykkelen 
er utrolig god å kjøre, kan han 
fortelle. Helga etter vi møtte 
Morten dro han til Trollrallyet i 
Fyresdal. 

Mye oppmerksomhet
En sykkel som dette får mye 
oppmerksomhet, og alle skal ta 
bilder av seg ved sykkelen. Mens 
vi satt på Frognerseteren måtte 
vi jage flere som skulle holde i 
styret og posere foran sykkelen. 
- Det er greit at de tar bilder, 
men de kan holde fingrene unna. 
Jeg har begynt å legge hjelmen 
på setet når jeg setter den fra 
meg, da slipper jeg i alle fall at de 
setter seg på den, forteller han. 
Vi foreslår et stort skilt hvor det 
står: se med øynene, ikke med 
fingrene, alternativt selvskudd. 
Å fingre på andres sykler er 
ikke greit. Vi ønsker Morten 
lykke til videre med Cobran, et 
smykke og et kunststykke av en 
motorsykkel.

25

Maffig med 300 bakhjul og 
ledlys i bakskjemen.

Morten opererte likegodt 
nøkkelen inn i hånda.
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Pokalsamlinga.

Tenningssensor.
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Snasne speil.

Tekniske detaljer:
Eier: Morten Lund
Bygd av: Morten Lund
Årsmodell: 2017
Type: Cobran Chopper
Motor: Revtech 125 cui
Gearkasse: Revtech 6 trinns 
Primær: Primo Brute 3 ”
Forgasser: Mikuni 45
Tenning: Revtech elektronisk

Eksosanlegg: Hjemmelaget
Clutch: Hydraulisk, Primo Brute
Ramme: Redneck Rocket
Krone: Redneck Rocket
Gaffel: Redneck Rocket springer
Styre: Hjemmelaget
Dekk foran: 90/21 Avon Cobra
Dekk bak: 300/35/18 Avon Cobra
Forskjerm: Hjemmelaget
Bakskjerm: Hjemmelaget i to lag.

Lykt foran: Arlen Ness lyktehus med LED 
innmat. 
Lykt bak: Radiantz LED lighting Inc.
Bremser foran: 4 stemplers HHI
Bremser bak: 4stemplers HHI
Tank: Redneck Rocket modifisert av eier
Lakk: Quinton Stansfield
Sal/veske under tank: Erik Eng
Gravering: Siri Aukner
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Vi var fire damer som kjørte 
sammen, og allerede klokka halv 
elleve på formiddagen var vi klare 
til avreise fra mine gode venner 
Tina og Jampes plass like utenfor 
Nurmajärvi. Vi hadde cirka to 
timer kjøring til treffet, og vi 
prøvde å unngå motorveier på 
turen opp. Været var bra, veiene 
fine, vi stoppa og koste oss med 
litt mat og alt var bare trivsel. 
Like utenfor Tammerfors var vi 
også innom den Lokale H-D-
dealeren, og besøkte Mr. Moore, 
en tidligere chopperbygger som 
er blitt H-D forhandler. Det ble 
også tatt noen bilder og laget 
et reportasje derfra. Følg med i 
neste nr. av News.

Norsk deltakelse
Stedet treffet ble arrangert lå 
ved en liten innsjø, og besto av 
flere bygninger som var bundet 

sammen med et virvar av broer 
og ganger, og selvfølgelig en 
vedfyrt sauna nede ved vannet. 
Her kunne du bo både på 
hotellrom eller i leilighet. Men 
vi vanlige dødelige gjorde som 
vi pleier. Vi slo opp teltet, og 
laga oss en hyggelig leir, hvor 
det ble jugd mye både på finsk, 
norsk og engelsk gjennom helga. 
For jeg var nok ikke den eneste 
nordmannen som hadde funnet 
veien hit. Den første jeg traff da 
vi ankom var H-DOCN medlem 
og tidligere president Steinar 
Settemsdal fra Tromsø. Han 
kjørte bil og var bare innom på 
besøk og dro videre på ferietur 
med familien. To telt bortenfor 
oss hadde Knut, som er medlem 
i H-D garasjen, og hans bedre 
halvdel June fra Tromsø slått 
leir.  Så med meg, min turkompis 
og redaktørassistent Tina, 

opprinnelig fra Alta men som nå 
bor i Finland, var vi fire norske 
på treffet.

Canned Heat på scenen
Hotellet hadde også en spa-
avdeling, som ble testet og funnet 
godkjent. Her var der også 
sauna og et boblebad i friluft, 
der man kunne svømme fra 
bassenget inne og ut i boblebadet 
gjennom en liten kanal. Festen 
foregikk i et sirkustelt, og det 
store trekkplasteret på scenen 
var Canned Heat. De spilte på 
fredag og de leverte virkelig 
varene. Det var til sammen åtte 
band på scenen gjennom helga. 
Nede ved sirkusteltet var det 
diverse boder og restauranter, 
hvor man fikk kjøpt både vått 
og tørt. Fredagens middag ble 
noen helstekte sprø småfisk, og 
en porsjon chips til. Merkelig 

treffmat, men det smakte faktisk 
ikke så verst. I tillegg hadde også 
restaurantene inne på hotellet 
forskjellig mat, og barene inne 
hadde godt besøk, særlig etter 
at bandene i teltet ga seg for 
kvelden. 

Årsmøte og kortesje
De hadde også en handlegate 
på treffet, og det var rikelig med 
toaletter både ute og inne. Dusje 
kunne man gjøre i spaavdelingen, 
og her kom du gratis inn med 
armbånd fra treffet. Lørdag var 
det årsmøte, og den sittende 
presidenten Sakari Rantanen, 
best kjent som Sakke, som nå er 
den nye sekretæren i FH-DCE, 
inviterte meg på møtet. Men med 
tanke på mine finskkunnskaper 
takket jeg høflig nei, jeg hadde 
vel ikke fått så mye vettugt ut av 
det møtet. Ny president ble ikke 

Litt utpå sommeren ble det en impulstur til Finland, for å besøke mine finske venner. 
Og da passa det jo bra å få med seg finnenes International Rally som ble arrangert 
andre helga i juli i Ikaalinen like utenfor Tammerfors.

Tekst/foto: Elin Bakk
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overraskende Mika Saloranta, 
og vi gratulerer så masse. Neste 
post på programmet lørdag var 
kortesjekjøringa, og hele 261 
deltakere i kortesjen var ganske 
imponerende. 
- Jeg synes det er godt gjort 
med så mange edru finner på 
et treff, kom det tørt fra Knut 
fra H-D garasjen da han hørte 
deltakerantallet. 
Knut fikk forøvrig premien for 
lengst kjørte, og vi gratulerer 
så mye. Det var rundt 2900 
deltakere på treffet, noe som 
også er ganske imponerende, 
siden den finske klubben har 
rundt 6000 medlemmer. Det vil 
si at halvparten av medlemmene 
møtte opp på hovedtreffet.

Leker og båt med sauna
Leker var det også, og her var 
noe av aktivitetene slowrace 

på trampsykkel og selvfølgelig 
skigåing med tomannsski. Det 
er alltid artig å se på når andre 
tryner, så lekene trakk en bra 
antall publikum. Det var også 
mulighet for en båttur på den 
lille innsjøen ved treffplassen. 
Og dette var jo i Finland, så det 
var så klart en sauna på båten. 
Jeg og min assistent Tina hadde 
en seriøs plan om å få med oss 
dette, men tiden strakk rett og 
slett ikke til. Man skal jo snakke 
med folk, og Tina kjenner mange, 
så en strekning som vanligvis 
tok ti minutter å gå, tok fort 
både en og to timer, når vi skulle 
hilse på alle hun kjente. Og den 
norske redaktøren ble behørig 
presentert for alle. Hyggelig. Alle 
skulle hatt sin egen lokalkjente 
assistent og tolk når man er på 
treff i utlandet. 

Bursdagsfeiring
Vi ble også invitert i bursdag. 
Juha Liesilinna, (etternavnet betyr 
faktisk komfyrslott på norsk) har 
bursdag når treffet arrangeres, 
og det er blitt en tradisjon at 
han byr på bursdagskake hvert 
år. Dette er bløtkake med krem 
og jordbær, dynket med Jaloviina, 
som han pynter på treffet og 
serverer fra sykkelen sin. Jaloviina 
er finsk sprittype som er laget 
av korn og deretter fortynnet 
med importert trestjerners 
konjakk. Det tilsettes deretter 
litt sukker for å mykne smaken 
og for at den skal få en dypere 
farge. Produksjon av Jaloviina 
startet i 1932, umiddelbart etter 
at forbudstiden opphørte, og det 
selges omtrent en halv million 
flasker i året. Selv er jeg ikke 
så begeistret for Jaloviina, men 
i bløtkake funker den i alle fall 

fjell. For kaka var knallgod. Til 
gjengjeld sang Tina og jeg burs-
dagssangen på norsk med både 
hopp og sprett og spring, noe 
som førte til at vi kom helt først 
i kakekøen. 

Velarrangert treff
Etter uka i Finland hadde jeg fått 
utvidet mitt finske vokabular med 
to nye ord. Og min læremester 
var min assistent Tina. Toimittaia 
betyr redaktør, og hyvä assistenti 
betyr bra assistent. Alt i alt sitter 
jeg igjen bare med godord etter 
det finske hovedtreffet. Det var 
bra arrangert, stedet var flott, og 
finnene er et fantastisk hyggelig 
folk. Anbefaler å ta en tur til 
finnenes International Rally, om 
du har tenkt deg til Finland på 
to hjul.

Skikamp.

Småfisk til middag.

Slowrace.

Nice.
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Canned Heat på scenen.

Minna har bygd sin egen kule sykkel. Tøff dame.

Ettermiddagsunderholdning på terassen.

Vi ble godt tatt vare på. Treffassistent Tina i midten.

Fra teltleiren. Handlegata.
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To hyggelige finer som grilla seg 
middag og som gjerne ville i Harley 
News

Foringstid. Hotellets båt hadde sauna på taket.

Koser seg på treff. June og Lars fra Tromsø. Har du en god kompis og en vond 
rygg kan det vanke litt massasje.

Den finske redaktøren Ritta (til 
høyre) var på plass. Livlig i sirkusteltet.Kul bobber.



kr. 177,- kr. 218,-kr. 229,-

kr. 458,-kr. 239,- kr. 239,-

NYHET!

kr. 439,-

kr. 148,- kr. 495,-
Nr. 4 - 201732



kr. 198,- kr. 198,-

kr. 295,-

kr. 745,-

kr. 448,- kr. 427,-kr. 590,-kr. 495,-

kr. 877,- kr. 229,- kr. 995,-

www.h-docn.no

33



Nr. 4 - 201734

Men jeg viste ikke hvor jeg skulle 
dra, så Facebook ble min redning 
. Jeg la ut en melding der jeg 
spurte mine venner hvor i Norge 
det var fint å dra på tur? Jeg fikk 
mange gode forslag, og jeg havnet 
på forslaget fra Terje Randem 
fra Horten MC. Hans anbefaling 
inneholdt spektakulær natur og 
flotte veiopplevelser på tre dager. 
Men jeg hadde også veldig lyst 
til og besøke Tornados MC på 
Kyrksæterøra, så jeg sendte en 
melding via Messenger til Bjørn 
Mellemsæther, om det var  noen 
folk på klubben hans på tirsdag?

Møtte regnet
Det var bare å komme fikk jeg 
beskjed om, og glad for det la jeg 

ut på tur tirsdags formiddag. Jeg 
skulle egentlig ha reist tidligere 
på dagen, men ble litt forsinka av 
den norske ventemodellen. Jeg 
måtte levere noe papirer til NAV, 
og det var ikke gjort på en to tre. 
Jeg fikk etter mye om og men 
begynt på turen og jeg hadde 
første etappe over Elverum for å 
begynne med flotte motorsykkel 
veier, og jeg hadde ikke før 
passert den store sølvelgen i 
Stor-Elvdal, før himmelen åpnet 
seg og jeg havnet i et uhorvelig 
regnvær. Men heldigvis hadde jeg 
regndressen liggende klar øverst 
på oppakningen, man er jo tross 
alt på tur i Norge, og kan vel ikke 
vente noe annet. 
Veien videre gikk om Oppdal, og 

der tok jeg av mot Kristiansund 
og Kyrksæterøra gjennom 
flotte bygder, for å få med meg 
så mye av kysten det lot seg 
gjøre. Underveis fikk jeg noen 
meldinger fra Bjørn, der han 
lurte på hvor jeg var i lendet. Jeg 
svarte at det var vanskelig og si, 
siden jeg måtte ha en del stopp 
på veien for å ta bilder og at det 
høljet ned i perioder.

Innhentet
For et landskap og for en natur 
jeg fikk se på veien oppover 

til Kyrksæterøra. Jeg var så 
overveldet av den flotte naturen, 
at jeg overhodet ikke så at jeg 
ble vinket på utenfor Tornados 
MC sine lokaler som ligger 
fint til ved et vann like utenfor 
Kyrksæterøra og jeg kjørte 
elegant forbi. Etter ei stund ble 
jeg innhentet av folka der, som 
kom etter meg med bil og fikk 
vinket meg inn til siden av veien. 
De kunne fortelle meg at jeg 
hadde reist cirka 4 kilometer 
forbi klubben. Litt flaut var 
det når jeg ble henta som en 

Jeg satt på flyet hjem fra Korfu etter 
ha vært på ferie i mitt andre hjemland 
Hellas. Og siden kona skulle være igjen 
der noen dager, bestemte jeg meg for og 
ta meg en rundtur i Norge, i Reklamen for 
Freia melkesjokolade sitt landskap.

Tekst/foto: Georg Tselentis

Fjord og fjell, vakkert.

Atlanterhavsveien.



liten unge, men jeg var glad for 
omsider å være framme.

Flott klubbhus
I klubbhuset ble jeg oppvartet 
med mat og øl, en herlig 
velkomst. Etterpå ble jeg 
tatt med på en omvisning av 
klubbhuset og de har litt av noen 
lokaler. Stor festsal, oppholdsrom, 
kjøkken og et stort verksted. 
Men det ble tidlig til sengs, 
siden jeg skulle videre neste 
dag. Dagen etter fikk jeg greie 
på at jeg skulle få følge et godt 
stykke nedover på veien mot 
Atlanterhavsveien av Bjørn og 
flere av medlemmene i klubben. 
Noe jeg syntes var veldig stas. 
Vi måtte stoppe på en fantastisk 
utsiktsplass og se på utsikten 
over hjembygda til redaktør Elin, 
som heter Årvågsfjord. Hun har 
vokst opp på en vakker plass 
med vanvittig flott natur. 

Bomavgift for mc
Men jeg måtte komme meg 
videre, og noen av karene som 
fulgte meg takket for seg og 
ønsket meg god tur videre, 
mens Bjørn og Knusse, som 
kjører en flott indianer, fulgte 
meg videre til fergeleiet i Seivika. 
Der takket også Knusse for seg 
og snudde hjemover, og ønsket 
meg og Bjørn god tur videre 
med ferga over fjorden. Bjørn 
fulgte så meg videre til den 
første tunnelen som går over til 
Atlanterhavsveien. Han fortalte 
meg at på den andre siden er 
det en bom som jeg må betale 
for å passere. Hva? Betale? Jeg 
ble svært overrasket og skjønte 

ikke helt hva han mente, da 
jeg overhodet ikke har hørt at 
motorsyklister må betale på 
bomveier Norge. Men jo, sånn 
er det bare, kunne han fortelle 
meg, før vi tok avskjed og ønsket 
hverandre en riktig god tur og en 
fortsatt god mc-sesong videre.

Atlanterhavsveien og 
Trollstigen
Dermed skar jeg gjennom 
tunnelen og ut til bommen hvor 
jeg måtte betale 40 kroner for å 
passere. Jeg syntes det var helt 
uhørt, men sånn er det når veier 
blir bygd og penger skal tilbake til 
staten. Men jeg fikk meg i alle fall 
en superherlig dag på sykkelen. 
Sola skinte fra blå himmel da jeg 
kjørte over den spektakulære 
Atlanterhavsveien. På Åndalsnes 
stoppet jeg innom den lokale 
supern for bunkre meg noen 
Mythos for å ha på campen til 
kvelden. Og så bar det videre 
over Trollstigen, hvor jeg fikk 
kjenne både på kjøreferdighetene 
og høydeskrekken min. Jeg ble 
litt bekymret da jeg møtte store 
lange turistbusser som snirklet 
seg nedover, når jeg skulle 
oppover den smale svingete 
veien. 
Det var mange bratte og skarpe 
svinger, men det gikk bra og 
jeg kom meg helskinnet opp på 
turistplatået, hvor jeg tok meg 
en liten pause og en røyk for og 
titte nedover Trollstigen. Det går 
ikke an å ikke la seg imponere 
av den fantastiske og rå naturen 
Norge, og spesielt Vestlandet 
består av. Videre kjørte jeg 
nedover mot Valldal hvor jeg 

fant meg en camping for natten. 
Jeg følte at jeg hadde kjørt nok 
for i dag og måtte fordøye alle 
inntrykkene jeg hadde fått i 
løpet av dagen. Det blir mye 
overveldende natur på en sånn 
tur.

Gudbrandsjuvet og 
Valdresflye
Dagen etter kjørte jeg også opp 
til Gudbrandsjuvet for å ta en 
titt. Måtte jo få med meg det 
og når jeg først var turist langs 
norske veier. Etter det  kjørte jeg 
nedover til Valldal, via Geiranger, 
Strynefjellet og videre til Lom 
og over Valdresflye. Det ble jeg 
anbefalt å gjøre, men det ga meg 
ikke så mye, siden jeg hadde et 
helsikes regnvær og tåke tjukk 
som grøt over hele fjellet. Det 

var så ille at det nesten var 
uforsvarlig og kjøre mc der. Men 
jeg fikk øye på et hotell med 
en kafeteria som var åpen, så 
jeg stoppet der og tok meg en 
pause til det verste regnet ga 
seg. Det gikk i 40 og maks 60 
km/t over fjellet. Jeg holdt på å 
krasje et par ganger, da jeg hadde 
store problemer med sikten. 
Etterhvert forsvant tåka heldigvis. 
Nedover mot lavlandet og Oslo 
igjen skiftet det med regn og sol, 
sol og regn om hverandre. Det 
manglet bare at det skulle snø 
også.
Det ble cirka 1500 km på tre 
dager, med utrolig mange flotte 
naturopplevelser. Jeg skjønner 
nå hvorfor Freia melkesjokolade 
kaller seg for et lite stykke 
Norge.
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Mot Trollstigen 
og Gerianger.

Bjørn utenfor klubbhuset til 
Tornados MC.

Min trofaste sliter.



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 slip-
per 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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Fin Rod i Lom.

Gudbrandsjuvet.

Geiranger.

Klubbhuset.

Trollstigen.
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ENDELIG ER DE NYE MODELLENE HER
STIKK INNOM BUTIKKEN OG SNAKK MED OSS OM DIN NESTE SYKKEL.
DU KAN SE ALLE DE NYE MODELLENE PÅ HD-TRONDHEIM.NO. HARLEY-DAVIDSON® TRONDHEIM

SLUPPENVEIEN 11, 7037 TRONDHEIM - WWW.HD-TRONDHEIM.NO

VELKOMMEN TIL DEN NESTE
CUSTOM-REVOLUSJONEN
DeN STØrSTe OppGraDerINGeN NOeN SINNe

Verve-
konkurranse

Verv nye medlemmer 
og få fine premier

1 medlem - 2 Flax lodd 
3 medlemmer - 2 Flax lodd og t-skjorte
5 medlemmer - 5 Flax lodd og t-skjorte

10 medlemmer - 10 Flax lodd og t-skjorte
15 medlemmer - Go Pro camera og t-skjorte

Send en mail til medlemskontoret@h-docn.no 
når du har vervet noen så vi har kontroll 

over de som skal ha premier.
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Klubben teller nå sju medlemmer, en 
prospekt og to hang. Det er nå rundt 
fire år siden gutta begynte å snakke om 
å starte klubb, og for ett og et halvt 
år siden hadde de sitt Coloursparty 
i sine nye lokaler, etter å ha gått som 
«stripeklubb» i to år. Lokalene de leier 
ligger i en låve utenfor Gjerdrum i 
Akershus og er på 200 kvadratmeter. 
Da de startet oppussinga var det bare 
fire nakne betongvegger. Alt av strøm, 
røropplegg, tømring og innredning har 
de gjort selv. Imponerende jobb synes 
vi.

Flytter ut sykler
Resultatet er et hyggelig klubblokale, 
og når de har fest, flytter de ut alt av 
sykler og verktøy, for å utnytte plassen 
i lokalene. På festen i vår var det rundt 
300 personer innom, inklusive band, 
damene deres og klubbens medlemmer. 
De får også hjelp til barbetjening av 
andre kjentfolk som gjerne stiller opp 
og hjelper til. 
Bak baren var det hektisk, for gjestene 
var tørste, og på dansegulvet fikk folket 
fart på dansefoten. Det var bandet The 
Daltons som sto på scenen, og de lagde 

god stemning. Ute hadde de oppvarmet 
røykeplass under tak, noe som er blitt 
mer og mer vanlig på bikerfestene 
rundt omkring.

Sigarføring
Det var rift om parkeringsplassene 
utenfor, men vi fikk da lurt fra oss bilen 
borte ved veien. I døra sto unge herr 
Bogstad, som er klubbens president, og 
hans faderlige opphav med hver sin fete 
sigar, og her ble alle ønsket hjertelig 

velkommen. Mange østlandsklubber 
hadde tatt turen denne kvelden. The 
Sons er flinke til å dra på besøk til 
andre klubber, og dette betaler seg godt 
i gjenbesøk. 

Holder med mc-interesse
Klubben startet som sønner av bikere, 
derav navnet, men det er ikke noe krav 
at du skal ha en far/mor som er biker 
for å bli medlem.
- Det holder at du har interessen, og du 
bør ikke være født tidligere enn i 1984, 
forteller president Robin Bogstad. 
Klubbens yngste medlem per i dag er 
20 år, og den eldste er 28. Selv takket 
vi for oss i rimelig tid, men festen 
fortsatte ut i de små timer. Vi fikk lurt 
oss ut av rekka av biler uten noen 
tildragelser av noe slag. Takk for oss. Vi 
kommer garantert tilbake.

Tidlig i vår hadde The Sons MC sin fest, og vi tok 
en tur opp på gården utenfor Gjerdrum hvor de 
har innredet sitt nye klubbhus i en låvebygning. 
Folket møtte opp, og det ble etter hvert stinn 
brakke og god stemning. 

Tekst/foto: Elin Bakk

Vingtorgutta koser seg.

The Sons MC. Foto; Iselin Ringdal.
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Blide karer.

Langejørn skrur på sjarmen som vanlig.

Smalltalk ved inngangen.

Danseløver.
The Daltons sørget for liv på 
dansegulvet.. Dopynt og telys.

Dameprat og en skål.

Totninger på tur.

Løser verdensproblemer.



B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)
Navn Hvor Tlf.
Jens Annfinsen                   Finnmark                                           91611334

Roger Winther Finnsnes.   90957028

Laila Helnes  Troms                                                90916618

Bård «Skalle» Markussen                           Troms                                               47331080

Roger Winter  Midt Troms 90957028

Erling «Bille» Berntsen                               Salten                                                90520050

Knut Are Isaksen                                   Nordland / SørTroms                     97135109

Jostein Mo Andersen                            Helgeland                                         90953289

Cato Andreassen                                    Mosjøen                                          45993844 / 41423728

Per Ole Tranås                                     Namsos / NordTrøndelag             91385007

Aage Eriksen                                        NordTrøndelag                               95869200

Øystein Aa                                            Trondheim / SørTrøndelag           99604315

Øystein Næss                                       Trondheim / SørTrøndelag           48286890

Åge Stavsøyen                                       Trondheim / Melhus                      90672007

Jan Kjetil Volden                                    Molde / Kristiansund                     97976060

Jan Nerland                                          Molde / Møre & Romsda               97738705

Arild Kleppe                                          Molde / Møre & Romsdal             41533456

Tor Arild Malin Sunnmøre, Vestnes 91381247

Vegard Glomstad                                 Dombås / Åndalsnes                      92227294

Eva Sætre Ålesundsområdet 91331301

Stallar Mc, Geir Ertesvåg Søre Sunnmøre 95906884

Magne «Aron» Bakk                              NordMøre / SørTrøndelag             90772887

Marianne Lundstrøm                           Melhus / Dombås                            98871228

Kjell Arne Vole                                     Lom / Fjellstrøka rundt                   41260774

Hans Arild Kalleberg                               Vestfold                                           95199230

Ronald Storenes                                 Grimstad                                         97514160

Thomas Lindal                                      Flisaområdet                                  48029529

Stig Jensen                                              Bergen / Hordaland                      91857115

Olav Tveranger                                     Florø / Sogn & Fjordane                45968139

Elin Bakk                                             Elverum / Hedmark                        91384050

Gard Solberg  Oslo/Akershus  40873442

Vidar Opheim                                  Akershus                                           97073804

Kennet K. Kraus                              Østfold                                              92884928

Bjørn Bjørnsen                             E18 Telemark/ Langsundferga             91369949 / 91740902

Geir Mathisen                              Røros / Singsås                               90979420

Villy Stølen                                            Bergen /Voss/Hardanger                        93021814        
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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.
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Buckleys Pub arrangementer 
av Oslo Bluesklubb, 
Lille Grensen 7
0159 Oslo
941 45 461
Viser du frem medlemskortet får du  
komme inn til medlemspris.

Sandmoen kro
Sandmoflata 3 – 7093 Tiller
Telefon: 72 59 61 80 / 
97 78 88 31
www.sandmoenkro.no
25 % på all mat, drikke kommer 
utenom.

Jegard Handel AS
Jernvare
Ensjøveien 5
0655 Oslo
Tlf 417 35 000
www.jegard.no
10 – 40 % på diverse varer, gjelder 
kun i butikk.

Yonas Pizzeria og Catering
Samuel Arnesens gate 10
9008 Tromsø
Tlf: 77 66 66 66
15 % rabatt på Tromsøs beste pizza 
ved å vise medlemskort.

Bestgrillen AS 
Orkdalsveien 630
7320 @Fannrem
Tlf: 72 48 13 60
15% rabatt på ved fremvisning av 
medlemskort. Med i rabatten er 
også gratis kaffe på bensinstasjonen.

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

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

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

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

Actic Holmlia
Holmen Sentervei 34 1255 Oslo
Tlf 22 62 06 80 Actic.no
Medlemmer får 15% rabatt 
på treningsmedlemskap + fri 
innmelding.

Skogrand Camping
Lernesstranda 7
7200 Kyrksæterøra
Tlf: 72 45 14 62
10 % rabatt på overnatting ved 
fremvisning av medlemskort.

Hellins Frisørteam
Øragata 11
7200 Kyrksæterøra
Tlf: 42 45 24 70
20 % rabatt på hårklipp.

Bakk Industrier AS
Myrhaugen
7200 Kyrksæterøløra
20 % rabatt på gassblåsing og 
montering av helicoil

Ringlis Dekksenter
Løkkenveien 260
7332 Løkken Verk
72 49 69 50
www.ringlisdekksenter.no
Har ekspertise på mc-omlegging og 
demontering/ montering på mc. 25 
% på dekk, omlegging og balansering.

Würth Norge
464 01 500
www.wuerth.no
20 – 50 % rabatt på verktøy, kjemi, 
elektronisk, skruer og diverse utstyr 
i butikker over hele landet.

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

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

ABRA AS, kulelagersenteret
Harald Hårfagres gate 7
7041 Trondheim
Tlf: 71 89 44 10
45 – 50 % rabatt avhengig av 
ordrens størrelse.

Vianor Steinkjer
Bogavegen 18
7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 13 00
Rabatt på dekk og slanger ved 
fremvisning av medlemskort.

Per Hagen AS, Bilrekvisita
Mjåvannsvegen 7
4628 Kristiansand
Tlf: 38 18 59 00
www.perhagen.no
15 % rabatt for H-DOCN-
medlemmer

Bikershop AS
Torbjørn Bratts veg 11
7032 Trondheim
Tlf: 473 49 404
www.biker-shop.no
10 % rabatt til H-DOCN 
medlemmer. Gjelder ikke Zodiak 
produkter.

TRB Cycles AS
Vektargata 5
7650 Verdal 
Tlf: 74 07 62 44
www.trb-cycles.no
10 % rabatt på nett og i butikken. 
Ved omfattende ombygging av H-D 
kan man få opp til 20 % rabatt.

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

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

NST Gardermoen AS
Nannestadvegen 456
2032 Maura
Tlf: 63 99 87 35
www.nstgardermoen.no
15 % rabatt for H-DOCN 
medlemmer mot fremvisning av 
medlemskort.
Gjelder vanlig sortiment, ved 
oppmøte i butikken.

Stjernegrillen Heimdal
Søbstadvegen 3
7088 Heimdal
Tlf: 72 84 59 21
10 % rabatt til H-DOCN 
medlemmer ved fremvisning av 
medlemskort.

Holme MC AS
Gamle Figgja 4
7712 Steinkjer 
Tlf 900 74 200
10 % rabatt ved alle typer klær og 
hansker, gjelder også på nett, mor 
fremvisning av medlemskort.

Nordic Choice Hotels
H-DOCN sine medlemmer oppnår 
20 % rabatt på overnatting på alle 
Choicehotellene i Norden. Ved 
bestilling henvis til avtalene med 
fritidsforeninger når du bestiller.

Fritid AS (på Jekta i Tromsø) 
på 10%. Gjelder hele butikken 
ved fremvisning av medlemsbevis. 
Karlsøyvegen 10
9015 Tromsø - Tlf: 77686485
www.jobbogfritid.no

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

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

Rabatt på overnatting hos: Hotel & 
Gasthof, “Zum Storch”, Markplatz 
20, D-96132 Schlusselfeld. De har 
skreddersydde turer for mc, som de 
har utarbeidet og samlet i en perm. 
Det er sikker parkering i garasje for 
opp til 30 sykler. 10 %  rabatt mot 
fremvisning av gyldig medlemskort.
Hjemmeside: www.hotel-storch.de

Bilxtra Orkanger
15% rabatt på vårt MC-sortiment 
ved framvisning av medlemskort. Vi 
har merker som Schuberth, Shoei, 
HJC, Oxford, motul og Hiflo filters 
for å nevne noen.

East County Motors 
10% H-DOCN-rabatt på deler og 
utstyr fra våre Europeiske etter-
markeds-leverandører
Jarenstranda 11, 2750 GRAN
Tel. +47 61 42 13 40
WWW.EASTCOUNTY.NO

RS Motor
& Marine

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

Aut. MC-verksted.

M
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Fiskarstrandvegen 125,
6035 Fiskarstrand

Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20

E-post: rsmotor@mimer.no



Så var vi her igjen da, tiden 
flyr og man kjenner et snev av 
høst i luften. Men ikke for det, 
sensommeren kan by på mange 
fantastiske  turer. Etter en god 
og travel start på sesongens med 
Europatur og mange fantastiske 
mil på sykkelen, har det etter 
det blitt lite kjøring alt i alt. Ny 
leilighet og ny jobb tar mye av 
tiden. Men nå er man flyttet inn 
og ting roer seg nok litt.

Vi hadde  det internasjonale 
treffet vårt også i år på Tretten, 
og vi turte ikke håpe på like 
mange gjester som på jubileet 
i fjor. Men folk kom og hygget 
seg, og vi ble 140 deltakere som 
hadde en kjempe helg sammen. 
Ellers har vi hatt RTTAF, denne 
gangen på ny treffplass, men alt 
sto til forventningene og det ble 
en minnerik helg.

Når dette leses har jeg vært både 
i Skatvika og Åsen på Final Run, 

og en oppdatering derifra får 
dere neste gang. Utover dette 
jobbes det med Nordic Run 
2018, en spennende rute som 
inneholder sju dager på Island. 
Norge har fått tildelt fire dager 
og det må jobbes litt med hvor vi 
skal kjøre, i forhold til hvor det 
starter i de andre landene. Men 
planen er fra Norge til Sverige og 
videre til Finland der avslutningen 
er.
Det vil komme mer om dette 
etter vi har vært på europeisk 
møte og vi nordiske får diskutert 
litt mer. Europeisk presidentmøte 
er i Athen 3. -5. november. 

Etter det er det vel bare og 
komme i gang med planlegging av 
treffene for neste år og alt det 
andre som skal planlegges. Kjør 
vakkert så sees vi plutselig.
Itj fårrå nålles…

Vidar
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Da er sesongen på hell, 
og for noen av oss, over 
for denne gang.  Det som 
i skrivende stund gjenstår 
er Skatviktreffet på Senja 
og Final Run i Åsen hos 
Spiders MC. Har ikke 
truffet så mange av DK-
ene i sommer, men ser 
jo på facebook og andre 
sosiale medier at noen 
er veldig aktive og det 
er bra. Regner med å 
treffe ”Bukkesjegg”  og 
selvfølgelig Laila i Skatvik. 
Her nord har det vært 
best forhold for kjøring 
siste del av sommeren og 
for oss med sein ferie har 
dette passet utmerket.

Det er nå etter hvert tiden 
for pleie, vedlikehold og 
kanskje noen justeringer 
på sykkelen. Selv har jeg 
planer om å senke den, 
men dette virker vanskelig 
å få til på denne modellen. 
Har akkurat hatt en 
hyggelig samtale med Tom 
på East County Motors, 
som har undersøkt litt for 
meg. Han har sågar vært i 
kontakt med produsent i 
USA, her snakker vi service 

så det holder. Men også de 
sier det blir vanskelig. Jeg 
tenker at jeg lar noen av de 
lokale heltene legge hodet 
i bløt for å se hva som kan 
gjøres her.  

Da ønsker jeg alle 
bikere en vakker høst og 
oppfordrer alle til å stikke 
innom de lokale klubbene 
å ta en kopp kaffe. Det 
er alltid særdeles hyggelig 
og man knytter fort nye 
kontakter. Spesielt hvis 
en er litt ny i miljøet, kan 
dette være en fin måte å bli 
kjent på og få informasjon 
om hva som skjer rundt 
omkring. 
Det sosiale i mc-miljøet 
er unikt mener jeg og 
hvis man ellers et en 
real person er man alltid 
hjertelig velkommen.

”It takes more than going 
down to the video store 
and renting ”Easy Rider” to 
be a rebel.”
Dennis Hopper

Høst hilsen fra Nina
DK-sjef
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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

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

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane, 
Hordaland

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

CHRISTIAN HAMSUND
chamsund@online.no
Mob: 91798781

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

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

Hei folkens.
Da var det nytt  blad, og vi er allerede 
på full fart inn i høstmånedene. Ja det 
er ganske så vemodig og  igjen sitter 
man å lurer på hvor sommeren blei av.
Men fortvil ikke, det er nok mange 
flotte høstfester rundt om i landet, 
så heldigvis er det masse muligheter 
til å omgås alle de kjekke mc folkene 
rundt om, selv om syklene er parkert. 
Har ikke fått noe tilbakemeldinger 
fra klubbene i mitt distrikt om når de 
eventuelt skal ha høstfest, så det hadde 
vært utrolig fint om dere kunne sende 
meg en liten melding på det. Så kan 
vi i alle fall få publisert noe på FB-sida, 
siden noen har fester allerede før det 
kommer nytt blad.
Ellers jobbes det for tiden med 
H-DOCN-turen til Skatvika, noe vi 
gleder oss veldig til. Vi er så utrulig 
takknemlige for at så mange velger å ta 
turen dit. Og med alle de hyggelig og 
gode tilbakemeldingene vi får, gir det 
oss guts til å fortsette.
Så da venter jeg på tilbakemeldinger 
fra dere om fester o.l i høst/vinter. 
Kaffekvelder osv.
Så ses vi plutselig… 
Laila

Heisan folkens og god høst.
I skrivende stund sitter jeg på hytta 
og kalenderen sier at vi nærmer oss 
midten av august. Regnet bøtter ned 
som det aldri har gjort før, men det 
holder den jævla myggen borte, som 
i år har vært helt ekstrem her oppe. 
Myggen har i år vært så stor at her 
snakker vi ikke om stikk når den setter 
seg. Det er rett og slett blodoverføring. 
Men vi har overlevd det også.
Sesongen min så litt mørk ut til å 
begynne med, siden mitt sykkelprosjekt 
står på vent. Men lysten på å kjøre 
sykkel tok over og jeg kjøpte meg en 
gammel Electra. En knall tursykkel, så 
det er blitt noen mil i området på den.
Og nå er det bare et par uker igjen 
til jeg setter kursen ned til Senja og 
Skatvika der det arrangeres en sosial 
mc -happening i regi av H-DOCN. I 
år er det 5-årsjubileum og dette blir 
min første tur nedover dit. Jeg gleder 
meg stort til dette og håper at været 

er med oss, men tror nok at vi skal få 
det trivelig uansett. Regner med det 
kommer både bilder og kanskje en 
liten reportasje i neste nummer. 
Ellers blir det nok innvielsesfest i 
nyoppstartede Hammerfest MC her i 
Hammerfest utover høsten. Vi jobber 
på spreng for å få i stand klubblokalene 
om dagen. Dette kommer jeg nok 
tilbake til senere utover. 
Og så håper jeg alle har hatt en super 
sommer og ønsker alle en riktig flott 
høst utover. Ta vare på hverandre selv 
etter at sykkelen er parkert. 
En skjeggete høsthilsen fra Bukkeskjegg 
i det høye nord. 

Det var det. Sesongen i vår del av 
landet nærmer seg slutten. Et av de 
sikreste tegn på at høsten er her, er 
det siste treffet i H-DOCN-regi for 
sesongen; Final run. Treffet er dessverre 
ferdig før bladet kommer dere i hende. 
Medarrangør i år er våre gode venner 
fra Åsen, eller nærmere bestemt 
Hopla; Spiders MC. Tiden er inne for å 
gjenoppta kaffetreff, mekkekvelder og 
barheng. Minner om at i umiddelbar 
nærhet til Trøndelagshovedstaden, 
Steinkjer, er det kaffe/vaffel-muligheter 
flere kvelder i uka. 
Spiders MC, onsdager fra 1800
Poltergeist MC, alle ettermiddager/
kvelder
Mamas Boys MC, onsdager fra 1800
Koffer itj MC, torsdager fra 1900
Inant MC, onsdager fra 1800
Giddy MC, onsdager fra 1800
Flere? Send meg ei melding på 
messenger.
Dersom du er kaffetørst, og ønsker 
noen å prate motorsykkel med på 
dagtid, finner du ofte likesinnede på 
Verdal båt, scooter og mc.
Det finnes også musikalske muligheter 
utover høsten. Hva med en tur på 
Oktoberrock 2017 i Orklahallen 20. 
- 22. oktober. Her river TNT, nok en 
gang, snerken av kaldgrauten. En annen 
mulighet er Høstrocken hos Snorre 
MC i Molde 27. - 29.oktober.
Selv om det nå blir mørkere for hver 
dag som går, vet vi at det etter hvert 
blir lysere igjen. Dersom du vurderer 
langtur sørover i Europa til sommeren, 
er det lurt å begynne planlegginga i 
god tid. Selv venta jeg litt for lenge 
med å bestille plass på Kielferga 
sist sommer. Det resulterte i en 
firedobling av prisen. Bestillinger bør 
være i boks senest til påske. Kanskje 
noen på østlandet kunne forsøke å 
forhandle fram bedre pris/betingelser 
for H-DOCN-medlemmer på disse 
båtene?
Vi råkes.
Anton

Hei!
Sommeren er litt på hell, og jeg føler 
at den har gått så alt for fort. Men jeg 
har fått kjørt en del sykkel i sommer 
og det er jeg glad for.
Familien min på to hjul har hatt en fin 
motorsykkelferie. Størstejenta på 17 
har kjørt selv på sin Honda CB 125f. 
Hun fikk til og med pris for fineste 
lettsykkel på motorsykkelens dag i 
Ålesund i mai. Gutten på 14 må nok 
vente et par år før han kan ta lappen 
på motorsykkel. Han gleder seg, og 
det er kjekt for oss voksne å se at 
ungdommen vår har interessen for 
motorsykkel. Turen gikk til Trondheim 
, Inderøya og sørover til Tretten før vi 
vendte hjemover igjen.
Treff ble det også. På Inderøya og 
Tretten i år.
Det er en del arrangementer framover 
nå som jeg kan tenke meg å få med 
meg.
10. juni arrangerte jeg « Torden 
mellom fjord og fjell» i regi av 
H-DOCN .En familievennlig dagstur 
med quiz og middagsstopp . Man 
kunne henge seg på der man ville. 
Tenker å gjøre det samme neste år. Ta 
gjerne kontakt om nettopp du vil være 
med neste år!!
Nå på høsten vil jeg få med meg 
Hagerocken til Shaking Brains, 
krabbefesten til Headstone, Lakeside 
run på Kyrkesæterøra og Høstfesten 
på Twin Riders. Jeg får se hva jeg får til.

Ellers må dere bare ta kontakt hvis det 
skjer noe spesielt i fylket.
Inger Eidheim

I skrivende stund har jeg nettopp 
pakket baggen for å kjøre nordover 
mot Trondheim. Været lover ikke bra, 
så har nettopp vært i Bergen by og 
kjøpt meg ny regndress. Bergen Bil 
og MC skole på Fjøsanger har meget 
gode priser.  Sprengstart MC er målet 

Heisan.
Ja så var det et nytt blad igjen da. Når 
dette skrives er høstværet begynt 
å gjøre seg gjeldende for alvor her 
på Helgeland. Flott himmel med 
sol og skyfri himmel, avløses i neste 
øyeblikk av stormende regnbyger 
og vanndammer på størrelse med 
Mjøsa. Ja ja, det er vel bare å begynne 
å forberede seg på at sesongen 
ubønnhørlig går mot slutten. 

Men enn så lenge overlever man litt 
til, ved hjelp av ullundertøy, helhjelm 
og bunaden fra Helly Hansen. En ”ny” 
sykkel ble det også på undertegnede 
på tampen av sesongen, da motoren 
på chopperen fant det for godt å ta 
kvelden. Noe skal en jo ha å kjøre på, 
så da ble løsningen en flott 2007 Night 
Train. Da er vel sirkelen sluttet, siden 
jeg starta karrieren med en Softail. 
Ellers har det kun blitt sporadiske turer 
på sykkel i år på grunn av mye jobbing 
uti havet, men til neste år altså…

Ellers skjer det lite her i min sfære, så 
da er vel alt som det skal være?
Ha det fint der du er og ha en flott 
høst.

Jostein
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i første omgang. I Bergen begynner 
det nok å komme barheng invitasjoner 
etter hvert. Wino`s Crew MC Bergen 
er en av klubbene som er flinke til 
det, og nå har de fått nye lokaler i 
Arna. Husbandet til mange mc-folk, 
The Last Hippies, er for tiden ofte 
å finne på Madam Felle, hvis noen 
lurte. 7. oktober har Askøy MC 30 
års jubileum, og dette skal feires på 
Florvåg Kai.  Selv skal jeg delta på 
Las Vegas BikeFest, Daytona Beach 
Biketoberfest og HDC København 
sitt 10 års jubileum i oktober.  Andre 
helgen i november er det Old Timers 
MC sitt årlige Rullatorparty. 

Til slutt vil jeg sende en hilsen til alle 
i miljøet som har vert på sykehus og 
sliter med helsa. God bedring, å ta vare 
på hverandre.

Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik 

Da er det vel bare å si takk for 
sommeren for denne gang, og håpe på 
en lang og solfylt høst, hvor vi kan ta 
ut de siste mil denne sesongen. Her i 
sørvest vil vel ikke denne sommeren 
gå inn i rekken av de beste værmessig. 
Masse regn har gjort at det har blitt 
endel vendereis når doningen har vært 
tatt ut. Og det er blitt utallige turer 
til vinduet for å sjekke om skydekket 
stemmer med værmelding fra Yr og 
Storm. Men høsten er jo fargerik og 
mange flotte turer kan ligge fremfor 
oss på Harley enda. Never surrender...

For egen del har jeg heldigvis fått 
besøke mitt kjære Florida i sommer og 
kjørt min Harley som bor ”over there” 
i Daytona. Der er det herlige varme 
vinder både dag og kveld, og man kan 
besøke bikerbarer, dealere og ikke 
minst ta sykkelen til stranden. Daytona 
og Florida har utallige muligheter til å 
leve legenden, hver dag. Snart er det 
tid for 25th Biketober, og jeg håper jeg 
får mulighet til å ta turen da. Og jeg 
vil anbefale dere til å dra på Biketober 

, Bikeweek eller begge, om dere har 
sjansen. En ide er å kombinere dette 
med for eksempel Florida rundt.

Nyt høsten, ride on, enjoy Life…

Einar.

Hei.
Det er gøy å se at det rører seg 
ganske mye i vårt distrikt. Når dette 
skrives har Asator MC i Stavern 
nettopp avholdt sin sommerfest 
med bra musikk fra scenen og 
en herlig busstur i dobbeltdekker.  
Badebassenget ble også benyttet til 
å kjøle seg  ned, men detaljene lar vi 
være. Selv har klubben min arrangert 
Bike&Beach for 13. året på rad. Det 
er ekstra hyggelig å se at det fortsatt 
er mye folk som er med på å holde 
denne delen av mc-kulturen i gang. 
Det er fortsatt gøy på treff, blir bare 
litt mer sliten enn før. 

En annen del av kulturen er bygging 
og modifiseringer. Jeg har etter nøye 
vurderinger bestemt meg for å prøve 
sjøl. Har kjøpt meg en shovel og ei 
stivramme. Dette er et påbegynt 
prosjekt, som en kompis ikke fikk 
landa. Nå skal jeg gå løs på det. 
Fordelen med å være i en klubb, er 
at det er flere som har bygd sjøl og 
mange som kan bidra med råd og 
hjelp. Den som lever får se om det blir 
noe greie på det. Noe skal man jo ha å 
pusle med på klubben i vintermørket 
også.

Ta vare på hverandre og reis på besøk 
til en klubb nær deg i løpet av høst og 
vintermørket også.

Terje Randem  

Kalimera kei kallo finoporo bikers. Det 
blir på norsk: god morgen og en riktig 
god høst alle bikere? 
Ja høst, for det er jo det er når dere 
sitter med dette bladet. Naturen har 
skiftet farge og så smått begynt og kle 
seg i sine flotte høstfarger.

Som jeg fortalte i forrige nummer 
av News, var planen å sende hojen 
min med bil ned til Europa for og ha 
den med meg til Hellas, mitt andre 
hjemland, og deretter kjøre hjem 
igjen. Men det ble det ikke noe av da 
jeg var en tur innom Dr. Feelgood på 
ortopedisk avdeling på Rikshospitalet 
før jeg dro. Siden kroppen har vært 
kranglete, lurte legen på om jeg hadde 
en plan B igjennom Europa. Noe jeg 
ikke hadde. Så han sa at da dro jeg på 
eget ansvar. Turen hadde jeg planlagt 
ett år i forveien. Så det var tid for å 
la fornuften ta overhånd og lytte til 
Dr. Feelgood sine råd, og nok en gang 
sette meg på fly nedover. Men jeg fikk 
dratt på ett par treff der nede for det, 
siden jeg fikk låne gamle softailen til 
svigerbroderen.

Men en måned i varmen med 
egentrening nesten hver dag gjør 
susen, så på flyet hjemover satt jeg  
og tenkte på at det er veldig mange 
år siden jeg har kjørt på en ordentlig 
langtur i Norge. Som sagt som gjort, 
og etter å ha sovet litt,  sendte jeg 
en melding til Bjørn Mellemsæther, 
som er medlem av Tornados MC på 
Kyrksæterøra. Jeg fikk melding tilbake 
at det var bare å komme. Da jeg 
endelig ankom Kyrksæterøra ble det 
full oppvarting av både mat og øl, 
og en varm seng og sove i. Så tusen 
hjertelig takk for super oppvarting og 
husrom hos Tornados MC.

En så lenge, Live to ride, ride to live og 
kjør stil.  Så ses vi plutselig.

Georg.

Hei alle bikere.
Etter en heller bedrøvelig sommer, 
så har jeg i det minste fått med meg 
Dozer-treffet på Flisa, som forøvrig var 
vanvittig hyggelig, som vanlig . Vi har 
også gjennomført et vellykket Family 
Run på Finnskogen med fornøyde 
deltakere. Og vi har plass til mange 
flere, så møt opp til neste år,  mann/
dame og ungesterke. Det kommer info 
om dato utover vinteren. 
Jeg vil også rette en stor takk til NST 
Gardermoen for fortreffelig service og 
hjelp, da et sykkelkjøp ikke gikk etter 
planen.  
Ønsker alle en god sensommer og 
høst. Så sees vi etter veien. 

Thomas.
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Tretten 2017. Foto, Kai Hugo Lund.

Foto, Nina Grande.

Breakout. Foto, Odd Berge.

Foto, Per Harald Blom-Haugan.
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Steinar Nicolaisen.

Foto, Roger Høy og Mørk Nilsen.

Willy Andresen.
Bagger. Foto, Einar Tellefsen.

Foto, Tommy Haug.
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Over 20 år med deler 
til HARLEY DAVIDSON!

Prisgaranti!
Vi matcher alle priser!

Ring oss: 35 58 41 41 eller se: 
www.cbp.no for fl ere gode tilbud!

Kuryakyn 
Gran Tour Bag

Kr 2160,-

Blaze Pants 
fra Jofama

Kr 1895,-

S&S ”Super E” 
komplett sett

Kr 6990,-

Solo sideveske 
fra La Rosa

Fra kr 1995,-

Dunlup ”Harley 
Davidson series”

Fra kr 1990,-

Gringo helhjelm 

Fra kr 1690,-

Vance & Hines 
Shortshots 
staggered

Kr 5290,-

Custom Chrome 
katalog

Kr 150,-

Kuryakyn 
Classic Tour Bag

Kr 1990,-

Eikefelg

Fra kr 2750,-

Ultima komplett 
single fi re tenning

Fra kr 2200,-

Burly Slammer
komplett senkesett

Fra kr 2295,-

Komplett ladekit

Fra kr 2150,-

Thunderbike 
luftfi lter

Kr 5390,-

Burly wiresett 

Fra kr 2450,-

Starter

Fra kr 1990,-

Vance & Hines 
Fuelpak FP3

Kr 4590,-

Clymer manual 

Fra kr 590,-

Fatspoke felg

Fra kr 4800,-




