
Nr. 5 • Årgang 29 • Blad nr. 133

20
15

5-
20

15



Nr. 5 - 20152



6

30

44

3

Innhold: 

 5 Redaktørens spalte

 6 Tångens feiret 40 år på veien

 10 Hennings bobber

 14 Haustfest og jubileum

 17 Ny rekord på Oslo Motor Show

 22 Sesongslutt med Final Run

 24 Høstfest i Odaln

 26 Septemberbesøk hos Pastorn MC

 28 Grisfest i Hopla

 30 Populært krabbelag i Florø

 33 My ride

 34 The Story of FINNISH BIKERS

 36 Nordic Run planlegges

 38 Funky Fish i Valdres

 43  H-DOCN Galleri

 44 Rocket seg gjennom tjue år

 46 På besøk hos Coastline MC

 47 B.R.O. oversikt

 49 Rabattavtaler

 51 Presidenten har ordet

 51 DK ansvarlig har ordet

 52 DK-nytt

 54 Lesernes bilder



Nr. 5 - 20154

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for 
alle som eier og kjører 
Harley-Davidson og Buell i 
Norge. Vi tar opp saker av 
interesse for H-D-folk, og 
utgir Harley-News for å holde 
kontakten oppe blant våre 2400 
medlemmer.

Alle henvendelser ang. innmeldig, 
medlems - register, medlems-
betaling skal gå til medlems- 
kontoret.  

Medlemskontor:
H-DOCN medlemskontor
Adresse: Monica Holtet, 
Fredensvoldvegen 5,  
2408 Elverum. Mobil 928 66 459
medlemskontoret@h -docn.no
www.h-docn.no
Åpningstider:
Mandag til torsdag 18.00 til 20.00  

Annonseansvarlig:  
Elin Bakk.
Solørvegen 1244, 2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050  
e-post: annonse@h-docn.no
www.h-docn.no

Harley-News: 
Medlemsblad for Harley-David-
son Owners Club of Norway. 
Kommer med 5 nr. i  2013
Bladet er et åpent forum for 
alle  medlemmer, abonnenter og 
interes serte. DU er velkommen 
med stoff,  enten det er repor-
tasjer, menings-  ytringer, teknisk 
inform asjon eller annonser.  Fotos 
og tegninger er alltid velkomne, 
selv om du ikke skriver selv. Så 
hør fra deg!

Alle henvendelser til 
Harley-News vedrørende 
reportasjer, kjøp & salg, treff m.m 
gjøres til redaktør Elin Bakk.

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Solørvegen 1244
2416 Jømna
Tlf.: +47 913 84 050  
e-post: news@h-docn.no

IBAN:NO59 3000 1500 100 
BIC/SWIFT: SPSONO22XXX

Grafisk Produksjon:
Mags as, Elnesvågen
mags.as@icloud.com

Annonsepriser:
1/1 Bakside  kr. 5.700.-
1/1 side kr. 5.200.-
1/2 side kr. 3.400.-
1/3 side  kr. 3.100.-
1/4 side kr. 2.300.-
1/6 side kr. 1.600.-

Alle priser er ekskl.  mva.

Leveringsfrist for ann onse-
materiell er 14 dager etter 
manusfrist for stoff til 
Harley-News.

Vi utarbeider også annonse-
originaler på forespørsel.
Abonnement kr. 450.- (5 nr.)
Medlemsavgift kr. 450,-
Bankkonto: 3000 15 00 100

REGNINGS-ADRESSE:
Postboks 895 Sentrum
0104 Oslo
ISSN 0805 6544

Manusfrist
10. januar

Neste Harley-News
kommer ut ca. 

10. mars  
Forsidefoto: 

Red.

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

23. januar, 10.00 – 15.00. 
Conan Swapmeet, Grender’n  Forsamlingshus, Fjellstrand, Nesodden. 
Info: tore@hydramc.no

6. februar, Horten MC har vinterfest på klubbhuset.  
Fudpuckers står på scenen. Info: Horten MC på Facebook.

First Run, Røros. 19.-21. februar. www.h-docn.no

19.  -21. februar, Sprengstart MC, vinterfest på klubbhuset i Nideng. Info: 454 87 931

5. mars. Swap Meet på Klett samfunnshus kl. 11.00 
Info: Frode: 92643102 Robert: 91787175

5. mars, Villsvin MC, Elverum, arrangerer Natterangel i klubbhuset. Info: 950 24 345

12. mars. Hawgs MC feirer at klubbhuset i Øverskreien er 21 år. Info: Svein Olav: 
90982610 www.hawgsmc.no

24. mars, Skjærtorsdag, Tornados MC, Kyrksæterøra arrangerer Swapmeet og 
påskefest i Støyperiet. Info: Aron 90772887

23. april, Dozer MC arrangerer vårfest i klubbhuset på Saga Industripark på 
Arneberg. Info: Frode: 901 62 429 Torger: 915 97 901

Husk H-DOCN frokost Nebbenes Nord, Eidsvoll 
1. mai kl 10.00.

8. mai kl. 12.00, Rolling Thunder MC arrangerer MC-Vårmønstringen på 
Festplasssen i hjertet av Bergen Info: www.rollingthundermc.no

27. – 29. mai. Kuk i Odal’n. Info: post@nomck.no

27. – 28. mai, Spiders MC, Åsen, arrangerer Hoplaweekend i Klubbhuset i Hopla.

29. mai, Bikefest 2016 i Trondheim. Vårmønstring for motorsykler ved Trondheim 
Spektrum. Info: www.bikefest.no

3. – 5. Juni. Tornados MC arrangerer Lakeside Run i Støyperiet på Kyrksæterøra. 
Info: Tornados MC på Facebook  eller Aron: 90772887

17. – 18. Juni. Hydra MC, Nesodden arrangerer Griserally. 
Info: www.hydramc.no

International Rally 2016 Tretten 24.-26. juni

27. juni, start Nordic Run fra Tretten

2. – 15. Juli, Charity run mot mobbing. Start Bodø, slutt Lindesnes. 
Info: OMM-Run på Facebook

Ny dato kommer. Hawgs MC arrangerer  Summerparty på Landstedet på Lena. Info: 
Svein Olav: 90982610 www.hawgsmc.no

29. – 31. juli. Horten MC arrangerer Bike and Beach. Info: 982 68 854 eller på 
Horten MC sin side på Facebook.

29 – 31. juli, Dozer MC arrangerer Dozerparty på klubbhuset på Saga Næringspark 
på Arneberg. Frode: 901 62 429 Torger: 915 97 901

15. – 17. Juli. Inant MC arrangerer Cathfish for tjuende gang og klubben feirer tjue 
år i Kjerknesvågen på Inderøy, Nord Trøndelag. Info: 92 06 62 28 

5. – 7- august. Sprengstart MC, Klæbu, arrangerer treff ved klubbhuset i Nideng. 
Info: 454 87 931

12. - 14. august Run to the Artic run Storfjord, Troms

19. – 21. august. Shakin Brains MC, Vestnes, arrangerer  Hagerock nr. 19. 
Info: Flua: 456 00 665 Inge: 995 16 041

26. – 28. august. Lucifers MC, arrangerer høsttreff på Farmen i Skaun. 
Info: www.lucifers-mc.com

16.-18. september Final Run. Tornados MC, Kyrksterøra. Info: www.h-docn.no

1. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus KL 11.00. 
Info: Frode: 92643102 Robert 91787175 www.lucifers-mc.com

7. – 9. oktober,  Twin Riders MC, Sykkylven, arrangerer Haustfest på klubbhuset. 
Info: Per Sindre: 926 08 581

15. oktober. Hawgs MC feirer sitt 34-års jubileum i klubbhuset i Øverskreien. Info: 
Svein Olav: 90982610 www.hawgsmc.no

22. oktober. Spiders MC, Åsen arrangerer den årlige Grisfesten i klubbhuset i 
Hopla.

5. November, Høstfest hos Dozer MC,  i klubbhuset, Saga Nærlingspark, Arneberg. 
Info: Frode: 901 62 429 Torger: 915 97 901

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

Da kom jeg i mål denne 
gangen og. Høsten har vært 
en utfordring med alt for 
mye på programmet, inklusiv 
innspurt på oppussing av 
kjøkken. Men nå er både blad 
og kjøkken i orden, og man 
kan gå til neste punkt på lista. 
Jeg vet ikke om jeg er den 
eneste som har det sånn, men 
jeg tenker alltid at når dette 
er gjort, da skal jeg slappe av 
og ikke gjøre noe. Så dukker 
det alltid opp en nytt prosjekt 
og nye planer. Men jeg er nok 
ganske sikker på at skulle vi 
sittet med hendene i fanget 
og glo, hadde det nok fort 
tippa over. De fleste av oss 
er rett og slett ikke laga for 
det. Og mange av oss har så 
mange planer på hva som 
skal skje fremover, at skulle 
vi rekke alt, må vi bli flere 
hundre år. Men det er planene 
og drømmene om det vi skal 
gjøre som driver oss, som 
sørger for at vi spretter opp 
om morgenen, og gyver på 
neste oppgave. Her er det 
stua som skal til pers, når 
kjøkkenet omsider er ferdig.

Og sånn er det vel i 
bikerverdenen og. Vi setter 
inn syklene, men har ikke 
før pakka bort kjøreklær og 
hjelm før vi er i gang med å 
planlegge. Noen vil bygge om 
sykkelen, andre vil kjøpe ny, 
vi planlegger turer og treff til 
neste sesong, og noen nøyer 
seg med å pusse og gni mens 

neste sesong planlegges. Og 
før vi vet ordet av det har 
sola snudd, jula er overstått 
og det går mot lysere tider. 
Og den lange vinteren som vi 
grudde sånn for, gikk som en 
røyk. Ta dere en tur på Conan 
i januar, på Nesodden. Og 
om du ikke skal kjøpe eller 
selge noe er det en hyggelig 
anledning til å møte kjente, og 
de har gode vafler. 

Det første treffet dere må 
sette av tid til er First Run på 
Røros. Dette litt eksotiske 
treffet, hvor kun de tøffeste 
tar sykkelen. Nå kom jeg 
til å tenke på det året den 
eneste som kom på to hjul 
var ei jente på 17 år med en 
lettsykkel. Da var det nok 
noen ”tøffinger” som fikk litt 
å tenke på. Men om du ikke 
vil kjøre sykkel på vinteren, 
kan du gjerne ta bilen, eller 
rett og slett sette deg på 
toget. Varme klær er et must, 
tykk sovepose og noe å 
ligge på og så er det bare å 
sette kursen for fjellheimen, 
med Rørosmartna, 
spekepølser, øldrikking og 
lyging i skanckekjelleren 
og soddsuppe og taler ved 
langbord på Sundet. 

SuperRally er i år i Spania 
12. – 15. mai, og jeg håper å 
se mange av dere der, om jeg 
ikke havner i oppussingsfella, 
men kommer meg dit i år. 
Ellers er det mye som foregår 

i H-DOCN til sommeren. 
Vi skal feire at vi er 30 år på 
Tretten Kro og Motell på 
Tretten i Gudbrandsdalen 
den 24. – 26- juni. Og etter 
at vi gikk på en del smeller 
arrangementsmessig på 25-
års jubileet på Frya, har vi i 
år tenkt på alt, tror vi da i 
alle fall. De som eier stedet 
virker også meget positive 
og gjestfrie, så dette blir nok 
bra. Det blir både teltplasser, 
hytter, leiligheter og rom å 
leie, og bookinga tar dere 
direkte med Tretten Kro og 
Motell. Vi er i disse dager i 
forhandlinger med musikken 
til helga. Det er bare å 
begynne å glede seg. 

Mandagen etter treffet startet 
Nordic Run fra samme sted, 
og det er Norge som har 
fått de første fem dagene av 
turen. Vi håper på litt bedre 
norsk deltakelse i år, det er da 
for ille at det skal være mest 
dansker og svensker på turen. 
Så går det slag i slag med 
RTTAF i Storfjord i august og 
Final Run på Kyrksæterøra i 
september. Følg med, plakater 
legges ut på hjemmesida.

Jeg vil som vanlig takke for 
alle artikler og bilder jeg 
mottar fra dere medlemmer, 
og håper at dere sender inn 
enda mer i framtida. Det 
blir aldri for mye stoff, og 
ingen sak er for liten eller 
stor. Kalenderbilder fikk jeg 

masse av, men dere kan bli 
enda flinkere. Har sett en del 
bilder på Facebook som er 
fantastisk flotte, men det er 
ikke alltid slike kommer inn til 
kalenderen. Så begynn å tenke 
på kalender 2017 allerede.
Monica på medlemskontoret 
minner om at dere må melde 
adresseforandring så snart 
dere flytter. Da blir alt så 
meget enklere, og vi slipper å 
få masse blader i retur. 
En annen ting. Når du nå tok 
bladet ut av plasten, lå det en 
giro inni der. Ta vare på den 
og betal innen fristen. De har 
en tendens til å havne i søpla 
sammen med plasten ved et 
uhell. Og da har vi det gående 
med purringer og ekstra 
arbeid for oss. I verste fall 
stopper bladet ditt. Sånn, det 
var visst alle formaninger.

Da gjenstår bare å ønske alle 
mine lesere en fantastisk jul, 
med litt for mye av alt, og et 
supert nyttår når så vel jula er 
overstått. Vi ses.

Redaktøren.

Kjære lesere...
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Opprinnelsen til klubben var da 
to motorinteresserte karer fra 
Forshaga kom på at de skulle 
starte en klubb. Disse to var 
Leif Nord og Roger Holmgren, 
og de er begge fremdeles med 
i klubben. De fikk fort tak på 
et lokale som egnet seg til 
klubbhus, en gård et stykke 
utenfor Forsaga, som ligger 
vakkert og fredelig på Sødra 
Tången ved Klarelvens bredd. 

De leier lokalene, og jordene de 
bruker når de arrangerer treff er 
jordbruksland til vanlig. Men den 
helga treffet arrangeres får de 
leie den også. Gjennom årene har 
de oppgradert stedet både inne 
og ute, med ny scene og flott 
utebar med bålplass. Her er det 
levende musikk på dagen lørdag 
når de har treff, og ofte et himla 
liv. Tångens MC kaller seg en ren 
H-D klubb, men det finnes også 

I sommer var turen kommet til Tångens 
MC i Forshaga til å feire 40 år. For oss 
som bor på Østlandet er Görfesten en 
høydare, som man bare må få med seg 
i løpet av sesongen. Og disse rutinerte 
karene kan å lage treff. I sommer slo de 
på stortromma, siden de hadde jubileum.

Tekst/foto: Elin Bakk

Tångens feeling.

Lange gafler.
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sykler av andre merker der, siden 
en del av medlemmene har flere 
sykler. I dag består klubben av 20 
medlemmer og tre prospecter.

11 års jubileum
Det fortelles en historie om 
noen trøndere og møringer som 
var innom der i 1985, og satt 
i baren der og koste seg med 
en øl eller to. Så kom det på 
snakk om når klubben egentlig 
ble startet. De eneste som var 
der fra klubben da, var to karer 
som passa baren. Da sier den 
ene: ”Det var i 75 det,  vi har 
da jammen tiårsjubileum i år 
vi.” Dette kom litt brått på de 
svenske bikerne, som hadde 
glemt hele jubileet, og dermed 
ble det bestemt at de fikk heller 
feire 11-års jubileum i stedet. 
Denne feiringa sies å være 
den første Görfesten, som ble 
arrangert i 1986.
Det ryktes også at i begynnelsen 
var Tångenstreffet helga etter 
Sundbäckens i Hagfors, med det 
gikk rett og slett ikke. Tångens 
måtte bare flytte helg til treffet 
sitt. For folk hadde ferie, og 

dro bare videre fra Hagfors til 
Forshaga og fortsatte festen der 
hele uka. Det er ikke så lett å 
arrangere noe, når det kommer 

folk og begynner festen alt fra 
mandag.

Godt oppmøte
Jubileumshelga opprant med flott 
vær, og allerede da vi kom tidlig 
på fredag kveld, var det tett med 
telt på det opprinnelige jordet 
de bruker til camping. I anledning 
jubileet hadde de åpnet enda et 
jorde for telting, og det fyltes bra 
opp der og i løpet av helga. 1100 
treffgjester hadde vært innom 
portene i løpet av helga fikk vi 
høre i etterkant. Riktignok ikke 
så mye som på 30-års jubileet, 
men de var selv godt fornøyd 
med oppslutninga.

Innholdsrikt treff
Det var mye bra underholdning 
på treffet, blant annet av Sixten 
Jansons Cirkus. Det var tre unge 
og ganske modige karer som 
kjørte på gamle motorsykler 
på nesten loddrette vegger i en 
motordrom. Ufattelig tøft og se 
på. De hadde også fått tak på 
Skutt fra Fjellbäcka som var på 
plass og viste fram sin Dragracer 

og som starta opp motoren, så 
folket fikk blåst rene øregangene 
sine for tullprat, og var klare for 
neste kveld.
Ellers inneholder Görfesten alt et 
godt treff skal inneholde. Bra mat, 
bademuligheter både i Klarelva 
(som var rimelig kald i følge Svein 
Kjempen som prøvde vannet) og 
i oppvarmet badestamp. I stedet 
for slowrace som de pleier å 
ha, hadde de i år ølstafett med 
skigåing på tremannsski, kryping 
gjennom plastrør drassende 
på blant annet en fisk og mye 
annet moro. De hadde også 
øksekasting, du kunne som 
vanlig steke din egen kålbulle 
(en fleskepannekake) over åpen 
flamme og en båttur på Klarelven 
var også på programmet.

Rock’n Roll og fyrverkeri
Tångens har også en 
underjordisk bar, og jeg var 
mange år på Tångens før jeg 
fant ut hvor den ligger. De har 
innredet jordkjelleren til bar, og 
opp derfra dukket folk opp med 
skumle blå drinker, som slettes 

More girls.

Gavebord.
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ikke smakte bringebær. Jeg fikk 
tilbud om å overta sånne fra flere 
jeg snakket med, man hadde vett 
til å si nei.  På scenen gjennom 
helga sto mange bra band. Det 
meste kjente var heavy metal-
bandet Mustasch fra Gøteborg. 
Lørdagsnatta i ett tida fyrte de 

av et enormt fyrverkeribatteri. Så 
ingen skulle være tvil om at det 
her var en stor feiring, hverken 
de som lå i teltet og skulle sove 
eller vi som satt og så på. 

Søndagsmat
Søndagen opprant, fremdeles 

uten regn, og det var tid for 
litt frokost, som i vår leir alltid 
består av egg, bacon og gjerne 
noen bønner. Svenske limpor og 
fil er ikke noe for en nordmann. 
Skikkelig cowboyfrokost er 
bedre å starte dagen med, etter 
ei morsom helg, for slikt kjennes 

på kroppen. Vi takker Tångens 
MC for atter ei fin helg ved 
Klarelvens bredd. Vi kommer nok 
tilbake.

Besøk nordfra. Glade villsvin.

Ut på ski.

Pøbel Lars.Trønderbataljon.
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Stuntkjøring.

Girls.

Rock’n roll.

Max. Lekker.

Til forsikring.

Utebaren.

Draginteresserte.

De blå drinkene man fikk i 
kjelleren var ikke gode.
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Sykkelen, som opprinnelig er 
en 1985 Softail, er Hennings 
første Harley og han kjøpte den 
av en klubbkompis i Sleipner 
MC. Da han begynte å bygge 
om Softailen var en ting klart. 
Sykkelen skulle ha stivramme. 
Henning er utdannet sveiser 

og mekaniker, så han har de 
beste forutsetninger for å bygge 
motorsykler. Fra han begynte 
på siste runde med ombygging 
og frem til nå, har det gått ett 
og et halvt år. Han ble truffet av 
en bølge med tiltaksløshet mitt 
i prosjektet, og da gikk det litt 

Henning Brattrud Bruvang (28) fra 
Lillehammer er litt yngre enn de fleste 
sykkelbyggerne vi vanligvis skriver om i 
Harley News. Men sykkelen hans er ikke 
mindre kul for det. Siden han kjøpte den i 
2010 har han bygd den om fire ganger.

Tekst/foto: Elin Bakk

Henning på bobberen, som kler han utrolig godt.



smått ei stund. I tillegg hadde han 
et Sportsterprosjekt som ble 
solgt igjen i september. Han har 
også en Dyna som han kjøpte i 
sommer,  som var ferdig ombygd, 
men som nok blir gjort om litt i 
løpet av vinteren.

Tidlig mc-interesse
Henning startet med lettsykkel 
da han var 16 år og gikk via 
mellomtung til tung motorsykkel 
da han var 20. Han har alltid 
visst at det var Harley han skulle 
ha. Ikke så rart kanskje, siden 
han er vokst opp som nabo til 
Rattlesnake MC på Fåvang, og 
vanket mye der i oppveksten. Da 
han begynte å bygge bobberen, 
hadde han en omtrentlig plan 
på hvordan det skulle bli. 
Inspirasjonen hadde han fått av 
noen bilder han hadde sett, og 
slik hadde han et utgangspunkt å 
gå ut i fra.

Mye jobb
Selvfølgelig gikk det som det 
alltid gjør. Etter hvert som nye 
ideer dukket opp beveget han 

seg bort fra den opprinnelige 
planen. For Henning fant noen 
snarveier, som bare gjorde hele 
sykkelen tøffere. Han hadde i 
utgangspunktet en plan om å 
lage en bakskjerm på den, men 
underveis fant han ut at sykkelen 
ble mye tøffere uten. For da 
hadde han sett den så lenge uten, 
at ingenting passa. Ramma ble 
kappet i to, og den ble bygd om 
så det passa med 200 bakhjul. 
Alt fra foran setet og bakover 
på sykkelen er nytt. Det ble 
mye jobb med å lage braketter 
og fester på ramma, men siden 
Henning sveiser selv, var ikke det 
noe problem. 

Går bra
Eksosanlegget visste han hvordan 
skulle se ut, og han brukte litt 
tid til å lete etter det på nettet. 
Til slutt fant han det han var 
ute etter. Tanken ble kjøpt 
hos Deathtrap Customs i Ski. 
Den opprinnelige planen var 
sportstertank, men da han fikk 
se den de hadde der,  ble planen 
endret. Girkassa er den originale 
firetrinnskassen fra 85. Motoren 
er på 1640 ccm, og har Axtell 
sylindere og topper. Dette sto på 
den da han kjøpte sykkelen. Den 
har også S&S Super E forgasser, 
og kombinasjonen av disse gjør 
at sykkelen går utrolig bra. 

Backstreet
Da Henning begynte på sykkelen 
hadde ikke Bobberbølgen 
kommer for fullt her hjemme, så 
slik var han litt forut for sin tid. 
Men siden bygginga tok såpass 
lang tid, ble ikke sykkelen ferdig 
før norske sykkelbyggere var 
kommet etter for fullt. Men 
Hennings sykkel merker seg 
likevel ut ved en litt råere stil 
synes jeg. Hadde han skulle 
stilt den ut hadde det nok blitt 

i klassen Backstreet. Baklykta 
er i tråd med bobberstilen, 
og kommer fra en gammel 
A-Ford. Han brukte de originale 
gaffelbeina, men har satt på den 
ei Custom Speed krone, som 

ble lakkert mattsvart. Lykta fikk 
han av Piggen i klubben, som en 
gjenytelse for sveisearbeid han 
gjorde på sykkelen til Piggens 
bedre halvdel Kari. Huset til 
tenningslåsen dreide han selv. For 

11

A-Ford baklykt.
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når Henning bygger foregår det 
sånn, at han tenker først  ut noe, 
for så å dra ned i verkstedet for 
å prøve det ut. Om det ikke går, 
blir det nye planer og løsninger.

Gjenbruk
Mye av delene han har brukt, 
er ting han hadde liggende. Det 
er ikke så lett å få tak i deler 
såpass langt unna sentrale strøk 
med forhandlere. Og å bestille 
og vente på deler skjønner aller 
som bygger er håpløst, når man 
har byggedilla. I sommer da 
han var på klubbtur til Tjøme 
hørte han en ulyd i primæren. 
Tilbake i verkstedet etter helga 
var det bare å skru opp og se, 
og da viste det seg at splainsen 
på framhuben var helt ødelagt. 
Dagen etter dro han til Hamar 
for å få tak i deler, men de var 
ikke å få tak i. Dermed bygde 
Henning opp hele framhuben selv 
på nytt, og brukte  opp igjen det 
gamle drevet, kjøpte bare en del 
som han fikk tak i. Resten fiksa 
han med gamle deler. Gjenbruk 
heter det visst.

Ferdig?
Selv om sykkelen nå fremstår 
som ferdig, har Henning 
fremdeles ting han skal gjøre 
med den før han blir helt 
fornøyd. Motoren skal glassblåses 
og ramma skal pulverlakkeres. 
Så kanskje det blir Hennings 
vintersyssel denne vinteren i 
tillegg til Dynaen, om han ikke 
bygger den om på nytt da. For 
man vet aldri med bikere…

Pynt.

Tenningslåshuset som 
Henning laga.

Tanklokk av kobber.

Bobberen var selvfølgelig en viktig 
faktor på brudebildet da Hennig 
og Kristing giftet seg i fjor høst .

Krone fra Custom Speed.
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Tekniske detaljer Sykkelreportasje:
Eier: Henning Brattrud Bruvang
Bygd av: Henning Brattrud Bruvang
Årsmodell: 1985
Type: Bobber
Motor: 1640 ccm Evolution
Gearkasse: Orginal 4 trinns
Primær: 1 1/2¨ 14mm belt
Forgasser: S&S Super E
Eksosanlegg: Supertrapp X-Pipes
Clutch: Tørr 5-finger
Ramme: Oprinnelig Custom speed softail. Ombygd av eier.
Krone: Custom Speed
Gaffel: Orginale softail gaffel ben
Styre: 36¨ Dragbar
Dekk foran: Dunlop 150/60-16
Dekk bak: Avon 200/60-R16
Forskjerm: Ingen
Bakskjerm: Ingen
Lykt foran: DNA Tribar 4 1/2
Lykt bak: Ford Modell A
Bremser foran: Jay brake
Bremser bak: Jay brake pumpe og orginal banan calipter
Tank: Sportster ¨bobber
Lakk:¨Satin svart
Sal: Long ride 12¨x 9 1/2
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Twin Riders MC består av 
9 motorsykkelinteresserte 
ungdommer i sin beste alder 
av begge kjønn. Av disse er åtte 
fullverdige medlemmer og en 
er prospekt. De holder til i 
Sykkylven, og klubbhuset deres 

ligger fint til nede ved sjøen i 
Ullavika. Det er ikke så stort, 
men i anledning festen hadde de 
rigget opp en plasthall utenfor. 

Motorsprenging
Mange kom allerede på fredag, 

men selve festen begynte egentlig 
ikke før lørdag. På ettermiddagen 
ble det konkurrert i øksekasting 
med Farmen-Olav som 
spesiell gjest og det var også 
motorkasting. Men høydepunktet 
var nok motorsprenginga, der 
man mot 50 kroners innsats 
kunne gjette hvor lenge motoren 
på en gammel bil uten motorolje 
ville gå, før den skar seg. Ingen 
klarte å gjette at det skulle ta 
bare 28 sekunder før det smalt, 
men den som kom nærmest fikk 
potten på 2700 kroner, i tillegg til 
pokal, heder og ære på kjøpet.

Stinn brakke
Mellom 80 og 90 bikere hadde 

tatt turen i det flotte høstværet, 
og stemninga var det ingenting 
å si på. Et par stykker kom til 
og med på sykkel. Trubadurene 
Rune Rønvik og Øyvind Vassli 
Hansen underholdt lørdag kveld, 
og det var til tider rimelig stinn 
brakke. Ble du sulten ut på natta, 
serverte de nydelig soddsuppe til 
de som ønsket det. Festen varte 
ut i de små timer, men når man 
har seks timer i bil foran seg må 
man bare ta til vettet i normal 
tid. Jeg takker for en hyggelig 
kveld og ønsker klubben lykke til 
videre.

Etter en tur til Trøndelag i høstferien passa 
det seg slik at jeg kunne ta hjemveien om 
Sunnmøre. En liten omvei er det når 
man skal til Elverum, men siden jeg fikk 
sjansen til å delta på Twin Riders MC sin 
haustfest der de også feiret sitt 10-års 
jubileum, var det absolutt verdt det.

Tekst/foto: Elin Bakk/Ivar Eidheim

Bålkos.
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Blide karer. Denne blide karen hadde tatt turen helt fra Høyanger.

Øyvind og Lene var på plass.

Einar kom på sin gamle gode Ariel Square four 1957 modell.
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Bente svinger øksa.

Småprat i baren.

Rune Rønvik og Øyvind Vassli Hansen.

Ivar og Inger deler ut premier, heder og ære.

Det tok bare 28 sekunder før det var game over.

Langbord og lyging.

Livlige damer. Solfrid og Nina.
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Torsdag kveld før messa var vi 
på plass i Lillestrøm for å rigge 
stand, og siden vi nå begynner 
å få litt rutine på dette går 
det som regel som en lek. I år 
hadde vi merkelig nok ikke fått 
noe gulvteppe på vår stand, og 
etter å ha ringt og mast ganske 
lenge, ga vi opp og flyttet inn på 
stand likevel. Da kom selvfølgelig 
teppeleggerne og forklarte det 
hele med en misforståelse. Så 
da var det bare å flytte alt ut 
igjen, men etter en stund var det 
meste på plass igjen. 

Kakedugnad
Fredag var vi på plass før 
messa åpnet klokka 12 med 
vår populære medlemskake, og 
i år var dette en dugnadsjobb. 
Jeg bakte den første sammen 
med vår nye medlemsansvarlige 
Monica, og de andre to bakte 
hun alene. Kaka falt som vanlig 
i smak hos våre medlemmer, 
selv om det som vanlig var noe 
surmuling fra ikkemedlemmer 
som måtte nøye seg med kjeks 
til kaffen. Men sånn er nå en gang 
reglene. Vil du ha kake på messa, 

Allerede i begynnelsen av oktober startet 
planlegginga for vår deltagelse på Oslo 
Motor Show. Vi måtte finne nok folk 
som kunne stå på stand, det skulle bakes 
kaker, kaffetrakter lånes og brosjyrer og 
blader måtte finnes frem.

Tekst/foto: Elin Bakk

Seahorse Sportster, 
bygd av finnen  Jussi 
Lundelin ble beste 
Custom. Tøff sykkel med 
fiffig sving på tanken.
Foto, Liv-Anita Leithe.
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er det bare å melde seg inn, så 
enkelt er det.

Mange nye medlemmer
Sykkelen vi fikk låne til vår stand 
er hovedsakelig bygd av Kenneth 
Araneda Sandnes, og eies av Jan 
Magne Vigdal fra Leikanger. Vi 
takker så mye for lånet, sykkelen 
ble behørig avfotografert av 
publikum og vakte stor interesse. 
Vi fikk mange nye medlemmer, 
og mange som alt er medlem var 
også innom og hilste på, noe som 
alltid er hyggelig. Vil også ønske 
de nye velkommen inn i varmen. 
Vi fikk også bra avsetning både 
på t-skjorter, øl- og kaffekrus. 
Quizen ble det Stig Jensen fra 
Bergen som vant, med bare én 
feil. Vi gratulerer.

Bikeshow, fart og 
spenning
Både finnene og svenskene 
forsynte seg grovt av pokalene 
i bikeshowet på lørdag kveld, 
og mange nordmenn fikk 
også heder og ære for sine 
bygg. Pål Steenersen stakk av 
med premien for beste lakk 

for sitt siste og tidligere godt 
premierte chopperbygg Mike. 
Se resultatliste under. Ute var 
det underholdning både med 
sprintrally, drifting og dragrace 
hele helga. Inne var det en 
motordrom laget av treverk, 
hvor dyktige utøvere kjørte på 
en nær loddrett vegg med gamle, 
trimmede Indian-sykler, mens det 
knaket i veggene.

Afterparty
På lørdag kveld var det 
Afterparty på Klimt som vanlig, 
og den var det Powerplant MC 
som hadde ansvaret for også 
i år. De hadde forhåndssalg av 
billetter på messa og fikk solgt 
nesten 400 billetter. The Good 
Wibes spilte på festen, og de 
rocket utrolig bra. Synd de gikk 
av scenen så tidlig, så man bare 
fikk med seg en brøkdel. Men 
sånn går det når man har lang 
dag på messe og vil spise middag 
før man går på byen. Tror nok 
at  Lillestrøms Restauranter 
hadde en gullkveld, og det store 
innrykket gjorde at ting tok 
ekstra lang tid.

Søndagen var en litt roligere dag 
på messa, i motsetning til lørdag, 
da folk bare ble vinket forbi, fordi 
det ikke fantes parkeringsplasser 
igjen. I løpet av helga ble det 
besøksrekord med over 40 000 

innom dørene. Vi som hadde 
brukt helga til å stå på stand var 
rimelig slitne da vi landa hjemme, 
etter ei lang men morsom helg.

Mye fint og se på fire hjul og.

Svin Olav Rolfstad fikk 
problemer etter første oppstart 
og fikk ikke kjørt mer.

På senen på Messefesten sto The Good Wibes, og de var utrolig flinke .

Forsidesykkelen på forrige News bygd av Kenneth Sandnes 
hadde rukket å få ny lakk til Oslo Motor Show.

Willy Larsens Chopper, vinneren i 
denn klassen i bakgrunnen.
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Lazy Boyz slo på stortromma og 
hadde en kjempestor stand.

Gammel og god.

Deathtrap Customs var på plass.

Spesiall bagger.
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Alpo Varis fra Finland vant klassen beste Chopper med denne.
Foto, Liv-Anita Leithe.

Kul showelhead.Fancy panhead.

Rod-avdelingen.

Fin veteran.
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Resultater Bikeshow Oslo Motor Show:
People’s Choice: Stardust , Urban Tolvinger, Bjärnum, Sverige
Best in Show: H-D Chopper Jupiter 2013, Alpo Varis, Järvenpää
Beste Bagger: Harley-Davidson, Kari Karjalainen, Bro, Sverige 
Beste Backstreet: Ural 650 1993, Jan Johansen, Trondheim, Norge 
Runner up Street Bike: Honda CB500F 1972, Daniel Öjersson, Kinna, Sverige 
Beste Street Bike: Yamaha TR-1 1981, Peter Ojanperä, Björneborg, Sverige 
Beste Veteran: ACE 1920, Per Erik Ørfeldt Olsen, Norge
Beste Klassiker: Kawasaki H1 Mach III 1969, Eddie Holmly, Kråkerøy, Norge
Beste Modified: Harley-Davidson Sportster 1998, John Normann, Norge 
Beste Trike: H-D Softail Exile, Lars Andresen Jr., Levanger, Norge 
Runner up Bike Custom: Harley-Davidson Panhead 1949, Markus Raunio, Vaasa, Finland 
Beste Custom: Seahorse Sportster, Jussi Lundelin, Helsingfors, Finland 
Beste Chopper: H-D Chopper Jupiter, Alpo Varis, Järvenpää, Finland
Beste Lakk: ”Mike” Harley-Davidson Chopper, Pål Steenersen, Ski, Norge
Beste Engineering: The Getaway Bike, Rune Jacobsen, Stavanger, Norge

Motorsykkelavdelingen fikk 
mye oppmerksomhet.

Redneck Rocket Custom.

Det var et jevn strøm med besøk på vår stand 
gjennom helga.

Power Plant MC arrangerte som vanig 
messeparty på Klimt, og folket koste seg.
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Dette treffet er ikke så stort, 
og det er sjelden fint vær. Det 
er heller ingen kjente band til å 
dra besøkende. Men Final Run 
er derimot et hyggelig og intimt 
treff, med god musikk, bra mat, 
trivelige folk og ei avslappa 
stemning. Og i klubbhuset til 
Tornados er det god plass 
til å være inne, de har også 
soveplasser under tak. Telt i 
Trøndelag i september kan være 
risikosport. Dette er faktisk 
en helt perfekt måte å avslutte 
sesongen på.  

Musikalsk fredag
På fredag hadde vi først 
underholdning av Embla, som 
hadde tatt turen fra York i 

England for å underholde nære 
og kjære med sin flotte stemme. 
Hun fikk også med seg den ikke 
ukjente Datsun på en sang og 
Herr Moen fra Prowlers MC 
bidro også. Jamming er bra. 
Senere på kvelden var det bandet 
Bootleggers fra Trondheim som 
kjørte showet på scenen, og 
de rocket bra. Den kvinnelige 
vokalisten har en helt rå stemme. 

Avslappet
På lørdag er det ikke noe tett 
program og masse aktiviteter. 
Folket rusler rundt og koser seg, 
og det blir gjerne en tur på den 
lokale pizzeriaen for en pizza og 
noen pils. Styret barrikaderte seg 
som vanlig i storsalen med sitt 

I tråd med alle tradisjoner ble H-DOCN 
sitt siste treff i år avviklet i Støyperiet 
hos Tornados MC på Kyrksæterøra, i 
midten av september. 

Tekst: Elin Bakk
Foto: Bjørn Mellomsæter

Lygarpublikum.

Jamming med Embla, Datsun og Moen.
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konstitueringsmøte til langt ut på 
ettermiddagen. Litt senere når 
pizzaturer og møter var over, ble 
det konkurrert i oksekasting. Det 
skulle egentlig være øksekasting, 
men etter en trykkfeil i et mc-
blad, ble målskiva til øksekastinga 
omgjort til en okse, slik at det 
stemte med beskrivelsen. 

Lygarseminar
På Final Run er det også et 
eget lygarseminar i lygarlavvoen 
som ligger i skogen like ovenfor 
klubbhuset. Her lyges det 
over en lav sko, og mange nye 
historier dukket opp, og de 
gamle ble fortalt enda en gang. På 
lørdag kveld var det bare Embla 
som underholdt, men nå hadde 

hun tatt med gitaren inn i baren. 
Det ble servert burgere og 
soddsuppe for de som var sultne, 
og vi må vel si at det ble et riktig 
så hyggelig lag. 
 
Hjemtur
Søndagen kom, og Thomas som 
skulle kjøre sykkel til Elverum 
og Gunnar som dro i vei hele 

den lange veien til Bodø kledte 
godt på seg før de satte seg på 
syklene. Vi andre som kjørte 
bil trengte ikke så mye klær, og 
akkurat da kjente jeg at jeg var 
glad jeg feiga ut med tanke på å 
ta sykkelen denne helga.

Blide babes.

Bård kom med fly fra Tromsø til styremøtet, men Gunnar som bare 
skulle drikke øl tok sykkelen fra Bodø.

Og Remi med telefonen som vanlig.

H-DOCN president Rannei tok 
jobben med å reklamere for 
maten.

Embla splite litt på fredag og 
mest på lørdag.

Odd konsentrert om bongene, 
og Bård er like blid.

Thomas tok sykkelen fra 
Elverum i det våte høstværet, 
selv om det gikk bil samme ruta.

Datsun med gitaren som vanlig.
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Klubbens medlemmer har i det 
siste oppgradert klubbhuset 
ute med ny veranda, der man 
ikke slår hodet lenger når man 
går opp trappa, ny utebar/
kjøkken nede og bord under 
tak i inngangspartiet. De har lagt 
heller ute og revet det gamle 
uthuset. Riktig så moderne og 
fint er det blitt.

Bra party
Inne er alt ved det gamle, uten 
at det er noe negativt i det. I 
baren får du servert Rød mugge, 

Svartkopp og andre drikkevarer. 
Til og med GT og Baileys med 
topping er å få.
På scenen står ofte et bra band, 
og folket rocker så gulvet på 
skytterhuset gynger i takt med 
musikken. På årets høstfest spilte 
det Elverum/Solørbaserte bandet 
Dirty Syndicate, og de leverte 
absolutt varene.

Rekruttering
NOMCK er nå 32 medlemmer 
og 2 prospecter, og disse ble tatt 
offisielt opp som prospects på 

høstfesten. Men flere både yngre 
og eldre er på vei inn i klubben. 
En gjeng ungdommer i tjueåra 
har kjøpt seg motorsykler i det 
siste, og mange av dem viser 
interesse for å henge med gutta 
i klubben, så det ser lyst ut for 

rekrutteringa i Nord Odal MC-
Klubb.

Vi takker for laget, og setter av 
siste helga i mai. Da er det Kuk 
i Odal’n igjen og en fin start på 
sesongen.

Like sikkert som Kuk i  Odaln, er det 
at ut på høsten samler folket seg på 
skytterhuset, som klubbhuset til Nord 
Odal MC Klubb heter, til klubbens 
høstfest. Vi tok en tur, og det var som 
alltid meget hyggelig.

Tekst/foto Elin Bakk Det var også noen som svingte seg.

Da vi ankom hadde gutta i klubben møte på privaten.
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Blide karer.

Sondre Gotteberg ble prospekt 
på festen.

Dirty Sydicate spilte på festen. Solør og Dal var representert.

Disse karene tok en blås ute på den nye verandaen, og på smilene ser 
det ut som den funker bra.

Flere og flere foretrekker og røyke ute etter hvert, og det er jo hyggelig for de som ikke gjør det.



Hei alle sammen.

Ja, så var tiden der igjen til 
å forfatte noen ord til dere 
der ute i det vidstrakte land. 
Sesongen er nå definitivt over, 
selv om det har vært mulig å 
kjøre mc for inntil noen dager 
siden, og da skriver vi 15. 
November. Sånt liker vi.
De fleste er godt i gang, og 
kanskje til og med ferdig med 
alle forberedelser til julen og 
alt det som følger med, ja, og 
så er det noen som ikke har 
tenkt så langt enda og tar alt 
på sparket to dager før jul.

Litt som en parallell til de 
av oss som mekker  på 
syklene våre, e jo leeenge til 
sesongstart sier vi nå, og så 
plutselig er våren og sola der 
og alt skal skje på en gang. 
En god venn sa engang til 
meg når det gjaldt skruing/
ombygging. Det som ikke er 
gjort til jul blir ikke gjort, og 
det har jeg erfart at det ligger 
mye sannhet i.
Tradisjonen tro skal 
det mekkes litt, det skal 
planlegges nye turer og ikke 
minst skal man delta på alt 
det sosiale som skjer rundt 

omkring. Puh, jeg kjenner at 
jeg blir litt svett.
Vel, dere får alle sammen kose 
dere i høytiden som kommer, 
ta vare på hverandre og så 
sees vi plutselig der ute.

Riktig god jul og godt nyttår.

DK-sjæf  Skalle.

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 
T’Centrum i Nederland som vertskap. I overkant av 200 delegater 
var representert på møter og sosialt samvær. 

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 Spania 2016. 
De er kommet langt i planlegging og organisering så følg med 
på nettsiden deres som blir kontinuerlig oppdatert. Dette er 
adressen: http://www.superrally2016h-dcaragon.com/index-gb.
php Arrangørene av Super Rally 2017 måtte trekke sin søknad. På 
samme måte som i Irland, har de Nederlandske arrangørklubbene 
har ikke fått tillatelse til å arrangere noen steder i sitt land. Heldigvis 
ville H-DC Brno i Tsjekkia steppe inn og arrangere Super Rally for 
oss i 2017, så de er klare for å ta imot oss på kort varsel. De har 
heldigvis allerede startet prosessen da de planla å søke for 2018. De 
var eneste søkerklubb for 2018, så foreløpig har vi ingen søknader 
inne for 2018.

Her hjemme på berget har vi avsluttet H-DOCN sin treffsesong 
med vårt siste arrangement. Final Run på Kyrksæterøra ble 
gjennomført i vakkert høstvær med 100 deltakere. Vi I styret hadde 
vårt første styremøte same helg der rollene for 2015/2016 ble 
fordelt. Vi har også hatt stand på Oslo Motor Show på Lillestrøm 
med verving, sjokoladekakepushing og Verdens Vanskeligste Quiz. 
Vinneren av quizen kan vi ikke skryte nok av, så her er den djerv 
vinner som får premie i posten: Stig Jensen fra Bergen. Styret og hele 
nasjonen gratulerer! 
For 2015 starter styret med styremøte i midten av februar. Vi har et 
30. årsjubileum som skal planlegges og gjennomføres i løpet av neste 
år, så vi har nok og gjøre i styre og stell. First Run er tradisjonen tro 
lagt til Rørosmartnan 19.-20. februar. Kom på to eller flere hjul, vi 
har et flott opplegg, og dette er virkelig et annerledestreff, som du 
bør få med deg!  

51
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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

CHRISTIAN HAMSUND
chamsund@online.no
Mob: 97783015

Distrikt 3:
Nord- og Sør Trøndelag

TOMMY SKAMFER

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

Hallo.
Ja da var det klart for et nytt innlegg 
her i DK-spalten, Det er utrolig hvor 
fort tiden går. Jeg synes jeg nettopp 
har sendt ett og så kommer det 
purring fra vår kjære redaktør om at 
du nå er forsein med innlegget. Ja ja.. 
Godt vi har ei som purre på oss, tror 
vi trenger det. 
Vil også benytte anledningen til å 
takke Frank Johansen for et flott 
innlegg i forrige News om turen som 
vi hadde til Skatvik, sånt gleder et 
DK-hjerte.
Høsten har vært fylt opp med mc-
fester rundt om i vårt langstrakte 
land og det er jo hyggelig som vanlig. 
Vi mc-folk er heldigvis veldig gode 
på hyggelige sammenkomster. Ellers 
nærmer jula seg med stormskritt og 
folk er vel opptatt med forskjellige 
forberedelser av alle slag. Årets 
fyllekule går av stabelen når alle som 
er på byen en gang i året skal vise seg 
frem fra sin beste side på firmaets 
julebord, med blandet hell. Der er vi 
mc-folk litt bedre trent, og kommer 
oss igjennom med stil.
Jeg skal også komme med et lite 
hjertesukk. Jeg synes dere her rundt 
om i distriktet kan være flinkere til 
å komme med innspill. Send meg 
gjerne mail om ting som foregår 
rundt omkring, det være seg  fester, 
noen som holder på med spesielle 
prosjekter, noen som bygger sykler, 
nye klubbhus og lignende. Ingenting 
er for stort eller for lite. Vi trenger 
mer stoff til News. Savner flere på 
banen. ( Høre dere i Harstad?)
Vil til slutt ønske alle der ute en 
fredfull jul og et fantastisk godt mc-
nyttår
Mange gode juleklemmer fra
Dk-Laila

Når nå disse ordene forfattes, har vi 
tippet over fra oktober til november 
og vi går hodestups inn i en ny årstid. 
Her i Finnmark har vi allerede hatt 
et par snefall, med påfølgende glatte 
veier og slikt kos. Og dette er bare 
en liten påminnelse om hva vi har 
i vente. Og jeg må ærlig innrømme 
at jeg liker denne årstiden også 
selv om de fleste av oss  drar på 
oss kraftig PMS. Og nei, må ikke 
forveksles med humørsvingninger 
blant kvinnekjønnet. Dette er det 
beryktede ”Parkert Motorsykkel 
Syndromet” og er såpass ille at det 
burde vært en reell diagnose i den 
medisinske verden. Dette syndromet 
kommer deisende over oss som 
julenissen på kjerringa.  Skummelt 
som bare det. Vi ber om forståelse 
for dette og selvfølgelig ber vi om 
unnskyldning for det vi kan komme 
til å si eller ikke si , og ikke minst hva 
vi gjør. Vi kan ikke noe for det, men 
trøst dere med at når våren kommer, 
er vi tilsvarende glad og lykkelig igjen.

En annen ting med denne måneden 
er jo det at vi menn skal spare en 
måned med bart i prostatakreftens 
navn. Her er det mye morsomt å se 
på må jeg si. Personlig synes jeg det 
er feil å bare vie en måned i året 
til dette. Jeg kjører på helårs støtte 
til saken med vill hårvekst i hele 
ansiktet. Noen mener det ikke ser 
helt bra ut, men hva gjør man ikke for 
en god sak sier jeg. En bonus er jo at 
det nærmer seg jul og da er det bare 
litt røde klær som skal til, så er man 
jo alles favorittperson, nissemannen.

Frem til neste gang , ha en 
prostatakreftfri tid , stress ned til 
jul og ta vare på hverandre i tiden 
fremover.

En real skjeggete julehilsen fra 
Bukkeskjegg

Heisan
Når dette leses er altså vinteren 
definitivt kommet. Mesteparten 
av oss har vel allerede satt inn 
stålhesten på vinterlagring, noen er 
kanskje i full sving med å skjemme 
bort sykkelen med en dose ”tender – 
love & care”, andre igjen sager, sveiser 
og skrur og noen hardbarkede kjører 
kansje enda? Uansett, vinteren er 
her, enten du liker det eller ei. Det 
er innetid for mesteparten av oss 
”baikere” og det igjen betyr at til 
klubb-besøk og  besøk på diverse 
andre tilstelninger besørges nå av 
kjøretøy med fire eller flere hjul. Vi 
er jo fremdeles sosiale, selskapssjuke 
og festglade, selv om veiene som 
har vært sorte nå er hvite. Personlig 
kjenner jeg i alle fall ingen som er 
gått i hi for vinteren, til det er vi 
alt for glad i å treffe likesinnede, 
kanskje ta en liten en og mimre 
over sesongen som var i godt lag. 
Dessverre ble også mc-sesongen i 
år også preget av ulykker,  noen av 
disse med dødelig utgang. Riktignok 
noe mindre en foregående år men 
likevel …  Vi får prøve å ta oss selv i 
nakken og kjøre som vi sier til andre 
at vi gjør og kanskje ikke minst, tørre 
å si fra når du mener andre handler 
ufornuftig.  
Til vi sees i en bikerbar eller etter 
veien, hold ut, for vinteren vare ikke 
evig!
Jostein

En Julekalender med tjuefire 
forskjellige pils, fiffig sortert 
og dandert av frua er en av 
høydepunktene i denne mørke tiden. 
O lykke. Og har man hvert virkelig 
smart,  har man jo ønsket seg noen 
ordentlige harde pakker under treet, 
til bruk på sykkelen selvsagt. Det 
er jo i denne tiden vi har god tid til 
vårklargjøringa. Jeg ser ofte att jeg 
har meget god tid til nærmere påske, 
og får noe panikkhandling når gjøk og 
sisik våkner. Men ikke i år nei. Neida. 
H-DOCN har jo sitt årlige first run 
på Røros uti februar, så det er jo 

Blir det hvit vinter i år da?
Her i Trøndelag har det vært litt 
så-som-så med snø og vinter de siste 
årene. Dette har ført til at mange 
har valgt å kle på seg litt ekstra, for å 
drøye MC-sesongen litt lenger. Det 
er kanskje ikke de lange turene man 
begir seg ut på når det nærmer seg 
jul. De fleste av oss lar jernhesten 
hvile, og bruker tida til jobb, familie 
og sosial omgang. Mulighetene er 
mange til å få truffet likesinnede. 
Det inviteres både til høstfest, 
oktoberfest, julebord, juleswap, 
førjulsparty, early-winterparty, 
vinterfest, swapmeet etc. Her er det 
noe for enhver smak. Jeg er ganske 
sikker på at hver helg er booket 
framover, uten å være nødt til å kjøre 
så alt for langt.
Husk å sette av tid til en grundig 
service før sesongen starter. God tid 
til å få bytta både dekk og olje. Rart 
at det som oftest blir utsatt til det 
egentlig er for seint. Men det er vel 
sånn det blir i år og.
Jeg ønsker meg service til jul. Det 
er ikke sånn med fat og skåler jeg 
mener…..
Vi råkes folkens!
Anton.

suverent å bruke tiden nå å spekulere 
ut kjøretøyalternativer for å komme 
seg dit.
Det er jo julefest- og julebordstider 
så mange plasser rundt om kring, 
og en av plassene som er hvert ett 
besøk må være Xmas partyet hos 
Paranoid MC 1. juledag.
I skrivende stund har jeg nettopp 
kommet av telefonen med gutta 
Rockebandet Topfuel, og blitt enige 
om å bli med som roadie for de 
på høstfesten til Primers MC i 
Trondheim, og det gledes. Tenkte 
i samme slengen att det hadde jo 
hvert en fordel med to DK-er for 
sør-trøndelag for å dekke opp bedre, 
da vi tross alt har mest bikere og 
klubber her i forhold til folketall. Gi 
anskrik til DK-sjef Bård om du føler 
for å ta i ett tak.
Snakkes. 
Tommy.
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MARGARETH KRUMSVIK
Mob: 915 42 454
e-post: mkrumsvik@yahoo.com

Distrikt 5:
Sogn og Fjordane, 
Hordaland

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

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

Distrikt 8:
Oslo, Akershus, Østfold

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

Distrikt 7:
Telemark, Buskerud,
Vestfold

Hei igjen.
Jeg har lite å melde denne gangen, 
det har vært lite kjøring i år og det 
meste av arrangementer har kollidert 
med jobben. Bortsett fra vårt eget 
treff i Espedalen, har jeg kun vært på 
Hagerock hos Shakin Brains.  Det 
var veldig moro å endelig få besøkt 
treffet i Espedalen, som jeg aldri har 
fått med meg før.  Takk til Tu MC 
Skåbu for et trivelig arrangement, 
og ikke minst besetningen på Strand 
Fjellstue for topp service og godt 
humør.  Hagerocken  var også 
vellykket som vanlig. Bandene var 
kanonbra og denne gangen inneholdt 
treffet også bryllupsfeiring. 

Skal prøve å komme tilbake  med 
noen ord om dette i et senere 
nummer.  Har du tips om noe eller 
noen jeg kan skrive om, tas det imot 
med takk.  Ellers så har vår kjære 
Johnny kasta inn DK-håndkleet, så 
hvis du bor på Nordmøre eller i 
Romsdal og er interessert i å ta 
over etter ham, ta kontakt med 
DK-sjef Bård.  Da vil jeg bare benytte 
anledningen til å ønske dere alle en 
riktig god jul og et godt nyttår, så ses 
vi snart!  

Ja da er høsten på hell i skrivende 
stund, og mye moro har skjedd 
i løpet av sommeren og høsten. 
Vinteren har også en god del å by 
på i forhold til bar heng, mc -kaffe, 
julebord og årsfester.  Høyanger 
MC og Hardanger MC hadde sine 
faste sensommerparty i september. 
I slutten av september arrangerte 
Invisible MC med Zakk i spissen, 
sin årlige tur med blindeforbundet. 
I gjengjeld for kjøreturen serverte 
ungdommene både kaffe, kaker 
og underholdning. Godt over 30 
motorsykler deltok. Invisible hadde 
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også sin årlige årsfest i Hulen, 31. 
Oktober. Florø MC hadde sin faste 
krabbefest 20. oktober, som dere 
kan lese mere om i en reportasje 
et annet sted i bladet. Old Timers 
MC hadde sitt årlige Rullatorparty 
08. november. Å arrangere fester og 
trekke folk, det kan de.
Alle som er på Facebook har nok 
lagt merke til Holy Riders MC 
Nordhordaland denne sesongen. 
Alleer er vi blitt invitert på mc-kaffe 
hver tirsdag, og mange av oss har 
også stilt opp. Basar har de hatt på 
gammeldags vis med salg av årer 
og masse gevinster. 27. november 
inviterte Holy Riders også på 
smalahovefest.  Skallebank MC 
inviterte til Julebord 21. November, et 
populært arrangement i Bergen. 
Ønsker alle en god jul og riktig godt 
nyttår. 
Send meg gjerne en oppdatering på 
hva som skjer på nyåret. 

Til slutt vil jeg gratulere bikerne 
Sonja og Bernard , og Hilde og Rikard 
som rette ektefolk å være. 

Hæppy Skvætt
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik 

Mørke har nu senka seg, og vi har 
nå satt inn Biken- Tankan går, ka vil 
neste sesong gi - (nynner til Åge og 
drømmene kommer!) Sesongen ble 
plutselig mye lenger da vi ble prisgitt 
av værgudene med en ekstra fin og 
tørr høst her i sør. Kanskje det var 
en liten erstatning for den kalde 
våren og forsommer vi hadde, før 
endelig det ble noen temperatur som 
var behagelig på to hjul.
Selv fikk jeg meg en tur til Sturgis 
med Bikerjournalen. En stor 
opplevelse å være på det gigantiske 
treffet. Det ryktes at der var langt 
over en million Bikere der. Mange 
var det i hvert fall, en opplevelse 
som kan beskrives med ett ord; 
Biker-Mekka. Var også heldig å få 
med meg Full Trottle Saloon før den 
tragiske brannen som ødela hele 
plassen. Men Sturgis er så mye mer, 
og vil leve også i fremtiden. Ascom 
Bil og MC arrangerte også i år det 
tradisjonelle 11/09 Run- We never 
Forget- Det ble en stor suksess med 
nærmere 100 sykler som kjørte Run, 
for deretter å samles i butikken til 
grilling og samvær. Jeg var også en 
tur på Oslo Motorshow. Her var der 
masse flotte Am-Cars og sykler. Og 
ikke minst en kjempebra Stand av 
H-DOCN. Fikk også lurt til meg ett 
par gode stykker med hjemmelaget 
sjokoladekake som var laget av 
vår nye medlemsansvarlige Monica 

i samarbeid med redaktør Elin. 
Vidar reklamerte flittig og godt for 
Nordic Run som går neste sommer. 
Det blir nok en kanonfin tur for 
de som velger å bli med. Om noen 
skulle ønske å treffe andre Harley 
entusiaster utover høsten, kan de 
ta turen til for eksempel til White 
Horn MC på Onsdag kaffe, og på 
Torsdags-kaffe i Custom Garage. 
Dersom noen ønsker mer info om 
hva vi driver med i Custom Garage, 
kan dere knytte dere til FB siden 
Support Custom Garage. Der legger 
vi ut om der skjer noe utenom vår 
tradisjonelle Torsdags kaffe.
Harley Riders i Lyngdal arrangerer 
sikkert i tradisjonell stil også sitt 
Etter Julebord. Ønsker med dette 
alle sammen en Harley Jul og Godt 
Nyttår- Ride On.

Siden sist har jeg fått med meg 
både housewarming hos en «ny» 
klubb Hillbillies Westerled og 30 
års jubileum hos en annen, nemlig  
Boogers MC. Begge deler veldig 
alright. Det både gror, og mange 
klubber begynner å få en anselig 
alder. Det er kult.
Vi har skrudd klokka til vintertid 
og det er tiden for parkerte 
motorsykler. Ikke alle har planer 
om de store ombyggingene, men 
noen er det. Jeg slutter ikke å la 
meg imponere av hva folk får til. 
Motormessa på Lillestrøm var i så 
måte et sted med mye flotte bygg. 
Går du med en bygger i magen eller 
bare ønsker å glo på deler, er det ikke 
langt på nyåret før Conan Swapmeet 
arrangeres igjen i vår teig.
Sjøl har jeg tenkt å bruke høst og 
vinterhalvåret til det samme som jeg 
benytter sommeren til.
Reise rundt og møte bikere med 
eller uten promille, når bilen er 
fremkomstmiddel kan en jo også 
være passasjer.
Ta kontakt. Plutselig ses vi.
Terje Randem 
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Sunn, norsk ungdom. Foto, Margarert.
Sommer 2010, Foto, Øystein Næss.

Foto; Arne Vestbakken.

Foto, Ole Kristian Såheim.

Solnedgang. Foto 

Marianne Lundstrøm.
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To blide gutter på party. Foto: Gunnar A. Moen.

Foto, Thomas Messel.
Sprengstart mc. 
Foto, Anne Grethe Klungervik.

Sendt inn av Jan Kjetil Volden.




