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Da går tidenes sommer mot 
slutten, selv om det når dette 
skrives enda er begynnelsen av 
august. Men når du sitter med 
denne utgaven av Harley News 
i slutten av september kan vi vel 
trygt si at høsten er kommet. 
Og ja, jeg vet at alle i Norge 
ikke har hatt like fint vær som vi 
har hatt her på Østlandet. Men 
jeg tror de fleste har hatt en 
bedre sommer enn i fjor i alle 
fall. Jeg har sett at noen av mine 
Facebook-venner har hatt noen 
fantastiske dager på mc blant 
annet i Lofoten, med stekende 
sol og temperaturer opp mot 30 
grader. Garantert en opplevelse. 
Jeg venter på bilder og tekst.

Jeg vet at det høres litt kvalmt 
ut, men når tempen ligger rundt 
30 grader uke etter uke blir det 
nesten et tiltak å kle på seg og ut 
å kjøre. Jeg har sett flere som har 
valgt å kjøre i shorts og t-skjorte 
denne sommeren. Og jeg gjentar 
til det kjedsommelige; selv om 
det er varmt og du bare skal 
en liten tur, asfalten er like hard 
uansett og man vet aldri når det 
skjer noe. Og det kan skje med 
alle, uansett hvor flink du er til å 
kjøre. Så bruk sikkerhetsutstyr. 
Basta!

For egen del er det blitt nesten 
10 000 kilometer på telleren 
alt, og med den forestående 
turen til Slovenia med dattera 
på egen sykkel i august, bikker 
det nok 13000 kilometer før 
slutten av måneden. Det er ikke 
blitt så mange treff i år, men jeg 
har deltatt på både SuperRally 
i Polen, Nordic Run i Norge og 
vårt eget International Rally på 
Tretten. Det ble også en helgetur 

til Bergen og Old Timers sitt 
jubileum i knallvær og jeg har 
vært innom et par andre treff på 
dagstur. Regntøyet har jeg hatt 
oppe av sideveska tre ganger. 
Men mest av alt har jeg kost meg 
hjemme og hatt mye hyggelig 
besøk på to hjul. Om det er 
alderen eller den fine sommeren 
som gjør det vet jeg ikke, men 
man kjenner jo at man har det 
aller best hjemme. 

Det som er fordelen med å bo 
på Østlandet når en stor del av 
familien og vennekretsen bor 
lenger nord, er at folk kommer 
innom både på vei nordover og 
sørover. Når gårdsplassen er 
full av sykler, verandaen full av 
gode folk og grillen i gang, er 
det fantastisk fint. Og hos  meg 
er det alltid plass til en biker 
eller fem, om det er på madrass 
inne, på sofaen eller i telt i 
hagen. Det er som om treffene 
kommer hjem til deg. I sommer 
er det blitt mange fine varme 
sommerkvelder med god musikk, 
fliring, gode historier og noen 
glass vin eller kalde øl i godt 
selskap her hjemme.

Likevel håper jeg at jeg har fått 
til et blad som forhåpentligvis 
er variert i både innhold og 
geografi. Jeg har snakka med 
mange medlemmer sør, vest 
og nordover i landet vårt 
som føler at det blir vel mye 
østlandsstoff i bladet. Og det 
skal jeg ikke nekte for. Det har 
ingenting å gjøre med motvilje 
til å reise rundt. Det er rett og 
slett reisebudsjettet som ikke 
strekker til. I sommer fikk jeg 
heldigvis til en tur til Finnmark, 
så et par reportasjer derfra er på 

gang. Den ene finner du i dette 
nummeret og den andre i det 
neste. Jeg er meget imponert 
over gjengen i Hammerfest MC 
Club som satser på ungdommen. 
Les mer om denne driftige 
gjengen lenger bak i bladet. Et 
eksempel til etterfølgelse for 
dere som klager over at mc-
miljøet forgubbes.

Men det er i distriktene dere 
medlemmer kan gjøre en innsats. 
Skjer det noe i ditt nærområde 
som er verdt å skrive om, så 
stikk dit, ta noen bilder og gjør 
noen notater om du ikke vil 
skrive noe selv. Eller rett og 
slett ring meg og jeg kan ta det 
derfra, bare dere har bildene. 
Det hjelper så lite å sitte hjemme 
og klage. Vi trenger også tips 
om arrangementer, klubber, mc-
forretninger eller fine sykler med 
mere som vi kan skrive om. Det 
jeg ikke vet, kan ikke komme i 
bladet. Dere kan også ta kontakt 
med distriktskontakten i deres 
område, kanskje de kan komme 
og lage noe. Det er uansett 
bedre enn å melde seg ut fordi 
det ikke er stoff fra ditt område 
i bladet. Jo færre medlemmer, 
jo mindre reisebudsjett til meg, 
og da blir det enda mindre 
geografisk spredning på stoffet. 
Da er vi inne i en ond sirkel.

Begynn også gjerne å tenke 
på kalenderbilder. Det er ikke 
lenge før jeg er i gang med 
masinga på Facebook om dette. 
Denne sommeren har jeg faktisk 
mottatt en god del fine bilder 
allerede. Men bare kjør på, jeg 
trenger flere. Breddebilder, 
med motorsykkel og uten rot i 
bakgrunnen. Mobilbilder funker 

bra om du har et bra kamera på 
telefonen din og du kan sende 
dem på messenger. Så neste 
gang du har vært på tur med 
jernhesten, i stedet for å pøse 
blinkskuddene ut på facebook, 
tenk på om det kan være et 
potensielt kalenderbilde. Et 
facebookinnlegg forsvinner ned 
i feeden i løpet av dagen. Får du 
et bilde i kalenderen, henger de 
på veggen i de to tusen hjem i 
en måned. Og mange tar vare på 
kalenderne i årevis.

Nå skal jeg avslutte for denne 
gangen, de neste dagene skal 
brukes til å pakke til 
Europatur med dattera, fine 
opplevelser og sikkert mer sol 
og varme. Kanskje kommer 
det en liten reisereportasje 
i julenummeret også, om jeg 
føler meg inspirert til å dele 
reisen med dere. Her hjemme 
er det snart Oslo Motorshow, 
swap-meets og andre mer 
høstlige aktiviteter å glede seg 
til. Selv om jeg elsker sol og 
sommer må jeg jo innrømme at 
høsten også har sine gode sider. 
Om meteorologene får rett, 
fortsetter det fine været langt ut 
i oktober. Så ikke fortvil,  det kan 
ligge an til mange fine turer enda.
Siste masekrampetrekning; 
Husk adresseforandring til 
medlemskontoret@h-docn.
no når du flytter, så ikke bladet 
stopper. Og verv alle med H-D 
du kjenner som enda ikke er 
medlem.

See you around...

Redaktøren

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

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

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

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

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

Oslo Motor Show, 26. - 28. oktober 2018, Norges Varemesse.

27. oktober. NOMCK arrangerer høstfest på Skytterhuset.

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



Omstridt Bar
Og etter å ha vært på besøk kan 
vi fylle inn hullene i artikkelen 
til Bygdanytt. Der driver en 
mc-interessert kompisgjeng 
og pusser opp det som skal 
bli et tipp topp klubbhus, med 
festlokale eller ”tea room” 
i kjelleren, privatavdeling i 
hovedetasjen og i uthuset på 
tomta skal det bli verksted. Enn 
så lenge er en del av uthuset 
innredet som bar og festlokale, 
som brukes når de inviterer 
sine venner til hyggelig lag. Og 
baren har selvfølgelig fått navnet 
”Omstridt Bar”, oppkalt etter 
den fantastiske avisartikkelen. 
De trykte også opp t-skjorter 
med ”Omstridt” på og bestillinga 
nådde fort 50 stykker.

Mye jobb
I kjelleren har de revet ut alt, 
og de har også tettet sprekker i 
murveggene. Til vinteren satser 
de på å komme i gang med bad, 
kjøkken og soverom. Huset 
inneholder også en leilighet på 
loftet, som de leier ut. De har 
mye jobb foran seg, men ingen 
ser svart på det. Det skal også 
bygges terrasse og gjerde rundt 
eiendommen, slik at de får litt 
privatliv. Da vi var på besøk i april 
viste Bergen seg fra sin beste 

side, med sol fra blå himmel og 
rundt tjue grader. På lørdagen var 
det lagt opp til utflukt til et fort 
med krigsminner, vi var en tur 
innom H-D Bergen og senere var 
det lunsj og kalde øl i hagen.

Solide bord
Ut på kvelden var det full 
stemning i The Tea Room i 
uthuset og vi fikk servert ei 
nydelig gryte. For å avlaste 
toalettet inne når de har fest, har 
Mark satt opp et pissoar i skjulet 
bak uthuset. Dette skjulet har 
fått navnet Malcolm’s Woodshed. 
Her har trearbeideren blant 
annet produsert bordene til 
festlokalet som er laget i så 
massivt tre, at de kan danses på 
av en hel klubb uten at de bryter 
sammen.
Vi takker for ei hyggelig helg, 
og lover å komme tilbake når 
de begynner å se enden på 
oppussinga.
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I begynnelsen leide de to brakker 
som lå i Bergen sentrum, og 
navnet ble selvfølgelig  Tea Room. 
Etter hvert som tiden gikk og 
interessen for å slutte seg til dem 
vokste, ledet det hele til at de 
startet Wino’s Crew MC Bergen. 
De ble etter hvert ganske mange 
som møtte opp i Tea Room, og 
de så at klubben hadde behov 
for mer plass.  I juli 2016 kjøpte 
de et hus på Lone litt utenfor 
Bergen sentrum. Da hadde de 
et godt tilsig av folk som liker å 
kjøre og som hadde en historie 
med mc-kjøring og klubbliv. 

Gode naboforhold
Huset de kjøpte ble bygd på 
50-tallet, og oppussinga slutta 
en gang på 70-tallet. Men 
karene er godt i gang med 
oppgraderinga, og i hovedetasjen 
er oppholdsrommet for 
medlemmene allerede malt 
og innviet. Nærmeste nabo til 
klubben er en teppefabrikk 
og som velkomstgave fra sine 
nye naboer fikk de velge seg 
tre tepper fra sortimentet. 
Flere privatboliger ligger også 
i nærheten av klubbhuset og 
det har heller ikke ført til noe 

uvennskap. Tvert i mot, de er blitt 
meget godt mottatt.

Omtale i Bygdanytt
Da de kjøpte huset var det 
en journalist i lokalavisa som 
ante det store scoopet, og han 
ringte til og med til politiet, for 
å fortelle hvem som hadde kjøpt 
hus i nabolaget. Men politiet tok 
det hele med stor ro, og kunne 
fortelle den ivrige bladfyken; 

”Vi vet at de er der og det er 
helt greit.” Det stoppet likevel 
ikke journalisten fra å skrive 
en artikkel der tittelen var 
”Omstridt mc-klubb til Lone”. 
Hva de var så omstridt for, sa 
artikkelen lite om. Den besto 
mest av informasjon om hva 
diverse klubber driver med i 
utlandet, og svært lite om hva 
som faktisk foregår i Lone.

Det hele startet da to av medlemmene i 
Wino’s Crew Hallingdal, Malcolm og Mark, 
som begge bor i Bergen, ville ha et sted 
å treffes i ukedagene for å prate tull og 
skru på syklene uten å måtte kjøre helt 
til klubbhuset i Hallingdal. Og siden begge 
er engelske måtte det selvfølgelig også 
drikkes te. 

Tekst/foto: Elin Bakk

Omstridt.

Hygge i solveggen på Lone.

Samlet på Tellevik Kystfort. Mye rart som dukker opp.

Runar på kanonen.

Barkø. Gode karer.

Mat og drikke i omstridt klubbhus.

Bikes.

Litt burning må til.
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Alle som arrangerer treff vet 
at når de som skal arrangere 
holder til på forskjellige kanter 
av landet, er dette ingen enkel 
oppgave. All kommunikasjon må 
gå via mail og telefon, det er 
sommer og folk er på ferie og 
har fullt program. Men med kun 
litt kluss med betalingsterminalen 
i starten, synes jeg det hele gikk 
rimelig knirkefritt. Medlemmene 
var forståelsesfulle ovenfor 
våre problemer og det var bare 
glade folk å se. Og siden dette 
er ærlige folk, tror jeg alle fikk 
betalt seg inn etter hvert. Vi er 
jo blitt vant til at kort er et like 
bra betalingsmiddel på treff som 

andre steder. Da var det verre 
før når det var total krise om 
man ikke huska å dra innom 
minibanken før ei treffhelg.

Mange nasjoner
Det var også muligheter for å 
handle litt t-skjorter fra butikken 
på treffet og det virker som 
t-skjortene med nye farger og 
nytt design faller i smak. Dette 
årets treff var nok også det 
med deltakere fra flest land 
som jeg kan huske. Foruten 
flere engelskmenn, en belgier, en 
nederlender og tyskeren som 
hadde kjørt til Nordkapp først 
og som kjørte sammen med 

president Vidar nedover i stort 
sett bare pissregn, hadde vi også 
besøk fra Finland, Danmark og 
Sverige.

Babyproblemer
Som vanlig ankom det folk 
allerede torsdag og selv om det 
skulle jobbes og forberedes, 
ble det et hyggelig lag også 
den kvelden. Da vi skulle rigge 
innslippet på fredag oppsto 
det et problem. Vi hadde tenkt 
å stå under overbygget ved 

leilighetene, men det gikk 
ikke. Oppe ved taket hadde 
et svalepar bygget sitt bo og 
vi skjønte fort at skulle vi stå 
der hele helga, ville det ende 
med død og fordervelse for 
de små svalebarna. For under 
innflygningen med mat til de 
håpefulle, ble det full vendereis 
for foreldra da de fikk øye på oss. 
Og alle som har hatt babyer vet 
at de klarer seg ikke tre døgn 
uten føde.

Årets International Rally på Tretten 
føyer seg inn i rekken av vellykkede 
hovedtreff i H-DOCN sin regi. Været var 
på arrangørenes side, og Fordklubben 
som vi delte plassen med gjorde svært lite 
ut av seg.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Elin Bakk/Åsmund Lindal

Livlig i grillbua
Dermed ble planen endret 
og grillbua ble benyttet som 
innmeldingssted og butikk. Det 
gjorde også at det ble hyggeligere 
for de som sto på vakt, for der 
inne var det godt og varmt og 
party hele helga. Dette førte 
også til at lydnivået kunne bli i 
høyeste laget noen ganger, men 
sånne bagateller bryr man seg 
ikke om så lenge det er hyggelig. 
Det rullet jevnt på med folk hele 
helga, og vi endte opp med 160 
betalende til slutt, noe som er i 
overkant av hva vi har hatt siden 
jubileet da det var storoppmøte. 
Vi har vurdert om vi kanskje skal 
jubilere litt hvert år, siden det 
tydelig er det som skal til for å få 
folk til å møte opp.

Årsmøte og fellestur
På lørdag var det som vanlig 
årsmøte med valg og i år 
klokket vi inn møtet til å ha vart 
i 16 minutter, som nok er ny 
rekord. Selv om vår eminente 
møteleder Åge Stavsøien grein 
litt på nesa da kravet om å lese 
opp noen års-referater kom. 
Turen med amerikansk truck 
til dineren på Tretten ble det 
ikke noe av i år, da dineren 
var stengt da vi var på Tretten 
og skulle reåpnes uka etterpå. 
Men vi hadde en flott fellestur 
til Lillehammer via Gausdal, 
med Vidar som roadkaptein. I 
Lillehammer besøkte vi OL-
anlegget i Lysgårdsbakken, og 
noen av oss tok oss også tid 
til å ta stolheisen ned og opp 

igjen. Nede på anlegget ble det 
selvfølgelig selfies foran stedet 
der ilden brant under OL, anført 
av ”selfiekongen” Frank, som 
er Vice President i den tyske 
Harley-Davidson klubben. Vi var 
også innom et hyggelig gård der 
oppe som heter Telemarkstunet, 
hvor en tidligere kollega av Vidar, 
Tove og mannen Ben, driver et 
serveringssted. Her fikk vi kaffe 
og sjokolade og vi fikk omvisning 
i de gamle og ærverdige husene. 
I det knallfine været var det en 
flott opplevelse.

Leker og blues
I teltet var det fin stemning 
begge kvelder og det var Second 
Try fra Drøbak som sto for 
musikken. Og selv om teltet ble 
litt stort for et såpass lite lag, 
rocka de utrolig bra. Lørdag var 
det leker og Inger fra Sykkylven 
sto for disse. Det var en lek 
som het ”Harleyen kommer.” 
Den virka veldig slitsom for 
deltakerne, som måtte løpe 
veldig mye og den klarte nok ikke 
engasjere publikum like mye som 
den sedvanlige sumobrytinga. Så 
da måtte vi bare opp til eieren 
av plassen for å få ham til å ta ut 
draktene. Man skal aldri endre på 
en suksess. Og denne leken er 
fantastisk morsom å se på. 

Danset rundt ”maistanga”
Vinnere ble kåret i både dame 
og herreklassen etter mange 
morsomme knall og fall og uten 
at det gikk ut over hverken 
liv eller helse. Siden vi hadde 

svensker på besøk og det var 
midtsommer måtte vi også danse 
rundt maistanga. I mangel av ei 
ekte maistang, fikk H-DOCN sitt 
beach-flagg gjøre nytten. Det var 
litt av ett syn når en gjeng med 
bikere danset og hoppet rundt 
flagget mens de sang om ”små 
grodorna”. Men det var absolutt 
gøy.

Til sist sendes en takk til alle 
som tok ei tørn i innslippet og 
alle andre som gjorde en innsats 
i forbindelse med treffet. Jeg vil 
også takke styret i H-DOCN 
som rodde dette fint i land som 

vanlig. Ryktene sier at vi blir 
på Tretten også neste år og da 
satser vi på at vi får ha plassen 
alene.

Premier:
Lengst kjørte: Mia Van 
Langendonck fra Belgia og 
Greg Hall fra England. Harleyen 
kommer: Willy Hagen 
Sumobryting: Ståle Brolien og 
Marianne Myhren. Beste chopper: 
Tellef Riddervoll, Melhus. 
Beste custom: Bjørn Joplassen, 
Drøbak. Beste veteran: Øystein 
Kvernsveen, Nordre Land
Vi gratulerer.

Greg fra England ble introdusert for denne gjengen og trøndersk karsk, noe han angret litt på dagen etter.

Bussfaktoren begynner å bli høy. Foto, Åsmund Lindal. Ankomst på treff. Bikes. Foto, Åsmund Lindal.

Sørlendinger på tur og presidenten.
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Fin stemning rundt bordene. Foto, Åsmund Lindal. Selfie fra Lysgårdsbakken på fellesturen, tatt av Frank Stephan.

Blide damer.

Klare for felletur. Foto, Åsmund Lindal.

Geir og Frank i stolheisen i Lysgårdsbakken. Second Try på scenen.

Mia fra Belgia og Greg fra England fikk premie for lengst kjørte.Noen hadde nok litt regn på turen.

Et glass øl med nye og gamle motorsykkelvenner er aldri feil.

Marianne fra medlemskontoret, DK Inger og avtroppende DK-sjef Nina.

Deltakerne på fellesturen.

Fellesturen gikk til Telemarkstunet i Lillehammer.

Trefftrivsel. Nina ble hedret for fin innsats i styret på årsmøtet.

Anne Minne og Bensin-Geir var i godt humør som vnalig.
Foto, Åsmund Lindal.
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Griserally foregikk som vanlig 
i midten av juni, og selv om de 
fleste av oss har minner derfra 
i sol og varme, har treffet også 
til tider blitt velsignet med 
noen kraftige regnskyll og høy 
gjørmefaktor gjennom årene. 
Men i år, etter at de hadde holdt 
på med dette i et kvart århundre, 
satte væregudene alle kluter til 
og spanderte nydelig sommervær. 
Og det førte naturligvis også til 
bra oppmøte av treffgjester.

Mat og show
Underholdninga besto av 
musikk i ulike sjangre. Her fikk 

du alt fra heftig rock’n roll til 
ompamusikk og lederhosen. Et 
av høydepunktene var bandet 
som spilte på dagen lørdag, 
nemlig National Cash som 
spilte Johnny Cash-låter av høy 
kvalitet. Ellers var det som vanlig 
lettkledte damer som danset 
på scenen for de som er svake 
for slikt, ride in bikeshow med 
premiering for fine sykler og 
en variert internasjonal meny. 
Pizzaovn og nystekte pizzaer 
laget av italienere har de hatt før, 
men nytt av året var gyros laget 
av grekere. Her leker de ikke 
matservering.

Vi gratulerer Hydra MC med å 
ha gjort en topp jobb gjennom 
25 år, og gleder oss til neste gang. 

Eller som Tore i Hydra MC sier 
det;  Nå er det bare å holde seg 
fast til neste år.

I år arrangerte Hydra MC på Nesodden 
det 25. Griserally i steinbruddet på 
Nesoddlandet. Det foregikk som 
vanlig med god mat og drikke, bra 
underholdning og høy trivsels- og 
partyfaktor.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Wencke Ceclie Juel

Bra med folk.

Mingel.
Vidar og Langejørn i siget.

Rett og slett trivsel.

Nice ride.

Pizza og gyros produseres på løpende bånd.
Brennbar. Det er viktig å pynte seg litt.

Fin gammel.

Et hyggelig motorsykkelpassiar over en øl.

Synkronskjenking.



tellinga på hvor mange tanker 
bensin han har fylt, men gutta 
i klubben er klare på at han 
nok er den som har kjørt mest 
motorsykkel i Hammerfest 
denne sesongen. Da han ankom 
klubben i januar var han litt 
sjenert, og lurte på hva dette 
var. Nå er han innom klubben 
titt og ofte, og han har også fått 
hjelp av klubbmedlemmene til 
øvelseskjøring og med skyss til 
Alta for å ta kjøretimer. Det er 
en strekning på 15 mil en vei. Det 
kaller jeg hjelpsomhet.

Skal ta tunglappen
- Det er artig å kjøre 
motorsykkel og det er alltid 
trivelig å komme hit uansett 
hvem som er her, forteller 
Laurits.
Planen har han klar.
- Først skal jeg ta lappen på 
mellomtung når jeg blir 18, så blir 
det tunglappen etterpå når jeg 
blir gammel nok, sier han. 
Han ser gjerne for seg ei framtid 
i Hammerfest MC Club. Antallet 
ungdommer som møter opp 
har økt gradvis, og klubben har 
også inkludert de som kjører 
firehjulinger i opplegget sitt.

Aktiv klubb
De har tre fester gjennom året. 
Den ene er på Motorsyklenes 
dag, når folket samles hos 
klubben etter at kortesjekjøringa 
er ferdig. De har også en høstfest 

og en fest 1. juledag. Da er det 
levende musikk, god stemning 
og bra oppmøte. Klubben som 
består av de fire grunnleggerne 
har 3 – 4 potensielle medlemmer 
som er på tur inn. De 
opererer ikke med noen lang 
prøveperiode, men vanker man 
der en stund, blir kjent og passer 
inn, blir man fullverdig medlem 
etter hvert. De har også planlagt 
en klubbtur som i sommer skal 
gå til Finland.

Besøk av politiet
Næringslivet i Hammerfest og 
andre private aktører har vist at 
de setter pris på klubbens innsats 
med ungdommene, og stiller 
ofte opp som sponsorer. Flere 
firmaer har sponset maten til 
ungdomskveldene de arrangerer 
og bidratt med premier til quiz. 
Politiet har også vært innom og 
vært med på quiz. Da satt de 
unge som stålfjærer til å begynne 
med, men etter litt myknet de 
opp. Politiet setter selvfølgelig 
pris på å ha en dialog med de 
fremtidige motorsyklistene.

Inkluderende
Klubbhuset brukes også som 
mekkeplass for medlemmene 
og de er flinke til å inkludere 
familiene sine i klubblivet. Kari-
Anne er klubbens vaffelgeneral, 
og det er også hun som har 
designet den stilige baren deres. 
Ellers er de som andre mc- klubber. De reiser på treff og 

fester og besøker likesinnede. Og 
siden de bare har 45 mil til den 
russiske grensen drar de på treff 
og fester både hos russiske og 
finske klubber i tillegg til norske 
klubber.
Vi takker for en hyggelig kveld og 
for fantastisk god mat. Buffeten vi 
fikk servert var i gourmetklassen 

og inkluderte blant annet 
grillet kongekrabbe. Og herved 
oppfordrer vi andre klubber til å 
lære av denne positive gjengen. 
Dette må vel være den ultimate 
måten å sørge for at miljøet ikke 
forgubbes på.  Det er tydelig at 
alt de unge trenger er en vennlig 
dytt i ryggen i riktig retning, og 
vips er vi på rett vei.

De fire er Christian, Karl Erik, 
John og Ronny. I begynnelsen 
hadde de ikke noe eget lokale, 
men de kjørte sammen og de 
møttes regelmessig i garasjen 
til Ronny for å drikke kaffe og 
for sosialt samvær. Der ble også 
klubbens vedtekter og kontingent 
planlagt. Det er en klubb for 
alle merker og for begge kjønn. 
Allerede fra starten registrerte 
de seg i frivillighetsregisteret for 
å få grasrotandel, og de hadde 
en klar målsetting om å åpne 
mc-miljøet for motorinteressert 
ungdom og for byen generelt.

Vil vise det positive
- Vi vil vise folk det positive i 
mc-miljøet og få folk til å se at 
det ikke er som det blir fremstilt 
i media, sier Ronny, en av 
grunnleggerne.
Etter en stund fikk de leie 
lokalene de nå holder til i, som 
ligger sentralt i Hammerfest. 
Klubbhuset var bare et tomt 
lokale da de fikk leie det. Nå 
har de bygd bar og scene, og jeg 
ble særlig imponert av håndtaka 
på kjøkkenskapene, som besto 
av fastnøkler. I tillegg var 
dopapirholderen på toalettet et 

dekk. Originalt. Mens vi sitter ute 
kommer flere forbi på fortauet 
utenfor, og de stopper og skryter 
av hvor fint de har gjort det 
der.  Klubben har flere planer for 
uteplassen, som foreløpig består 
av noen stoler og en grill.

Pizzakvelder
For å inkludere ungdommen 
arrangerer de pizzakvelder en 
gang i måneden, de har quiz 
med premier og her kan de 
unge ta med seg motorsykler, 
mopeder og firehjulinger og få 
hjelp til å skru. De har også søkt 

kommunen om penger til å kjøpe 
et verktøysett som ungdommene 
kan bruke. Dette begynte de 
med på januar, og den første 
ungdommen som vanka her har 
allerede tatt lappen på lettsykkel 
og har kjøpt seg en Yamaha MT 
125 ccm.  Når jeg snakker med 
Laurits, som han heter, har han 
bare godord å komme med om 
gutta i klubben og hjelpa han har 
fått.

Hjelp til øvelseskjøring
Lappen hans en knapp uke 
gammel, og han har ikke helt 
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Hammerfest MC Club ble stiftet 1. juli 2016 av fire mc-interesserte karer 
som alle har vært i klubb tidligere. De er allerede blitt kjent i nærmiljøet 
og lokalpressa for sin innsats for motorinteressert ungdom.

Tekst/foto: Elin Bakk

Virker som mekanikeren har gått ut av arbeidsbuksa. Christian kjekker seg.

Laurits var blant ungdommene som kom på klubbens pizzakvelder. Nå 
har han tatt lappen på lettsykkel.

Ingen dro sultne herfra denne kvelden.

Trivsel ved klubbhuset.
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Den kuleste dassrullhoderen.

Noen setter virkelig pris på å få redaktørbesøk. Nydelig mat. I kveld når der serveres brus er denne dama i baren.

Ronny til høyre en en av grunnlegrene av klubben.

Medlemmer og besøkende utenfor klubbhuset.

Kari-Ann er baransvarlig og styrer med hard hånd.

God burger synes John Erik. Wall of fame.

Når man i alle år har kjørt med 
halvhjelm og i tillegg lider av 
lett klaustrofobi, sliter man litt 
med å bruke helhjelm. Og det er 
vanskelig å kjøpe hjelm. Så jeg har 
prøvd mange typer. Kjører man 
mye og langt, må en hjelm være 
behagelig, i tillegg til at den skal 
være sikker. 

Mange bomturer
De siste årene har jeg flere 
ganger entret en mc-butikk med 
mål om å komme ut med en 
kul og behagelig helhjelm. Men 
det har blitt mange bomturer. 
Så i år var det på’n igjen. Skam 
på den som gir seg. På en tur til 

Handelsboden i vår, gikk jeg hardt 
inn for oppgaven på ny. Den 
åpningshjelmen jeg prøvde skvisa 
ansiktet skikkelig og var ikke 
behagelig å ha på. En helhjelm 
skal jo være ganske trang på. Til 
slutt fant jeg en vanlig helhjelm, 
som ikke kjentes så verst. 
Men klaustrofobiføleselen var 
fremdeles sterk, og å bruke over 
5 lapper på noe jeg ikke følte 
meg komfortabel med, var lite 
aktuelt. Så jeg forlot butikken 
uten helhjelm også denne gangen. 
Det var jo i utgangspunktet en 
åpningshjelm jeg hadde tenkt 
meg.

Behagelig Shark-hjelm
Før jeg skulle på Nordic Run i år 
var jeg på besøk hos East County 
Motors på Harestua. Jeg skulle  
sette igjen sykkelen og hente 
den når dekk og olje var skiftet. 
Når man er på en mc-butikk har 
man gjerne litt tid å rusle rundt 
og titte, og de hadde også et bra 
utvalg hjelmer. Dermed var jeg i 
gang med å prøve igjen. Og det 
var her jeg fant ”min” hjelm; en 
Shark Evoline 3 i mattsvart, som 
faktisk passa mitt hode perfekt. 
Hjelmen er en åpningshjelm, og 
kjevepartiet kan vippes helt bak, 
noe som gjør at hjelmen ser 
bra ut selv om man kjører med 
den åpen. Åpningsmekanismen 
er enkel å betjene også i fart. 
Selv med kjevepartiet nede, 
er det nok luft foran haka til 
at klaustrofobien er totalt 
fraværende. 

Testvinner
Denne hjelmen har fått 
toppkarakter i British Sharps 
sikkerhetstest. Evoline 3 er en av 
markedets sikreste helhjelmer, 
og visirmekanismen er laga slik 
at den ikke åpner seg i tilfelle 
en ulykke. Hjelmskallet er laget 
av slitesterkt polykarbonat 
for å kunne håndtere de 

kraftigste smellene. I tillegg er 
den aerodynamisk utformet 
for å redusere vindstøy. I følge 
produsenten er den en bedre 
utviklet versjon enn de tidligere 
Evoline-hjelmene, den har visir 
og et solvisir som kan felles ned, 
og er laga for å passe godt med 
briller. Innmaten  kan tas ut og er 
vaskbar, og hjelmen er godkjent 
både som halv- og helhjelm. Den 
er  Sharktooth-forberedt og har  
hurtigspenne. Prisen ligger litt 
over 3 lapper, som er en grei pris 
for å forsikre hodet.
Når jeg nå har gjort unna noen 
mil med den nye hjelmen blir jeg 
bare mer og mer glad i den, og 
det ser ut som mine halvhjelmer 
får ligge på hylla fremover.

De siste årene har flere og flere av 
mine motorsykkelvenner byttet ut den 
evinnelige Tommy-hjelmen som var 
fast tilbehør til mc-antrekket vi hadde 
før i tida. Flere og flere har konvertert 
til helhjelm. Så for et par år siden følte 
jeg også at det var på tide å prioritere 
sikkerheten for topplokket også for 
egen del.

Tekst/foto: Elin Bakk
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Det ble mye kaos før vi kom 
oss inn på ferga, siden det var 
mange sykler som skulle om 
bord. Det var ikke bare vi som 
skulle på Nordic Run som var 
med, men cirka 80-90 andre 
sykler også. Ferjemannskapet var 
sure og utidige, heldigvis for meg 
så forsto de ikke verdaling. Da 
hadde jeg vel blitt igjen. Men vi 
fikk stroppa syklene, bega oss til 
lugarene og deretter til Skybar 
for litt leskende drikke i varmen. 
Vi var ti nordmenn, en tysker 
og tre engelskmenn, i tillegg var 
det mange fra Sverige, Finland og 
Danmark som også skulle kjøre 
Nordic Run, som vi ble bedre 
kjent med på ferga. Den var 
innom Færøyene etter halvannet 
døgn og her kom det flere på 
som også skulle være med på 
runet. Vi fant aldri ut på ferga 
hvor mange vi egentlig var som 
skulle kjøre Nordic Run. 

Ankomst
Da vi ankom Seyðisfjörður på 
Island i strålende vær, ble vi litt 

forundret. Det var ingen som 
tok imot oss, ingen bannere, 
flagg eller noe som skulle tilsi 
at det skulle være Nordic Run 
der. Derfor stoppet vi på første 
parkeringsplass etter havna. 
Etter ei stund kom det to lettere 
sjokkerte islendinger, som viste 
seg å være Inda og  Rúnar fra 
den Islandske klubben. De hadde 
håpet på 15-20 sykler, men det 
kjørte flere og flere av båten, og 
det virka som det aldri tok slutt.  
Etter ei opptelling viste det seg 
at det var 52 H-D og en Suzuki 
Scooter (Dave fra England) 
som skulle være med. Inda og 
Rúnar var tydelig overraskede, 
men samtidig veldig glade over 
det store oppmøtet. I ettertid 
viste det seg at det hadde gått 
storalarm på alle politikamre 
på Island da vi ankom, og det 
tok tok litt tid før de fant ut 
at vi bare var en trivelig gjeng 
som skulle kjøre motorsykkel 
sammen.

Første sykkelproblemer
Etter diverse info og organisering 
av berging av en svenske 
med havarert hjullager, skulle 
turen starte. Første stopp 
var Egilsstaðir 25 km unna, 
men før vi kom dit måtte vi 
opp en svingete vei med glatt 
asfalt på grunn av sola og 
varmen. Deretter kjørte vi 
over et fjell med kraftig vind. På 
nedturen fra fjellet stoppet vi 
i et månelandskap av gammelt 
lavafjell og vi hadde utsikt til 
Islands fineste fjell, The Queen of 
Iceland. Da vi kom til Egilsstaðir 

ble det problemer med to sykler 
til, så det ble en god stund med 
venting på en bensinstasjon 
før vi fikk startet turen videre. 
Kveldens mål var Mývatn, men 
før vi kom dit stoppet vi i 
Námafjall Hverir. Der luktet det 
svovel, det dampet og opp fra 
små kulper kokte det svovelaktig 
leire. Her fantes ingen vegetasjon, 
alt landskap var jernbrunt og 
grått. Men snudde vi oss andre 
veien så vi enorme grønne daler. 
Denne natten skulle vi ligge på 
en camping i Mývatn, og da vi 
kom dit ble vi overfalt av fluer 

Etter et hyggelig International Rally 
på Tretten i Gudbrandsdalen ankom vi 
Hirtshals i Danmark i løpet av mandag. 
Noen hadde hatt mer spenning på turen 
ned og hadde mindre margin for å rekke 
ferga enn andre. Vi startet mandag 
morgen med felles frokost på en liten kafe 
i gata, deretter kjørte vi til fergekøen. 

Tekst/foto: Eva Kristin Eggen

i hopetall. Det var faktisk så ille 
at teltet ble oppsatt iført full 
mc-bekledning og helhjelm med 
visiret nede. Petter’n fant fort ut 
her solgte de fluenett for å ha 
på hodet, så det ble umiddelbart 
gått til innkjøp av slike.

Bading i varme kilder
Etter å ha kommet i orden i 
teltet, kjørte flere av oss en 
par kilometer tilbake og fant 
de varme kildene for å bade 
i. Det var fantastisk deilig. 
Vannet var varmt, blågrått, og 
ugjennomsiktig. Utsikten fra de 
varme kildene var makeløs og 
prektig i solnedgangen.  Tror de 
fleste av oss kunne ha tilbragt 
natten der. Etter badet føltes 
huden ut som den var helt ny, 
utrolig myk og herlig. Etterpå var 
vi på et lokalt vertshus hvor vi 
fikk servert nydelig mat. Vi hadde 
et fantastisk vær denne dagen. 
Det var varmt, sola skinte og 
heldigvis kom det en vind som 
jaget fluene bort utpå kvelden. Vi 
satt lenge ute og koste oss med 
noen øl, og andre med litt (mye?) 
whisky.

Tunnelkjøring og treff
Det regnet neste dag også og 
etter frokost i fellesrommet på 
campingen kjørte vi videre til 
Goðafoss, en mektig og fin foss 
med masse turister. Etterpå bar 
det videre til Akureyri der vi 
alle sammen fikk servert meget 

god mat på en restaurant. Vi 
tilbragte noen timer der og vi 
damene fant oss en butikk med 
bursdagsstæsj, for det var mange 
som skulle feires i løpet av turen. 
Derfra kjørte vi gjennom grønt 
og frodig landskap, med fine fjell, 

fjorder og vakker utsikt. Vi tok 
en stopp på et utsiktspunkt før 
det bar videre inn i en tunnel 
som var mørk, glatt, smal og med 
møteplasser bare på høyre side. 
Deretter kjørte vi en tunnel til, 
og kom frem til Islands fineste 
fjord. Her var landskapet irrgrønt 
så langt øyet kunne se. Videre 
kjørte vi gjennom enda to 
tunneler til hvor det var bedre 
lys og kjørefelt i begge retninger. 
Endepunktet denne dagen var 
Landstreffet på Island, plassen 
het Ketilás. Her var det mye folk, 
og plassen lå på en høyde med 
bare flatt landskap rundt. Vi fikk 
flott velkomst, alle ville prate 
med oss og det var trivelige folk. 
Vi fikk servert en kraftig og god 
kjøttsuppe før det ble øl, skåling, 
festing og dans til den lyse 
morgen. 

Grillbord og premier
Tredje dag startet med at 
Greg laget egg og bacon til alle 
sammen i H-DCI sitt telt, siden 
dagen opprant med enorme 
regnbyger. Derfor bestemte 
vi oss for å være på treffet en 
dag til. En del av gruppa ble 
med Baldvin, mannen til Inda, 
på en kjørerunde og omvisning 
i området. De var både 
gjennombløte og kalde når de 
kom tilbake. Vi andre sørget for 
å holde oss varmen med godt 
drikke innabords, samt at vi ble 
kjørt til det lokale badeanlegget 
og fikk bade i varmt og herlig 
vann. Utpå kvelden var det duket 

for et gedigent grillbord og vi 
fikk spist oss gode og mette. 
Etterpå var det prisutdeling, og 
Petter’n fikk prisen Daudurdrykji. 
Vel fortjent etter å ha holdt det 
gående i over et døgn. Jentene 
fra Tromsø fikk prisen for lengst 
kjørte damer, samt hver sin 
medalje og Greg fikk prisen 
for lengst kjørte mann. Vi koste 
oss resten av kvelden med godt 
drikke, mye fliring og god musikk.

Lavalandskap
Dag nummer fire opprant med 
oppholdsvær og god temperatur, 
og vi startet deretter i to 
grupper ut fra treffplassen siden 
det ble litt mye med 55 sykler 
i en gruppe. Vi kjørte milevis 
gjennom en  lang grønn og frodig 
dal med hester i innhegning og 
sauer i veien. Neste stopp var 
ved monumentet over omkomne 
motorsyklister og historien 
forteller at kunstneren som laga 
det også omkom før han fikk se 
monumentet oppsatt der det 
skulle være. Vi hadde lunsj på 
en restaurant med god suppe 
og fisk. Her ble Turid skikkelig 
overrasket av sin gamle mor, to 
søstre og en niese som dukka 
uventa opp. Snakk om at hun ble 
satt ut for resten av dagen. Etter 
maten følte mange vi at vi burde 
hatt en liten cowboystrekk, men 
vi fortsatte på vår ferd rundt 
Island. Nå forandret naturen 
seg og vi kom til gammelt 
lavalandskap med flere krater 
etter vulkaner. Fascinerende 
landskap, fra det grønneste 
grønne til svart og mosegrodd, 

Majestetisk.

Artikkelforfatteren ved varme kilder.

Kokken Greg lager frokost.

Værgudene var ikke helt på 
turdeltakernes side .

Nina og Eva ved isbreen.

En glad gjeng engelskmenn og en glad tysker ved fossen Stekkargjá.
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har mistet livet her i snikbølgene 
som de blir advart mot. 

Lupiner og lava
Etter lunsj gikk veien videre i et 
landskap dekt av blålilla lupiner. 
Langt om lenge i havet av lupiner 
stoppet vi for å se Mýrdalsjökull 
med den beryktede Katla i 
bakgrunnen. Det er forventet et 
storutbrudd på overtid fra denne 
vulkanen. Da vi kjørte derfra 
endret naturen seg igjen og vi var 
tilbake i svart lavalandskap. Alt 
virket helt dødt, og etter utrolig 
mange mil gjennom lavalandet, 
kom vi til et enda eldre lavaland, 
som var helt mosegrodd. Vi 
kjørte nok 20 mil før vi kom til 
Skeiðarársandur, der vi så restene 
av stålbroen som gikk med i den 
50 minutter lange flommen i 
1996. Den ble forårsaket av en 
demning som brast. 

Brekalving
Etter at vi hadde fylt bensin 
begynte vi å se flere isbreer, som 
alle stammer ut fra Jökulsárlón, 
ventet bare på å få stoppe for 
å få se isflak fra breen. Da vi 
endelig stoppa fikk vi se et 
fantastisk syn av en isbre som 
kalvet. Fargen på isen var utrolig, 
den lyste turkis mot oss. Her 
var det også mange turister. Så 
kom vi til et landskap med fjell 
som så ut som pyramidene i 
Egypt og kveldens reisemål var 
fiskebyen Höfn, der vi skulle på 
restaurant å få servert langust, en 
form for hummer som smakte 
helt fortreffelig. Vi åt oss gode og 
mette før vi fikk dessert og kaffe. 
Natten ble tilbragt i hytte av de 
fleste, men noen lå også i telt.

Utfordrende kjøring
Så var vi kommet til siste hele 

kjøredag på Island. Vi startet 
dagen med å ta på regnklær, og 
kjørte innom et bakeri for å 
spise frokost. Etter at alle var 
mette fortsatte vi ferden innover 
fjordene og vi kjørte i høyden 
i et landskap som lignet på et 
enormt grustak. Det regnet 
mye, og det lå en del grus på 
asfalten i veien, her måtte vi 
være forsiktige. Midt i denne 
grushaugen i øsregnet, spratt 
det frem det et nygift asiatisk 
brudepar som drev og tok 
bryllupsbilder, både med kamera 
og en drone som lå rett over 
hodet på oss. Vi stoppet også for 
å se på et stort ras som hadde 
gått der. Da vi ankom, kjørte 
den andre gruppa derfra, siden 
vi fremdeles var delt opp i to 
grupper. Det var bratt, en skarp 
sving og ulendt i krysset. Baldvin 
sto med Pickupen sin i krysset, 
for å hindre trafikk i å kjøre ned, 
mens resten av gruppa skulle 
kjøre ut på veien. Men selvfølgelig 
så kom det en asiat i en bil som 
ikke skjønte dette, og det endte 
med at det eldste paret i gruppa 
(70 år +) veltet der oppe. De 
berget med litt blåmerker og litt 
vondt, men det tok sin tid før 
sykkelen ble grei igjen og det 
regnet konstant. 

Avskjedsmiddag
Etter dette  fikk vi en par mils 
vei med veiarbeid, og da snakker 
vi veier som var nesten umulige 
å kjøre på. Men da alle hadde 
kommet velberget gjennom, 
fortsatte vi til Egilsstaðir, der Inda 
hadde ordnet overnatting i en 
lokal mc-klubb. Her fikk vi vrengt 
av oss alt det våte tøyet og 
hengt det til tørk, og det lokale 
bassenget lå rett nede i veien. 
Dermed ble det både sauna, 
boblebad og dusj før vi kledde 
oss om til avslutningsmiddagen 
på hotellet om kvelden. Her 
fikk vi servert langtidsstekt biff, 
med masse godt tilbehør og god 
drikke. Etter middagen var det 
avslutningstaler, takketaler og 
ikke minst fikk vi overrakt Inda, 
Rúnar og Baldvin cirka 150 000 
ISK (som vi hadde samlet inn 
fra alle deltagerne) som de ble 
oppfordret til å putte i reisekassa 
si. De tre hadde tatt ferie for å 
lose oss Island rundt og de hadde 
null støtte fra organisasjonen sin. 
Vi var alle enormt takknemlige 
for at de gjorde dette. Uten disse 
tre, hadde vi måtte kjørt Island 
rundt alene, for det virket ikke 
som den nye presidenten på 

Island hadde fått med seg at det 
var Nordic Run en gang. Pussig 
fyr som kun pratet med gutta og 
overså oss jentene totalt. Vi sov 
godt i lokalene til mc-klubben 
den natten, og nesten alt tøyet 
ble tørt.

Hjemreise
Det var hjemreisedag og Inda 
fulgte oss i bil, siden hun hadde 
Ib, (kassereren i den danske 
klubben) sin sykkel med på 
henger. Han måtte reise hjem 
på grunn av sykdom i familien. 
Alle samlet seg til gruppebilde 
på havna før vi dro. Vi har mange 
gode minner etter turen og 
mange nye og flotte venner 
hadde vi fått. Island anbefales 
med Harley-Davidson, men neste 
tur blir med bare noen få venner. 
For det er fortsatt mye igjen å se 
av Island.

Litt faktaopplysninger:
Veiene hadde stort sett 90-sone.
Gikk for det meste rett frem, lite 
svinger.
Mye grov asfalt, ha alltid nye dekk 
før Islandstur.
Lite veiskulder og få 
stoppeplasser, men store 
parkeringer ved severdighetene.
Veien var alltid høyere enn 
terrenget rundt.
Nesten ikke autovern, noen få 
plasser wirerekkverk.
En del sauer i veien.
Det er ingen H-D-dealer på 
Island, men fantastiske flotte folk 
som hjalp til, også på verksteder. 
Vi var mellom 9 og 14 sykler 
som fikk problem på turen.
Island er dyrt, både mat, drikke 
og sengeplasser.
En fantastisk opplevelse.

med svarte lavafjell. Flere i 
gruppen gikk opp på toppen av 
krateret for å se ned i det.

Hobbit House
Kveldens destinasjon denne 
dagen var Hobbit House, hvor vi 
skulle overnatte i noen nedlagte 
drivhus. Inne var det tørt, godt 
og varmt. Vi ordnet oss slik at 
vi lå i to av drivhusene. Der var 
det rør med varmt vann, så vi 
fikk hengt opp og tørka alle 
bløte klær. Det førte til at da vi 
skulle legge oss, var det både rått 
og fuktig i drivhuset. Noen fikk 
også leid seg hytte der. Det var 
en trivelig plass, og det ble mye 
fliring, en del øl og Irish coffe 
den kvelden. Men de fleste kom 
seg i seng i rett tid. Det var også 
problemer med enda en sykkel, 

denne gang en dansk dame som 
fikk en sprekk i bremseskiven.

Vind og regn
Dagen fem startet med info om 
regnvær og vind, så det ble å få 
på regnklær før vi startet. Det 
første som skjedde av at en av 
deltakerne ikke hadde fylt bensin 

på siste stopp dagen før, noe som 
førte til at vi andre fikk vente til 
Baldvin hadde fulgt personen 6 
kilometer motsatt retning for å 
få fylt. Enkelte er ubetalelige. Men 
vi kom oss på hjul etterhvert og 
kjørte innover en utrolig vakker 
fjord. Vi hadde mye regn til å 
begynne med og da regnet ga seg 
litt, fikk vi en forferdelig vind. Det 
tok så godt tak i syklene at vi 
hadde mer enn nok med å holde 
syklene oppe og holde oss fast. 
En litt skremmende opplevelse. 
Vi hadde nesten kommet til 
Reykjavík, da neste sykkel fikk 
hjullagerhavari, denne gangen en 
svenske. 

Spektakulært landskap
Derfor kjørte gruppe kjørte til 
industriområdet der Siggi Danski 

Transport holdt til, (Siggi er med 
i den islandske klubben) for å 
vente på ny beskjed. Snakk om 
eldorado for undertegnede, 
da jeg så at det kun var 
snutelastebiler der. International, 
Kenworth og Volvo, de måtte jo 
studeres og fotograferes. Det 
regnet fremdeles, men vi hold 

motet oppe ved å spise godteri 
og stå i le for regnet. Da sykkelen 
til svensken var i orden, startet 
vi videre. Nå skulle vi få se et 
spektakulært landskap som het 
Stekkargjá. Det var  mange myter 
og sagn om fossen ved samme 
navn, blant annet at ble de som 
ble beskyldt for å være hekser 
kastet ut herfra.  Veldig spesiell 
og tøff natur.

Geysir og Gullfoss
Derfra kom vi til stedet hvor 
den nordamerikanske og den 
eurasiske kontinentalplaten 
møtes, og fikk se geysiren 
Strokkur. Videre derfra 

kjørte vi i regn til den kjente 
fossen Gullfoss. Vi kom dit 
gjennombløte, så det ble en 
kort stopp, før vi kjørte flere 
mil videre til Hellishólar. Her 
var landskapet flatt og frodig, 
omtrent som i Danmark. Det 
manglet bare vindmøllene. Denne 
kvelden fikk vi overnatting i 
hytter og guesthouse. Det var 
godt å få tørket klær og få seg 
en varm dusj. Denne dagen var 
det en danske sin tur til å få 
problemer med sykkelen, men 

Baldvin fikk fiksa den også. Den 
tidligere nevnte personen uten 
bensin, klarte denne dagen å 
kjøre seg vill, men mange timer 
etter oss andre, kom han seg til 
destinasjonen for kvelden. 

The Black Beach
Dag seks skulle også by på mye 
fint å se. Vi startet i flatt grønt 
og frodig landskap, der vi så ut 
til Vestmannaeyjar, før vi kom 
til den første fossen som het 
Seljalandsfoss. Her var det også 
mye turister og en lang trapp 
opp for å få oversikten over 
området. Jeg valgte å se fossen 
fra parkeringa, da knærne var for 

vonde til trappegåing. Sola skinte 
og vi fortsatte til foss nummer to 
for dagen, Skógafoss, som ligger 
ved Eyjafjallajökull (vulkanen som 
hadde utbrudd i 2010, og som 
stanset flytrafikken i Europa).  Så 
var det ut på veien igjen og vi 
passerte fjord, fjell, lavalandskap 
til vi kom til The Blach Beach, 
Reynisfjara. Det var det veldig 
spesielt. Det var lava, grotter og 
en strand med svære bølger, også 
kalt Chinese Takeaway. Den har 
fått navnet fordi flere turister 

The Hobbit House, eller rett og slett et drivhus funker også som overnattingssted.

Stekkargjá.

Queen of Iceland i bakgrunnen.

Monumentet over omkomne motorsyklister.

Stemning i Hirtsahls på kvelden når vi vet alle kom frem .

Geir 60 år feires før vi drar til 
Færøyene. Han fikk sang, pakke, 
kake, pluss enda mere gaver fra 
andre .

Mat på en koselig restaurant.



Avslutningsmiddag.

Glade turdeltakere etter premieutdelinga.

Et bad i en varm kilde gjør alltod godt.

Lastebilhimmelen.

Seljalandsfoss.

Fantastisk grønt landskap.

Gullfoss.

Info fra Rúnar som var lettere sjokkert over deltakerantallet..
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Etter noen omkjøringer 
var vi i fart igjen, men siden 
Grenlandsbroen var stengt, 
var det milevis med køer da 
vi nærmet oss Langesund. Til 
slutt stoppa vi og ga opp, men 

heldigvis hadde Marianne fra 
medlemskontoret plukka opp 
gjengen på kaia, og loset dem 
trygt forbi Skien der vi nådde 
dem igjen. Der tok vi farvel 
med henne og startet på turen 

opp til Rjukan. Det ble et stopp 
ved Heddal Stavkirke, som ble 
behørig fotografert, men kaffe 
ble det ikke der siden kafeen 
var stengt. Og de som trengte 
tissepause måtte bare knipe 
sammen ei stund til, for doen var 
også stengt. Været var fint, passe 
varmt og rett og slett supert 
kjørevær. Vi passerte Notodden 
og tok av E 134 nordover like 
etterpå, og her kjørte vi langs 
Tinnsjøen i utrolig vakker natur.

Norges eldste mc-klubb
Framme på Tinnsjø Kro og 
Camping, ankom vi likegodt via 
gangstien etter anvisninger fra 
presidentens GPS. Vi installerte 
oss i hyttene og noen satte 
opp telt. Denne kvelden var vi 

invitert på grilling hos Rjukan 
MC, som er Norges eldste 
motorsykkelklubb som har 
vært kontinuerlig i drift uten 
opphold. Klubben ble startet i 
1919 og har 50 medlemmer og 
20 støttemedlemmer, og er en 
blandingsklubb for både damer 
og herrer. Majoriteten av sykler 
er Harley-Davidson.

Fyller 100
Huset deres er lite og koselig 
og ligger fint til for seg selv i 
skogkanten i utkanten av Rjukan. 
De har holdt til her i mange år 
og på 80-tallet fikk de endelig 
kjøpt huset av kommunen. Prisen 
var ei krone, som de betalte 
kontant. Men så ble det noe rot 
i kommunens papirer og de fant 

Den norske delen av Nordic Run startet i 
Langesund mandag 9. juli og sammen med 
President Vidar og hans bedre halvdel 
Gunn Janne var planen å henge seg på 
gjengen som kom fra Island og Danmark 
derfra. Men allerede før vi var kommet 
gjennom Oslo traff vi på den første køen 
og vi skjønte at tidsplanen vår kom til å 
skjære seg.

Teskt/foto: Elin Bakk

Hele gjengen sammen med noen av folkene fra Rjukan MC-klubb.

Hos Rjukan MC-klubb. Foto, Ib Stejlborg. Kaffe og kaker hos Tu55 MC i Skåbu.
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ikke igjen innbetalinga. Dermed 
måtte klubben ut med ei krone 
til, som ble betalt via bank denne 
gangen. Klubben fyller 100 år 
neste år, noe som selvfølgelig skal 
feires med fynd og klem. Da blir 
det treff og stor fest på Tinnsjø 
kro og camping, der de har leid 
hele plassen for helga. Gjestene 
kan blant annet ta museumstoget 
til Rjukan sentrum, og det går 
også an å bestille tur med ferga 
over Tinnsjøen.

Bygde motorsykkel
Grunnen til at de hadde mc-
klubb så tidlig på Rjukan, er nok 
alle ingeniørene som jobbet der 
på tidlig nittenhundretall og som 
var interesserte i teknikk og 
mekanikk. En kar som jobba på 

Norsk Hydro på Rjukan ved navn 
Christian Larsen bygde til og 
med en motorsykkel fra bunnen 
av.  Sykkelen fikk navnet Spanjola, 
og ble bygd omkring 1920. Den 
hadde plass til to voksne, tre 
unger og to hunder da den gikk 
på veien i mellomkrigstiden. 
Sykkelen hadde til og med 
lufteluke for hundene. 

Besøk på Vemork
Det ble en fin kveld hos Rjukan 
MC, med nydelig grillmat, kaffe 
og kaker og kjekke folk. Tilbake 
på campingen fikk vi til en 
spesialavtale, slik at de holdt 
åpent lenger.  Sånn fikk vi fikk 
vætet strupene med en kald øl 
eller to før vi gikk til ro, noe 
som ble satt stor pris på av de 

andre gjestene. Neste dag var 
vi på veien igjen, første stopp 
var tilbake til Rjukan for en 
omvisning på Vemork kraftstasjon, 
kjent for tyskernes produksjon 
av tungtvann under krigen og 
sabotasjeaksjonene som ble 
utført her av motstandsgrupper 

for å forhindre at tyskerne 
skulle bruke det til å lage 
atomvåpen med. Det var et 
meget interessant besøk. Først 
fikk vi en innføring av Vemorks 
historie av guiden og etterpå fikk 
vi se en video som omhandlet 
sabotasjeaksjonene. Anbefaler 
virkelig et besøk her.

Grilling hos Wino’s Crew 
MC
Deretter gikk ruta videre over 
Imingfjell, over Dagali til Geilo 
der vi spiste lunsj. Her møtte 
vi ei tøff dame som var ute på 
langtur for første gang. Hun 
hadde kjørt fra Tromsø og  ble 
med oss videre over Golsfjellet 
til Leira før hun dro videre. På 
Leira Camping og hyttesenter 
installerte vi oss i leiligheter og 
telt. Og da alle hadde satt bo, 

ruslet vi opp til Wino’s Crew 
MC, Valdres, som hadde fyrt opp 
grillen og fylt opp kjøleskapet 
med kald drikke til oss. Burgerne 
var gode og ølet var kaldt og vi 
hadde en hyggelig kveld der, før 
det var på tide å finne soveposen 
for kvelden. Er man på Nordic 
Run går det ikke an å rangle 
halve natta. For avreisen er alltid 
klokka ni.

Kaffe og kake
Onsdagens etappe gikk over 
Valdresflya, ned Heidal til Sjoa 
og videre til Kvam. Det spiste vi 
lunsj på veikroa, før turen gikk 
videre opp til Skåbu. Her hadde 
gjengen i Tu55 MC bakt kake og 
kokt kaffe, og vi koste oss her ei 
god stund før vi kjørte videre. 
Vi hadde ikke så mange mil igjen 
til Tretten og neste overnatting, 
så det var ikke noe stress. Da vi 
ankom tretten via Gausdal, ble 
det ei bensinfylling før vi campet 

på Tretten Kro og Motell, der 
flere av oss hadde vært bare et 
par uker tidligere på treff.

Gale vikinger
Her var det bading nedenfor 
kroa før middag. Greg fra 
England mente vi var gale 
vikinger som bada i så kaldt 
vann, men jammen hoppa han 
ikke uti selv til slutt. Og han 
måtte innrømme det ikke var så 
kaldt som han hadde trodd. Om 
kvelden var det middagsbuffet, 
og hyggelig samvær ved bordene 
utenfor kroa til det ble leggetid. 
Neste dag var siste dagen på 
den norske etappen og først på 
planen sto Maihaugen Museum. 
Her var vi et par timer, før det 
var avgang videre til Elverum og 
Elgstua hvor vi skulle spise lunsj. 
Vi valgte småveiene, for på E6 

Alle som deltok måtte signere 
flagget, her er det Bjørn sin tur.

Turister på Maihaugen.

Familiebilde foran Heddal stavkirke. Foto, Ib Stejlborg.

Ib skåler med kokken hos Winos Crew MC.

er det veiarbeid opp og i mente. 
Dermed fikk vi kjøre gjennom 
vakre jordbruksområder i 
Ringsaker istedenfor et støvete 
vegarbeidsområde. Da vi ankom 
Elverum hadde vi mistet en 
person. Det ble litt kaos da vi 
skulle kjøre ut fra parkeringa 
på Maihaugen, med mange 
turistbusser og i stresset ble det 
igjen en deltaker, som ikke så 
hvor vi kjørte. 

Svenskene overtok
Her tok vi også farvel med 
President Vidar som måtte 
dra hjem for å jobbe. Dermed 
var det undertegnede som 
fikk jobben med å få gjengen 
trygt til Kongsvinger. Jeg hadde 
også fått med min datter på 
lettmotorsykkel som moralsk 
støtte. Og med sine 24 år var 
hun garantert runets yngste 

deltaker. Etter ei god stund 
og noen telefoner kom den 
savnede personen til rette og 
vi kunne sette kursen nedover 
mot Kongsvinger festning. Her 
fikk vi fikk kjøre helt inn på 
festningsområdet via noen lokale 
kontakter. En flott plass med 
super utsikt. De som driver 
stedet holdt åpent bare for oss, 
siden vi var litt forsinka. Her 
ble is det og kaffe. Ingvar fra 

H-DCS ventet på oss og tok 
over den gule vesten. Han hadde 
fått oppdraget å lede gjengen 
trygt inn i Sverige. Selv var mine 
dager på Nordic Run over, og jeg 
og dattera vendte nesen hjem 
til Elverum igjen. Takk for en 
hyggelig tur alle sammen.

På grillparty hos Winos Crew MC i Valdres.

Roadkapteinen har funnet sin gruppe.

Siste kvelden i Norge, på Tretten Kro og Motell.

Inne i produksjonslokalene på Vemork.

Ankomst Vemork.
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På Vemork fant vi også en gammel motorsykkel, selv om den var av feil 
merke.

På Imingfjell stoppa vi for å strekke på beina.

Nordic Run leiren på Leria Camping.

Den gule vesten leveres over til 
Ingar fra Sverige.

Kraftstasjonen på Vemork. Guiden forklarer om 
tungtvannet.

Kongsvinger festning.

Kveldshygge på Tinnsjø Kro og Camping.

En mor- og datter selfie hadde han ikke 
fra før på turen, så da måtte selvfølgelig 
det også gjøres. Foto, Frank Stephan.

Postmotorsykkelen på Maihaugen, restaurert av Sleipner MC måtte 
selvfølgelig foreviges.

Spanjola motorsykkelen, bygd på 
Rjukan i 1920-årene

God gammel klubb. Siden vi ikke hadde med noen utsendt medarbeider i de andre nordiske landene, får 
bildene derfra si litt om resten av turen.

Foto, Ib Stejlborg.

Foto, Ib Stejlborg.
Foto, Ib Stejlborg.

Foto, Frank Stephan.

Foto, Ib Stejlborg.

Foto, Ib Stejlborg.
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Foto, Frank Stephan.

Foto, Ib Stejlborg.

Foto, Ib Stejlborg. Foto, Ib Stejlborg.
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Foto, Ib Stejlborg.
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Foto, Ib Stejlborg.
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Og som tenkt så gjort, lørdag 14. 
april åpnet de klubbhuset sitt for 
selgere og kjøpere, slik at klær og 
utstyr som bare ligger der, kunne 
komme til nytte igjen. 
- Grunnen til at vi kom på dette, 
var at vi så at det på Conan Swap 
dukka opp en del kjøreutstyr til 
salgs. Dette er jo ting som tar 
stor plass, så vi tenkte at et eget 
marked for klær og utstyr var 
en god ide. Så er det jo også den 
sosiale biten med dette. Litt kaffe, 

pølser og en prat er jo alltid 
trivelig. Man får til litt aktivitet 
i en ellers stille tid, sier Tore 
Hanseth i Hydra MC.

Bra besøk
Bruktmarkedet på Nesodden ble 
bra besøkt og prisene var også 
greie.
- Vi hadde selvfølgelig ønska 
det skulle kommet enda 
flere selgere og kjøpere, men 
siden det var første gangen vi 

arrangerte dette, må vi si oss 
godt fornøyd. Vi regner med at 
et nytt arrangement som dette 
må ha litt tid for å innarbeide seg, 
fortsetter han.
De som møtte opp, både de som 

solgte og kjøperne, var tilfredse. 
Så sett av tid i april til neste år og 
legg unna utstyr du ikke trenger. 
Det kan jo bringe litt kroner i 
kassa før en ny sesong starter.

Jeg er helt sikkert ikke den eneste som 
har boden full av hjelmer og kjøreklær, 
som enten ikke blir brukt lenger, eller 
av en eller annen grunn er blitt i feil 
størrelsen. Gutta i Hydra MC fant ut at et 
bruktmarked for mc-utstyr måtte være 
en god idé.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Wencke Cecilie Juel

Blide damer på bruktmarked.

Kaffe, bolle og en god prat er alltid gull.

Varene var tydelig priset.

Hva med et par nye boot til sesongen.

Noe for alle. Jakker av alle slag.



Jakken heter Eagle Lady, er la-
get i grått vasket geiteskinn og 
har en kul retro-look, med gule 
og mørkegrå detaljer. Av andre 
spesifikasjoner har den HI-ART 
forstekning, triple stitch, det vil si 
trippelsydde sømmer for ekstra 
styrke, justerbare CE-godkjente 
beskyttere i level 2 og den kan 
også kobles sammen med bukse. 
Jakken har justerbar midje med 
to spenner i sidene og glidelåser 
foran på ermene. Bak hovedgli-
delåsen finner man en klaff som 
stopper vinden når den lukkes. 
Den har tre innerlommer, to 

litt større og en liten. Alle med 
lukking, en med glidelås, de andre 
med knapp. Den har to ytter-
lommer med glidelås, men ingen 
lufteåpninger.

Mykt skinn
Skinnet i denne jakken er utro-
lig mykt, det var det først jeg 
reagerte på. Den ble innviet i 
Kroatia da jeg var på testkjøring 
av Harley-Davidson touring- og 
sportstersykler. Der lå tempera-
turen på rundt 25 grader, og med 
bare en singlet under, var jakken 
helt grei å bruke i varmen. Jakken 

har ikke så tykt fór, og heller ikke 
avtagbart fór, som man jo finner 
i mange kjørejakker. Selv fore-
trekker jeg heller å justere med 
en tykkere jakke under om det 
blir kaldere, og med en regnjakke 
utenpå om det blir mye regn. Si-
den slike regnfór ofte er innerst, 
blir jo uansett hele jakken bløt 
før regnfóret gjør noen nytte.

Som yndlingsjakken
Jeg har også brukt jakken i lett 
regn, selv om denne seson-
gen for egen del ikke har 
bydd på så mye vær av 
den sorten. Men på en 
tur hjem fra Bergen 
kjørte jeg et godt 
stykke i regn uten 
at det trakk inn 
vann noe sted. 
Det jeg liker 
best med den, 
er at den er 
utrolig myk og 
behagelig å ha 
på, og at den i 
tillegg ser litt 
vasket og slitt 
ut. Denne jakken 

føles sånn på, som den yndlings-
jakken som du har brukt i mange 
år og som først blir behagelig 
når den nesten er utslitt. At den 
i tillegg er utrolig kul å se på er 
heller ikke noe minus. Den har i 
alle fall blitt min yndlingsjakke.
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Tidlig i vinter var jeg på besøk hos Jofa-
ma på Kongsvinger, som er norsk impor-
tør for mc-klær av merkene Lindstrands, 
Halvarssons og Jofama. De hadde et rikt 
utvalg av kjøreutstyr, og enden på visa var 
et jeg fikk med meg en jakke som skulle 
testes ut på veien.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Jofama/Harley-Davidson

Så er det og henge litt i baren når man har handlet ferdig. Torill er på bruktmarked.

Tore fra Hydra MC var med og tok initiativet til bruktmarkedet. Randi var på Nesodden og titta på utvalget.
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Jeg ankom i femtida på fredag. 
De første gjestene fra Østlandet 
hadde ankommet allerede på 
torsdag og for enkelte startet 
festen allerede da. Jeg hadde 
tatt med telt, for i det siste 
er uteområdet deres blitt 
oppgradert med en fin gruslagt 
plass nede ved vannet og en liten 
plen. Men siden Horst hadde 
senger til overs på sitt rom, slapp 
jeg å sove ute. En seng inne er 
jo utrolig praktisk, og så mye 
enklere på søndag når man skal 
pakke sammen.

Langveisfarende besøk
Selve festen var på lørdag, men 
de hadde band også på fredag 
og en trubadur som laget liv 
ute hele helga. De som hadde 
reist lengst var fire karer fra 
Guadeloupe, som Lars hadde 
invitert med seg. De hadde 
riktignok reist med fly, men 
med slike avstander og for ikke 
å snakke om store havområder 
som skulle krysses, var dette helt 
greit. 

Båttur, øl og reker
Lørdagen opprant med det 
samme fine været og denne 
dagen sto båttur på programmet. 
En kar som er medlem i Pale 
Raiders hadde stilt den flotte 
skøyta si til disposisjon, og turen 
gikk flere ganger utover dagen. 
Redd for å gå glipp av noe, var 
undertegnede og Hanne Berit 
først i køen for å oppleve litt 
havluft og kose seg med reker og 
øl i godt selskap. De hadde også 
leid inn en trubadur som var 
med på å heve trivselsfaktoren på 
båten betraktelig. 

Mer båt
Vi koste oss såpass på båten at 
da vi fikk tilbud av Frode om å bli 
med på en tur til, slo vi til. Og da 
trubadur Tor Erik Rong måtte dra 
til neste spillejobb etter tur en, 
steppet Old Timers MC sin egen 
Frode Småvik inn og underholdt 
på neste tur. Rekene var gode 
og stemninga var fin, men det er 
ikke alltid alle gode ting er tre. 
Så vi ga oss etter andre runde. 

Andre helga i juni var det Old Timers MC 
sin tur til å feire 30 år på veien og siden 
yr bare meldte godvær, var det en fryd å 
sale på Mr. Gorgeous og sette kursen over 
fjellet mot Vestlandet. Siden turen starta 
fra Oslo, ble ruta Numedalen opp og over 
Hardangervidda. Og da jeg ankom Bergen 
var det reker på bordet og ølet var kaldt. 

Tekst/foto: Elin Bakk

God stemning ved vannkanten.

Allsang av gutta boys når det ble spilt Abba.

Resten av dagen ble brukt til å 
mingle med de andre gjestene, og 
det ble også en heller mislykket 
tur med klubbens egen flåte, 
MS Sjø-Glufsa, da motorkrafta 
forsvant midt ute i sundet. 
Vi måtte ta oss inn igjen med 
muskelkraft, men kjedelig var det 
absolutt ikke. Tove hoppa av midt 
ute i sundet og på vei inn igjen 
forsvant en slippers i mudderet 
på bunnen. Litt svinn må man 
regne med.

Mat og rock’n roll
Utover lørdagen ankom det 
mer folk, nydelig mat ble servert 
i caféen. Old Timers MC er 
vel den eneste klubben jeg 
har besøkt som har egen café. 
Gavebordet ble fylt opp, og 
etter hvert kom bandene på 

scenen. Før bandene satte i gang 
inne i lokalet, var det trubadur 
Marius Larsen som underholdt 
gjestene med gitarspilling ute i 
finværet på det nye uteområdet 
bak klubbhuset. Hele fire band 
spilte gjennom helga, X-tra og 
Bighorn Butterboys på fredag og 
Stim og Dag Bergesen Band på 
lørdag. Jeg ble særlig imponert 
over Stim som stilte i stilige 

70-talls antrekk, der prikken 
over i-en var platåsko med 
glitter og stjerner. Jeg må også 
nevne stemmen til vokalisten, 
som etter det jeg hørte også er 
operasanger. Her kom 70- og 
80-tallsslagerne på løpende bånd, 
og da de spilte Manfred Manns 
Mighty Quinn, var allsangfaktoren 
rimelig høy i lokalene.

Historie
Old Timers MC ble startet i 1988 
av en kompisgjeng med sterk 
mc-interesse. Huset på Hylkje 
fikk de kjøpt i 1994, etter å ha 
holdt til i noen gamle brakker i 
nærheten. Dette var et gammelt 
ullspinneri, som etter at de 
overtok har gjennomgått store 
oppgraderinger. Huset ligger like 
ved sjøen for seg selv nede i en 

liten dal, og er på fire etasjer. 
Da de overtok var et par av 
veggene nesten borte og gulvet 
var så dårlig at man gikk der på 
eget ansvar. I kjelleren sto det 
sjøvann ved flo sjø og her har de 
gravd opp og støpt gulv. Nå er 
det blitt et flott verksted hvor 
karene bygger, bygger om og 
vedlikeholder syklene sine. 

Veggfast kunst
I første etasje har de café, 
festlokale og kjøkken, i andre er 
det toaletter og dusj, soverom, 
privatavdeling og bar, og de har 
også en hems. Festlokalet har 
utsmykninger på veggene utført 
av en kunstner som bodde i 
huset ei stund, og da de pussa 
opp måtte de sage ned den ene 
veggen slik at kunstverket kunne 
bevares. Møblene i festlokalet 
kommer fra restaurant Baronen 
og Baronessen i Oslo. Etter 
oppgraderinga av uteområdet, 
har de nå en flott uteplass ved 
sjøen med benker og bord 
som ble flittig brukt gjennom 
jubileumshelga. Oppgraderinga 
innebar både påfyll av masse og 
etablering av plen. Jeg hørte noe 
om manglende tillatelse og et håp 
om tilgivelse. Vi satser på at de 
får beholde den.

Nytt blod
For å bli medlem i Old Timers 
MC må du i utgangspunktet 
bare være mann og kjøre en 
passende sykkel. Hva som er 
passende avgjøres til enhver 
tid av medlemmene, men her 
skal det i alle fall ikke være noe 
japansk. I de siste årene har 
klubben fått et godt tilsig av 
yngre blod, men snittalderen 

er nok fremdeles høy nok til at 
navnet bæres med rette. Old 
Timers MC sitt Rullatorparty på 
høsten er en innarbeidet fest og 
neste post på programmet, men 
før den tid har karene vært på 
klubbtur til Polen og bare kost 
seg, uten å måtte tenke på å 
arrangere fest. De er også flinke 
til å leie inn folk i baren, slik at de 
selv får muligheten til å mingle 
litt og snakke med gjestene når 
de har store fester. Men en fest 
arrangerer seg ikke selv, så litt 
jobb blir det på karene likevel. 
Klubben har per dags dato 
13 medlemmer i Bergen og 2 
prospects på Østlandet.

Hjemover
Som med alle helger kommer 
det en søndag, og det gjorde 
det også denne gangen.  Etter 
en god frokost, var det tid for 
å pakke på sykkelen og vende 
nesen over fjellet og hjemover. 
Været var fremdeles fint, og med 
et par bittesmå regnskurer over 
Aurland-Hol og litt i Aurdal, må 
man vel si at helga ble rimelig 
perfekt. Tusen takk for ei flott 
helg med bra folk.

Båt, reker, øl, sol og gode folk.

Bighorn på scenen.

Lars hadde invitert med seg bikervenner fra Guadeloupe.

Oldtimers har sin egen flåte, 
MS Sjø-Glufsa, som var med og 
aktivsere mange av festdeltakerne 
gjennom helga.



Chopperen kjøpte han av en kar 
fra Raufoss i 2016 og den var 
originalt en Fatboy, som det var 
blitt tatt rammebytte på. Han 
som hadde sykkelen før han som 
Tommy kjøpte den av, var en 
ivrig blogger. Så før han kjøpte 
chopperen visste han alt som 
hadde blitt gjort på den. Det 
meste var dokumentert på nettet 
med bilder, så Tommy kjøpte den 
likegodt usett. Han bare sendte 

pengene og sa han skulle komme 
og hente den når det ble tid.

Sin egen stil
Men en gang sykkelen var i 
hus, ble den plukket helt ned. 
Tommy tror ikke det er en 
skrue på sykkelen han ikke har 
vært borti. Han byttet gaffel, 
krone, bakskjerm og bygde om 
sissibaren. Det var ikke det at 
han ikke likte stuket på sykkelen. 

Men som alle som bygger 
chopper vet, handler det om å 
sette sitt eget preg på sykkelen, 
og om å bygge den i sin egen 
personlige stil.

Gjenbruk
Bremsepedalen er eget design av 
ei plate aluminium. Girstanga har 
han også laga selv av et gammelt 
apehengerstyre han ikke hadde 
bruk for. For Tommy kaster ikke 

deler han ikke har bruk for. Han 
er for gjenbruk. Om delene 
ikke kan brukes som de er, kan 
de alltids bygges om til noe 
annet. Han fjernet gasswiren og 
lagde innvendig gass. Hele det 
elektriske anlegget ble bygget 
opp på nytt. Planen for lakkering 
på sykkelen hadde han også klar. 
Den skulle være mattsvart med 
pinstriping. Da noen karer fra 
Inches MC var i klubben hans på 

Blingpynt på chooke. Ekstra beninskanne.

Sideveske med 
hurtigfeste med 
verktøymappe på 
toppen.

Speedometer med 
oljetrykklampe under.
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Klare for båttur.

Den kuleste skippern.

Trubadur Marius Larsen sørga for god stemning ute.

Gavebordet.

Stim, et utrolig kult band med 70-80 tallsstil og en fantastsk vokalist. 

Fullt på parkeringa.

Svein var selvutnevnt skipper med 
standsmessig lue.

Hanne -Berit var først i køen når 
det skulle kjøpes bilett til båtturen.

Da Tommy skulle bygge denne chopperen 
var navnet ganske klart. Siden han er 
født i tyrens tegn, måtte det selvfølgelig 
bli El Toro. Og designet matcher navnet 
perfekt.

Tekst/foto: Elin Bakk



en fest, sendte han bare delene 
med dem, så de kunne gi dem til 
Pål Steenersen i Ski, som skulle 
gjøre lakkjobben.

Frie tøyler
Etter noen dager ringte Pål, og 
de prata litt om lakken. 
- Jeg kan gjøre som du vil, sa han. 
- Eller du kan gi meg frie tøyler.
Tommy gikk for det siste. De ble 
enige om bladgull og pinstriping, 
men med farger og utforming 
ellers skulle Pål bare få slå seg 
løs. Da Tommy fikk se bilder av 
jobben Pål hadde utført, kjente 
han ingen anger over at han 
droppa det mattsvarte. For 
delene var helt fantastisk lakkert. 
Tommy kunne nesten ikke vente 
til de kom i hus og han kunne 
begynne å montere. Pål har også 
støpt fotpinner og pointcover i 
aluminium til Tommy i  personlig 
stil.

Gir seg ikke
Eksosanlegget han har montert 
på går under betegnelsen L.A.F. 
(loud as fuck). Tommy ville ha 
dette anlegget, men det bråkte 
noe forferdelig og han ville gjerne 
dempe det litt. Folk han snakka 
med sa at du får bare bytte, for 
dette anlegget er det umulig å 
sette dempere på. Dermed måtte 
Tommy selvfølgelig forsøke.
- Det gikk skitlett, sier han og 
gliser. 
Denne karen gir seg ikke så raskt, 
særlig om noen sier noe ikke går 
an. Bakskjermen har han laget 
selv av ett emne. Sissibaren som 
sto på, ble ombygd for å passe 
med Tommys idé om hvordan 
den skulle være. Han måtte 
også dreie et aluminiumstykke 
til styret for å jevne ut der 
clutchen hadde vært. Etter hvert 
så han også at clutchpedalen 
måtte bygges om, siden kneet 

kom i konflikt med styret i 
venstresvinger og rundkjøringer.

Detaljorientert
Frilampa er felt inn i girstanga og 
oljetrykkslampa er plassert i en 
umbrakobolt på et motorfeste 
under speedometeret. 
På veskene har han laget 
hurtigfester med vingmuttere 
og den ekstra bensinkanna har 
han festet med skinnreimer 
fra forsvarets ludvigsekk på en 
brakett han har laga selv. Han 
dreide en ekstra hylse utenpå 
den originale messingholderen til 
choken og på toppen festet han 
en diamant. For å få skyggeeffekt 
på den har han lakkert den med 
sprayboks. Diamantene kommer i 
pakker på to og den andre festet 
han likegodt på girkassebraketten. 
Fiffige detaljer.

Tøft mønster
Her overlates ingenting til 
tilfeldighetene. På sissibaren 
sveiste han på ei hylse tredd på 
et luftrør. Formålet med denne 
var å putte ledningene til baklyset 
i, så ledningene ikke gnisser i 
stykker. Bakdekket er selvfølgelig 
et bildekk som er beregnet på 
klassiske biler. 
- Dette fordi mønsteret på 
disse er tøffere enn på et vanlig 
bildekk, forklarer han. Baklykta 
heter Shark Nose og er kjøpt 
hos Deathtrap Customs. 
Framlykta er 4 ½”. 
- Den skal helst være minst mulig, 
fortsetter han. 
Han har også laget signatur-
stickers til gaffelbeina, så det ikke 
skal være tvil om hvem som står 
bak designet på chopperen.

Prøvepakker
Om vinteren når Tommy ikke 
bygger, bruker han tida til å 
prøvepakke. For det er viktig 
at han sitter godt. Han er også 
opptatt av det estetetiske når 
han pakker på sykkelen. Denne 
prøvepakkinga er noe de andre 
i klubben erter han for. Men 
er man perfeksjonist, så er det 
bare sånn. Han har også laga 
seg verktøymappe av et pledd 
som er en fin fargeklatt og som 
matcher resten av sykkelen. Den 
er festa på toppen av sideveska 
og er lett å komme til når han 
er på veien. Vi gratulerer Tommy 
med nok et flott bygg og venter 
spent på neste trekk.

Tekniske detaljer:
Eier: Tommy Haug
Bygd av: Tommy Haug ( Opprinnelig bygd ca. 
år 2000 av første eier)
Årsmodell: 1987
Type: Chopper El Toro
Motor: 1340 Evolution
Gearkasse: 4 trinns rick rack med jockeyskift
Primær: BDL  3” 8mm belt
Forgasser: S&S super E med mooneyes filter
Tenning: Stift
Eksosanlegg: L.A.F.  med innsatt thorqe cones 
og  4” demperinnsatser (bøyd og tilpasset)
Eksosventiler: original
Ventilløftere: original, litt hvassere kam

Clutch: BDL fotbetjent
Ramme: Calles.
Krone: Justerbar Jærnhesten 0-10 grader, 
justert til 9 grader
Gaffel: +16 tolles innerbein, original, før -78 
underbein.
Styre: Svenskstukstyre med innv. gass og 
skjulte ledninger og bremseslanger.  Bryter 
for lys /horn i enden
Dekk foran: 90/90-19
Dekk bak: 185/70-15 Vredestein Sprint Classic  
Bildekk
Forskjerm:  nix
Bakskjerm: egenmodifisert emne, dreide 
festehylser

Lykt foran: 4,5”
Lykt bak: Sharknose led.
Bremser foran: Brembo
Bremser bak: Brembo
Tank: Mustang 12,5 l lav tunell
Lakk: Candy ,Sotet grønnfelt, Flake, Bladgull, 
Pinstripet etc. av Pål Steenersen
Sal: Akkurat passe tjukk for å holde stuket 
riktig
Annet utført av eier :  Nytt el. anlegg ,bygd 
sissybar, byttet ut det meste av bolter i 
rustfritt, skjulte sideveske-fester i gjengehylser 
med vingemuttere på boltene, dreide detaljer 
på styret og speilfeste uten klammer. MMB 
speedometer med giver på bakhjul.

Tankdesign.

Ferdig pakka.

Lysbryter og horn i styreholk.

Frilampe.

Fotpinne med klubbnavn.

Ingen tvil om hvem som har 
bygd denne.

Blingpynt på 
girkassebraketten.
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”Torden mellom fjord og fjell” 
ble tittel på turen fordi den 
gikk mellom fjord og fjell, og 
som de fleste vet høres det 
litt ut som torden når vi er 
mange. Årets rute ble lagt 
til fine motorsykkelveier i 
Ålesundsdistriktet. Vi startet i 
Sykkylven med strålende solskinn 
og allerede på fergekaia var 
vi 6 motorsykler og en trike. 
Først tok vi ferga til Magerholm. 
Alle som hadde møtt opp var 

strålende fornøyd med været og 
gledet seg til å reise avgårde.

”Roadkill”
Hele ruta og cirkatider for når vi 
passerte de forskjellige stedene 
lå ute på Facebook, slik at folk 
kunne henge seg på underveis. 
Første del av turen gikk videre til 
Spjelkavik, over til Ellingsøya og 
endte opp på Valderøya. Her ble 
det en rast i hagen til vår gode 
venn Espen Marø Farstad. Han 

Fjorårets idé med en dagstur på 
motorsykkel mellom fjord og fjell 
tilrettelagt for både store og små, ble en 
suksess.  9. juni i år ble det organisert en 
ny tur i H-DOCN sin regi. Etter to ganger 
er det jo blitt en tradisjon. Det lå til rette 
for en fin dag i vest. 

Tekst: Inger Eidheim
Foto: Ivar Eidheim, Margareth Krumsvik, Eva Holmeide

hadde stelt i stand ”roadkill”, 
som var en suppe med lokale 
råvarer som vigramør og fenalår. 
En fantastisk rett som ble godt 
mottatt, og etterpå fikk vi kaker 
og kaffe.

Historie
Etter maten ble det holdt 
konkurranser med flotte 

premier takket være Harley-
Davidson Ålesund (AMS).  Etter 
matstoppet og leker med 
premieutdeling, kjørte vi videre 
over Vigra mellom åkrer og 
gårder. Det er en fantastisk natur 
vi har ute på øyene våre, særlig 
når værgudene er med oss, og 
det var de virkelig denne dagen. 
Vi kjørte rundt den lille, flate 

vikingøya Giske og stoppa ved 
kirka der ute. Der fikk vi høre 
lokale historier fra kirka. En stor 
takk til Espen Marø Farstad igjen.

Softis
Etter øyrunden kjørte vi til 
Ålesund sentrum og der ble det 
softis. Så gikk turen til Valle og 
vi tok ferja til Sykkylven igjen. 

Det ble en minnerik dag. Alle 
var enige om at en sånn flott 
tur må gjentas.  Så neste år blir 
det garantert en ny ”torden 
mellom fjord og fjell”-tur, og jeg 
vil herved utfordre alle til å ta 
med seg sine barn og unge på tur. 
De kommer til å få mye glede ut 
av det og på en sånn tur knyttes 
gjerne nye vennskap.

 Aursneset i starten. Foto, Margareth Krumsvik.

Et lite og sosialt stopp på Ellingsøya. Foto, Margareth Krumsvik.
Bilde fra Historiske Giske kirke. Foto Eva Holmeide.

Oppstilling ved kirka. Foto, Ivar Eidheim. Historier fra vikingøya Giske. Foto, Ivar Eidheim.

Framme på Valderøya og klar for lunch. 
Foto, Margareth Krumsvik.




