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Redaktøren har ordet
Da sitter jeg her igjen da og 
mekker	på	årets	siste	leder.	
Og i den sammenheng har 
jeg lest igjennom desember-
lederne for de siste tre 
årene.	Interessant	lesing.	Det	
som overrasker meg mest, 
er at hvert år var jeg like 
forundret over at høsten og 
tidligvinteren var våt og mild, 
ikke	snøfull	og	kald.	Bortsett	
fra	i	lederen	fra	2011.	Da	
hadde jeg tydeligvis noe annet 
på	hjertet	enn	været.		
Men det jeg begynte å tenke 
på er; har man virkelig så dårlig 
hukommelse? Det er like 
før jeg gjør som min mor, og 
hennes	mor,	altså	min	mormor.	
Anskaffer meg en værbok, 
der man omhyggelig og sirlig 
skriver ned vær og temperatur 
for	hver	dag	av	året.	Dette	er	
ikke for å gjøre narr av mine 
formødre.	Jeg	tror	at	vi	rett	og	
slett blir mer opptatt av været 
etter	hvert	som	vi	blir	eldre.

Da jeg var 15 år for eksempel, 
brydde jeg meg ikke om 
hvordan været var og skulle 
bli.	Det	eneste	viktige	var	om	
det ble så dårlig føre at vi ikke 
kom oss på fest om vinteren 
og om det gikk an å bade om 
sommeren.	Men	været	ellers?	
Det	var	totalt	uinteressant.	Nå	
vet jeg at det er lettere å følge 
med på værvarsel, værradarer 
og statistikker i våre dager, da 
vi 24/7 har tilgang til internett, 
via	våre	nettbrett	og	telefoner.	
I våre unge dager måtte 
vi høre på en sunnmøring 
på radio som snakker om 
dalstroka innafor, eller Kristian 
Trægde som sto og mumla 
foran	ett	værkart	på	TV.	Nå	er	
det gjerne snasne værdamer 
i miniskjørt som formidler 
dette.	Men	ærlig	talt,	jeg	kan	
ikke se at mine tenåringsbarn 
besøker disse sidene, eller ser 

på	TV2	været.	
Så kanskje dette Yrfenomenet 
som jeg gnåler om i nesten 
hver leder, i realiteten er 
et aldersfenomen? Jeg har i 
alle fall funnet ut hva mine 
likesinnede som har alt, skal 
få	i	julegave.	Det	må	være	
en værbok, eller for å gjøre 
det om til vår digitaliserte 
hverdag, kanskje heller en 
værapp.	Og	da	mener	jeg	
ikke en som melder været, 
de har vi da jammen meg 
nok	av.	Nei,	dette	skal	være	
en som sirlig noterer seg 
for ettertiden temperaturer 
og nedbørsmengder, lager 
statistikker og sammenligner 
med	tidligere	år.	Dette	tror	
jeg er en kjempeide, som er 
like om hjørnet, bare vent og 
se.	Inntil	denne	er	på	plass,	
anbefaler	jeg	værboka.

Men i alle fall, høsten og 
tidligvinteren i år er her på 
Østlandet omtrent som den 
bruker	å	være.	Sykkelsesongen	
har vært lang og god, med 
veldig	lite	regn.	Akkurat	som	
vi	vil	ha	den.	I	går	satt	jeg	og	
laget meg et lite album til min 
Facebookside med bilder fra 
turer jeg har vært på gjennom 
sesongen.	Dette	var	litt	gøy.	
For det er fort gjort når 
bildene som ikke skal i bladet 
først havner inne på macen, 
at	de	blir	der	liggende.	Jeg	
hadde en riktig så hyggelig 
stund,	der	jeg	satt	og	mimret.	
Konklusjonen ble en meget 
flott	sesong,	med	mange	mil,	ca	
1500 til sammen, lite regn, mye 
fliring,	mange	nye	venner,	ingen	
fartsbøter og helt fritt for 
kontakt med gale bilister eller 
asfalt.	Jeg	har	vært	heldig.	

Med det samme vil jeg sende 
noen varme tanker til de 
som	ikke	har	vært	så	heldige.	

Noen dødsulykker har det 
vært i år også, som vi helst 
ville	vært	foruten.	Vi	har	
ingen	å	miste.	Noen	har	hatt	
ublide møter med underlaget 
eller	andre	trafikanter.	Mine	
tanker	går	også	til	dere.	
Det er risikosport vi driver 
med, så det er viktig at vi 
kjører defensivt, sørger 
for at sikkerhetsutstyret 
er på plass og at sykkelen 
er	i	forskriftmessig	stand.	
Det vi rår over kan vi ta 
forholdsregler for, resten får vi 
dessverre	ikke	gjort	noe	med.

Som	mange	av	dere	fikk	med	
dere, var vi også i år på plass 
på	Oslo	Motor	Show.	Det	ble	
servert kake til medlemmene, 
og	vi	fikk	også	vervet	noen	nye	
medlemmer.	Det	kan	du	lese	
mer om i artikkelen om Oslo 
Motor Show et annet sted i 
bladet.	Når	det	nå	nærmer	
seg jul, er et medlemskap i 
H-DOCN en super julegave 
til	en	Harleyvenn.	Du	kan	også	
se i vår nettbutikk, julegaver 
derfra vil nok også være 
populært.	

Jeg kan heller ikke denne 
gangen unngå å minne om 
adresseforandring, om du 
skulle	finne	på	å	flytte.	Ellers	
risikerer du at du ikke får 
blader, regninger og lignende, 
og faren er stor for at du kan 
bli	utmeldt.	Vi	får	fremdeles	en	
del	blader	i	retur.	Du	kan	også	
logge inn selv på din egen side 
på hjemmesida vår, og endre 
dine	opplysninger.	For	å	gjøre	
dette må du være registrert 
hos	oss	med	mailadresse.	Er	
du ikke det, ta kontakt med 
medlemskontoret@h-docn.no	
og	vi	hjelper	deg	med	det.
Jeg vil også takke alle som 
sendte inn kalenderbilder, som 
har laget artikler og sendt inn 

bilder.	Dette	setter	jeg	stor	
pris	på.	Tusen	takk.	Uten	dere	
hadde	det	blitt	et	stusslig	blad.	
Og variasjon i skriveriene er 
viktig,	også	geografisk,	For	dere	
som	ikke	fikk	deres	bilder	
i kalenderen, er det bare å 
begynne å tenke på bilder til 
kalenderen	2016.	Husk	også	
bilder	til	lesernes.

Når jula nå med ribbe, 
pinnekjøtt, pepperkaker, 
gaver og jeg vet ikke hva er 
overstått, er det bare å rette 
blikket	fremover,	mot	2015.	
For H-DOCN sin del er vi i 
gang med treffene våre alt i 
februar, da First Run på Røros 
skal feires etter alle kunstens 
regler.	Treffet	er	nemlig	20	år.	
Dette	blir	gøy,	så	hiv	deg	rundt.	
Du	får	komme	med	bil	også.	
Vi leier et samfunnshus der, og 
sover	på	sovesal.	Dette	er	et	
all inclusive treff, der det blir 
servert sterkøl og soddsuppe, 
vi besøker Rørosmartnan og 
det er fyr i vedovnen døgnet 
rundt.	Et	meget	hyggelig	og	
intimt treff, som anbefales på 
det	sterkeste.
Når First Run vel er overstått, 
kommer mars måned med 
MC-messe på Lillestrøm, der 
vi	selvfølgelig	er	på	plass.	Det	
sedvanlige H-D cruiset går 
av stabelen i april, og så skal 
du se vi plutselig er på veien 
igjen.	Inntil	vi	ses	igjen,	i	alle	fall	
i News nummer 1 i februar/
mars,	får	dere	ha	det	så	bra.	
Kos dere i jula, og tips meg 
gjerne om saker dere vil jeg 
skal	skrive	om.

Stor juleklem fra 
Redaktøren

Hei godtfolk!

Januar
25.	 Conan	10th	year	Swap	Meet
	 Hydra	Bar	&	Grill	open	all	day.	
	 Free	transport	to	the	clubhouse.

Februar
20.-22.	 First	Run	2015	Røros

Mars
7.	 Swap	Meet	på	Klett	samfunnshus
 Info: Frode: 92643102 Robert: 91787175
14.	 Hawgs	MC	feirer	at	klubbhuset	i					
		 Øverskreien	er	20	år.	
		 Info:	Svein	Olav:	90982610	www.hawgsmc.no

April
2.	 Skjærtorsdag,	Swapmeet	og	påskefest					
							 Støyperiet	hos	Tornados	MC.	Info:	Aron	90772887
Mai
1.	 H-DOCN	frokost	Nebbenes	Nord
3.	 Rolling	Thunder	MC	arrangerer	MC-Vårmønstringen	på				
            Festplasssen i hjertet av Bergen og mønstringen     
											 fyller	i	år	25	år.		Info:	www.rollingthundermc.no
29.-31.	 Hadelandsmønstringa,	Custom	og		Bikeshow,	i		Brandbu			
	 Sentrum.	29	–	31	mai,		Soppen	MC	feirer	25	år.	Fest		og		
	 teltcamp	hele	helga	ved	klubbhuset.	
 Info: På facebooksida: Soppen MC, Hadeland
31.	 Kuk	i	Odal’n.	Info:	post@nomck.no

Juni
12.-14.	 Hydra	MC,	Nesodden	arrangerer	Griserally.
	 Info:	www.hydramc.no26.-28.	
 International Rally Gudbrandsdalen
22.-28.	 H-DOCN	International	Rally,	Espedalen.	

Juli
17.-19.	 Inant	MC	arrangerer	Cathfish	nr.	19				
											 i	Kjerknesvågen	på	Innerøya.	Info:	92066228	
17.-19.	 Hawgs	MC	arrangerer	Summerparty	på	Landstedet	på	Lena.
 Info: Svein Olav: 90982610
	 Info:	www.hawgsmc.no	

August
14.-16.	 Run	To	The	Arctic	Fun	Storfjorden	i	Troms
14.-16.	 Shakin	Brains	MC	arrangerer	Hagerock	nr.	18.	
 Info: Per Villa: 92643102
21.-23.	 Lucifers	MC	arrangerer	Høsttreff	på	Farmen	i	Skaun.
	 Info:	www.lucifers-mc.com
                           
September
4.-5.	 	II	MC	arrangerer	Toilltræff	ved		klubbhuset	i	Nærøy,	
	 Nord		Trøndelag.	Info:	91734942		www.2mc.no	
18.-20.	 H-DOCN	Final	Run.	Tornados	MC,	Kyrksæterøra.	
	 Info:	www.h-docn.no

Oktober
3.	 	Lucifers	MC	arrangerer	Swap	Meet	på	Klett	Samfunnshus	
 Info: Frode: 92643102 Robert 91787175
	 www.lucifers-mc.com
17.		 Hawgs	MC	ferier	sitt	33-års	jubileum	i	klubbhuset	i		 	
	 Øverskreien.	Info:	Svein	Olav:	90982610
31.	 NOMCK	arrangerer		den	årlige	høstfesten	på	skytterhuset.
					 Info:	post@nomck.no

Desember
27.	 	Hawgs	MC	arrangerer	barheng	i	klubbhuset		i	Øverskreien
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Det hele begynte en sen kveld 
i	badstua	med	en	god	kompis.	
Temaet kom inn på motorsykler 
og kompisen hadde en Heritage 
som	han	ville	selge.	Det	var	bare	
det at Tor skulle ikke ha noen 
Harley.	Men	etter	hvert	som	
timene gikk og prisen ble bedre 
og	bedre	var	han	på	gli.	Og	til	
slutt var prisen blitt så bra, at han 

bare	slo	til.	Og	Tor	og	sykkelen	
fant hverandre, og Tor var herved 
hekta	på	Harley.	Etter	å	ha	kjørt	
litt med sykkelen gikk det med 
han	som	så	mange	andre.	Han	
ville	bygge	om.

En idé blir født
Sykkelen ble bygd om og breddet 
både	her	og	der	flere	ganger,	og	

det samme skjedde med de neste 
syklene	han	hadde.	Resultatet	
av all denne ombygginga ble en 
masse deler han ikke hadde bruk 
for, og disse ble deretter solgt på 
nettet.	Etter	responsen	så	Tor	et	
potensiale,	og	idéen	var	født.	Og	
da en kompis av han mente han 
burde starte et Harley-huggeri 
var	Tor	helt	med	på	tanken.	
Først tok han inn tre krasja sy-
kler og kringkastet dette etter 
beste	evne.	Responsen	var	ikke	
all verden, og siden påska sto for 
døra, reiste Tor til Spania med fa-
milien	på	ferie.	Men	plutselig	tok	
det av, det bare haglet inn med 
telefoner.	Først	trodde	Tor	det	
bare var noen som tullet med 
han,	men	nei	da,	dette	var	alvor.	
Da påska kom begynte harleyfol-
ket	og	se	på	kalenderen	og	fikk	
panikk.	De	trengte	deler,	og	han	
var	i	gang	for	alvor.
Heldigvis hadde han en kontakt 
i	USA,	som	var	til	god	hjelp	i	
begynnelsen.	Først	importerte	
han en og en sykkel, men han 
så snart at dette var det ingen 
vits	i.	Hadde	han	solgt	en	del	fra	
den sykkelen, var det jo tomt for 
akkurat	denne	delen.	Dermed	

begynte	Tor	å	tenkte	litt	større.	
Neste trinn var en container 
med	16	sykler.

Trengte mer plass
Tor har i mange år bodd i Trond-
heim, og det var her på Heimdal i 
utkanten av byen, at Harley Høg-
ger’n	ble	født.	Det	første	året	
holdt han til i et lokale på 180 
kvadratmeter, men han så snart 
at	dette	ble	alt	for	lite.	Mange	
kontainere har nå reist over 
dammen og når jula nå nærmer 
seg, har Tor hugget 70 Harleyer i 
år.	I	sommer	flytta	han	på	andre	
sida av veggen i det lokalet han 
leide, og nå disponerer han 700 
kvadratmeter, som etter hvert 
skal fylles opp med sykler og de-
ler.	Han	ligger	godt	an	og	er	over	
budsjettet, men et levebrød er 
det	ikke	blitt	enda.	Han	driver	i	
tillegg med å selge brukte Toyota 
Hiacer, og det er det han lever av 
enn	så	lenge.	Men	drømmen	er	
å legge bilsalget på hylla og bare 
drive	med	Harley-deler.

Ordning og reda
Lokalene er stilig innredet i 
Harleyfarger, og det er rent og 

Tor Kålvik fra Sandnessjøen har hatt 
interesse for motorer og tohjulinger 
siden 12-årsalderen. Etter å ha dre-
vet i salgsbransjen i mange år, og kjørt 
sykler av forskjellige merker, har han 
nå kommet ”hjem”. For  litt over et 
år siden fikk han den eminente ideen 
å importere krasja Harleyer fra USA, 
som han senere plukker fra hverandre 
og selger i deler. Han er blitt Norges 
eneste Harleyhugger. ”Høggern” kalles 
han på folkemunne.

Tekst/foto: Elin Bakk

ryddig	her.	Tors	policy	er	at	man	
skal kunne kjøpe en del, ta den 
med og legge den i bilen uten 
at	man	er	full	i	olje	på	hendene.	
Delene er rengjort og sirlig sor-
tert, og ligger på rekke og rad 
etter	type.	Etter	hvert	skal	han	
ha egne reoler for de forskjellige 
sykkeltypene for å gjøre det enda 
enklere.	Da	ser	kundene	enkelt	
hva han har og det blir lettere å 
holde	oversikten.
Til	Harley	Høgger’n	kommer	det	
folk fra hele landet, men det mes-
te skjer over nettet, på facebook-
sida, på telefon og mail, og delene 
sendes	i	postoppkrav.	De	som	
handler i butikken kan betale 

kontant	eller	med	kort.	Hele	280	
pakker	har	gått	i	posten	i	år.	Han	
selger også en del nye deler som 
kule lykter, og han er forhandler 
for	deler	fra	Bikeline.	En	kaffe-
krok er det også blitt plass til, og 
han håper at dette skal kunne bli 
et	treffsted	for	Harleyfolket.	For	
når folk kommer hit har de god 
tid, og vil gjerne rusle rundt og 
se	på	alle	godsakene.	Blant	Tors	
kunder er også den lokale H-D 
Dealeren og andre som driver i 
byggebransjen	i	området.

Datt i gryta
Tors neste prosjekt er å teste ut 
dekkmerker fra Kina, for så å lage 

en dekkavtale med en god pris 
for	sine	kunder.	For	denne	karen	
liker	å	prøve	ut	nye	ting.	Dette	er	
hobbyen hans, og han gleder seg 
til	å	gå	på	jobb	hver	dag.	Og	når	
jeg ser energien han har og må-
ten han brenner for dette på, er 
det helt klart at denne karen er 
en av de som datt i styrkedråpe-
gryta	som	liten.	Her	er	det	stadig	
nye	planer.
Rammene på de krasja syklene 
får han ikke solgt i Norge på 
grunn av reglene Statens vegve-
sen	innførte	for	to	år	siden.	Men	
i Sverige er reglene annerledes, 
og en svenske kommer med 

jevne mellomrom og kjøper opp 
alt	av	rammer.	Til	Sverige	kan	han	
også	selge	hele	sykler.	Han	har	
også funnet ut at de ikke har noe 
lignende	som	Harley	Høgger’n	
der, og er i gang med å lukte på 
det	svenske	markedet.	Av	de	36	
motorene han har solgt, har seks 
av de funnet veien over grensa til 
søta	bror.

Stort utvalg
En sykkel i uka hugges i butikken, 
men han ser at delene er lettere 
å selge når kundene ser de på 
sykkelen.	Uansett	må	de	av,	for	
når kunden kommer, vil han helst 

Det blir mange turer på posten.

Primærdeksler.

Gaffelbein.

Dekaler.
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ha	de	med	seg	med	en	gang.	
Hoveddelen av det han hugger 
er 90-talls Big Twin, og her er det 
stort	utvalg	av	deler.	Det	nyeste	
han har for salg er en 2006 mo-
dell, og han må selge motoren 
av hver sykkel for å tjene penger 
på	den.	Sykkeltypene	som	har	
deler som er mest etterspurt er 
Sportster	og	Evo.	Det	som	sel-
ger dårligst er primærdeksler av 

Road	King	og	Electra.	Girbokser	
går det heller ikke veldig mye av, 
men han minner om at om noe 
går i stykker i girboksen din, er 
det bare for han og demontere 
en	og	finne	den	delen	du	eventu-
elt	skulle	trenge.
Butikken er åpen seks dager i 
uka, og han vurderer også å ha 
kveldsåpent	en	dag	i	uka.	Mar-
kedsføringa foregår for det meste 

på Facebook, og her arrangerer 
han blant annet konkurranser for 
å	engasjere	folket.

Mulitasker
- Facebook er en fantastisk kanal 
og får budskapet ut til folket, 
sier Tor, og mens vi prater har 
han postet minst tre innlegg på 
facebooksida	til	firmaet.	Vi	er	
imponert.	Dette	er	en	mann	som	

kan	multitaske.	Han	blir	inter-
vjuet, drikker kaffe og poster på 
Facebook, og han klarer også å 
svare kundene på det de lurer 
på	samtidig.	Jo,	denne	karen	datt	
garantert	i	gryta	som	liten.	Følg	
med folkens, jeg kan garantere at 
dette er ikke det siste du hører 
om	”Høggern”	på	Heimdal.
Følg han gjerne på hans Face-
bookside:	Harley	høgger’n

Conainer på container med 
kræsja sykler kommer inn.
Tor prøvesitter en av de.

Kunder på besøk.

Utvalget av skjermer.

Engines.

Litt dill og dall og stæsj.

Kenneth Araneda Sandnes 
fra Årdalstangen hadde ingen 
spesiell plan da han begynte på 
sykkelen.	Det	han	visste,	var	at	
han ville bygge noe som ikke 
skulle	se	vanlig	ut.	Det	ble	søkt	
om rammebytte, noe som gikk 
som	smurt,	og	så	var	han	i	gang.	
Erfaringsvis for Kenneth kommer 
ideene sprutende så snart han er 
i	gang	med	å	bygge.
- Men jeg visste at den skulle 
være naken, med minst mulig 
dill,	og	bare	det	nødvendige.	
Eikefelger var et must, da dette 

er	finest,	forteller	den	ivrige	
byggeren.
For denne karen har mer på 
programmet enn du og jeg klarer 
å	tenke	på.

Fastsveist styre
- Ramma er ei Callesramme, som 
er	laget	etter	mine	tegninger.	
Styret ble deretter sveist på 
sykkelen.	Dette	er	veldig	kult,	
men kanskje ikke like praktisk, 
da hele gaffelen må av for å få 
av	styret.	Men	sånn	ble	det	bare,	
forteller	han	og	ler.

Bakskjermen ble kjøpt som 
et emne og deretter tilpasset 
sykkelen.	Gaffelen	er	en	Ultima	
12	”	over,	og	krona	har	46	°	rake.	
Motoren er overhalt og alt er 
nytt	i	den.	Luftfilteret	var	et	han	
hadde liggende, og det er uten 
innmat.
- Hvor bra det er, vet man jo 
ikke.	Men	det	funker	enn	så	
lenge,	sier	han	og	gliser.

Inspirasjon
Sykkelen er bygd for en som 
er 1,76 lang, nemlig Kenneth i 

egen	person.	Patronen	i	navet	
er et minnesmerke om en god 
kompis og inspirator, Bønna fra 
Høyangbjørn MC, som døde for 
3	år	siden.	Eksosanlegget	han	
har på sykkelen er forøvrig en 
gave	fra	Bønna.	Oljetanken	var	
noe Kenneth hadde liggende, og 
den	ble	modifisert	slik	at	den	
passet	på	sykkelen.	Ingen	som	
bygger sykler kaster eller selger 
noensinne	deler.	For	erfaringsvis	
er dette ting som garantert 
kommer	til	nytte	før	eller	senere.

Det begynte som det gjerne gjør, med at 
man har en ramme liggende. Det hadde 
Kenneth også.  I tillegg hadde han to 
softailer. Den ene ble solgt, og den andre, 
en 89 modell, fikk være donorsykkel til 
den nye han skulle bygge.

Tekst/foto: Elin Bakk
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Gardinstæsj
Forskjerm er det ikke på 
sykkelen, og som mange andre 
byggere mener Kenneth bestemt 
at det skal det ikke være på en 
chopper.	
- Dessuten vet jeg at om jeg 
prøver meg med forskjerm på en 
av mine sykler, kommer min gode 
venn og lakkerer Gert Eilerås til 
å nekte å lakkere den, forteller 
Kenneth,	og	ler	igjen.
Felgene og bensintanken har 
han	kjøpt.	Bensintanken	måtte	
han endre litt på brønnen på, for 
at	den	skulle	funke.	Piggene	på	
krona er deler til gardinstenger 
som han har kjøpt på Jysk og 
limt på, også et tips han har 
snappet	opp	fra	Bønnas	arbeider.	
Fastnøkkelen som er sveist fast 
er	Kennets	varemerke.

Chilensk
Sykkelen har fått navnet El 
Chupacabra, som er et mytedyr 
fra	Chilensk	historie.	Dette	er	
litt fordi sykkelen, med det lave 
styret ga et litt asymmetrisk  bad 
look	og	han	syntes	det	passa	bra.	
Det hører også med til historien 
at  hans mor er fra Chile og 

siden han er halvt chilensk, er 
han naturlig nok inspirert av det 
Sør-Amerikanske.	Fire	måneder	
brukte Kenneth på å bygge 
sykkelen.	Og	før	du	rekker	å	lese	
dette har han sikkert bygd en 
sykkel	til	eller	to.

Varemerke.

Luftfilter.

Mynt som pynt i tanklokket.

Gardinstangpigger som 
styrekronepynt.

Flere fastnøkler, som er blitt hans 
kjennemerke og patronen som 
minne om Bønna.

El Chupacabra og Rallaren.

Fastnøkkel som skiltfeste.

Tekniske detaljer:

Eier: Kenneth  Araneda Sandnes

Bygd av: Kenneth Araneda Sandnes

Årsmodell: 1989

Type: 621 Chopper

Motor: 1340 Evo

Gearkasse: Original 89

Primær: original

Forgasser: Kehin 

Tenning:	Ultima	s
ingle	fire

Eksosanlegg: Santee

Ramme:	Callesrm
me	4”	opp,	0	”	ut

.

Krone:	Ultima

Gaffel:	ultima	opp
	ned.

Styre: Hjemmelaget

Dekk foran: 90/90/21

Dekk bak: 250/40/18

Forskjerm: ingen

Bakskjerm: Modifsert

Lykt	foran:	Modifi
sert

Lykt bak: Hyllevare

Bremser foran:  JP

Bremser bak:  JP

Tank: Willain

Lakk: Arild Gertz

Sal: Spyke
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Reisen gikk via Årdal, 
da	jeg	hadde	flere	andre	
reportasjeoppdrag der samme 
uka,	og	som	reisefølge	fikk	jeg	
den kjekke gjengen fra Rallis MC 
fra	Årdal.	Turen	gikk	langs	den	
vakre Sognefjorden,  og inneholdt 
et	par	ferger.	På	den	andre	ferga	
møtte	vi	flere	sykler,	inkludert	
noen kjente fra Østlandet, som 
hadde samme mål for turen 
som	oss.	Det	lå	an	til	å	bli	et	
godt	besøkt	treff.	Fremme	på	
treffplassen	fikk	gjengen	fra	Rallis	
MC installert seg i hytta de hadde 
leid,	og	selv	fikk	jeg	opp	teltet.	
Jeg hadde halvveis fått lovnad om 
seng innendørs av arrangørene, 
men med dette været bød det 
ikke på noen problemer å ligge 
i	telt,	så	jeg	droppa	innesovinga.	

Temperaturen var jo bedre enn 
den	ofte	er	midt	på	sommeren.	
Og	å	våkne	til	flott	havutsikt	var	
jo	bare	helt	konge.

Stor klubb
Høyangbjørn MC holder til i 
Høyanger, i Sogn og Fjordane, 
og	ble	startet	i	1979.	Klubben		
har	pr.	i	dag	30	medlemmer, 
men på midten av åttitallet 
var medlemstallet oppe i 60 
medlemmer.	Til	å	begynne	med	
var det japser og engelske 
sykler det gikk i, men etter at 
den første Harleyen kom til 
klubben	i	83,	begynte	ting	å	skje.	
Siden slutten av 80 tallet har 
Høyangbjørn MC vært en ren 
H-D-klubb, med enkelte innslag 
av	engelske	sykler.	I	1985	sto	

klubbhuset ferdig, og det ble bygd 
på	dugnad	av	klubbmedlemmene.	
Navnet på klubben kommer fra 
Høyangbjørn, som var herse 
(småkonge)	i	Sogn	på	800	tallet.

Klubbhuset
Alle medlemmene bor i 
nærheten av klubbhuset, så det 
er stort sett folk der hver dag, 
om	du	skulle	ha	turen	forbi.	I	
klubbhuset har de et verksted 
på 120 kvadratmeter, og her 
modifiseres	og	bygges	det	
sykler	på	varierende	nivå.	En	av	

klubbens mest kjente byggere, 
Bønna, døde i en tragisk mc-
ulykke	for	noen	år	siden.	Han	
bygde gjerne om natta, når han 
jobbet med et nytt prosjekt, 
og han bygde fantastiske sykler 
både	til	seg	selv	og	andre.	Med	
så mange medlemmer, ser 
de nå at behovet for et enda 
større klubbhus er tilstede, og 
de kunne tenke seg å bygge på 
litt.	De	eier	tomta	selv,	men	
den har dessverre ikke særlig 
plass	til	utvidelse	av	bygget.	De	
har også 90 kvadratmeter med 
lagringsplass	til	sykler.	Privaten,	
som omfatter andre etasje, er 
også	på	90	kvadratmeter.

Tok litt av
Hvert år siden starten i 1979, 
har Høyangbjørn MC hatt 
Sensommerparty den første 
hele	helga	i	september.	Treffet	
holdes ved Høyanger Kjemiske 
Industriarbeiderforenings 
feriested på Norevikane, 
Fagernes, som ligger cirka 30 km 
vest	for	Høyanger.
Stedet	ligger	flott	til	ved	sjøen	
og består av 11 hytter, ett stort 
hovedhus	og	teltplasser.	Hyttene	

er som regel bortbestilt fra år 
til	år.	På	det	meste	hadde	treffet	
rundt	400	besøkende.	Den	
gangen var det ikke så strengt 
med alkoholserveringa heller, 
og det fortelles at det tok litt av 
der til tider, da de ikke klarte å 
ha	full	kontroll.	Men	gøy	var	det.	
De senere årene har tallet ligget 
rundt	300.	På	35	års	jubileet	i	
år var tallet på besøkende igjen 
oppe	i	400.

Heldig med været
Det har vært mye regn på treffet 
opp	gjennom	årene.	Treffet	
foregår jo sent på året, og det 
er	jo	på	Vestlandet.	Men	det	
har aldri lagt noen demper på 
festlighetene.	For	noen	år	siden	
var det også ett Åsatrubryllup 
på	treffet.	I	år	var	de	usedvanlig	
heldige med været, og det synes 
vi de har fortjent etter alle 
årene	med	regn.	På	scenen	i	
løpet av helga sto to band, begge 
med lokal tilknytning, noe som 
klubben	synes	er	viktig.	Bandene	
i	år	var	Greenland	Whalefishers	
fra Bergen som spiller en 
blanding av britisk punk og irsk 
folkemusikk, og Årdal Rock 
Company fra Årdal, som dro til 
med	saftig	rock	for	alle	pengene.	
På	lørdagen	var	trubadur	Torfinn	
Litlere på plass, og underholdt 
med sang og gitarspill gjennom 
ettermiddagstimene.	På	treffet	
står alle medlemmene på og 
jobber og de har også hjelp av 
venner, familie og kjente som 
jobber som crew, for at alt skal 
gå	på	skinner.	De	kan	fortelle	
at det stort sett er de samme 

som stiller opp år etter år, og 
at dette er noe som klubben 
setter	stor	pris	på.	Uten	denne	
flinke	gjengen,	hadde	det	ikke	
blitt	noe	treff.		I	februar	pleier	
de å arrangere en crewfest, der 
de spanderer mat og drikke på 
crewet, for å belønne de for 
innsatsen.	

I flere år nå har jeg hatt planer 
om å besøke Høyangbjørn MC sin 
sensommerfest. Når de i år fylte 35 år, 
var det ingen vei tilbake. Et flott høstvær 
med fantastiske temperaturer var heller 
ikke noe minus. 

Tekst/foto: Elin Bakk

Vil du har heimelaga kurv. Trubadur Torfinn. Stand med diverse klær.

Kenneth Sandnes fra Årdal ga 
alt på scenen med Årdal Rock 
Company.

Startvansker samler alltid publikum.

Østlendinger i vesterled.

Hellebusten himself.

Disse to pleier å være her hvert år, og tok 
turen fra Tyskland i år også.
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Cateringmat
Maten på treffet ble levert av 
en	lokal	kro,	og	var	helt	grei.	
Frokosten var helt topp, men 
litt	dyr.	Burgeren	var	god,	og	
lapskausen litt smakløs etter min 
smak.	Det	var	også	muligheter	

for	å	fikse	litt	på	kroppen	i	
tatoveringsavdelinga, som hadde 
bra	belegg	under	helga.	Jeg	koste	
meg stort hos Høyangbjørn, 
og er meget beæret av å få en 
plass i juryen for å være med 
å bedømme hvem som hadde 

fortjent	premie	for	sine	sykler.	
Vil spesielt fremheve sykkelen til 
Sverre Granrud, som er utrolig 
velbygd, og som også var og se på 
Oslo	Motor	Show	i	høst.	Noen	
får	det	bare	til.

Jeg takker for ei hyggelig helg 
og ønsker klubben lykke til med 
de	neste	35	årene.	Jeg	kommer	
garantert	tilbake.

Denne gjengen hadde tatt turen til Høyanger.Johnny og Kenneth er glade i hverandre. Fin  soveplass og bra klesstativ.

Ungdommen styrte baren.Hygge i leiren til Hardråde, Bergulv og Svarbekken.

Litt frisering er alltid god treffunderholdning.

Koser seg.
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Været var helt greit etter årstida, 
litt kjølig på morran på fredagen 
da jeg starta fra Elverum,  
minimalt med regn under helga 
og grei temperatur, og knallsol 
på søndagen når folket skulle 
reise	hjem.	H-DOCN	hadde	sitt	
konstitueringsstyremøte her 
denne helga, som de pleier, og 
rundt 100 glade bikere hadde 

funnet	veien	hit,	fra	fjern	og	nær.
Hos Tornados er det mulighet 
til å ligge innomhus, men noen 
foretrakk å ligge i telt, selv om 
det	var	på	slutten	av	sesongen.	
En uskikk som har spredd seg på 
dette treffet, er at noen få har 
en tendens til å ville vise frem 
sine mer eller mindre velbygde 
kropper etter hvert som ølet 
og drinkene fjerner all form for 
sjenanse.	Dette	treffet	var	intet	
unntak	i	så	måte.	Her	anbefales	
bare å ikke være oppe alt for 
lenge.	Da	kan	man	få	bilder	i	
hodet, som det kan bli vanskelig å 
bli	kvitt	i	etterkant.

God mat
Gjengen i Tornados MC serverte 
trøndersodd og burgere, og 
frokosten sto heller ikke tilbake 
fra tidligere år med egg og det 
som skulle til for at man var 
klar	for	en	ny	dag	på	treff.	En	
del av treffdeltakerne tok som 
vanlig turen ned til sentrum av 
Kyrksæterøra, for å frekventere 

den lokale pizzasjappa, som 
selvfølgelig serverte skummende 
drikke	fra	fat	til	maten.	Dette	
er den ene dagen i året det ikke 

passer seg å gå ut med familien 
å spise middag akkurat her, for 
noen av de som trives godt med 
lite klær, klarte å kaste skjorta 

her	også.	Heldigvis	var	det	noen	
ansvarlige voksne med som 
kunne få vedkommende til å 
opptre	litt	mer	anstendig.	Folk	
skulle	jo	spise	her.

Gitarunderholdning
Tornados har funnet ut at et 

band ikke alltid er nødvendig 
for	å	få	til	et	vellykket	treff.	
Folk vil jo gjerne ha muligheten 
til	å	snakke	sammen.	Derfor	
underholdt trubaduren Rune 
Rønvik på fredagskvelden, og 
på lørdag hadde Embla Aae 
inntatt barkrakken i salongen 

og framførte vakker sang og 
gitarspill.	Til	og	med	en	duett	
med vår alles Datsun ble det 
mulighet	for.
Søndagen opprant som sagt med 
et	fantastisk	høstvær,	med	flott	
temperatur og sol fra helt blå 
himmel.	Hjemturen	ble	planlagt	

sammen med to andre som 
skulle ned til sentrale deler av 
Østlandet, og på Tynset svingte 
vi av Rv 3 og resten av turen ble 
tatt	via	Rendalen.	En	tur	som	
absolutt	anbefales.	Takk	for	ei	fin	
helg.

Andre helga i september oppsummerte 
H-DOCN årets sesong hos Tornados MC 
på Kyrksæterøra, som er teknisk arrangør 
av klubbens siste treff for året, Final Run. 

Tekst/foto: Elin Bakk

God stemning i baren

Hyttekos.

Klipping er det alltid på Kyrksæterøra. Remi fikk 
mindre hår, og Ove fikk den panneluggen han 
ønsket seg.

Embla lurte seg også med på en duett med 
fredagens trubadur, Rune Rønvik.

Noen foretrekk å kaste øks uten 
forstyrrende elementer som skjorte.

Utepils i september. Trefftrivsel.

Lyging.

Party.

Fæs’n i farta.
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Det hadde seg slik at Erik Skadel, 
en tidligere Sleipnermedlem 
kom til Årdal, på sin 
stivrammechopper, og Kenneth 
fikk	tilbudet	om	å	ta	seg	en	tur	
og	se	på	chopperen.	Da	han	
ankom syntes han sykkelen var 
stilig, men i hans hode var dette 
et forbanna skiftnøkkelstativ, 
og	helt	umulig	å	kjøre	på.	Men	
da	Kenneth	fikk	tilbudet	om	en	

prøvetur, tok nysgjerrigheta over, 
og han satte seg på sykkelen og 
kjørte til Øvre Årdal og tilbake 
igjen.	
 
Chopperfrelst
Dermed	var	Kenneth	frelst.	
25-åringen	solgte	alt	han	hadde.	
Nå	skulle	langgaffel	i	hus.	Snart	
var han den lykkelige eier av en 
621 chopper han kjøpte av Rino 

Olsen i  Chopper Freaks,  som 
han	kjørte	med	i	en	sesong.	Så	
ble sykkelen plukka ned og bygd 
om.	Han	skifta	skjermer,	tanker,	
lakkerte om og etter det gikk 
det	slag	i	slag.	Han	var	bitt	av	
byggebasillen.	Kennets	sykler	har	
gjerne et chilensk navn, siden 
han er halvt chilensk, og ganske 
opptatt	av	det	Sør-Amerikanske.	
Et annet sted i bladet kan du lese 
om El Chupacabra, og forrige 
sykkel	han	bygget	fikk	navnet	
El Monstruo Del Pantano, som 
betyr	en	slags	sumpmonster.	
Den gikk også under kallenavnet 
Kermit på grunn av den grønne 
fargen.	Donorsykkelen	til	
denne kjøpte Kenneth av Stig 
Lysbakken.	Han	bestilte	med	det	
samme deler for like mye som 
donorsykkelen	kostet.	Her	skulle	
det	bygges.	Og	han	innrømmer	
at det er blitt mange telefoner til 
den samme Lysbakken når det er 
noe	Kenneth	lurer	på.

Nye prosjekter
Kermit ble solgt til Nordmøre, 
men ble etter solgt videre til 
Sørlandet	et	sted.	Kenneth	
bygger ikke bare sykler til 
seg	selv.	Han	bygger	også	til	
kompiser, og han har et nært 
vennskap med ”Hicks Syndicate” 

himself, nemlig byggeren Gert 
Eilerås, som hanket inn hele 
to premier for sine sykler på 
Oslo	Motor	Show	i	fjor.	Neste	
prosjekt nå er en 1947- modell 
Bobber han har kjøpt, som 
skal	bygges	om.	På	gulvet	i	
verkstedet står en tre meter 
lang Callesramme, som han skal 
bygge	noe	lekkert	av.	Bare	vent	
og	se.	Han	sysler	også	med	et	
sportsterbygg, som han skal 
bygge	til	madammen.	Denne	skal	
bli	en	Waltz	Hardcoresykkel.	I	
tillegg har han også tatt på seg å 

bygge om en 85-modell Softail 
for en kompis i Øvre Årdal, og 
han	jobber	med	en	Bagger.

Mange baller i lufta
Andre kan bli svette av å tenke 
på halvparten av dette, men 
Kenneth er den typen som trives 
best når han har mange baller i 
lufta.	I	fjor	bygde	han	fem	sykler.	
I tillegg spiller han i gitar i fem 
band,	han	er	pappa	til	to	små.	
Han presiserer at dette hadde 
ikke gått om han ikke hadde  
hatt	en	snill	kone.	Han	har	vært	
med	i	Rallis	MC,	Årdal	i	tre	år.	
I tillegg har han også båt, som 
brukes blant annet når han drar 
på	ferie	med	familien.	Til	daglig	
jobber	Kenneth	som	elektriker.	

På syklene han bygger gjør han 
alt,	bortsett	fra	lakkeringa.

Ble verkstedeier
Kenneth trådte sine barnesko på 
garasjegulvet, sammen med faren 
som	er	mekaniker.	Verkstedet	
tilhørte	tidligere	hans	far.	Der	
drev	de	et	firma	sammen	som	
het	Portservice	AS.	Kenneth	
slutta	etter	hvert	i	firmaet,	og	
da	faren	så	ville	selge	firmaet	
og verkstedet, kjøpte han like 
godt	lokalene.	Der	starta	han	
et	dekkfirma	med	tre	kompiser,	
men etter en stund solgte han 
seg ut herfra, og leide deretter 
ut halvparten av lokalene til 
dekkfirmaet.	Resten	brukes	
nå	kun	til	motorsykkelbygging.	

Det hender ofte at noen av 
klubbmedlemmene bruker det 
også, da klubben ikke har eget 
verksted.	130	kvadratmeter	
disponerer han nå, og alt av 
maskiner og utstyr man trenger 
til	sykkelbygging.

Biler og fluefiske
Fluefisking	er	en	annen	av	
Kenntehs	interesser.	Han	
bor heldigvis like ved både 
verkstedet, klubben og elva, 
så han bruker ikke så lang 
tid	på	å	forflytte	seg	mellom	
sine	interesser	og	hjemmet.	
Noen ganger stikker han ned i 
verkstedet på nattestid og skrur 
og prøver ut nye ideer som har 
dukket	opp.	Han	driver	også	litt	

med biler, og har en 67-modell 
Camaro, og han har nettopp solgt 
en	68-modell	Mustang	han	hadde.	
Han har også drevet med Audier, 
som han har bygd om, 22 stykker 
i tallet faktisk, og som han 
har reist på utstillinger og fått 
premier	på.	Men	Audiinteressen	
er	lagt	på	hylla	nå.
For Kenneths del, må han 
definitivt	ha	flere	timer	i	døgnet	
enn oss andre mennesker, for 
å drive med så mye forskjellig, 
kan	virke	umenneskelig.	Han	
sier selv av døgnet hans har 29 
timer,	og	det	kan	vi	godt	forstå.	
Vi venter bare på neste bygg fra 
denne karen, som tydeligvis har 
fått tildelt litt mer energi enn oss 
andre.

Kenneths Araneda Sandnes (33) sin 
motorsykkelkarriere begynte med 
plastraketter da han var 18 år. Han var 
som de fleste på sin alder glad i fart og 
spenning. Men det skulle snart endre seg.

Tekst/foto: Elin Bakk

På løftebukken.

Denne blir det 
nok spennede å 
se ferdig.

El Monstruo Del Pantano.

Under construction.

Denne har garantert 
Kenneth en plan med.

I verkstedet.

Kenneth i full sving. På hylla står mange premier som hobbyen hans har gitt han.

Her står det ene spennende prosjektet etter det andre.
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Selv om badestampen rommet 
atskillig	flere,	var	de	bare	fem	
stykker	fra	begynnelsen.
I	2005	fikk	de	eget	ryggmerke	
og etter som tida gikk, dukket 
det tilfeldigvis opp et passelig hus 
helt	nede	ved	sjøen	i	Ullavika	i	
Sykkylven.	Tilbudet	om	leie	var	så	
bra,	at	man	ikke	kunne	takke	nei.	
På den måten ble det klubbhus 
likevel.	På	dette	tidspunktet	kom	
også undertegnede med i det 

gode	selskap,	og	hadde	en	fin	
og uforglemmelig tid sammen 
med gjengen, før jeg etter en tid 
så meg nødt til å ta farvel med 
klubblivet.		
Oppgradering
Klubbmedlemmene har lagt 
ned en betydelig innsats for å 
oppgradere	klubbhuset.	De	fikk	
tak i deler av interiøret fra et 
nedlagt utested i distriktet, og 
dermed kunne de si farvel til den 

gamle baren, som både var for 
liten og heller ikke hadde  innlagt 
vann.	En	vegg	ble	revet,	slik	at	det	
som tidligere var to halvstore 
rom, nå ble ett stort lokale, med 
stor	bar,	biljard,	dart	og	TV.	Et	lite	
verksted har de også, og soverom 
med	fire	soveplasser.	Ikke	bare	
ligger kåken ti meter fra sjøen, 
men det er også bare et kvarters 
kjøring til Sunnmørsalpane 
skiarena på Fjellsetra, og legger 
man på fem minutter så er 
man	på	Strandafjellet	skisenter.		
Denne gunstige plasseringen 
gjør det enkelt å kombinere en 
skidag	med	afterski	på	klubben.	
Medlemmene sier det bare 
er å ta kontakt for å sjekke 
mulighetene for åpent hus hvis 
anledningen	byr	seg.	
Gjestfri gjeng
Etter diverse utskiftninger og 
tapet av Jan Ståle Aurdal som 
dessverre døde av kreft i 2012, 

består Twin Riders MC i dag 
av Tor Arne Grimstad, Tone 
Lillebø, Per Sindre Lyshol, Rune 
Tårnes, Kai Otto Brunstad, Inger 
Eidheim, Ivar Eidheim og Johnny 
Verneland.		Ivar	sitter	forøvrig	i	
styret i H-DOCN, der han er vår 
treffansvarlige.		Det	er	en	livat	og	
gjestfri gjeng vi har med å gjøre 
her, og det er alltid hyggelig å 
besøke	dem.		

Høstfesten
I høst- og vinterhalvåret er 
det klubbkveld hver fredag, og 
da kan man stikke innom for 
åndelig påfyll i form av biljard, 
darts, tullprat og kalde eller 
varme	forfriskninger.		Høstfesten	
i midten av oktober er også 
verdt	å	få	med	seg.	Denne	
helgen samles både lokale og 
tilreisende til sosialt samvær 
hos Twin Riders, og bikervenner 
fra fjern og nær ankommer 

både sjøveien og landeveien, 
med båter, motorsykler, bobiler, 
amcars eller hva man måtte 
finne	mest	passende	for	årstid	
og	omstendigheter.		Selv	om	
lørdag er den store dagen, med 
livemusikk og det hele, ender 
det alltid med fest til den lyse 
morgen	også	på	fredag.	Jeg	har	
selv opplevd å hilse på folk lørdag 

i den tro at det var årevis siden 
sist, og så har vi egentlig hatt oss 
en	heidundrende	fest	kvelden	før.

Vårslepp
På vårparten når vi kommer 
til slutten av april, arrangerer 
Twin Riders hvert år ett 
vårslepp.		Dette	starter	som	
et  familiearrangement på 

formiddagen, med kaffe, kaker, 
pølser	og	brus.		Litt	utpå	dagen	
er det Poker Run,  og senere 
premieutdeling.		Om	kvelden	er	
det selvsagt fest, og som vanlig 
meget	trivelig.	Om	sommeren	
prioriteres treff og turer, og det 
blir naturlig nok mindre aktivitet 
på klubben, men det er slett ikke 
umulig å treffe folk her på den 

tiden	av	året	heller.		
I 2015 har klubben 
10-årsjubileum, og vi har 
selvsagt skyhøye forventninger i 
sakens anledning og ser fram til 
feiringen.	Enn	så	lenge,	vi	ses	på	
en	klubbkveld.		

Twin Riders MC ble grunnlagt i 2004, i 
stua til Tone Lillebø i Sykkylven. De skulle 
være en ren kjøreklubb, uten klubbhus 
eller økonomiske forpliktelser, og det 
ble bestemt at medlemstallet aldri skulle 
være høyere enn at hele klubben fikk 
plass i badestampen til Tone.

Tekst/foto: Margareth Krumsvik 
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For noen begynte dagen med 
ei oppsamling utenfor Nemi 
forsikring, som bød på gratis 
kaffe	og	pølser.	Rundt	klokka	ti	
begynte oppsamlinga på «vekta» 
og det ble folksomt  etter hvert 
med både gamle, unge, kjente 
og	ukjente	bikere	i	alle	klasser.	
Paraden starta halv elleve og gikk 
sin vanlige trasé fra fastlandet og 
rundt Tromsøya, før vi linet opp 
i	storgata	etter	cirka	tre	mil.	Det	

ble	ganske	trangt	etter	hvert.	
Opptellinga	viste	260	sykler.	I	
tillegg var det en del som valgte 
å parkere andre plasser, så rundt 
300 sykler totalt, må man være 
godt	fornøyd	med.

Sosialt og lærerikt
Både	H-DOCN,	NMCU,	NAF	
MC og Røde Kors hadde stand, 
og	jaggu	fikk	vi	verva	noen	nye	
medlemmer	også.	Røde	Kors	og	

deres instruktører demonstrerte 
både oppførsel på skadested, 
hjerte	lunge	redning	(HLR)	
og avtaking av hjelm på skada 
person.	Nyttig	informasjon		like	
før	sesongstart.	Flere	forhandlere	
var på plass  og viste fram både 
sykler og utstyr, det var salg av 
pølser, brus og koteletter og for 
ikke å glemme kaffe, samt en 
masse	god	sosial	omgang.

Party
Tromsø	Motor	AS	(HD-
Dealeren)	valgte	å	holde	
butikken	åpen	fra	12.00	til	16.00	
for nysgjerrige og kjøpelystne 
kunder og det var godt oppmøte 
der	også.	Dagen	i	storgata	ble	
avslutta	klokka	15.00,	og	da	var	
det bare å komme seg hjem 

å få seg en dusj og på med 
festbunaden, for å fortsette 
kvelden hos gutta på Ishavsbyen 
MC.	Der	var	det	bunkra	opp	
med kald og forfriskende øl, 
og jammen hadde dem litt 
Jack	også.	Lykke	for	feststemte	
bikere.	De	hadde	til	og	med	
ordna med to live band også, 
så eventuell overvintra ørevoks 
fikk	kjørt	seg.	Først	ut	var	en	
gjeng med det klingende navn 
Monnshiners	(ikke	feilskrevet)	og	
det	svingte	skikkelig	bra.	Til	slutt	
var	det	Nuckelhead	(heller	ikke	
feilskrevet,	red.	anm.)	som	skulle	
rocke oss inn i de små timer, og 
også de klarte jobben utmerket 
bra.	Alt	i	alt	en	meget	vellykket	
dag	og	et	bra	arrangement.

Lørdag 24. Mai, var dagen atter 
kommet for å feire vår kjære hobby, og 
motorsykkelens dag gikk av stabelen i 
Tromsø. Til å begynne med så det ut til 
at været skulle legge en liten demper på 
arrangementet, men tror du ikke sola fikk 
overtaket, selv om temperaturen kunne 
vært noe bedre. Men ingen klaget, det 
kunne jo ha snødd.

Tekst: Bård ”Skalle” Markussen

Godt oppmøte.Vinterstøvet er borte av både sykler og førere og alle var i godt humør.

H-DOCN stand.

Sosialt samvær.
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HD-GALLERI er en fotografisk «mimrebok» 
med skråblikk på alle oss som kjører HD. 
Husk bare at alt i denne spalten presenteres
med et lite smil og i beste mening!

Åsmund Lindal, HDOCN-medlem siden 1987.

Veien fra entusiasme til ergrelse
er kortere enn du tror. I 27 år har jeg smurt saltasker, hansker, kjøreklær og alt annet skinn og lær med Harley-Davidson Leather Care.
På emballasjen står det: «Keeps all leathers soft and natural. Cleans, polishes and preserves all leather and vinyl surfaces. Because it is 
wax-free, it lets your leathers breathe freely. At the same time it leaves a protective, water-repellant finish that will add years to the life 
of your leathers». Det er faktisk sann reklame. Et rimelig vidundermiddel som har gjort jobben, vært lett å bruke og som passet til alt. 
Jeg har vært såre fornøyd med denne spenol-lignende guffa i over et kvart århundre. Helt til våren 2014 ...

Da trengte jeg ny forsyning. Og hva fikk jeg? NLA-svaret – «No Longer Available»! Eller «discontinued» som det også heter.
Ord vi hater å høre. En eller annen blåruss i det børsnoterte, moderne HD-konsernet har vel funnet ut at det er mer å tjene på det
nye, feite klinet de nå tilbyr. Og som jeg ikke vil bruke. Hva gjør jeg da? Jeg går over til UV-kremen som holder skinnsetene i min gamle
Jaguar levende. Men jamen skulle jeg like å bruke det gamle middelet videre.

Delenummer 98263-95V etterlyses herved. Ethvert restlager av denne
herlige, velprøvde lær-remuladen kjøpes på flekken! Bud: Kr 100,– pr stk.
Send e-post til asmund@ilios-kom.no – det blir årets «speidergjerning»
og julegaven for en «Grumpy Old Biker» er derved i boks.

Gallerier.2014.qxp_Gallerier.2007  13.11.14  11:05  Side 4
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Dette er Harleyen til min mann Tommy 
Tønnessen. Han har fått den bygget opp fra 
bunnen av. Han har ikke selv fysisk bygget 
den, men stått for all utplukking av deler og 
hvordan den skulle bli ved endt resultat. På 
bildene ser dere meg, Laila H Tønnessen, og 
eieren og Tommy Tønnessen, og det er vi som 
har tatt bildene av hverandre.
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B.R.O. (Berging, reparasjon og overnatting)
Navn Hvor Tlf.

Jens	Annfinsen										 Finnmark	 916	11		34

Geir ”Benzin” Henriksen Troms 997 23 612

Laila Helnes Troms 909 16 618

Erling Bille Berntsen  Salfjellet, Ballangen 905 20 050

Knut Are Isaksen Nordland, Sørtroms 971 35 109

Jostein Mo Andersen Helgeland 909 53 289

Bjørn Erik Lamøy Sandnessjøen 411 05 243

Cato Andreassen Mosjøen 451 93  844/414 23 728

Per Ole Tranås Namsos/Nordtrøndelag 913 85 007

Øystein Lorenzen  Inherred/Nordtrøndealg 909 79 292

Inant MC v/Rune Steinkjer/Nordtrøndelag 926 61 144

Aage Eriksen Nordtrøndelag 958 69 200

Øystein Aa Trondheim, Sørtrøndelag 996 04 315

Øystein Ness Trondheim/Sørtrøndelag 482 86 890

Åge Stavsøien Trondehim/Melhus 906 72 007

Jan Kjetil Volden      Molde - Kristiansund             979 76 060

Jan Nerland Molde/Møre og Romsdal 977 38 705

Arild Kleppe Molde/Møre og Romsdal 415 33 456

Vegard Glomstad Åndalsnes/ Møre og Romsdal 922 27 294

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

MarianneLundstrøm	 Melhus	–	Dombås	 988	71	228

Kjell Arne Vole                                       Lom/Fjellstøka rundt               412 60 774

Hans Arild Kalleberg                           Vestfold                                      951 99 230

Gunnar Knutsen                                    Vestfold                                      993 96 200

Ronald Storenes                                   Grimstad                                     975 14 160

Sigurd Langeid                                      Kristiansand                   917 75 000

Thomas Lindal Flisaområdet 480 29 529 

Ernst Arvid Seland Sørlandet 975 07 978

Svein Erik Martinsen                Stavanger                       402 45 596

Vigleik Jansen                                    Haugalandet                    997 21 264

Stig Jensen                                       Bergen/Hordaland            918 57 115

Olav Tveranger                                 Florø/Sogn og Fjordane     906 49 472

Ståle Rønningen Oppland 974 68 383

Frode Larsen Oppland 970 66 660

Elin Bakk Elverum/Hedmark 913 84 050

Vidar Opheim  Akershus 970 73 804

Kjell Lindberg Oslo/Akershus 975 39 943

Torgeir Løvtjernet Kongsvingerområdet 488 99 807

Kennet	K.	Kraus		 Østfold		 928	84	928

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

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

Willy	Stølen					 Bergen,	Voss	og	hardangerområdet.	 9302	1814

Geir Mathisen Røros / Singsås 909 79 420
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H-DOCN oppfordrer alle medlemmer til å inngå lokale rabattavtaler slik at denne listen kan bli riktig lang og at vi får et rikt tilbud til våre 
medlemmer.	Avtalene	meldes	inn	til	medlemskontoret	som	fører	de	inn	på	listen.	Alle	som	har	avtaler	med	oss	får	kopi	av	medlemskortet	i	
	posten	slik	at	de	vet	hvordan	dette	ser	ut.

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

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

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

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

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

YONAS PIZZA
Radisson Hotel, Sjøgata 7, Tromsø
10%	Rabatt	på	Trømsøs	beste	pizza	ved	
å vise H-DOCN medlemskort Avtale 
inngått av Børge Moe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Holme MC as	gir	10%		til	medlemmer	
i H-DOCN ved kjøp av alle typer klær og 
hansker	som	vi	har	på	lager.		Gjelder	både	
direktekjøp	og	på	netthandel.	
Avtale inngåttt av Remi Breivikås
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Torbjørn	Bratts	veg	11,	7032	Trondheim	•	Tel:+	47	47	34	94	04	•	Mob:+47	91	99	81	37
siv@biker-shop.no	•	www.biker-shop.no	•	Man.-	Fre.	kl.	10-18	Lørdag	kl.	10-16

÷10 % rabatt til alle HDOCN-
medlemmer”

Sjekk ut vår webshop
www.biker-shop.no

HARLEY HØGGER´N
Norges største på 

brukte Harley deler!
Motorer, rammer, gaffler, lys, 

el-nett, skruesett, seter, hjul, skjermer mm.

Vi sender over hele landet!
ORDRETELEFON 951 88 203

Heggstadmoen 2 - 7088 Heimdal - Mail tor@alcesas.no

Åpningstid:
Man-fre 09-16

Lør 10-14

Lucky 13 Ashtray 
kr. 149,-

Lucky 13 Workshirt kr. 399,-

Lucky 13 lommebok 
kr. 349,-

Lucky 13 BabySnapper 
kr. 299,-
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Hei	igjen	alle	sammen.
Ja så var det atter tid for noen 
ord, tiden går fort og nå er jula 
rett	rundt	hjørnet.
Fra min side har det vært liten 
aktivitet på alle fronter når det 
gjelder	å	følge	dere	opp.	Dette		
på grunn av  ny jobb og nye 
utfordringer som har tatt all min 
tid,	dessverre.	Ting	er	nå	på	plass	
og jeg er klar for å ta skikkelig 
tak	i	vervet	igjen.

Jeg vet at mange av dere 
skal delta i mange sosiale 
arrangementer i forbindelse med 
klubbfester	og	lignende	fremover.	
Ta noen bilder og skriv litt om 
dette til oss andre, slik at vi på 
den måten får “delta” på det som 
skjer	rundt	omkring.

I forbindelse med MC-Messen 
på	Lillestrøm	6.	–	8.	mars	2015	
skal vi endelig ha ei DK- samling 
igjen, og jeg håper å se dere alle 
sammen	der.

Vil takke dere alle for den 
innsatsen dere gjør for H-DOCN 
og en spesiell takk til
Knut Are Isaksen, Jens Petter 
Lundin og Ernst Arvid Sæland 
som har takket for seg som DK-
er.	Det	betyr	at	vi	står	uten	DK	
i Nord-Trøndelag,  vi har bare 
en i Nordland, og vi har ingen i 
Rogaland,	Aust	og	Vest-	Agder.	Så	
er du eller noen du kjenner 
interessert i å stille som DK, ta 
kontakt	med	undertegnede.

Ønsker dere alle sammen ei 
Riktig	God	Jul	og	Godt	Nyttår.
Sjæfen.

DK ansvarlig
har ordet

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

Hei igjen.
Når jeg skriver dette har 
vi kommet til midten av 
november.	Visepresidenten	og	
undertegnende restituerer 

ennå	etter	ei	flott	helg	på	
presidentmøte for F-HDCE med 
Harley-Davidson Club Poland 
som	vertskap.	I	overkant	av	
200 delegater var representert 

på møter og sosialt samvær i 
Warszawa.	

Møtet på lørdag hadde en svært 
omfattende agenda, men det 
viktigste for dere medlemmer 
er den delen som omfatter 
Super	Rally.	Vi	fikk	ny	og	mer	
informasjon om Super Rally i 
England	2015	og	i	Spania	2016.	
Presidenten i West London 
Harley Riders informerte om 
at noen av fergene allerede var 
fullbooket, så ikke vent for lenge 
med	bestilling.	Flere	rykter	går	
om nye ruter og rene Super 
Rally-ferger, men ikke baser dere 
på	dette.	Reserver	båtplass	så	
snart som mulig, det er synd å bli 
stående i Bergen eller Stavanger 
og vente på en ferge som ikke 
finnes.

Det var kommet inn to søknader 
om å arrangere Super Rally i 
2017.	H-DC	Brno	i	Tsjekkia	og	
The Dutch federation clubs i 
Nederland.		And	the	winner	is:	
Nederland!  De vil komme med 
mer informasjon etter hvert, men 
klarer de å lage et like bra SR 
som i 2007 i Bussloo, er det bare 
og	begynne	å	glede	seg.	
Her hjemme på bjerget har 
vi avsluttet H-DOCN sin 
treffsesong med vårt siste 
arrangement.	Final	Run	på	
Kyrksæterøra ble gjennomført 
i vakkert høstvær med 100 
deltakere.	Styret	hadde	vårt	
første styremøte der rollene 

for	2014/2015	ble	fordelt.	Vi	har	
også hatt stand på Oslo Motor 
Show på Lillestrøm med verving, 
sjokoladekakepushing og Verdens 
Vanskeligste	Quiz.	Vinnere	av	
quizen kan vi ikke skryte nok av, 
så her er de djerve vinnere som 
har fått premie i posten: Willy 
Hagen, Follebu 12/14, Odd Arne 
Tallhaug, Oslo 12/14, Harald Sole, 
Asker, 11/14, Odd Egil Hunnestad, 
Fredrikstad,	11/14.		Styret	og	
hele nasjonen gratulerer! 
For 2015 starter styret med 
styremøte på Lillehammer 
på	slutten	av	januar.	First	
Run er tradisjonen tro lagt 
til	Rørosmartnan.	Og	hvilken	
tradisjon da dere: Treffet har 
20-årsjubileum i 2015 og en stor 
mulighet for litt ekstra stas, spas 
og	kalas.	Mer	info	kommer	på	
hjemmeside	og	FB.

Men først må vi vel baske oss 
gjennom	ei	beskjeden	julefeiring.	
Bruk gjerne deres sårt oppsparte 
slanter i Nettbutikken vår og 
støtt	opp	om	våre	annonsører.	
Ha	en	fin	jule-	og	nyttårsfeiring		
Rannei AmalieRannei Bakk

President
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Distrikt 1:
Finnmark og Troms

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

Distrikt 2:
Nordland

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

Distrikt 4:
Møre og Romsdal

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

Distrikt 6:
Rogaland, Aust-Agder,
Vest-Agder

ERNST ARVID SELAND
Tlf: 975 07 978
e-post:	ear-se@online.no

Distrikt 5:
S. og Fjordane, Hordaland

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

Distrikt 8:
Oslo, Akershus, Østfold

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

Distrikt 7:
Telemark, Buskerud,
Vestfold

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

CHRISTIAN	HAMSUND
chamsund@online.no
Mob: 97783015

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

TOMMY SKAMFER

JOHNNY HENDEN
Mob: 481 87 038
johnnyxlh@hotmail.com

Hei	igjen	godtfolk.
Ja da sitter du der med et nytt 
nummer av bladet og vi skriver 
desember.	Regner	med	at	de	fleste	
av oss er godt i gang med julestria og 
har	nok	og	henge	fingrene	i.
Høsten her oppe i nord har vært 
helt fantastisk, det var vel sykler på 
veien	helt	frem	til	november.	Ellers	
har det vært noen høstfester rundt 
om kring og vi var ganske så mange 
som tok turen til Garbage i Ballangen 
som	også	i	år	var	en	hyggelig	fest.	
Det samme må sies om festen på 
HD-garasjen.	Veldig	trivelig	og	god	
stemning	der	også.	Vet	at	det	og	det	
også har vært en del andre fester 
rundt omkring i nord og ryktene 
sier at det også der har vært utrulig 
trivelig.	Ellers	arrangerte	Tromsø	
Motor Ladies Night for andre gang, 
et supert arrangement med god mat 
og drikke, visning av nyheter, quis, 
konkuranse	og	masse	god	stemning.	
Kvelden blei avsluttet med enda mer 
stemning	på	byen.	Artig	var	det.
Siste helga i August arrangerte min 
kjære Bjørn og meg H-DOCN tur til 
Skatvik på Senja for andre gang, og 
det var en super gjeng på 22 stykker 
som	tok	turen.	Trur	alle	var	med	oss	
den helga, også værgudene, for et 
sånt vær hadde vi ikke drømt om en 
gang.	Vil	også	sende	en	ekstra	takk	
til de nye medlemmene som deltok, 
artig	og	bli	kjent	med	nye	folk.	Man	
skjønner at man har gjort noe riktig, 
når noen spør om det blir til neste år 
også.	Og	det	blir	det.
Ønsker alle en riktig god jul og et 
flott	nytt	mc-år.
Juleklem fra 
DK- Laila

Jada	folkens,	så	sitter	vi	her	igjen.	
Mørketiden er for fullt over oss nå 
her oppe i det høye nord ,det første 
snøfallet besøkte oss i starten av 
oktober og siden har det gått slag 
i	slag.	Men	vi	tar	ikke	det	så	tungt.	
Det går fort over og når vi har noen 
sommermåneder der vi har det lyst 
og	fint	døgnet	rundt	så	glemmer	
vi all snømåking , vinterstormer og 

Halloen
Ja,	så	var	det	et	nytt	blad	igjen	da.	Her	
på		Helgeland	har	høsten	definitivt	
kommet,	og	det	merkes.	Mørkt,	
kaldt og med et regnvær som liksom 
ingen	ende	vil	ta.	Det	er	vel	kansjke	
Vårherres måte å gi undertegnede 
beskjed om at nå er mc-kjøringa 
definitivt	over	for	i	år.	Er	vel	like	
greit, da en «ny» gammelsykkel står i 
garasjen.	(En	stivramma	laaaaanggaffla	
sak	selfølgelig)	og	venter	på	en	real	
makeover, før en ny og forhåpentligvis 
skadefri	2015-sesong		gjør	sitt	inntog.		
Så her hos meg er det «back to 
basic» igjen, og det er like greit for 
den siste med vannavkjøling var nok 
ikke	helt	meg.	
Det skjer veldig lite her i mitt 
område, i alle fall utenfor 
garasjedørene rundt om, men jeg 
sysler med planer om å få til en aften 
med sykkelprat og kanskje någo attåt 
før	jul.		Planen	er	og	se	på	muligheten	
for	i	alle	fall	en	fellestur	i	2015.	Skal	
maile/SMSe dere jeg vet er innen 
rekkevidde	om	når	og	hvor	i	god	tid.	
Har dere i Nordland noe dere mener 
bør være med i magasinet vårt, 
forslag til reportasjer, bilder eller har 
andre ting/synspunkter dere lurer 
på eller vil ta opp, så står både mobil 
nummeret mitt og e-post adressa her 
under	her.
Kos dere i den mørke årstid for om 
ikke	lenge,	ser	vi	lyset.
Jostein

Heisann.	
Da skal jeg prøve å ta over 
stafettpinnen etter Jens Petter 
Lundin,	da	han	har	flyttet	over	
til	nordligere	strøk.	Først	litt	om	
meg	selv.	Jeg	er	bosatt	på	Berkåk	i	
Rennebu kommune, i Sør-Trøndelag, 
og beskjeftiger med med noe så 
vanlig	som	Kalkunbonde.	Jeg	har	vært	
medlem i HDOCN i en tiårs periode 
nå, og kjører en 1976 FLH, som til 
tider trenger litt voodoo og varme 
hender.
Etter en fantastisk sommer,  får 
man vel bruke litt av vinteren til å 
mimre, og noe som jeg kommer til 
å huske en stund er vel mitt forsøk 
på motorsykkelferie til Danmark 
med	frua.	Med	billetter	klare	til	
danskebåten på søndag kveld,  la 
vi	i	vei	med	godt	mot.	Det	ville	
da seg slik at på Dovreskogen ble 
Heritagen til frua stående med spiker 
gjennom	bakhjulet.	Med	begrenset	
tid	til	fergeavgang,	fikk	Falken	ta	
seg av sykkelen og frua haik med ei 
venninne som skulle til Porsgrunn 
med	bil.	Vi	fortsatte	da	med	en	sykkel	
og mange spekulasjoner om hvordan 
vi	skulle	løse	feriesituasjonen.	Det	
hele løste seg selv da også min sykkel 
punkterte	ved	Espa	ved	Mjøsa.	To	
punkteringer på en dag, jeg så for 
meg at en punktering er noe som 
skjer	maks	en	gang	hvert	tiende	år.	
Vel,	jeg	fikk	også	sitte	på	til	Oslo,	og	
danskeferien	ble	unnagjort	i	en	Skoda.	
Håper det har gått bedre for resten 
av	dere.
Ikke nøl med å ta kontakt uansett, så 
lenge	det	er	H-D-relatert.
Følg Lucifers MC på Facebook , de 
har	vist	kjempegode	vafler	på	enkelte	
torsdagskvelder.
So long…

Tommy

Hei igjen!
Når dette skrives er vi i slutten av 
oktober, og jeg planlegger å få parkert 
for	vinteren.	Ikke	at	jeg	har	kjørt	noe	
den siste tiden, men man vet liksom 
aldri	når	man	bare	må	ha	seg	en	tur.	
Så vidt som jeg kan huske, må årets 
sesong være den beste på veldig, 
veldig	lenge.	Ferien	min	gikk	til	Polen,	
Tsjekkia og Slovakia, via Danmark og 
Tyskland.	Kan	absolutt	anbefales,	men	
ei	uke	var	litt	lite	på	en	sånn	tur.	Man	
burde	minst	hatt	to,	og	helst	tre.	

Om ikke så lenge entrer vi 2015 med 
brask	og	bram.	Jeg	har	allerede	fått	
et	fenomen	som	heter	«flimrende	
kalender for mitt indre øye», der 
jeg prøver å få plass til mest mulig i 
neste	sesong.	Super	Rally	er	noe	jeg	
absolutt skal prøve å få med meg, 
etter	å	ha	gått	glipp	av	de	to	siste.	
Lincolnshire i England er stedet, 
og siden det ikke lenger går båt 
fra Norge til England, må man til 
Nederland	for	å	komme	seg	over.	
Vel, nå må vi først bli ferdig med 
2014, det er fortsatt mye som 
skjer	av	mc-relaterte	ting.	Følg	med	
på kalenderen her i bladet og på 
nettsidene våre, for ikke å snakke om 
på	Facebook,	der	det	meste	står.		
Jeg vet det er litt tidlig enda, men 
ønsker dere likevel en god jul når den 
kommer.		
Vi ses!

God	høst	fra	Møre.	
Dette har ikke vært det helt store 
året	for	min	del.	Har	kjørt	cirka	450	
mil	og	vært	med	å	arrangere	tre	treff.	
Har også besøkt noen treff og vært 
på en del kaffekvelder hos diverse 
klubber.	Lucifers	MC	pleier	å	samles	
til kaffe og tullsnakk på torsdager, og 
det	ble	en	tur	innom	her	en	kveld.	
Stikk	gjerne	innom	der.	Trivelig	gjeng.
Fenris Mc i Kristiansund har også 
avholdt sin fest i løpet av senhøsten, 
hvor	Ramsund	sto	på	scenen.	
Inant MC ,Innherred, har hatt sin 

Ja da er det snart jul, og for dere 
som ikke har kommet på julegave til 
dere nærmeste enda, så kanskje et 
abonnement på Harley News eller et 
medlemskap	i	H-DOCN	faller	i	smak.	
Eller kanskje en rocka bunad med 
flammer	til	din	kjære.	
Det blir spennende og se om snøen 
kommer i år, i fjor var det nemlig 
zero	snø	i	Bergen.
Høsten har vert full i mc -partys, og 
vinteren holder på å fylle seg opp 
også.	Fikk	dessverre	ikke	med	meg	
festen hos No Class, Spillolje i Hulen 
til Invisible mc, eller Krabbefesten til 
Florø	MC	i	høst	dessverre.	Rolling	
Thunder avholdt sitt 25- års jubileum 
25.	oktober.	Vi	drager	jaggu	på	åra	
folkens.	Samme	søndag	avholdt	Holy	
Riders MC Nordhordland Basar i 
sine lokaler, så der var det nok et par 
hengehoder fra festen til RTMC også 
tenker	jeg.	
Jeg	fikk	derimot	besøkt	Company	
MC, samt vært på Hotchpotch-
tur hos HDCC MC i København 
i	oktober.	I	november	hadde	Old	
Timers MC sitt årlige Rullatorparty, 
og Klikken MC fyrte også opp til fest 
helga	etter.	Leikanger	MC	flesket	til	
med fårikål og smalahove fest samme 
måned.	Osterøy	MC	har	nettopp	
avholdt	Gløggfest,	når	dette	leses.	
Skulle gjerne fått med hva som skjer 
fremover også, men fester og planer i 
mc- miljøet etter jul er ikke kommet 
meg	for	øret	enda.	Men	det	blir	
nok et Crewparty hos Høyangbjørn 
MC tenker jeg, samt noen julebord 
rundtom	slik	det	pleier.	Selv	tar	
jeg en tur til Trøndelag, og bruker 
anledningen	til	å	besøke	Costline	MC.	
Til slutt vil jeg ønske Steel Crusaders 
Norway fortsatt lykke til med 
klubbhusjakt.	

Hæppy	skvætt,	på	tide	med	reflæks.	
Sjølvaste  Anne

Kjære Harleyvenner!
Ett lengre opphold i sydens varme 
strøk er nettopp tilbakelagt i høst, 
Floridas forlengede sommer har gjort 
godt og redusert årets mørkeste 
tid	på	beste	måte.	Biketoberfest	i	
Daytona måtte selvfølgelig oppleves 
igjen, når en først er på disse kanter, 
sammen	med	flere	andre	småtreff	
rundt	omkring	i	Florida.
Syklene er for lengst plassert på 
vinterlagring,	i	hvert	fall	for	de	fleste	
av oss, men en kan jo gjøre det beste 
ut av dette, nemlig å gå i gang med 
voks	og	andre	polerende	midler.	Hvis	
jeg skal summere opp dette året, så 
har det faktisk vært et av de beste 
på	lang	tid.	Etter	fem	og	et	halvt	år,	
fikk	jeg	endelig	i	stand	en	møteplass	
for motorsyklister i Kristiansand i 
sommer, denne plassen har vært godt 
besøkt	av	likesinnede	på	to	hjul.	Det	
var alltid noen bikervenner som satt 
på benkene som kommunen har satt 
opp ved siden av vår møteplass på 
Øvre	torv,	midt	i	byen.	En	onsdag	
da mange klubber og enslige ryttere 
var ute og kjørte, dukket det opp 
110	motorsykler	på	møteplassen.	
I utgangspunktet er det plass til ca 
35-40	sykler.	Dette	har	med	andre	
ord vært et etterlengtet tilbud, som 
tydelig	blir	satt	pris	på.
MC folket stiller alltid opp med 
ekstra kaffe, kaker, is og annet 
smågodt, på deling med oss som 
bruker denne plassen jevnlig, og alle 
er velkommen så fort 2015 sesongen 
og	skiltingen	er	på	plass	i	april	igjen.	
Ellers så holder Søgne MC klubbtreff 
for alle som ønsker seg en prat over 
en kaffe eller mat første tirsdagen 
i måneden på Sjasmin, på Tangvall i 
Søgne	fra	kl.19.00	til	22.00.	Følg	også	
med på de sosiale mediene her i sør, 
flere	klubber	har	«åpent	hus».
Med dette vil jeg takke for alle 
hyggelige kontakter jeg har hatt 
med dere, disse årene som jeg har 
sittet	som	DK.	Det	har	vært	noen	
hyggelige år, mye arbeid med saker 
jeg personlig har jobbet med, i 
organisasjonens	navn.	Profileringen	av	
H-DOCN har gjort at samarbeidet 
med	de	fleste	i	byråkrati,	politikere,	
politi og media nå vet hva H-DOCN 
står	for.	Nå	får	andre	overta.	Ta	
kontakt med noen i styret eller DK-
ansvarlig Bård, om du har lyst til å ta i 
et	tak	for	fellesskapet.	

Takk for meg, god jul og godt nytt år 
til	alle	Harley	entusiaster.

Harley hilsen
DK Ernst
Roll	the	throttle	and	fire	the	
headlight straight into 2015

Nå er sesongen over for i år, og for 
en sesong det har vært med mange 
og	lange	turer.	Jeg	bruker	sykkelen	
overalt	og	helst	hver	dag.	Til	jobb,	
småturer	og	langturer.	Min	sykkel	er	
til for å brukes, så det er alltid litt 
rart de første ukene etter at sykkelen 
er	satt	inn	for	vinteren.
Jeg	fikk	dessverre	ikke	mulighet	
til å være med på standen på 
motorshowet i år, men hørte det 
ble bra med mange besøkende og 
flere	medlemmer	til	vår	fortreffelige	
forening.	Jeg	hørte	at	kaka	var	
skikkelig	god	i	år	også.
Nå er det bare å se fremover til 
diverse julebord med klubber og 
jobb, litt julefeiring, og så er det i gang 
med å gjøre det som må gjøres med 
sykkel og utstyr for å være klar til en 
ny	sesong.
Riktig god jul og godt nytt år!
Julehilsen	fra	Kjellis.	

Nå	trur	jeg	tida	er	inne	–	til	å	støtte	
sine bikervenner som drar igang 
arrangementer av ulike slag i løpet 
av	de	mørke	måneder.	Det	er	for	
oss	i	milljøet	det	arrangeres.	Det	er	
også for oss i dette miljøet bladet 
du	holder	i	hånda	lages.	Elin	«maser»	
om	stoff	nesten	hver	gang.	Send	noen	
ord,	mange	poster	fine	korte	storyer	
med herlige bilder på FB, send det til 
Harley News også, og før du legger 
det	på	Facebook.	Det	er	bare	et	
tastetrykk	unna.	
På Oslo motorshow var det mye 
bra	bygg.	Jeg	blir	mektig	imponert	
over hva folk kan, enten jeg ser det 
på Show eller i potetkjelleren hos 
Rulpers	HOG.	De	fleste	av	oss	er	
ikke på det nivået, men det er kult 
å se og høre om de som har gjort 
smarte	og	enkle	modifiseringer	også.	
Det	var	et	par	oppfordringer.	Så	til	

DK søkes
Distriks-kontakt for området 
Sør	og	Nord-Trøndelag	søkes.	
Ta kontakt med DK sjefen 
eller styre/redaktør om du er 
interessert.	

mørketid	.	Vi	vet	hvor	vi	bor	og	syns	
hver	årstid	har	sin	sjarm.	
Jula står banker på og store som små 
gleder seg til denne tiden med gaver 
og ikke minst mye god mat og kos 
sammen	med	familie	og	venner.	For	
mange er også juleferien en tid der 
man kobler av med festligheter, noen 
mer	enn	andre.	
Men	kjære	venner.	Husk	at	julen	en	
er tid for barna og vær så snill å ta 
hensyn	til	dem.	Det	er	utrolig	mange	
der ute som ikke har det bra i denne 
tiden og forbinder jula med krangling 
og	spetakkel	og	mye	alkohol.		Det	
gjelder	både	voksne	og	barn.	Så	det	
jeg ber dere om er rett og slett å se 
barna , se de rundt dere og la det bli 
en	god	jul	for	alle	med	gode	minner.	
Og frem til da er det bare å gjøre seg 
klar til jula og håpe at den skjeggete 
smilende karen kommer innom en 
tur også , og nei det er ikke meg vi 
snakker	om.	
God jul folkens og godt nyttår , vi 
sees.	

Med	hilsen	Bukkeskjegg.

innflyttingsfest	nettopp,	og	dette	ble	
et	bra	lag.		
Ellers håper jeg på en kort varm 
vinter	,	og	en	tidlig	vår.

Jule og nyttårshilsen fra 
Johnny.

noe	annet.	Jeg	er	alltid	spent	når	
det	hypes	nye	filmer	og	serier	på	TV.	
Det siste er Øyenvitne, når dette 
leses har vi sett mer og kan kanskje 
konkludere	nærmere.	Jeg	fikk	med	
meg	første	episode.	Jeg	satt	igjen	med	
frykten av at dette kan bli serien som 
ytterligere bidrar til en stigmatiserng 
av	Mc-miljøet.	Skal	jeg	måtte	se	et	
miljø jeg både er glad og trygg i 
fremstilt som en gjeng neandertalere 
som elsker vold og har betydelig 
mere kropp enn hjerne? Det åpna 
med	at	fire	«bikere»	blei	skutt	i	
første episode la oss håpe det ikke 
tar	helt	av.
Take	it	easy	–	but	take	it	–	så	ses	
vi plutselig på et arrangement det 
holder	med	at	en	annen	kjører	til.

RS Motor
& Marine

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

Aut. MC-verksted.

Dybdalen 92, 6030 Langevåg
Tlf: 932 86 817
Fax 70 19 21 20

E-post: rsmotor@mimer.no
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Ølstafett i Espedalen. Foto, Tor Arild Malin.

International Rally. 

Foto, Tor Arild Malin.

Tidlig krøkes. 
Foto, Arild Johnsen.

Høstfest hos Twin Riders MC, Sykkylven. Foto, Margareth Krumsvik.

Innsendt av Christian Hamsund. Foto, Goggen Hansen.

Mange motorsykler på Øvre Torv i Kristiansand. Foto, Ernst Arvid Seland.

Piggdekksesong. Foto, Jostein Mo Anderssen.

Fra Superrally i Estland. Foto, Jostein Mo Anderssen.

Hør nå her... 
Foto, Trond Andersen.
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Skrittgatan 9 · 213 77  Malmö · 040-689 28 78 · hdparts@bikeline.se

NORDENS SNABBASTE POSTORDERSERVICE

NU I LAGER!
NU I LAGER!

575:-

Mer delar på:
www.bikeline.se

TestMate.
Mätinstrument 
för laddning och 
batterikontroll. 

Batteriladdare.
Håll batteriet fräscht till nästa säsong.
OptiMate 4, laddar och rekonditionerar. 800 mA ....735 :- 
OptiMate LiFePO4 12 V, för Lithium batterier. 5 A.. .1225 :-
Helautomatisk batteriladdare. 600 mA ......................375 :-
Enkel laddare 6/12 V för batterier upp till 8 Ah. 300 mA..225 :-

395:-

Kapell.
Standard stor hoj eller chopper..625 :-
Dresser och Ultra .......................795 :-
Sportster och sporthojar ............475 :-

Oljesticka.
Oljesticka och lock med 
digital temperaturmätare.
Finns till de flesta modeller.

Raceskyltar.
Rektangulär, 180 x 225 mm ...........79:-
Rektangulär, 250 x 300 mm ..........105:-
Oval, 230 x 280 mm .......................79:-
Siffror.
0-9 i svart eller vit, 115 mm hög .....12:-
0-9 i svart, 150 mm hög ..................15:-

Armband i rostfritt stål.
Finns i olika bredd, färg och längd. I 
webbshopen finns hela utbudet.

Fotplattor.
Universal minifotplattor.

Easy pull.
Slut med tungjobbad koppling.

Baloney Cut.
Ljuddämpare till 
Sportster 04-13.
Screamin’ Eagle-
kopia.

Marshal star.
Kromat signalhorn.

Skull.
Derby-lock till 
Big Twin 70-upp.

Sadel.
Solosadel till Sportster 86-03 från LePera.

Stickade 
       mössor.

Caféracer

"Café Enzo"  
XL 04-14, 

konstläder.

Solosadel kit, universal 
cafe´racer stil utan dyna.

1925:-

Solosadel för cuts XL 
82-03 , konstläder.

4650:-

5500:-

Moto X.
Kromat eller svart, 22 mm eller 1”. 770 mm brett.

M Style.
Kromat eller svart, 22 mm. 710 mm brett.Vintage Clip on.

Kromade eller svarta, se webbshopen 
för alla utföranden. 220 mm breda.

1095:-

645:-775:-

Från

795:-

2495:-

125:-

2295:-

Från

450:-

110:-

Dämparinsats.

1595:-

95:-
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