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Redaktøren har ordet

Da sitter jeg her igjen og 
mekker en ny leder. Mer eller 
mindre alt til blad fem er i boks, 
og jeg synes jammen ikke det 
er lenge siden jeg satt her i 
oppussingshelvetet og så tilbake 
på sesongen 2015. Men tida går 
fort i godt lag, det gjelder bare 
å fylle dagene med liv. Og det er 
noe motorsykkelfolket er flinke 
til. Når vi pakker på setter oss på 
sykkelen og veien er åpen, finnes 
det ikke noe mer fantastisk. 
Stress og problemer i hverdagen 
forsvinner i eksosen bak oss, 
og motorsykkelkjøring er den 
beste terapi. Når vi ankommer 
bestemmelsesstedet blir vi 
mottatt med klemmer og smil, 
og vi skal ingenting hele helga, 
annet enn å ”mollkose” oss. Vi er 
heldige.

Sesongen 2016 gikk som vanlig 
som en røyk. SuperRally fikk jeg 
ikke med meg dette året heller, 
men det blir nye sjanser. Brno i 
Tsjekkia er stedet til våren, og 
neste år er det Polen som skal 
arrangere. Ingen av stedene 
avskrekkende langt, så hvem vet. 
Det gjelder bare å ikke planlegge 
alt for mye å etterjulsvinteren 
og våren, slik at det fremdeles 
er liv på konto når det nærmer 
seg. Selv har jeg gjort unna 
nesten 17 000 kilometer i 
sesongen 2016, og det må jeg 
si meg fornøyd med. Da hadde 
jeg sykkelen stående et par uker 
midt i sesongen på grunn av 
kamkjedestrammer-problemer 
i tillegg. Men det ble fiksa hurtig 
og profesjonelt av Thomas Lindal 
på Flisa, og jeg kunne fortsette 
sesongen med god samvittighet.

Vi har i jubileumsåret arrangert 
hele seks treff, om man regner 
med Family Run og Skatviktreffet. 

Det er ikke verst for en liten 
organisasjon. Jubileumstreffet på 
Tretten går nok inn i historien 
som meget vellykket. Det er i 
alle fall tilbakemeldingene vi har 
fått fra dere der ute. Nordic Run 
ble også en suksess, den norske 
naturen og Vestlandet er alltid en 
vinner, selv om været var litt så 
som så. Vi har fremdeles ikke fått 
ny arrangør i boks til Final Run 
2017, siden Tornados MC har 
takket for seg som medarrangør. 
De synes tre store fester på ett 
år ble litt mye. Tusen takk for 
innsatsen gjennom disse årene. 
Så er det en klubb der ute, som 
har et treff på høsten som de 
vil ha litt hjelp til å arrangere fra 
oss, eller som vil arrangere ett i 
H-DOCN regi, ta kontakt med
styret på styret@h-docn.no

Når dette skrives har vi så vidt 
landet etter Oslo Motor Show, 
hvor vi hadde ei fin helg med 
mye folk innom på stand. Dette 
er et arrangement som bare blir 
større og større. Dessverre blir 
det også dyrere for oss, så vi får 
håpe arrangørene ikke priser 
seg slik at de mister ideelle 
organisasjoner. En mangfoldig 
messe er bra for alle.
Når det er sagt er det tid for 
å se fremover. Straks jula er 
overstått, og nytt år feiret ferdig 
er det klart for Conan Swap 
Meet på Nesodden igjen. Be 
there, det er både sosialt, og 
kanskje kan du gjøre et kupp 
eller to, eventuelt bli kvitt noe av 
det som tar plass i garasjen. Jeg 
har masse greier jeg skulle kvitta 
meg med, men har enda ikke 
somlet meg til å få det med meg. 
Satser på dette året. Vi kommer 
også til å være der med noen 
t-skjorter og selvfølgelig verving
av nye medlemmer.

Straks er vi dermed i februar, 
og da ligger det an til ei hyggelig 
helg på Røros og Rørosmartna. 
Sodd, sterkøl og sosialt samvær. 
Synes du det blir for kaldt å ta 
sykkelen, kan du alltids ta bil eller 
tog. Dette treffet ble for øvrig i 
fjor kalt ”Det store bobiltreffet.” 
Siden går det slag i slag utover 
våren, men det kan vi snakke 
mer om i nummer 1, som er 
ute i begynnelsen av mars. Men 
sjekk treffkalenderen, og er ikke 
din klubb sitt arrangement med, 
ta kontakt, så får vi lagt det inn. 
Dette er helt gratis. Jeg vil også 
minne dere der ute om å bruke 
distriktskontaktene mer. Skal 
dere arrangere noe, ta kontakt 
med din DK, og du får garantert 
omtale av ditt arrangement i 
deres spalte som omhandler 
lokalt nytt. Er du medlem og 
lurer på noe, eller har forslag til 
noe din DK kan gjøre/arrangere 
i ditt distrikt, send de en mail 
eller ring. Kontaktinfo til de 
enkelte står på DK-sida. Så bruk 
Distrikts-Kontaktene!

Nettbutikken er også oppe og 
går, og er du ute etter en julegave 
til en biker, finner du mye fint der. 
Har du tips om nye produkter 
vi kan ta inn, ta kontakt med 
styret, mailadresse lenger opp 
her. Vi vil ha innspill fra deg! Et 
medlemskap til en venn som 
enda ikke er medlem er også 
en god ide. Ta kontakt med 
medlemskontoret@h-docn.no

Til slutt det evinnelige maset. 
Husk å meld adresseforandring 
når du flytter, vi får alt for mange 
blader i retur. Da tar det lengre 
tid før du får bladet, vi slipper 
masse detektivarbeid og ekstra 
kostnader. Og en annen ting. Da 
du tok plasten av dette bladet lå 

det en giro der. Pass på at denne 
blir lagt i nettbanken på forfall, 
så slipper du at bladet stopper 
og at du blir utmeldt på grunn 
av manglende betaling. Mange 
tenker at det haster da ikke med 
denne regninga, det kommer 
ikke purregebyr uansett. Men 
vi er avhengig av din kontingent 
for å drive denne foreninga. Og 
purring gir ekstra kostnader og 
ekstra arbeid. Så husk å betale 
kontingenten.
Nå føler jeg at det ble mye 
formaninger, med husk kjære 
venner; jeg gjør det fordi jeg er 
glad i dere. 

Det er også i dette bladet på 
sin plass å takke alle som har 
sendt inn artikler og bilder. 
Dette gjør bladet mer variert, 
både geografisk og i innhold, 
så jeg setter stor pris på dette. 
Begynn allerede nå å tenke 
på kalenderbilder til 2017. 
Bilder i breddeformat, det vil si 
rektangelform. Takk for alle fine 
kalenderbilder jeg fikk til 2017 
kalenderen, jeg ville helst brukt 
alle, men så mange måneder har 
dessverre ikke året.

Til vi ses igjen, kos deg med 
planlegging av neste sesong, puss 
og gni på jernet, bygg om og 
vedlikehold din skatt eller rett og 
slett; legg deg på sofaen og vent 
på neste sesong. Det funker det 
også.
Ønsker alle ei hyvens jul og et 
fantastisk nyttår. 

Redaktørklemmer til alle.

Elin.

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

21 januar. Kl 10.00 – 15.00 Conan Swap. Grender’n Forsamlingshus, Fjellstrand, 
Nesodden. Info: tore@hydramc.no

20.-22. januar. Fumble Heads MC. Årsfest på klubbhuset i Eikangervåg. Barheng 
fredag, hovedfest med live musikk lørdag. Info: Kim Arne : 92815915 
Frode : 40722652

17. – 19. februar. Sprengstart MC arrangerer Vinterfest på klubbhuset i Nideng. 
Info: 45487931

24. – 26. februar. First Run, Røros. www.h-docn.no

4. mars, Villsvin MC, Elverum, arrangerer
Natterangel i klubbhuset. Info: Arild: 95024345

4. mars. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus kl. 11.00. Info: 
Frode: 92643102 Robert: 91787175

11. mars. Hawgs MC feirer at klubbhuset er 22 år på Klubbhuset i Øverskreien. 
Info: www.hawgsmc.no Svin Olav: 90982610

1. april MC og Fritidsmesse i Rindalshallen
Info:  Bjørn Anders Moen: 922 15 452 eller på Rindal MC sin Facebookside.

13. april, Skjærtorsdag, Tornados MC, Kyrksæterøra arrangerer swapmeet og
påskefest i Støyperiet. Info: Aron 90772887

22. april. Dozer MC arrangerer vårfest på klubbhuset på Saga Industripark på
Arneberg. Info: Torger: 90162429 Frode: 91597901

29. april. Twin Riders MC, Sykkylven arrangerer Vårslepp på klubbhuset. Info: Per
Sindre: 92608581

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

7. mai, kl 12.00, Rolling Thunder MC arrangerer MC vårmønstringen på Festplassen
i hjertet av Bergen. Info: www.rollingthundermc.no

26. – 28 mai 2017. NOMCK feirer 40 år og det er 30-års jubileum for Kuk i Odaln. 
Det blir fullt trøkk på skytterhuset hele helga. Info: 40066563

26. – 27. mai, Spiders MC, Åsen, arrangerer Hoplaweekend
i klubbhuset i Hopla. Info: Arild: 90139870

26. – 28. mai. Kuk i Odaln. Stor fering av 30 års jubileum for KIO og 40 års jubileum
for NOMCK. Info: post@nomck.no Helge: 95981185

Super Rally CZECH REPUBLIC! May 30 - June 04 / 2017

16. – 17. juni. Hydra MC, Nesodden arrangerer Griserally. Info: www.hydramc.no

H-DOCN Familietreff, Finnskogen. Info kommer på www.h-docn.no

21. – 23. juli. Hawgs MC ,  30th Summerparty på Landstedet i Gransmarka. Info: 
Svein Olav: 90982619 www.hawgsmc.no

28. – 30. juli, Dozer MC arrangerer Dozerparty på klubbhuset på Saga Næringspark
på Arneberg. Info: Frode: 90162429 Torger: 91597901

4. – 6. august. Sprengstart MC, Klæbu, arrangerer treff ved klubbhuset i Nideng. 
Info: 45487931

18. – 20 august. Shakin Brains MC Vestnes arranger Hagerock. 20–års jubileum.

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

7. oktober. Lucifers MC arrangerer Swap Meet på Klett Samfunnshus kl. 11.00. 
Info: Frode: 92643102 Robert: 91787175

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

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

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

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

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

3. Juledag. Hawgs MC arrangerer barheng i klubbhuset  i Øverskreien. Info: Svein
Olav: 90982610 www.hawgsmc.no
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Jeg visste fra før at flere kjentfolk 
pleier å dra hit, og da jeg 
parkerte i innslippet, kom det to 
sykler bak meg. Det var Randi 
og Evy fra Orkanger. Så stor 
er verden liksom. Wyatt Earps 
Riders har som treffet til Eagles 
i Järpen et høyt antall trøndere 

som deltar på deres treff. Det 
ligger tross alt i Øst- Trøndelag. 
Allerede i innslippet ble 
standarden lagt for klubbens 
sans for humor. Velkomstdrink 
servert fra enten hestpeisen, 
som vi sier i Trøndelag, eller 
fra snabelen til cowboyen. Det 

Hver sommer pleier jeg å reise på ett treff 
jeg ikke har vært på før. I år falt valget på 
Wyatt Earps Riders og deres Gunparty, 
siden jeg likevel var på vei litt lenger nord 
i landet, og Østersund kunne være like bra 
som Østerdalen. Dermed fikk jeg kjøre på 
veier jeg ikke har kjørt før, og omveien til 
Kyrksæterøra ble akkurat passe, når man 
drar med motorsykkel.

Tekst/foto: Elin Bakk

sto en hest i naturtro størrelse 
og ved siden av en cowboy i 
menneskestørrelse. For ordens 
skyld, de var ikke ekte. Jeg valgte 
først hesten, med ble anbefalt fra 
cowboyen, for den smakte bedre 
ble det sagt.

Kjentfolk
Været var ikke det beste, og 
det var sleipt på gresset. Derfor 

parkerte vi på gårdsplassen og 
der var vi i godt selskap. Mange 
fine sykler var allerede på plass. 
Og før jeg hadde fått pakket 
av sykkelen var en gentleman 
på plass med tilbud om å bære 
sakene bort til teltplassen som 
var på et jorde bak klubbhuset. 

Tusen takk Frode. På campen 
gikk jeg rett på tjukkeste 
slekta, resten av gjengen fra 
Kyrksæterøra og folk fra Inant 
MC. Dette kom nok ikke til å bli
kjedelig. 

Absintkjeller
Det ble det heller ikke. 
Klubbhuset til Wyatt Earps 
Riders er en rød stuga, og 

ifølge klubbens medlemmer har 
det tidligere vært dagsenter 
for personer med mentale 
utfordringer, og før den tid et 
sted for personer med stor 
forkjærlighet for alkohol. Det 
har til og med vært brukt 
til karanteneplass for Frösø 

Zoo. Et sted som har overlevd 
flamingoer, dromedarer, 
alkoholikere og galninger, må jo 
være perfekt sted for en MC-
klubb. Denne helga derimot var 
det fylt opp av feststemte bikere, 
rock’n roll, god mat og drikke og 
topp stemning. I kjelleren har de 
sin meget spesiell absintkjeller. 
Inngangen går gjennom en 
gammeldags telefonkiosk. Lyser 
lampa på taket, er det åpent. At 

dette stedet er litt skummelt, ble 
smertelig erfart da et medlem 
fra Tornados MC skulle teste 
prospecten, og selv gikk på en 
skikkelig absintsmell. Formen på 
lørdagen var for begge sterkt 
preget av dette.

Pizzeria på hjul
Ut på dagen lørdag ankom en 
hvit varebil, med skorstein på,  
med ei dame og en mann inni. 
Stor var gleden da det visste seg 
at dette var en pizzeria på to 
hjul. Bak i bilen var en vedfyrt 
pizzaovn, og snart steg røyken fra 
skorsteinen, og duften av nybakt 
pizza spredte seg på plassen. Her 
fikk du din egenkomponerte 
pizza, som smakte vidunderlig, 
til 75 svenske daler. Fantastisk!  
Lørdagen gikk med til lyging og 
trivsel på campen. Og da regnet 
kom, var det å løpe under tak 

på verandaen på klubbhuset, 
eller å benke seg i teltet ute 
hvor en fyr med gitar og ei 
dame med en nydelig stemme 
underholdt. Festen lørdag var 
ikke noe dårligere enn på fredag, 
og det rocket bra fra scenen. 
Absintkjelleren ble unngått av de 
som smertelig hadde erfart dens 
lumske sider. Selv betakket jeg 
meg. Sikkert lurt.

Våt søndag
På søndagen var det vått 
og sleipt, og jeg takket alle 
guder for at sykkelen sto på 
stødig grusunderlag. Når man 
har harahjerte og tynnslitte 
fyllenerver, er det en prøvelse å 
manøvrere en fullpakka Fatboy 
i ujevnt terreng på vått gress. 
Særlig når man i tillegg ikke er 
så høy av vekst. Det var flere 
som fikk en vurpa på tur ut av 
teltplassen, men jeg var heldigvis 
ikke en av de. Wyatt Earp Riders 
Gunparty arrangeres siste helga i 
juli, samme helg som Storsjöyran, 
og som de selv sier: ”Med stora 
mengder av musik og tokigheter.” 
I 2019 skal de feire sitt 40-års 
jubileum, men du rekker å dra dit 
før det. For neste år er det klart 
for et nytt Gunparty. Not fancy, 
but fun!

Kult visir.

Pizzeria på hjul.

Brudepar.

Samlet rundt tillebåra.
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Dette jentebandet rocka bra og fikk mye oppmerksomhet.

Bocke bak baren. Litt skruing må til.

Swedish style.

Velkomstdrink fra hestpeisen.

Verandatrivsel.

Fin panne.

Trøndere på besøk.

Kul servicar.
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Men Curtis i Eagles var ganske 
klar. ” Vi vill inte ha med lortar 
som er i våran klubb!” De hadde 
økonomiske muskler langt over 
hva den unge trioen kunne hamle 
opp med, og var allerede i 1979 
en klubb kun for H-D, noe «våre 
menn» ikke hadde mulighet til. 
Men et tilbakeslag som dette 
var slett ikke avskrekkende 
for gjengen i sjangeren 
motorinteressert ungdom, så 
Honda-rekke4-chopperen og 
Triumphen ble pakket med mot 
i brystet, og de seilte videre i 
Eagles spor i retning Norrtälje. 
MB var enda en 17 åring med 
mc men uten førerkort, så CN 
fikk kjøre med MB bakpå ned 
til Norrtälje. Opplevelsen var 
enorm for de tre unge mennene, 
og etter denne turen var de enda 
mer sikre på at mc-livet var ”The 
Shit.”

Vi starter vår egen
På turen hjem ble det diskutert 
heftig. Om det var slik at  
”Eagles-grabbarna” ikke skjønte 
sitt eget beste, og lot de bli 
medlemmer, så skulle de jammen 
starte sin egen klubb. Og MS 
hadde allerede navnet klart; 
Wyatt Earps Riders. Dette var 
hans helt han hadde lest om 
i barndommen, som var en 
skikkelig harding. Og med et smil 
i de skitne ansiktene sovnet de 
tre i grøftekanten, med gode 
drømmer om store ting og 
klubb-liv.
To uker etterpå var MB på kalas 
i Trångviken, da MS dundret 
inn med Honda Chopperen, 
i jeansvest med nytt og rent 
hjemmelaget ryggmerke, laget av 
mammas fineste laken. Da MB 
hadde fått igjen fatningen, ble 
fokus fort flyttet til hvordan man 

mekker et ryggmerke, og vips 
var klubben to mann sterk. Etter 
enda ei uke fikk CN se den nye 
klubblogoen og bad ydmykt om å 
få bli medlem, noe som gikk bra. 
Og siden har det bare rullet på.

Rottereir
Før de flyttet inn i ”Norska 
Ambassaden” som torpet deres 
blir kalt hadde de et lokale ved 
Østersunds togstasjon, noe 
som av vitner ble betegnet som 
en kombinasjon av rottereir 
og katastrofe. I 1984 skulle 
bygningen jevnes med jorden, 
og først i 1985 fikk de ta over 
Sundowners MC sitt klubbhus, 
som var en gammel skole og 
misjonshus. Endelig hadde de 
et skikkelig klubbhus, og de 
syntes at livet var topp. Den 
samme lykkerusen ble ikke 
delt av naboene, som viste stor 

kreativitet og bredde i å føle 
seg forstyrret og opprørte 
av de motorinteresserte 
ungdommenes små opptog. 
Dermed ble de kastet ut derfra 
i 1986. 
Det var da de ble tilbudt å leie 
Norska Ambassaden, hvor de 
holder til i dag.

Klubbens medlemmer skal kjøre 
amerikansk, engelsk eller ombygd 
i tråd med klubbens regler, men 
det skal være minst 650 ccm. 
Men 10 ½ av 12 medlemmer 
kjører mc som stammer fra 
Milwaukee.

Wyatt Earps ble startet i 1979, under en reise litt sørover i landet, til Norrtälje og 
Custom Bike Show. ”Dubbel Micke” Sandberg og Bergquist (MS & MB) og Christer 
Nilsson (CN) hadde slått følge med Eagles MC, som ble etablert seks år tidligere, dels 
for å dra på Bikeshow og litt for å gjøre en innsats for å få bli med i Eagles, som var det 
kuleste som var å oppdrive på de Jämtlandske breddegrader på den tiden. 

Av: Thomas Hallquist

Trønderleiren.

Inngangen til absintkjelleren.

Emil har ordna seg proviant. Tror bryllupreisen dro litt ut.

Wyatt Earps Riders.

Treffaktiviteter for spesielt interesserte.
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Her har ekteparet Svend Otto 
Søyseth og kona Reidun gjort 
den amerikanske drømmen sin 
til virkelighet midt i Vuddudalen 
i Levanger kommune i Nord-
Trøndelag. Plassen er heretter 
bare kalt Vuddu Valley, og ligger 
like ved E6. Ekteparet har reist i 
USA siden 1993, og vært innom 
mange slike dinere, og fått 
smaken på amerikansk burger. Da 
de skulle lage en liten kafékrok, 
tok de inspirasjon fra sine mange 
reiser i USA. De har rett og slett 
flyttet en bit av Amerika hit.

Samlemani
Begge er angrepet av samlemani, 
og de samler på alt mulig. Det 

samme skjer når de er i USA, 
noe de er hvert år,  og da blir 
sakene med i kofferten hjem. 
Barkrakkene og sofaen i dineren 
er i helt riktig stil, i en frisk turkis 
farge. Vegger og hyller er fylt opp 
med alskens skilt, plakater og ting 
som kan knyttes til americana-
kulturen, som Coca Cola-
reklamer, bilregistreringsskilt 
fra ulike amerikanske delstater, 
modellbiler og  portretter av 
Elvis Presley.

Klassisk dinermat
Her blir gjestene servert klassisk 
dinermat som hamburgere og 
french fries, og porsjonene 
er også i amerikansk stil. Man 

blir garantert mett. Og fra 
høyttalerne strømmer musikk 
som Elvis og Jim Reeves for 
å gjøre den amerikanske 
opplevelsen komplett. De har 
også skjenkebevilling. Ute kan du 
beundre gamle bensinpumper, og 
også noen gamle amerikanske 
biler.

Museum og butikk
Resten av låven er blitt innredet 
som museum, med samling av 
kulturminner. Her finner du blant 
annet fullt utstyrt landhandel, 
kjøkken fra 1930-tallet, og stue 

fra 50-60-tallet, gammel utedo, 
samling av gamle bilskilt fra 
alle USAs stater, kaffekanner, 
matbokser og mye annet som 
skaper en avslappende og god 
atmosfære. 
Det hele begynte med at Svend 
Otto drev Kortmanns Lysfabrikk. 
Deretter ble det butikk, med 
fabrikkutsalg av alt fra lys, 
pynteting, godteri og mye mer. 
Resultatet i dag er en stilig diner, 
et rikholdig museum og butikk.  
Absolutt verdt et besøk om du 
har veien forbi.

Når man er på tur med bikere må man 
også være litt turist. Da jeg tidligere 
i høst var hos Spiders MC i  Åsen på 
grisfæst, var det lagt opp til busstur på 
lørdagen. Og målet for turen var Pickup 
Café. En ekte amerikansk diner, som også 
inneholder museum og butikk. Absolutt 
et sted å stoppe om du har veien forbi, og 
har en svakhet for det amerikanske.

Tekst/foto: Elin Bakk

En gammel pick up er en del av utsmykningen ute.

En naturtro landhandel.

Maten på dineren falt i smak 
hos slutne bikere.

Pynt over disken. Fra museet.

Kjøkken fra 50 - 60 tallet.
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I en sånn stol blir de fleste små.

Retro stue.

Dineren i Vuddu Valley. En fin samling gamle benispumper.

God gammel.

Man kan gå rundt lenge og stadig få øye på nye ting.

Allerede på fredag hadde vi fått 
inn et bra antall nyfrelste, og det 
gikk hardt utover kaka. Men de 
tre kakene vi stilte med holdt 
hele helga. Det virker som mange 
medlemmer allerede jobber med 
sommerkroppen 2017, siden 
overraskende mange takket nei 

til kaka. Men en stor del uttalte 
også at de kom kun for kaka, så 
det er fremdele håp for folket.
Vi hadde i alle fall ei hyggelig 
helg, og mange som allerede 
er medlem var også innom og 
hilste på, og det setter vi stor 
pris på. Vi hadde også i år en 

Quiz, som folk deltok på, og et 
lite utvalg av butikkvarer. For 
de som følte at de hadde for 
lite svarte t-skjorter, kunne 
man her oppjustere utvalget, og 
kaffekrusene fikk også føtter å 
gå på. 

Svidd gummi og nitro
Ellers var det som vanlig mange 
fine sykler og biler og se, og 
mye fint å bruke pengene på. I 
bakgården var det kjøring og 
svidd gummi. Siv Jensen fikk sitte 
på i en rallybil, og det var både 
drifting og oppstart og kjøring 
av dragracing-sykler. Her må 
jeg fremheve Jon Rolfstad og 
Faste Rosenlund fra Toten, som 
kjører i juniorklassen. Dette er 

tøffe gutter som vi garantert vil 
se mer til i årene som kommer. 
Jan Sturla Hegre, som stiller 
i en litt annen klasse, kjørte 
også noen striper på sin Super 
Twin Top Fuel Dragbike for et 
entusiastisk publikum. Det er 
tydelig av duften av brent gummi, 
og nitro kombinert med mange 
hestekrefter tiltaler folk. Sykkelen 
han kjører har rundt 1000 hester 
og har en akselerasjon fra 0 til 
hundre på 0.7 sekunder.

Bryllup i Las Vegas stil
Oslo Motorshow inneholder det 
meste, til og med bryllup. Geir 
Ørslien og Liss Hoel Hårstad 
møttes på Oslo Motor Show 
i fjor. I år giftet de seg samme 

Oslo Motor Show gikk i år inn i historien 
som tidenes best besøkte. Her er noe for 
alle med motorinteresse, og H-DOCN var 
som vanlig på plass med medlemskake, 
kaffe, klemmer og kapring av nye 
medlemmer.

Tekst/foto: Elin Bakk

Denne lekre saken er kreert av Rune Wiig fra Vingtor.
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sted, til applaus fra tusenvis av 
tilskuere og på skikkelig Las 
Vegas-vis. Og det var Kjell Elvis 
som sto for  showet. Garantert 
en minneverdig vielse for 
det nygifte paret. I år kunne 
arrangørene glede seg over 
ny publikumsrekord med 40 
586 besøkende gjennom helga. 
Ulempen med mye folk er 
dessverre et totalt trafikkaos og 
at det blir håpløst å få parkere. 
Enkelte hadde stått i kø i to 
timer, for så å få beskjed om 
at parkeringa var full. Så her 
har nok arrangørene en jobb å 
gjøre, både med parkering og 
informasjon. 

Bikeshow
Det var selvfølgelig høytidelig 
premieutdeling også for 
motorsykkelutstillinga, og den var 
det som vanlig Gard Solberg som 
hadde ansvaret for. Den foregikk 
på lørdag ettermiddag, og her 
utmerket to av våre kjente 
byggere seg.  Pål Steenersen 
vant med «Lefty» i klassen 
Best Modified og Gert Eilerås 
sikret seg førstepremien med 
«Twothroat Serpent» i klassen 
Backstreet. Ellers var det både 
svensker og finner som forsynte 
seg av premiebordet.

Afterparty
Power Plant MC sto også i år 
ansvarlig for Afterparty, som 
foregikk på Klimt i Lillestrøm. 
De hadde stand på messa og 
forhåndssolgte billetter både 
fredag og lørdag. Her var det 
heftig Rock’n’roll fra scenen hele 
kvelden. Det begynte med Las 
Vegas show med selveste Kjell 
Elvis, deretter entret bandet 
Splitter Pine scenen med norsk 
rock på norsk. Her var det stinn 
brakke og høy stemning. Dette 
er nok noe som helt klart er blitt 
en tradisjon i forbindelse med 
Oslo Motor Show. 

Dårligere vilkår 
En annen ulempe når utstillerne 
står i kø for å være med, er at 
vi som er ideelle organisasjoner 
får dårligere vilkår. Fra gratis 
stand i grei størrelse med lys, 
teppe og strøm, er tilbudet nå 
krympet inn til en knøttliten 
stand, med ingenting. Og med 
et fra før trangt budsjett, blir 
utgifter til teppe, lys og strøm i 
høyeste laget. Fortsetter det slik 
kan det hende vår organisasjon 
må vurdere vår deltakelse i 
slike arrangement i framtiden. Vi 
sender over en stor takk til alle 
som kom innom oss på stand.

Denne fine panna er bygd av finnen Sami 
Järvelä og vant klassen beste lakk

Det var også mye fint på fire hjul på messa.

Steinar Opheim som har vunnet flere ganger prøvde 
seg på quiz, men ble i år slått av Sleipner MC.

Denne utmerket seg, og vant i klassen best enginering og ble også 
Peoples Choice.

Disse koste seg stort på Klimt.

Gert Eilerås har et lite 
motorsykkelpassiar med Stig Jensen 
foran sykkelen han har bygd

Gert får premie for 
beste Backstreet, også 
en klasse han har 
vunnet før.

Høy rockefaktor.

Jan Sturla Hegre med sin Super Twin Top Fule 
Dragbike med over 1000 hester

Prisen for beste custom 
fikk Johnny Martinson fra 
Stockholm.

Jon med full gass.

Faste i farta.
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Resultat, Bikeshow.
Beste Veteran 2016
447, Norton Manx 1952, Ulf Sandberg 
Beste Klassiker
116, H-D Electra 1965, Glenn Tjeldnes, 
Oslo
Beste Modified 2016
117, H-D Shovelhead Lefty, Pål Steenersen, 
Ski
Beste Cafe Racer
115, Motor Guzzi V50, Jan Johansen, 
Trondheim

Beste Backstreet
124, H-D Twothroat Serpent, Gert Eilerås, 
Etne
Beste Race Bike 2016
453, Basse Hveem Spesial 1949, Norsk 
Teknisk Museum
Beste Custom 2016
110, H-D Jolly Jumper, Johnny Martinson, 
Stockholm, Sverige
Beste Chopper 2016
134, Purple Haze, Kenneth Forsberg, Vega, 
Sverige

Beste Engineering Bike 2016
141, Cobra 2025 RR, Morten Lund, 
Stabekk
Beste Lakk Bike 2016
123, H-D Panhead 1948, Sami Järvelä, 
Rauma, Finland
Best in Show 2016
144, H-D Chopper 1949, Robert 
Andersson, Järlåsa, Sverige
People’s Choice 2016
141, Cobra 2025 RR, Morten Lund, 
Stabekk

Motorsykkelavdelingen.

Tre generasjoner i samme 
familie hadde tatt turen 
fra Lillehammer.

Pål med sin Lefty.

Bryllup.

På Afterparty.

Vinneren i klassen 
Best in show.

Disse blide karene er på 
vei på Afterparty.
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Dagen etter Tom Erik kjøpte 
sykkelen i 2006 var han på 
Skatval på fest. Festen ble litt 
hard og lang, og han ble tatt i 
promillekontroll dagen etter. 
Dermed ventet to år uten lappen, 
og han hadde god tid til å bygge 
den om til sin egen spesielle 
sykkel. Ingenting er så galt at det 
ikke er godt for noe, er det vel et 
gammelt ordtak som sier.

Mye frem og tilbake
Det var Torstein Hynne på TRB 
Cycles som hjalp Tom Erik med 
bygginga. Den gangen var reglene 
for ombygging fremdeles ganske 
uklare, og han satte i gang med 
bygginga uten forhåndsvisning. 
Men etter to år med mye frem 
og tilbake var endelig sykkelen 
ferdig. Og etter den uheldige 
episoden med toppene, kom 
han ut for den stygge ulykka på 

jobben på Osebergplattformen. 
Han havnet på Haukeland 
sykehus, men de klarte dessverre 
ikke å berge livet hans. Han rakk 
bare å bli 24 år.

Var med i begravelsen
I begravelsen hans var sykkelen 
med i kapellet, den var hans store 
drøm, som den unge mannen 
aldri rakk å leve ut. Dermed 
tok pappa Jan tak i prosjektet 
høsten 2009. Sykkelen var enda 
ikke godkjent, og det første 
han måtte gjøre var å søke om 
forhåndsgodkjenning. Biltilsynet 
fornektet seg ikke, så Jan 
måtte bygge sykkelen tilbake til 
original, og inn og ta bilder, for å 
dokumentere hva utgangspunktet 
for bygginga var. 

Ny ramme
Da svaret kom fra biltilsynet, 
var det ikke mye og hoppe 
i taket over. Originalramma 
kunne ikke brukes fordi den var 

amerikansk, og der stilles ikke 
krav til totalvekt. Ny ramme ble 
bestilt fra Tyskland. Den eneste 
forskjellen på den nye ramma var 
at den var TUV-godkjent, ellers 
var den helt lik. Enkelt skal det 
ikke være. Deretter ble sykkelen 
bygd opp igjen helt lik som den 
var da Tom Erik bygde den, ved 
hjelp av Torstein Hynne.

Velger chopperen
I papirene var den nå 621 
godkjent, og etter at han hadde 
tatt en liten prøvetur, havnet 
sykkelen hjemme i farens garasje. 
Først i fjor tok Jan sykkelen ut 
igjen, og selv om han også har 
en annen sykkel, er det denne 
han nå foretrekker når han 
skal på kortere turer. Motoren 
er en original 1200, som er 
stroket med høykompstempel 
og det er satt på hvassere kam. 
Mesteparten av motordeler er 
skiftet, så det er nesten bare 
skallet som er igjen av den 

Det var Jans sønn Tom Erik Olsen som 
kjøpte denne sykkelen i mai 2006. Da var 
den en original 1979 Superglide, og den 
ble ferdig bygd i 2009. Men etter å ha 
brukt den ei uke, blåste han toppene, og 
sykkelen ble satt inn hos TRB Cycles. Tom 
Erik reiste deretter på jobb på Nordsjøen, 
klar for å kjøre igjen når jobb-perioden 
var over. Sånn ble det ikke…

Tekst/foto: Elin Bakk

originale sykkelen. Den hadde 
åpen belt i begynnelsen, men Jan 
valgte å endre den til lukket.
- Jeg synes det er mer praktisk. 
Da slipper jeg å få stein i
belten, og åpen belt ble mer
problematisk i forhold til
biltilsynet, forteller han.

Da Jan overtok sykkelen måtte 
han også bytte sal. Da sønnen 
bygde sykkelen lå salen nede i 
ramma, og med den rakk ikke Jan 
fram til pedalene, uten at måtte 
dra seg selv frem hver gang han 
skulle gire eller bremse. Han 
er noe kortere enn sønnen var. 
I ettertid har han også satt på 
stabiliseringsstag, siden gaffelen i 
utgangspunktet var litt myk.

Er blitt gromsykkelen
I begynnelsen syntes Jan det var 
litt vanskelig følelsesmessig å 
kjøre med sykkelen som sønnen 
egentlig skulle kjørt rundt på. 
Far og sønn rakk aldri å kjøre 
noe sammen, siden Jan har hatt 
en jobb som har medført mye 
reising. Men nå har han en god 
følelse når han kjører den og 
han føler at sønnen er med han 
på veien. Jans andre sykkel er 
en Victory Crossroad som han 
kjøpte i 2012. I begynnelsen ble 
det litt elle melle når han skulle 
ut på tur. Men nå er chopperen 
etter sønnen blitt gromsykkelen, 
og den han foretrekker når han 
ikke skal på langtur.
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Vin, tapas og trivsel
Jeg har flere ganger blitt invitert 
på fest hos Trasherne, med 
lovnad om både dansing på 
bordene og at de skulle ”vara 
nakjin”. Så litt spent var jeg da 
jeg plasserte meg i bussen, med 
kjølebag med ”reiseproviant” og 
sovepose. Men her hadde alle 
klær på, det var cola i flaskene, 
og jeg var et øyeblikk usikker på 
om jeg kanskje hadde havnet på 
feil buss.
Men før vi hadde passert Dovre 
var det vin i glasset, tapas på 
bordet og stemninga sted 

betraktelig. Timene i bussen 
gikk som en røyk, og med Trond 
”Purka” som trygg sjåfør bak 
rattet, var det ikke mye slinger i 
valsen. På Heimdal stoppa vi for 
litt føde i magen, siden det kan 
være lurt ikke å komme på fest 
med tom mage Og på Sandmoen 

kro hadde de både nydelig mat 
og H-DOCN rabatt. God service 
var det også der.

Røyklegging
Før vi  visste ordet av det ankom 
vi Spiders MC i Åsen i Nord 
Trøndelag, og selv om det enda 
var tidlig på kvelden, var baren 
åpen og festen i gang. Ikke lenge 
etter oss ankom også en buss 
med totninger, og flere fra Hawgs 
MC hadde ligget før oss på ruta 
og var allerede i gang med festen. 
Inne i klubbhuset drev gutta i 
klubben på med å preparere 

neste kvelds festmåltid. Tre griser 
ble satt opp på stenger etter alle 
kunstens regler.
Før vi visste ordet av det, var en 
særdeles hyggelig fredagskveld 
over, og det første vi så da vi titta 
ut av vinduet på bussen neste 
morgen var kraftig røyklegging 

For noen uker siden fikk jeg et telefon fra 
en god venn på andre sida av Mjøsa, om 
det var interessant å bli med til hjemlige 
trakter, for å drikke øl og spise helstekt 
gris. Det var plass i bussen de skulle bruke 
oppover, og reisefølge var glade gutter 
og jenter fra Trash MC. Dermed gikk 
turen påfølgende fredag klokka 12.15 fra 
Mjøsbrua, opp til barteland. Man sier vel 
ikke nei til slikt.

Tekst/foto: Elin Bakk

Det er viktig og kose litt med grisen før den skal i ilden.

Godt å komme til Trøndealg og se sola.

Marten er servert.

Tekniske detaljer
Eier/bygger: Tom Erik Olsen/Jan 
Olsen
Årsmodell: 1979
Type: Superglide
Motor:shovelhead 1200 
Gearkasse: 4 trinns original
Primær: original

Forgasser: Mikuni m/ Enforcer 
luftfilter
Tenning: Dyna
Eksospotter: Shorty
Ventiler: rustfrie Manley
Ventilløftere: originale
Clutch: Barnet
Ramme: Singeltube stivramme
Krone: Billett 4 grader rake

Gaffel: Ball billet
Styre: Texas
Felger/dekk front: 21 toms 
eikfelg original
Felger/dekk bak: 18 toms 240 
aluminium m rustfrie eiker
Framskjerm: original
Bakskjerm: modifisert
Lykt: aluminium Billet

Frambrems: Jaybrake
Bakbrems: Jaybrake
Håndkontroller: Jaybrake
Fotkontroller: Jaybrake
Tank: Lucky Focker modifisert
Lakk: Lokal helt
Sal:La rosa solo seat

Jan på sykkelen som 
sønnen bygde.

Tilpasset 
veske.

Lekkert sete.
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av området. Nei da, vi hadde ikke 
fyrt opp klubbhuset i festens 
hete. Det var bare grillene i 
teltet hvor grisen skulle grilles 
som var fyrt opp. Dette har de 
tydeligvis gjort før. En motorisert 
grill sørget for at svinet ble jevnt 
stekt, og det var bare å begynne 
å glede seg.

Sightseeing
Ut på dagen ble det en busstur 
til Vuddu Valley på sightseeing og 
litt lunch og en øl. Hva dette er, 
kan du se mer om et annet sted 
i bladet. Det var til tider lystig 
i bussen til Svein Olav Rolfstad, 

som stilte denne til disposisjon 
for turistene. Ut på kvelden 
begynte det å sige på med folk 
både fra nærområdet og litt flere 
tilreisende kom også. Her kan 
nevnes Kaptein Kaos Garde og 
vår ærede president Opheim, 
som opprinnelig kommer fra 
dette stedet. De hadde hatt en 
lystig reise opp med Norwegian, 
og det var ganske tydelig at det 
var ikke herr Garde som fløy 
flyet.

Nydelig mat
Stemninga steg i takt med 
at timene gikk, og så var det 
klart for kveldens høydepunkt. 
Nemlig maten. Og grisen smakte 
himmelsk, med salat, potetsalat 
og en nydelig saus. Det er bare 
synd at når man er på andredag 
fest, er man ikke så skrekkelig 
sulten. Men godt var det i alle fall. 
Festen gikk sin gang, bandet kom 
på scenen, og hva som senere 
skjedde skal vi ikke gå i detaljer 
om her. Men en hyggelig kveld ble 
det, som varte langt ut i de små 
timer.

Ullvarefabrikk som 
klubbhus
Spiders MC ble startet allerede i 
1982, og da leide de stedet, som 
de fikk kjøpe av kommunen på 
begynnelsen av nittitallet. Det 
var en gammel ullvarefabrikk i 
lokalene i gamle dager, og logoen 
til De forende Uldvarefabrikker 
er bakt inn i klubblogoen til 
Spiders MC. Klubben består i dag 
av 18 medlemmer, men kun to av 
de opprinnelige seks - sju som 

var med og startet klubben, er 
med i dag. Grisfæsten arrangeres 
hvert år midt i oktober, og de 
har også Hopla Weekend siste 
helga i mai hvert år. 

Dragracinginteresse
Mange av klubbens medlemmer 
har i mange år vært engasjert 
både i dragracing, hillclimb og 
isracing. Det begynte med at 
Steinar og Vidar bygde opp en 
dragracer tidlig på nittitallet og 
begge kjørte i klassen Harley 
Drag som eksisterte den gangen. 
Etter hvert var det Vidar som 
tok over kjøringa. Steinar, med 
etternavn Opheim er også kjent 
for at han har sammen med 

Svein Olav Rolfstad har bygd 
opp den første norskproduserte 
dragracingmotoren, som en del 
Totninger og Raufossinger kjører 
fort med på dragracebaner rundt 
omkring om dagen. Steinars 
sønn Erling Opheim har også 
bemerket seg i sporten, og flere 
av klubbens medlemmer stiller 
som mekanikere og støtter opp 
om den unge føreren.

Vi takker for ei hyggelig helg hos 
Spiders, vi kommer nok tilbake. 
Og takk til Wenche og Anne som 
serverte nydelig mat på bussen. 
Til sist, takk til Trond og Trash Mc 
for at jeg fikk bli med dere på tur.

Preparer lørdagens middag.

Dype betraktinger.

En svingom.

Party.

Oppstart av Dragsykkel.

Dragraceprat.

Kaptein kaos og Herr President prater med damene.

God mat, H-DOCN-rabatt og flott service på Sandmoen kro.

Her stekes gris.

Busstur til Vuddu Valley og humøret er på topp.

Her står det meste i stil. vi besøkte 
vinmonopoet på Dombås, der 
selger de grønn guffe.



33Nr. 5 - 201632

Norsk deltakelse.
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Fredagen endte som vanlig i en 
heidundrandes fest, som også 
i år truet med å gjøre meg til 
sofaskinn på lørdagen. Imidlertid 
var det ikke anledning til slike 
pysefakter, da det skulle foregå 
både øksekasting og kasting av 
motor på ettermiddagen lørdag. 
I firetida var vi på plass, og ble 
møtt av grillmat, god drikke og 
en svært trivelig gjeng. 

Knallhard konkurranse
Den trivelige gjengen var også 
gode til å kaste ting, slik at 
konkurransen ble knallhard på 
grusplassen ved sjøen. Vi skal ikke 
lage noen avansert resultatliste 

her, men kan i hvert fall fastslå at 
frammøtet var godt og innsatsen 
upåklagelig.  

Utpå kvelden lyktes man også å 
ta livet av en Fiatmotor i løpet 
av drøye 48 sekunder. Den 
som leverte den mest presise 
beregningen av motorens levetid 
uten vann og olje, var Runar 
Sæthre, som dermed vant festens 
siste konkurranse.  Swamp 
Medicine leverte godt trøkk fra 
scenen, og holdt oss i ånde til 
langt på natt.
Vi takker for nok et trivelig lag, 
og håper vi ses på samme tid og 
sted neste år.  

Som seg hør og bør,  inviterte Twin 
Riders MC også i år til høstfest i midten 
av oktober.   Fredag den 14. oktober var 
det klart for vorspiel og vi var hjertelig til 
stede mesteparten av helgen.

Tekst: Margareth Krumsvik 
Foto: Ivar Eidheim

Bull’s eye.
Det kom mye godt fra grillen.

Olav og Birgit, Olav og Birigit, Moldes representanter på tilstelningen.

Motorkasting.

Motoren har begynt å ryke.

I fint svev mot blinken.

To av arrangørene, Tor Arne og Per Sindre.

Swamp Medicine på scenen.

Bartender Kai Otto.

Fornøyde sportsmenn.



Superrally, 1991. Jørn Høvding 
mekker. Foto, Åsmund Lindal.

Hindsæter, 1988.Foto, Åsmund Lindal. Superrally Hunderfossen 1991.

Fjelltur, Tytingtreffen, Otta.Fot, Åsmund Lindal.

Superrally, 1991. Foto, Åsmund Lindal.

2001. Innsendt av Steinar Settemsdal.

Valle International Rally 2002. Foto, Åsmund Lindal.

Superrally, 1991 Hunderfossen, Foto, Åsmund Lindal. SupeRrally, 1991. Kasting av Hondamotor. 
Foto, Steinar Settemsdal.

RTTAF, 2004. Foto, Steinar Settemsdal.

Valle, 2002.
 Foto, Åsmund Lindal.

Superrally.. 1991. Foto, Åsmund 
Lindal.

Besøk fra Arabia.
Foto, Kurt Brevik.
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Stedet for feiringen var 
klubbhuset deres på Nordby, og 
datoen var lørdag 22. Oktober. 
Jeg har besøkt disse gutta 
regelmessig de siste 15 årene, og 
dette var noe jeg absolutt ville 
være med på. Siden jeg skulle 
lage reportasje om festen og 
klubben ankom jeg litt tidlig, for 
å få tatt noen bilder i fred og 
ro før hordene rykket inn. Jeg 

ville også ta en prat med den 
ikke ukjente sykkelbyggeren Pål 
Steenersen, som ble invitert til 
VM i sykkelbygging i Tyskland, 
som første nordmann. Dette 
skulle jo også feires i samme 
slengen selvfølgelig.  

Kjellerprat
Pål tok meg med ned i kjelleren 
på klubben hvor de har 

verkstedet sitt, og her fikk jeg 
noen ord med han i fred og ro. 
Pål fortalte at han synes det 
var kjempegøy å bli invitert 
med, men at det var veldig 
vanskelig å konkurrere i et slikt 
forum. Mange av byggerne er 
representert av store firmaer, 
som kan få spesiallaget deler 
på bestilling, mens han sitter i 
verkstedet og tilpasser sine deler 
for hånd. 
I konkurransen var det cirka 100 
sykler totalt, hvor «Lefty» var 
med i klassen «Retro modified» 
og kom på 10. plass. Jeg er litt 
usikker på hvor mange som var 
med i den klassen, men tror det 
var 15-20 sykler. Chopperen 
«Mike» var med i «freestyle» 
klassen som er hovedklassen 
med flest sykler og kom på 34. 
plass i den klassen. Den var 
eneste chopperen på showet der, 
så trenden er litt annerledes der 
nede, forteller Pål.
Vi tar av oss hatten for Pål som 
har klart å prestere så knallbra 

og klart og komme dit han har 
gjort, kun med enkle midler. 
Det viser at med godt håndlag 
og kreativitet kan man nå langt. 
Gratulerer så mye Pål,  well done.

Partystemning
Mens vi var i kjelleren, hadde 
klubblokalet blitt fylt opp med 
masse feststemte motorsyklister, 
venner og klubber i fra nær 
og fjern. Gard Solberg var 
også på plass for å dele ut 
gaver til jubilantene. De hadde 
også leid inn ett skikkelig 
rock’n’rollorkester med ståbass. 
De heter Toini & the Tomcats, og 
de svingte skikkelig bra.
Ute var det grillmat å få kjøpt 
og også hos Rulpers Hog er 
det blitt slik at man må røyke 
ute. Jeg koste meg virkelig på 
jubileumsfesten, hvor stemninga 
var topp hele kvelden
Vi gratulerer med 30 år på veien 
og ønsker til lykke med nye år på 
veien for Rulpers Hog.

Det hadde kommet undertegnede for 
øret at Rulpers Hog fra Ski skulle feire 
at de hadde vært 30 år på veien, og en 
slik happening må man jo bare ha med 
seg. Rulpers Hog er vel en av de eldre 
klubbene på Østlandet, og de kan vel 
trygt betegnes som en old school klubb. 
Her bygges det mye og bra, og noen av 
medlemmenes sykler har fått heder og 
ære både i inn og utland.

Tekst : Georg Tselentis 
Foto: Georg Tselentis/Anette Brenden

To blad Johansen var med på 
feiringa. Foto, Anette Brenden.

Formen på topp. Foto, Anette Brenden.

Pål i verkstedet. Foto, Gerog Tselentis.

Toini and the Tomcats sørget for kveldens musikale innslag. 
Foto, Anette. Brenden

Her løses verdensproblemer på høyt plan.Foto, Gerog Tselentis.

Pål i verkstedet. Foto, Gerog Tselentis.

Triken til Pål. Foto, Gerog Tselentis.

Gard deler ut gaver og heder og 
ære til Pål . Steenersen.  
Foto, Gerog Tselentis. Smalltalk. Foto, Gerog Tseletis.
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Hei der. Når du sitter der med 
bladet skriver vi allerede desember. 
Det er utrolig hvor fort tiden går, 
motorsyklene er godt parkert for 
vinteren og vi er i full gang med 
julestria.
Aller først så vil jeg ønske Nina 
Grande velkommen som DK-sjef og 
jeg gleder meg til et godt samarbeid 
med henne er jo så heldig at ho er i 
samme by som meg.
Ellers har det vært litt aktivitet her 
oppe i nord med blant annet innvielse 
av nytt klubbhus hos Thorsmen MC i 
Harstad hvor det ryktes at det var et 
flott fest, og hos Helter Skelter MC 
var det stor heidundrende fest når 
klubben feiret sitt 10 års jubileum. 
Gratulerer så mye til begge klubbene.
Tradisjonen tro har det også vært 
høstfest i Ballangen hos Garbage sies 
at også der var det vellykket som 
vanlig.
Som tidligere så savner jeg flere 
innspill fra dokker medlemmer der 
ute om ting og tang som skjer rundt 
om, send meg gjerne mail eller sms. 
Så vil jeg ønske alle en fredfull jul og 
et fantastisk nyttår.

Stor klem fra 
Dk-  Laila

Heisan
Så var den fine høsten her på 
Helgeland definitetivt over, hva har 
man da å se fram imot bortsett fra 
minusgrader, snø & sludd? Jo blant 
annet å sitte  med et flunkende nytt 
HD News i fanget!  For min del betyr 
jo bl.a den mørke årstiden at timene 
i verksted/garasje øker betraktelig 
(som nevnt tidligere, en lærer jo 
aldri angående nye prosjekter) og 
at  avspilling av vinylplater og kaffe 
drikking med mere når uante høyder 
i garasjens lune og varme indre. Her 
nevnes i fleng, det skal det byttes 
ledningsnett (egenkomponert)  
lykter, sissy, sveising av tankfester, 
uttak, bensin nivåslange, fester for 
sideveske og så videre så det blir vel 
nok å klemme fingrene i og påi vinter 
nei!   Det er jo ikke det at en ikke 
kan spore av de oppgavene som skal 
settes ut i livet ang sykkelbygging  for 
det mangler jo ikke  på invitasjoner 
om barheng og  fester av ymse slag 
i vårt ville og langstrakte land, men 
enn så mye jeg hater å innrømme 
dette så ligger altså ikke Helgeland i 
sentrum av disse evenemangene. Så 
derfor blir det mest til at en holder 
seg i garasjen og dens umiddelbare 
nærområde. Greit nok det, en får 
jo gjort mye mere på sykkelen da 
kanskje .. …  Ellers er det som i 
naturen rundt her i disse tider, rimelig 
dødt. Syklene til klubbkompiser og 
venner finner en etter en veien inn i 
stallen for vinteren og planer legges 
for hva som skal gjøres på disse og 
sesongen 2017.  Bare en sjøl får gjort 
det en skal på sjåpper’n da. Har gjort 
en genial vri i år da, jeg har satt opp 
en”what to do” liste, så da tenker jeg 
at jeg får følge denne og passere mål 
med flagget til topps. Men som Solan 
Gundersen i Flåklypa sa det: ”Time 
vill sjåvv” 
Til jeg evnt sporer av og vi sees i et 
barheng nær deg eller meg,      husk 
værnebriller og hørselsværn i 
garasjen!
Jostein

Jula står for døra, og stort lengre 
unna sesongen i begge ender, 
kommer vi ikke. Da kan de bare bli 
bedre. For min egen del ga langturen i 
sommer mersmak, og tida er inne for 
å planlegge nye bravader. 

Her i Nord-Trøndelag består de 
vinterlige biker-syslene mye i hyggelig 
sosialt lag hvor det skrytes og lyges 
over en lav sko, samtidig med at alle 
de tekniske forbedringene som man 
i sommer tenkte at det skulle bli god 
tid til når vinteren kommer, blir utsatt 
ei stund til. Det er mye kaffe/ skryting 
som må gjøres unna før våren 
kommer, så det er bare å henge i. 

Vi råkes!

Anton.

Hei igjen!

Når dette skrives er vi midt i 
oktober og har hatt en hittil helt 
fantastisk høst.  Klubbenes høstfester 
er like rundt hjørnet, og jeg har 
planer om å få med meg i hvert fall 
et par av dem.  Disse kan du lese om 
et annet sted i bladet.  Ellers har lite 
skjedd her i det siste, men vi har så 
smått begynt å tenke på neste sesong.  
Nå som vi snart runder nyttår er 
det, på godt norsk, bare en poff og et 
smell så er det vår igjen. Det er heller 
ikke lenge til First Run på Røros, et 
arrangement som foregår i februar og 
som jeg har hørt mye pent om. 

Jeg har ikke stort mer å melde, så jeg 
runder av med å ønske deg og dine 
en riktig god jul og et godt nyttår.  Vi 
snakkes i 2017.

Margareth

Det har vært en travel høst med 
masse happenings både på godt og 
vondt for mc-miljøet på Vestlandet og 
i Sogn og Fjordane i år. 
09.09. sovnet Jarle Espedal inn på 
ferie med gode venner i Montenegro. 
Jarle var kjent av de fleste i miljøet og 
stilte opp på det mye av mc -relaterte 
arrangementer og var veldig godt likt. 
Begravelsen ble holdt i Åsane kirke 
23.09 med påfølgende mc-kortesje. 
Dagen etter Jarles begravelse falt 
Øyvind Grønnhaug om og døde på 
tur til Besseggen med sin kjæreste. 
Øyvind var medlem av MC klubben 
Fumble Heads, Nordhordaland, og 
har tidligere vært med i Wilde MC. 
Øyvind var lett og bli glad i, med sitt 
lure smil og sin hjelpsomhet. Det 
ble avholdt minnestund i klubbhuset 
til Fumble Heads MC 27.09, og 
begravelsen ble avholdt i Meland 
kirke 07.10 med påfølgende mc-
kortesje etter begravelsen. 

Mens varmen fortsatt var her, hadde 
Boothill Motor Cycles barheng 17.09. 
God stemning og fullt både ute og 
inne. No Class MC hadde også fest 
i disse tider, og god stemning var 
det, selv om jeg kjørte til begge 
arrangementene.  01.10 hadde Winos 
Crew Tea Party i sitt lille lokale i 
Bergen. 04.10 arrangerte Invisible 
MC sin årlige tur for blindeforbundet, 
der ungdommene får kjøretur 
med motorsykkel. Invisible MC har 
også investert i hjertestarter i sitt 
klubbhus. Kanskje noe vi flere tenke 
på, vi blir jo ikke yngre. 08.10 hadde 
Florø MC sin årlige krabbefest, og 
jeg ser at mange nå inviterer til End 
of Season party rundt om i landet. 
Høstfest hos Fumble Heads MC 
ble også gjennomført som planlagt 
med Juicyfur på scenen i Garveriet 
13.10, og Skallebank MC inviterte 
som vanlig til Julebord i november. 
Litt alternativt til alle fester var 
også et godt innslag fra Holy Riders 
Norhordaland som inviterte mc-
folket til Basar 23.10. 
27.01-29.01. 2017 inviterer 
Høyangbjørn til sitt årlige Winter & 
Crew party i klubbhuset.

Til slutt vil jeg lyse fred over minnet 
til Brummern, Jarle og Øyvind. 
Ta godt vare på hverandre. Vi vet aldri 
hva morgendagen bringer. 

Hæppy Skvætt
 
Sjølvaste Anne Grethe Klungervik 

Da vil jeg si takk for 2016 sesongen 
til våre medlemmer. Sesongen er 
nå når dette skrives i oktober over 
eller på hell, for siste rest av bikere 
som fremdeles ikke har parkert. På 
tide å legge turene, treffene og de 
gode minnene inn i minneboka for 
sesongen 2016.

Nå er det tid for å forberede neste 
sesong med nødvendig service en kan 
ta selv på sykkelen. Fyll opp tanken, 
gjerne tilsett litt kondensfjerner. Ett 
par korker med rødsprit duger også. 
Batteri bør tas av, eller demontere 
minusledning, og lades opp. Sett 
på vedlikeholds-lading om du har 
ladekabel fra batteriet. Olje bør 
skiftes nå, om en har mulighet, slik at 
en tar ut kondens som har kommet 
gjennom variert temperatur gjennom 
sesongen. Da er det bare plug & play 
når våren kommer.

Det skjer fremdeles noen MC 
relaterte ting nå fremover i 
mørketiden. Det er bare å sjekke i 
blader, FB og hos forhandlere om en 
skulle ha ønske om noe. Ellers er der 
kaffekvelder rundt om i distriktet 
nesten hver ukedag. Ønsker alle 
velkommen til Custom Garagen i 
Hillevåg på torsdager, for kaffe og litt 
hyggelig motorsykkelprat.

Hilsen Einar

Så er vi kommet til den tiden hvor 
sesongen skal oppsummeres og ny 
sesong skal  planlegges. Jeg har det 
sånn at jeg tenker at alle sesonger 
har sine ups and downs, sånn var 
det med dette årets også. Jeg skrev i 
forrige nummer om regnværet som vi 
har måttet tåle i sommer. Selv fikk jeg 
med meg ni treff og jammen regna 
det på alle sammen. Godt vi fikk 

Heisann og god dag. Så var tida igjen 
kommet for et nytt News og siste 
innspurt av året 2016, som har gått 
så alt for fort. Når jeg skeiver dette 
har vi enda oktober og høsten er 
kommet. Det lakker og lir mot den 
fæle mørke tida med den kalde 
grusomme vinteren på slep. Det er 
sikkert mange der ute som begynner 
og kjenne på PMS. Før dette blir 
skikkelig alvorlig, er nok løsninga og 
sosialisere seg med å reise rundt på 
barheng og fester på diverse mc-
klubber for å juge og skrøne om 
sesongen som har vært. Det pleier 
å hjelpe. Man kan også drømme og 
planlegge om sesongen som kommer 
eller sette seg ned i garasjen, for de 
som har en sånn, og pusse og gni 
på sykkelen sin eller planlegge ett 
chopperbygg? 

Apropos bygging. Regjeringa 
har endelig gitt klarsignal til 
amatørbygging av chopper uten 
oppbyggingsavgift for de som 
bedriver med dette.  Det er jo bare 
og sprette champisen for å feire.

Selv kan jeg se tilbake på en sesong 
som startet surt og kaldt og som 
ble avsluttet med strålende høst 
med mye sol og fine høstturer. Men 
jeg måtte krype til korset og kaste 
inn håndkleet i går, (6. Oktober) da 
jeg syntes det begynte og bli litt vel 
kaldt. For dere som har helse og 
ork,  tenker jeg at det er nok mange 
av dere som har hatt fine turer langt 
utover høsten. 

Jeg vil også stille ett spørsmål til alle 
dere som er medlem av H-DOCN og 
som bor i mitt distrikt. Jeg lurer på er 
om det er noe interesse for en eller 
annen form for vårmønstring her på 

Hei. 
Da sesongen min ble avsluttet i 
begynnelsen av august, er det ikke 
mye nytt herfra. Hus-restaurering har 
tatt all tid. Men jeg regner med og 
komme sterkere tilbake når ting roer 
seg en smule på hjemmefronten. 
Fikk med meg Oslo motorshow 
i slutten av oktober, og der var 
det  mye fint og se,  med resultat 
i nye planer for eget kjøretøy. Er i 
tenkeboksen så får man se utover 
våren hva det blir ut av de . Det blir 
bedre tider når PMS begynner og 
slippe i de fleste skrotter. 
Ha en fortreffelig mørketid der ute, 
ei flott jul og nyttårsfering, så sees vi 
plutselig.

Thomas.

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

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

mange fine dager også. 
Tyrigrava er en institusjon for oss 
som bor på Østlandet, men det 
finnes en rekke andre møteplasser 
hvor folk treffes over en kopp kaffe 
og litt juging. Vindfjelltunet i Vestfold 
er en slik møteplass. La oss verne om 
disse, de er viktige for oss alle. Når vi 
først er inne på møteplasser, har flere 
av klubbene i mitt distrikt hatt både 
sommerfester og jubileum i løpet av 
sommeren. Takk for at dere gidder 
arrangere for oss alle, og gratulerer 
til jubilantene. Til slutt vil jeg nevne 
en historisk begivenhet som alt for få 
nordmenn fikk med seg. Nemlig VM 
i Custombygging i Køln, hvor første 
inviterte nordmann Pål Steenersen 
deltok i år. Les mer om det et annet 
sted i bladet.  
Husk vinteren er ikke en 
hvileperiode, det skjer noe hele tiden, 
følg med og følg opp.
Ta kontakt. Plutselig ses vi.
Terje Randem 

Østlandet? Send meg gjerne en mail 
om dere er interessert, så ser vi hva 
vi kan få til.  

Dette var alt for denne gang. Drive 
safe, så ses vi plutselig over en øl 
eller på ett annet hyggelig treff.

LRRL

Georg

Hydra Bar 
& Grill 

open all day.
Free transport 

to the 
clubhouse.

LØRDAG 21. JANUAR 2017
Grender'n forsamlingshus  Fjellstrand , Nesodden.

Lørdag 21. januar, fra kl 10.00  - 15.00. Åpner for selgere klokka 09.00. 
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Tore Hanseth
918 18 980

tore.hanseth@c2i.net
tore@hydramc.no

Lars Bakkeli
911 30 477

www.companymc.com
Sigbjørn Nilsen

930 33 535
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Bikermona.Foto, Anne Grethe Klungervik

Innsendt av Marianne Lundstrøm.

Panheadstudering. Foto, red.

Foto, Øistein Andersen.

Laila Helnes.

Foto, Lars Petter Kasseth.

Henning på choppern.
Foto, Anne Grethe 
Klungervikj

Harley parking only. Foto, Marita Karlsen.

Foto, Margareth Krumsvik.

Georg Tselemtis.

Foto, Kenna.
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