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Hei	kjære	medlemmer
Når	dette	skrives,	lakker	og	lir	
det	faretruende	mot	jula.	Den	
første,	nei	forresten;	det	er	nok	
andre	runde	med	snø	som	nå	
ligger	som	et	tynt	lag	på	bakken	
her	på	Jømna.	Den	første	regna	
bort	etter	to	dager.	Men	nå	er	
det	fine	dager	med	minusgrader	
og	sol.	Måtte	det	bare	vare,	
for	skal	det	først	være	vinter,	
foretrekker	jeg	den	hvite,	og	ikke	
den	grønne	bløte.

For	egen	del	er	min	Mr.	
Gorgeous	trygt	og	varmt	lagret	
på	Gran,	og	når	våren	kommer	
er	den	servet	og	klar	for	en	ny	
sesong.	Jeg	må	vel	dit	og	pusse,	
polere	og	stelle	litt	med	den	i	
løpet	av	vinteren.	Siden	det	litt	
uventet	dukka	opp	en	USA-tur	
på	slutten	av	sesongen,	ble	det	
dratt	på	enda	noen	kilometer	
på	telleren.	Planen	var	at	jeg	
skulle	sitte	i	følgebil,	og	låne	
ekstrasykkelen	til	Joy	Rides	
noen	dager.	Men	da	jeg	ankom	
Los	Angeles	viste	det	seg	at	
jeg	fikk	låne	den	på	hele	turen.	
Til	overmål	var	det	en	Fat	Boy,	
og	innvidde	vet	at	min	forrige	
følgesvenn	på	veien	var	av	dette	
merket.	Turen	ble	plutselig	enda	
bedre,	siden	jeg	fikk	kjøre	hele	
veien	selv,	på	en	sykkel	jeg	likte	
å	kjøre.	

Jeg	endte	opp	med	18500	km	
denne	sesongen,	4500	av	de	i	det	
forjettede	land.	Dette	var	min	
første	USA-tur,	og	jeg	må	bare	
innrømme	at	dette	virkelig	ga	
mersmak.	Finnes	det	noe	mer	
avslappende	enn	å	kjøre	rundt	i	
fantastiske	omgivelser,	i	flott	vær	
med	fine	folk.	Og	totalt	stressfritt	
siden	både	bagasje,	overnattinger,	
mat og severdigheter organiseres 
av	flinke	folk	som	er	lokalkjente.	
Dere	kan	lese	mer	om	
opplevelsene	på	USA-turen	min	
et	annet	sted	i	dette	bladet,	og	i	
neste	nummer	av	Harley	News.	

Det	ble	litt	for	mye	å	formidle	i	
ett	blad.

Men	nå	er	tiden	for	kjøring	for	
de	fleste	over,	og	vi	får	heller	
satse	på	å	reise	på	swapmeet,	
barheng,	kaffekvelder	og	
vinterfester	for	å	opprettholde	
kontakten	med	våre	bikervenner.	
I	treffkalenderen	kan	dere	finne	
tips	til	aktiviteter	å	slå	i	hjel	
kalde	vinterkvelder	med.	Det	er	
mye	og	velge	mellom.	Håper	at	
dere	klubber	blir	enda	flinkere	
til	å	melde	inn	når	dere	skal	
arrangere	noe.	Det	er	kjekt	når	
bladet	kan	være	til	hjelp	for	de	
som	ikke	vet	hva	som	foregår	
rundt	omkring.	Noen	bruker	
også	tida	til	å	bygge,	bygge	om	
eller	forbedre	gromsykkelen.	
Har	du	laget	noe	fint	i	løpet	av	
vinteren,	ta	gjerne	kontakt	og	vi	
kommer	og	lager	en	reportasje.

Mesteparten	av	denne	høsten	
blir	nok	for	meg	tilbrakt	på	
hjemmebane,	for	er	man	på	tur	
nesten	hele	sommeren	og	drar	
på	med	en	USA	tur	på	tampen,	
går	det	hardt	utover	finansene.	
Derfor	håper	jeg	dere	som	er	
rundt	kan	ta	noen	bilder	fra	det	
som	foregår	i	vinterhalvåret,	
skriv	gjerne	en	liten	tekst,	eller	ta	
kontakt	med	meg	så	fikser	vi	det.	
Husk	også	å	sende	inn	bilder	til	
lesernes,	og	noter	dere	i	margen	
at	vi	trenger	bilder	også	til	neste	
års	kalender.	Jeg	fikk	imidlertid	
med	meg	årets	rakfiskhappening	
i	Valdres,	og	på	lørdagen	var	det	
er	herremåltid	med	funky	fish,	øl	
og	akevitt	med	gode	venner	fra	
Norge,	Sverige	og	Finland.	Og	
Winos	Crew	Valdres	var	som	
alltid	hyggelig	vertskap.

Nå	skal	vinteren	brukes	til	å	
planlegge	neste	års	krumspring,	
og	jeg	regner	med	mange	har	
fått	med	seg	at	SuperRally	
2018	er	i	Bydgoszcz	i	Polen	
16.	–	20.	mai.	Tar	man	båten	fra	

Karlskrona	i	Sverige	er	det	bare	
litt	over	en	time	å	kjøre	fra	ferga.	
Overkommelig	for	de	fleste	vil	
jeg	tro.	Og	Polen	er	et	flott	land	
å	kjøre	i.	Der	er	det	rimelig	mat,	
drikke,		overnatting	og	fine	veier.	
Det	er	bare	å	begynne	å	booke	
båtbilletter	folkens.	Info	her:	
www.sr2018.pl

H-DOCN	er	som	vanlig	i	gang	
med	treffsesongen	23.	–	24.	
februar.	Da	møtes	vi	på	Røros	
i	samfunnshuset	i	Sundet,	for	ei	
hyggelig	helg	med	sodd,	sterkøl	
og	en	tur	på	Rørosmartnan.	Se	
treffplakat	i	bladet.	Nordic	Run	
står også på programmet i 2018. 
Alle	detaljer	er	ikke	klare	enda,	
men	følg	med	på	Facebooksida	
vår,	eller	på	
www.nordicrun.dk	,	der	kommer	
informasjon	etter	hvert.	Nytt	
denne gangen er at turen starter 
26/6	i	Hirtshals,	og	går	med	
båt	til	Island,	med	ankomst	
28/6.	Tilbake	igjen	etter		noen	
dagers	kjøring	på	Island,	går	
den	gjennom	Danmark,	Norge,	
Sverige	og	avsluttes	i	Finland	
den	20/7,	selvfølgelig	med	en	
heidundrende	fest	som	bare	
finnene	kan	lage	den.	Og	husk,	på	
Nordic	Run	kan	du	hoppe	av	og	
på	som	du	vil.	Resten	av	treffene	
våre	finner	du	i	kalenderen	i	
dette	bladet.	Noen	treffplasser	er	
ikke	i	boks	enda,	men	datoene	er	
klare.	Følg	med	på	nett,	og	i	neste	
nummer	av	bladet.	
Jeg	minner	også	om	Conan	Swap	
Meet på Nesodden 20/1. Der 
er	det	alltid	trivelig,	og	har	du	
noe	du	vil	kjøpe	eller	bli	kvitt	
er	dette	definitivt	stedet.	Det	
går	også	fint	å	dra	dit	bare	for	
å	drikke	kaffe,	spise	vafler,	prate	
tull	eller	ta	en	øl	i	baren.

Vi	er	nå	i	forhandlinger	med	Joy	
Rides	om	egne	rabatterte	USA-
turer	kun	for	våre	medlemmer.	
Tilbudet	gjelder	Historic	Route	
66	og	Harley-Davidson	115th	

Anniversary	14.	august	til		2.	
September.	Her	får	vi	med	oss	
jubileumsfesten	som	
Harley–Davidson	arrangerer	for	
sine	gjester	i	Milwaukee,	hvor	vi	
blir	i		tre	netter,	i	tillegg	til	den	
berømte	Route	66.	Det	er	bare	å	
merke	av	i	kalenderen.	

Husk	å	melde	adresseforandring	
til	Marianne	på	medlemskontoret	
om	du	flytter.	Det	er	kjedelig	for	
deg	om	bladet	ditt	ikke	kommer	
frem.	Og	litt	kjedelig	for	oss	
også,	som	må	være	detektiver	
for	finne	ut	hvor	du	bor.	Mail	til	
medlemskontoret@h-docn.no 

Også	denne	gangen	må	jeg	sende	
ut	en	stor	takk	til	alle	som	har	
laget	artikler,	sendt	inn	bilder	og	
som	tipser	oss	om	ting	å	skrive	
om.	Fortsett	med	det.	Det	er	
dette	som	gjør	Harley	News	
variert	både	i	temaer	og	geografi.	
Jeg	rekker	dessverre	ikke	over	
alt.	Tenk	etter	om	du	har	vært	på	
noe	som	kanskje	andre	vil	lese	
om.	Vinteren	er	litt	stofftørke	i	
denne	bransjen,	og	det	er	alltid	
hyggelig	å	lese	om	steder,	treff	og	
turer	andre	har	vært	på.	Ingen	
sak	er	for	liten	eller	uviktig.	Send	
en	mail	til	news@h-docn.no

Nå	tenker	jeg	å	runde	av	for	
denne	gangen.	Det	skal	ryddes	
på	H-DOCN-lageret	og	vaskes	
til	jul.	Bakinga	begrenser	seg	
gjerne	til	den	tradisjonelle	
pepperkakeseansen	med	ungene,	
som	nå	er	blitt	unge	voksne.	Det	
er	uansett	like	trivelig,	og	med	
Vårres	jul	av	Rotmo	på	Spotify,	
brer	julestemninga	seg	alltid	i	
heimen.	For	gode	tradisjoner	skal	
man	ikke	kimse	av.	Bare	husk	å	
senke	skuldrene	og	nyte.	Det	blir	
jul	skal	du	se,	okke	som…

Vi	ses….
Juleklæm	fra	redaktøren
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På	et	digert	jorde	rett	utenfor	
Vestfoldbyen,	med	en	småflyplass	
som	nærmeste	nabo,	har	
Tønsberg	MC	tilholdssted	i	et	
sjarmerende	gammelt	klubbhus.	
I	innsjekken	ble	man	møtt	med	
smil,	håndhilst	på	og	de	delte	ut	
både	treffmerker	og	kondomer.	
En	inngangsavgift		på	250	
kroner	for	NMCU-medlemmer	
er	slett	ikke	avskrekkende	
(300	for	ikke-medlemmer.)	
Allerede	torsdagskvelden	var	
åtte	telt	satt	opp,	og	cirka	60	
sykler	sjekket	inn	i	løpet	av	

helga.	Lengst	reisende	hadde	
kjørt	helt	fra	Avaldsnes.	Også	
Skive	MC	fra	Danmark,	som	er	
vennskapsklubben	til	Tønsberg	
MC,	var	representert	med	en	
trivelig	gjeng.

Musikk med trøkk
Det var satt opp et stort 
partytelt	med	scene	for	
anledningen.	Fredagen	var	det	
levende	lokal	musikk	med	trøkk.	
Lørdag	var	det	medbrakte	
minihøytalere	som	gjaldt,	og	
det	gikk	i	alt	fra	Pelle	Parafin	til	

Så var det atter klart for Tønsbergtreffet, 
og jeg oppdaget hvorfor dette lille treffet 
er blitt legendarisk for en mer eller 
mindre trofast gjeng. Og jeg skjønner godt 
hvorfor deltakerne år etter år pakker 
pakksekkene sine og farter avgårde til 
Tønsberg en helg midt i mai.

Tekst/foto: Marianne Myhren

Gostemning med formiddagstrudelutt.
Oslojenter med sol, sommer og burger.
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Pink	Floyd.	Folk	klumpet	seg	i	
flire-	og	lygargrupper	rundt	på	
plassen,	og	jeg	sirkulerte	rundt	
med	stolen	min,	og	konstaterte	
at	hyggefaktoren	var	stabilt	høy	
over	hele	området.	

God mat
Når	det	kom	til	mat,	så	var	det	
ikke	synd	på	de	av	oss	som	ikke	
hadde	stormkjøkken	i	sideveska.	
Til	frokost	ble	det	disket	
opp	med	speilegg	og	masse	
godsaker,	og	utover	dagen	ble	
det	kokkelert	på	høyt	nivå	og	
man	kunne	kjøpe	både	grillmat,	
gryterett og diverse små og store 
retter.	Til	og	med	to	typer	eget	
trefføl	hadde	noen	ildsjeler	fra	
klubben	brygget.	
Tønsberg	MC	som	for	øvrig	
fyller	45	år	i	år,	er	en	gjestfri	og	
serviceminded	klubb,	som	godt	
vet	hvordan	de	best	skal	ivareta	
partylystne	tilreisende.	Alt	i	
alt	var	dette	et	meget	hyggelig	
lite	treff,	og	jeg	tviler	ikke	på	
at	mange	allerede	har	satt	av	
datoen	til	neste	år.	

Eget trefføl.Trine Jahr med sin kule, nykjøpte gulflakkerte, som er grunnen til at hun i 
disse dager kjører opp til mc-lappen.

Erik Nilsson fra Tønsberg MC i engasjert frokostdiskusjon med et par 
representanter fra Skive mc.

Venter tålmodig på hjemturen.

Kiosken med egen køfest.

Øl, stubbeskinke og livlige diskusjoner.
Guzzle MC var godt representert og i storform. Marianne og Bente litt utpå.
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Siden	turen	skulle	være	
familievennlig,	la	jeg	inn	mange	
stopp	og	de	som	ville	være	med	
hengte seg på og hoppa av der 
det	passa	for	de	enkelte.	Vi	ble	
ikke	så	mange	denne	første	
gangen.	Kun	fem	sykler,	men	de	
som	var	med	fikk	nye	venner	og	
vi	fikk	en	flott	tur	med	masse	
opplevelser.	

”Vart skræmt”
Vi	ble	også	beskylt	for	å	
skremme	noen	dyr	på	vår	vei.	
Bondens	versjon	av	det	som	
skjedde	var	vel	det	man	kan	kalle	
”helt	på	jordet”,	eller	som	vi	
sier	på	Sunnmøre	”hang	ikke	på	
greip.”	Det	hele	endte	med	at	vi	
fikk	oss	en	god	latter	og	vi	ble	
bare	bedre	kjent	av	hele	greia.	

Fin runde
Turen	starta	i	Sykkylven,	og	vi	var	
innom	Brattvåg,	Vatne,	Fiksdal,	
Sjøholt,	Dyrkorn,	Liabygda	og	
Stranda.	Vi	endte	opp	igjen	i	
Sykkylven	til	slutt.	Så	ble	det	
party	i	lokalene	til	Twin	Riders	
på	kvelden.	Vi	hadde	også	
konkurranser	på	turen	og	både	

de	voksne	og	ungdommene	som	
var	med	var	veldig	fornøyde.
Torden	mellom	fjord	og	fjell	blir	
nok	et	fast	arrangement,	så	neste	
år	vil	jeg	utfordre	alle	til	å	ta	med	
seg	sine	barn	og	unge	på	tur.	De	
kommer	til	å	få	mye	glede	av	
turen	og	kanskje	de	til	og	med	
får	noen	nye	venner.	Hvem	vet?

Før sesongen starta fikk jeg en ide om 
å samle motorsyklister i området til en 
fellestur på to hjul. Siden vi har to barn 
selv, ville jeg gjøre turen familievennlig. 
Navnet Torden mellom fjord og fjell kom 
jeg på som en tittel på turen, fordi turen 
praktisk talt gikk mellom fjord og fjell og 
som de fleste vet så høres det litt ut som 
torden når vi er mange.

Tekst/foto: Inger Eidheim

De to yngste deltakerne Ingrid-Mari Eidheim (17) og Jon Ole Eidheim (14). Håper på flere ungdommer neste år.

Tid for konkurranse.
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Fotostopp.

Siste stopp Twin riders i Sykkylven.

Venter på ferja fra Liabygda.
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Tor	Arne	fikk	god	hjelp	
til	bygginga	av	kompisen	
Robert	”Kazy”	Sandberg	
fra	Ålesund,	som	er	både	
lakkerer,	kunstner	og	en	habil	
chopperbygger.	I	februar	2015	
var	de	to	kompisene	i	gang	med	
chopperen.	Tor	Arne	og	Robert	
har	flere	felles	interesser.	De	
driver	begge	med	hobbyen	
randonee. Dette er toppturer 
med	frikjøring	på	ski.	Det	er	
blitt	mange	helger	der	Robert	

har	vært	på	besøk	i	Sykkylven.	
Da	har	det	vært	randonee	
den	ene	dagen	og	skruing	på	
sykkelen	den	neste.	

Motoroverhaling
Donorsykkelen	han	brukte	var	
en	-86	modell	softail,	og	ramma	
var	fra	Hogtech.	Deretter	ble	
søknad	om	rammebytte	sendt	
inn.	Den	ble	heldigvis	innvilget,	
dermed	var	det	bare	å	kjøre	
på.	Motoren	i	donorsykkelen	

trengte	imidlertid	en	overhaling,	
og	da	lå	det	i	kortene	at	det	
ikke	ble	noen	chopper	på	veien	
den	første	sesongen.	Sykkelen	
har to styrer. Det ene styret er 

til	langkjøring	og	det	andre	til	
kortere	turer.	For	komfort	skal	
det	selvfølgelig	være,	spesielt	på	
lengre	turer.	

Tor Arne Grimstad fra Sykkylven 
hadde en drøm om å bygge sin egen 
chopper. Han er svak for den svenske 
chopperstilen, og ideen til hvordan 
sykkelen skulle bli fikk han da han så 
Peder «Greven» Johansson sine Hogtech 
A-choppere. Han bestemte seg for å 
bygge en lignende med sin egen vri. 
Han var spesielt fascinert av stuket, så 
sykkelen skulle være lav og lang.

Tekst: Inger Eidheim
Foto: Ivar Eidheim
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Mye justering
Det	var	en	utfordring	å	skjule	
ledninger	og	vaiere	når	han	
skulle	ha	to	styrer,	fordi	de	
måtte	være	ekstra	lange	for	å	
fungere	på	det	lengste	styret.	
Dermed endte han opp med 
stor	kveil	som	ble	skjult	på	
sykkelen.	Styret	bytter	han	
lett	på	5	minutter.	Kazy	laget	
en	plan	og	tegninger	over	det	
elektriske	og	jobba	ut	fra	denne.	
Oljefilteret	ble	plassert	bak	
girkassen,	for	at	sykkelen	skulle	
være	renest	mulig	fremme.	Som	
alle	som	bygger	vet,	må	alle	
deler	modifiseres	og	tilpasses	
og	det	ble	mye	dreiing	og	
justeringer.	Derfor	ble	det	en	
etterlengtet	pause	på	begge	på	
sommeren da motoren måtte 
overhales.	

Oransje candy
Robert		fikk	selvfølgelig	
oppdraget	med	å	lakkere	
herligheten.	Når	han	skal	lakkere	
noe,		liker	han	ikke	å	planlegge	
hver	minste	detalj.	Hans	
arbeidsmåte	er	å	starte	med	
kulepennskisser	og	jobbe	videre	
med	skissene.	Designet	tar	form	
etterhvert	som	arbeidet	blir	
utført.	Utgangspunktet	var	at	
Tor	Arne	ønsket	seg	oransje	
candyfarge.	Siden	sykkelen	
var	Tor	Arnes	drøm,	måtte	
«My	Dream»	ble	en	del	av	
lakkeringen.	Teksten	«dream»	på	
sidene	ble	laget	først.	Så	måtte	
de	få	fletta	inn	«my»	etterpå,	
og	lakkeringen	på	bakskjermen	
ble	til	etter	hvert	som	han	ble	
inspirert	av	resten	av	arbeidet.	
Robert	har	flettet	inn	mønsteret	
på	tanken	og	bakskjermen	for	
å		fremheve	linjene	på	sykkelen.	
Tor	Arne	er	meget	fornøyd	
med	lakkeringen.	Hjelmen	har	
Robert	også	lakkert	i	samme	
stil	som	sykkelen.	Han	har	brukt	
grovt	sølv	ispedd	litt	flake	og	
lagt	oransje	og	svart	candy	oppå.	
Dette	ble	spesielt	og	flott,	men	
er	nesten	umulig	å	reparere	om	
det	blir	en	skade	på	den.

Priser
Sykkelen	har	fått	vist	seg	litt	
fram	allerede.	De	to	første	
månedene	etter	at	den	kom	på	
veien	vant	den	tre	premier,	og	i	
løpet	av	den	første	sesongen	har	
han	kommet	opp	i	fem	premier.	
Det	er	han	selvfølgelig	fornøyd	
med.	My	Dream	er	den	første	
motorsykkelen	som	har	fått	

utdelt	pris	for	beste	lakkering	
på	vårmønstringa	i	Fosnavåg.	En	
pris	som	vanligvis	er	forbeholdt	
biler.	Da	premiene	skulle	deles	
ut	var	Tor	Arne	allerede	reist,	

så	Kazy	måtte	ta	imot	premie,	
heder	og	ære.	Ikke	så	dumt	
likevel,	siden	han	hadde	gjort	
lakkjobben.
-	Neste	gang	må	du	bare	sørge	
for	å	være	til	stede	og	ta	imot	
prisen	selv,	flirer	Robert.	
-	De	begynner	vel	snart	å	lure	
på	hvem	som	egentlig	eier	den	
der	sykkelen.	Jeg	har	jo	tatt	imot	

alle	prisene	til	deg	hittil,	tilføyer	
han.
Nå	i	høst	ble	han	også	invitert	
til	Oslo	Motorshow	med	
sykkelen	sin.	Det	ble	ingen	

premie	der,	men	Tor	Arne	synes	
det	var	stas	å	bli	invitert	dit.

Drevbrems
Tor	Arne	sier	sykkelen	er	veldig	
morsom	å	kjøre.	Tanken	er	på	
11	liter	og	den	rekker	til	cirka	
20	mil.		Han	har	også	alltid	med	
seg	en	kanne	med	to	liter	bensin	
i	den	spesiallaga	sideveska	av	
lær	som	er	produser	i	Sveits.	
Klubbkompisene	i	Twin	Riders	
har erta ham mang en gang 
for	at	han	gikk	bensintørr	en	
gang	før	han	fikk	den	kanna.	
Slikt	blir	ikke	glemt	på	ei	stund.	
En	kul	liten	detalj	er	at	fløyta	
er	plassert	i	lykta.	Indikatoren	
på	langlyset	er	på	toppen	av	
lykta,	og	speilene	er	montert	
ytterst	på	styret.	Sideveska	er	
ganske	stor	og	rommer	mye.	
Bremseskive	og	drev	i	ett	har	
etter	hvert	blitt	vanlig	på	en	del	
choppere.	Da	blir	det	renere	
på	ene	sida	av	hjulet	og	det	
funker	helt	greit.	Det	digitale	
Speedometeret	er	festet	på	en	
brakett	på	den	bakre	toppen.	
Han	har	også	monter	fothvilere	
for	at	dattera	skal	kunne	sitte	
på.	De	brukte	mest	mulig	av	
tolvkantskruer	på	bygget	fordi	
dette ser penere ut. 

Drømmen oppfylt
Baklyset	er	lite	i	øyenfallende,	
og	biltilsynet	kommenterte	
størrelsen	det,	men	siden	
det	lyste	godt	nok	så	ble	det	
godkjent.	Når	jeg	spør	Tor	Arne	
om	hva	han	liker	best	av	å	kjøre	
eller	bygge	sykkel,	svarer	han	
med	et	glis	at	han	liker	best	å	
plage	de	som	egentlig	vil	ut	å	
kjøre	med	å	hjelpe	ham	å	bygge	
i stedet. 
Sykkelen	ble	endelig	ferdig	i	april	
2017.	Nå	er	det	bare	å	kose	
seg	og	kjøre	for	den	fornøyde	
chopperbyggeren,	som	fikk	sin	
drøm	oppfylt.

De to byggerne diskutere resultatet.

Hjelmen står i stil med sykkelen.

Spesiallaget veske.



Nr. 5 - 201712

Tekniske detaljer:
Eier:	Tor	Arne	Grimstad
Bygd	av:	Eier	og	Robert	”Kazy”	
Sandberg
Årsmodell:	1996
Type:	Chopper
Motor:	1340	Evo
Gearkasse:	H-D	5trinns
Primær:	Orginal

Forgasser:	Mikuni	42
Luftfilter:	Rebuffini
Tenning:	Ultima	singelfire
Eksos:	BSL
Styre/fothendler:	Rebuffini
Speedometer:	
Moto	Gadget	digital
Ramme:	Hogtech
Krone:	Kustomtech	7	grader	

over	og	46	grader	i	styrekrona.
Gaffel:	Tolle+21
Styre:	Hogtech
Dekk	foran:	90/19
Dekk	bak:180/50/17
Baksjerm:		Hogtech
Lykt	foran:	 	
Motorcycle	Storehouse
Lykter	bak:	Kellermann	led

Bremser	foran:	6	stemplet	ISR
Bremser	bak:	Isr	drevbrems	6	
stemplet
Tank:	Hogtech
Oljetank:	Hogtech
Veske:	MB	Leathers	/Hogtech
Lakk:Robert	Kazy	Sandberg
Sal:	Hogtech	/Sybo
Felger:	H-D	wheels

Tor Arne med sin drøm.

Digitalt speedometer.



Det	startet	med	bryllup,	og	
kvelden	før	vielsen	ble	Tom	fra	
Powerplant	MC	kidnappet	og	
tatt	med	på	utdrikningslag,	og	
det	var	hans	sønn	Robin	fra	
The	Sons	MC	som	sto	i	bresjen	
for	dette.	Turen	gikk	til	Sin	City.	
For	oss	andre	var	nervøsiteten	
stor	for	hvordan	dette	skulle	
gå	dagen	etter.	For	gutta	var	
ikke	hjemme	før	få	timer	før	
vielsen.	Tom	var	også	nervøs	
for	at	noen	skulle	”flække	
ræv”	under	seansen,	da	det	er	
strenge	regler	mot	slikt	i	det	
store	utland,	og	han	kjenner	sine	
kompiser	vel.		Og	helt	rumpefritt	
ble	det	vel	ikke.	Vielsen	var	

fantastisk	flott	og	Anette	strålte	
i	sin	sorte	og	aprikosfargede	
blondekjole,	og	brudgommen	
stilte	i	finstasen.	Etter	vielsen	
kom	en	rålekker	hvit	Limousin	
og	hentet	brudefølget.	Turen	gikk	
til	Grand	Canyon,	hvor	det	ble	
helikoptertur.	Bryllupsmiddagen	
ble	avholdt	på	Hard	Rock	Cafe	i	
Las	Vegas	om	kvelden.		

Las Vegas Bikefest
Neste post på programmet var 
Las	Vegas	Bikefest.		I	enden	av	Sin	
City	i	Fremont	Street,	var	flere	
gater	sperret	av	for	å	huse	bikere	
og	deres	sykler.	Følelsen	av	gamle	
Vegas	omkranset	rallyområdet,	

hvor	lidenskapen	for	mc	og	
entusiasmen	for	motorsykler	
absolutt	var	til	stede.		Stands,	live	
musikk,	mat	og	det	var	mange	
ulike	events.	En	selfie	med	Rick	
Harrison	fra	Pantelånerne	i	Las	
Vegas	ble	det	også.	Dette	var	
det	16.	året	dette	ble	arrangert.	
Det	satte	selvfølgelig	en	
demper	på	festen	at	den	verste	
våpenmassakren	på	amerikansk	
jord	i	moderne	tid	skjedde	bare	
få	dager	før	vi	kom.	58	personer	
ble	drept	og	over	500	såret	

etter	en	skyte-episode	på	en	
musikkfestival	ved	hotellet	vis-a-
vis	der	vi	bodde.	

Cape Coral Bikenight 
Etter	noen	dagers	hvile	var	vi	
klare	for	Cape	Coral	Bikenight.	
Rundt	15	000	personer	deltok	
denne	gangen,	og	deltakerantallet	
har	steget	for	hvert	år.	Bikenight	
arrangeres 4 ganger i året. 
Forskjellen	fra	andre	Bikefester,	
er	at	det	her	var	gratis	å	delta.	

Det	var	haugevis	med	matboder,	
boder	med	mc-klær,	smykker,	
nye	og	brukte	deler.	En	av	
konkurransene	var	et	slowrace,	
der	den	som	brukte	lengst	
tid	til	å	nå	målstreken	vant.	
To	scener	var	satt	opp,	så	det	
musikalske	var	godt	tatt	vare	på.	
Høydepunktet	var	konserten	
med	rockelegenden	Lita	Ford.

Mc og sol
Mc	og	sol	hører	sammen,	
noe	Vidar	Nordmo	fra	Nord	
Norge	har	skjønt.	Vidar	flyttet	
likegodt	til	Florida,	og	driver	i	
dag	Thunder	Hot	Rod’s	i	Cape	
Coral.	Flere	av	våre	mc-venner	
har	kjøpt	seg	hus	i	Cape	Coral,	
og	flykter	ned	flere	ganger	i	året.	
Tom	Bogstad,	som	også	har	hus	
her,	ble	forelsket	på	bikenight,	
og	vil	på	sikt	ha	med	chopperen	
han	kjøpte	hjem.	Spenningen	er	
stor	om	han	får	den	godkjent	i	
Norge.	Dette	er	selvfølgelig	en	
V8	chopper.	
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Første Oktober 2017 reiste jeg og min 
mann Jan Helge fra Old Timers MC 
med venner til USA. Dette for å delta 
på biker bryllup i Graceland Wedding 
Chapel i Las Vegas, Las Vegas BikeFest, 
Cape Coral Bike Night og Daytona Beach 
Biketoberfest. 

Tekst/foto: Anne Grethe Klungervik

Iron Horse Saloon.

Legenden David Allan Coe på 
scenen.

Høy Sigarførig på Herr Knutsen på 
Cape Coral Bikenight.



Nr. 5 - 201714

Daytona Beach 
Biketoberfest 25 år
I	motsetning	til	Dytona	
Bikeweek,	er	dette	treffet	noe	
mindre	og	foretrekkes	av	mange	
amerikanere.	Denne	tiden	på	
året	er	det	fin	temperatur,	og	
treffet	har	en	varighet	fra	torsdag	
til	søndag,	i	stedet	for	en	hel	
uke.	Cirka	125	000	bikere	tok	
turen	i	år.	De	vakre	omgivelsene	
i	Daytona	blir	denne	helga	
forvandlet	til	en	bikerby.	Alle	
butikkene	selger	biker-relaterte	
klær,	hotellene	retter	seg	mot	
bikere	og	ser	rart	på	deg	om	
du	ikke	har	en	sykkel	som	skal	
parkeres.	På	hotellene	ligger	
også	all	opplysning	du	trenger	
for	å	få	vite	hva	som	skjer.	Og	
på	byskiltet	står	det	selvfølgelig	
Welcome	Bikers.	

Main Street
Main	Street	er	
hovedattraksjonen.	Her	kjører	
syklene	opp	og	ned	for	å	se	
og	bli	sett	og	passasjerer	og	
førere	var	utkledd	som	nonner,	
hester,	skjeletter	og	hunder.	Her	
var	kreativiteten	stor.	Det	var	
spektakulære	sykler,	burning,	
samt	mye	naken	hud	i	ulike	

fasonger	og	farger	så	her	var	det	
mye	å	se	på.	På	The	Bank	&	blues	
Club	spilte	Razorbacks,	som	
var	ett	av	trekkplastrene.	Boot	
Hill	saloon	hadde	live	musikk	
både	ute	og	inne,	og	det	var	
ikke	ett	dårlig	band	å	høre.	Det	
var	liv	og	røre	over	alt.	Nytt	i	
år	var	at	brannstasjonen	som	et	
prøveprosjekt	hadde	investert	
i	to	Harley	Davidson	som	var	
tilstede	i	bybildet	og	kunne	rykke	
ut	kjapt.	Hvilken	slange	de	hadde	
tenkt	å	brukte	er	uvisst	for	meg.
Wall of death
Iron	Horse	Saloon	som	har	
flyttet	fra	Main	Street	til	
Ormond Beach måtte også 
besøkes.	Her	var	det	laget	
gangbroer,	trehus	og	seks	barer	i	
westernstil.	Legenden	David	Allan	
Coe	spilte	mens	vi	var	der,	så	
det	var	et	kjempepluss.	The	Wall	
of	Death	var	verd	å	se	på,	men	
de	som	kjører	må	da	bli	veldig	
”hautoiljått”.	Å	kjøre	sykkel	i	høy	
fart	rundt	i	en	tønne	er	nok	ikke	
noe	for	meg.	Vi	fant	en	bar	med	
gyngestoler,	hvor	vi	tok	en	pause	
under et tre. Her var også store 
campingplassområder.	En	dagstur	
hit	er	vel	verdt.

På besøk hos H-D
Bruce	Rossmeyer’s	Harley-
Davidson	måtte	også	besøkes,	
og	den	var	jo	stor	som	en	hel	
landsby.	Rossmeyer	selv	var	
ikke	å	se,	og	det	er	ikke	så	
rart	siden	han	døde	i	en	mc-	
ulykke	på	vei	til	Sturgis	i	2009.	
Her	var	boder,	live	musikk,	
outlet	og	alt	annet	du	kan	
drømme	om	i	Harleyverdenen.	
Spesielt	imponerende	var	en	

spesialbygget	Streetglide	fra	
Strip	Club	Choppers,	som	
skulle	loddes	ut	til	inntekt	for	
brystkreft.	Sheriffen	fra	området	
var	også	på	plass	og	var	veldig	
stolt	som	hadde	fått	en	ny	
Electra	Glide	for	bare	en	uke	
siden.
Alt	i	alt	en	imponerende	tur	med	
mange	opplevelser,	som	absolutt	
fristet	til	gjentakelse.

Brudeparet Antette og Tom.

Konsert med Lita Ford.

Sol, øl og bikere.
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Brannkopset i Daytona hadde 
fått seg to nye H-D, for å kunne 
rykke ut kjapt. Sideveskepynt.

Mye sykler og liv. Fra Daytona Bikeweekend..

Cape Coral Bikenight.

Noen har en ekstra forkjærlighet 
for sculls. Fra Daytona.

Wall of death. H-D dealeren i Daytona.
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I	tillegg	til	godt	med	plass	til	
teltene,	var	det	reist	et	telt	med	
scene	for	bandet	og	stort	treffbål	
i	tilknytning	til	dette.	I	bygningen	
som	var	på	plassen,	var	det	
kjøkken/butikk,	restaurantlokale	
og	toaletter,	i	det	hele	tatt	det	
man	trenger	for	å	kunne	hygge	
seg	et	par	dager.	H-D	Garasjen	
med	hjelpere	er	etter	hvert	en	
dreven	gjeng	treffarrangører,	

så	det	meste	så	ut	til	å	flyte	
greit,	og	det	var	bare	blide	folk	
å	se.	Variert	mat	på	kveldene,	
og	en	velassortert	frokost	var	
tilgjengelig	både	for	morgenfugler	
og	B-mennesker.

Greit treffvær
Det	var	cirka	130	stykker	som	
var	innom	i	løpet	av	helgen,	og	
fredagen	hadde	man	musikk	

fra	Roadrunners	fra	Tromsø,	et	
bikerband	med	godt	driv.	Det	
var	et	noe	ustabilt	vær	i	forkant	
og	under	helgen,	noe	som	
sikkert	hadde	litt	innvirkning	på	
deltagelsen.	Men	ser	man	bort	
fra	et	kraftig	regnskyll	på	et	par	

timer	på	lørdagskvelden,	så	var	
været	greit	for	deltagerne.	

Finnene på plass
Det	var	også	i	år	en	delegasjon	
fra	vårt	nærmeste	naboland,	
Finland.	Selv	om	antallet	finner	

Den 19. utgaven av Run to the Arctic Fun 
(RTTAF) ble avholdt 11.-13. august 2017. 
Nytt av året var treffplassen, som nå var 
et par kilometer fra Nordkjosbotn. De 17 
første treffene ble arrangert på Hatteng, 
i fjor var det på Otern, og i år altså i 
Nordkjosbotn. Det virket som de fleste 
synes dette var en grei treffplass, og det 
er gjort avtaler om at man kan ha flere 
treff her, dermed håper vi man slipper å 
bytte treffplass de nærmeste årene.

Tekst/foto: Steinar Settemsdal

Treffbål hører med, praten går livlig og vitsene sitter løst.

Kalle fra Finland er en av de faste som har 
vært på nesten alle treffene siden. 1999.
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som	finner	veien	til	RTTAF	er	
mindre	enn	det	brukte	å	være	
når	treffet	var	i	juli,	har	det	
stabilisert	seg	på	mellom	10	
og	20	stykker.	Dette	er	stort	
sett	folk	fra	nordlige	delen	av	
Finland.	Tidligere	var	det	gjerne	
50-70	Finner	fra	hele	landet,	som	
benyttet	fellesferien	til	å	besøke	
oss.

Stengte veier
Nytt av året var også at 
treffplassen	var	avskåret	fra	
omverden	3-4	timer	på	lørdag	
ettermiddag,	da	noen	på	
umotoriserte	tohjulinger	med	
ryttere	ikledd	tettsittende	
klesplagg	skulle	passere	området.	
Arctic	Race	of	Norway	fikk	
da	prioritet	på	vegnettet,	men	
heldigvis	åpnet	veiene	i	tide	til	at	
man	rakk	til	Coop’en	før	ølsalget	
stengte.
Takk	til	alle	som	deltok	på	årets	
utgave	av	RTTAF	og	velkommen	
til	det	20.	treffet	til	neste	år.	
Skulle	ikke	forbause	meg	om	
det	skulle	bli	«någet	extra»	for	å	
markere	jubileet.

Original finsk Super Glide fra cirka 1980.

Eki og Tor i passiar.

Jampe trives i nord.

Finsk pensjonist som 
tilbringer somrene på 
sin 1986 Softail.

Kalle og Rolf-Arne diskuterer deler 
erfaringer fra de første treffene.

Ettermiddagsprat i sola.
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Kos rundt bålet hører med.

Daniels Shovelhead.

Lars Åke Sjekker hva som skjer i verden.

Lars-Åkes sliter farter mye etter veiene.

Nye og gamle bekjentskaper pleies ved bålet og over en øl eller to.

Oddgeirs evo-chopper.
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De	hadde	følgende	2018	
modeller	klare	for	testing:	Road	
Glide	Special,	Breakout	114	CUI
Street	Bob	og	Ultra	Limited.	
Den store nyheten i 2018 er at 
Dyna	og	Softail	konstruksjonene	
slik	vi	har	sett	dem	i	mange	år,	
er	borte.	Disse	modellene	er	
erstattet	av	en	ny	serie	sykler,	
som	har	beholdt	Softail-navnet,	
med	en	helt	ny	ramme	som	
har	lite	til	felles	med	den	gamle	
softail-rammen.	Deretter	har	de	
hentet	modellnavn	både	fra	Dyna	
og	Softail-verden.	Noen	modeller	
har	faktisk	forsvunnet	helt.	Den	
nye	Milwaukee	Eight	motoren	
er	nå	å	finne	i	alle	Big	Twins,	ikke	
bare	i	Touring-modellene.

Forbedring
Den	nye	”Softailramma”	er	

uten	tvil	en	forbedring	på	de	
fleste	områdene	i	forhold	til	
den	gamle.	Bedre	markfrigang,	
bedre	nedleggsvinkel	og	den	
er	stivere	og	har	bedre	fjæring.	
Noe	jeg	merket	ganske	tydelig	
allerede	tidlig	på	prøveturene.	
Men	jeg	synes	uten	tvil	at	den	
gamle	rammen	har	finere	linjer	
og	tar	bedre	vare	på	tradisjonene	
fra	50-tallet,	som	var	den	
opprinnelige	tanken	med	Softail-
ramma	da	den	kom	i	1984.	Den	
nye	konstruksjonen	er	mer	en	
hybrid,	en	mellomting	mellom	
Dyna	og	Softail.	Egenskapene	er	
uten	tvil	tett	på	ytelsene	som	
Dyna	kunne	skilte	med,	med	
noen	små	forbedringer,	og	så	har	
man	laget	en	baksving	som	skal	
minne	om	Softail.	Den	kunne	
etter	mitt	skjønn	like	gjerne	hatt	

en	konvensjonell	baksving	alá	
Dyna,	uten	at	det	hadde	ødelagt	
veldig	mye.

Økonomi
Jeg	tror	dette	”grepet”	har	
mer	med	økonomi	å	gjøre,	
enn	noen	andre	visjoner.	Nå	
har	man	redusert	antallet	
produksjonslinjer	på	Big	Twin	fra	
tre	(Touring,	Dyna	og	Softail),	til	
to	(Dyna	er	borte).	Softail	har	
solgt	bedre	enn	Dyna-modellene,	
derfor	drar	de	med	seg	dette	
navnet.	Dette	kommer	nok	til	
å	synes	som	positive	tall	på	
utgiftssiden	for	The	Company.	
Så	gjenstår	det	å	se	om	dette	

var	det	riktige	å	gjøre	for	å	
møte	konkurransen.	For	egen	
del	kjenner	jeg	at	det	ikke	har	
økt	sjansen	særlig	for	at	jeg	skal	
kjøpe	meg	en	ny	Dyna/Softail,	
men	man	er	vel	bare	blitt	en	
gammel	særing.	Ser	man	bort	fra	
denne	ganske	store	endringen	
for	de	modellene	det	gjelder,	og	
det	faktum	at	det	kommer	noen	
115-års	jubileumsmodeller,	så	er	
det	vel	ikke	de	store	nyhetene	på	
resten	av	modell-repertoaret.	

Testkjøringen
Først	ut	var	Street	Bob.	Faktisk	
synes	jeg	dette	er	en	av	de	
mest	vellykkede	designmessig	av	

Lørdag 23.september hadde Harley-
forhandlerne over hele landet 
Open House, med prøvekjøring av 
2018-modeller og mye annen moro. Dette 
kunne man jo ikke gå glipp av, så da ble 
veien lagt til Tromsø Motor, som er min 
lokale pusher.
 
Tekst/foto: Steinar Settemsdal

Open House på Tromsø motor.

Softail Breakout.
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syklene	med	den	nye	rammen.	
Ny	design	på	tanken	og	en	
halvhøy	apehanger	passet	fint	
til	min	sittestilling.	Siden	jeg	er	
drøyt	190	cm	høy,	kunne	jeg	
tenkt	meg	fothvilerne	lengre	
fremme,	men	man	trives	lett	på	
denne	sykkelen.	Den	er	veldig	
lettkjørt,	den	nye	Milwaukee-
Eight	motoren	på	107	CUI	drar	
uanstrengt	i	hele	registeret.	Den	
nye	rammen	tar	ujevnheter	på	
en	flott	måte,	og	virker	veldig	
stabil	i	svinger,	selv	der	det	er	
ujevnheter.	Ved	oppbremsing	
oppstår	det	heller	ingen	
overraskelser.	Man	sitter	en	aning	
høyere	enn	man	er	vant	til	fra	de	
gamle	rammene.	Dette	skyldes	
nok	at	man	har	måtte	ta	litt	
plass	til	støtdemperen	som	ligger	
under setet. Instrumenteringen 

er	minimalistisk,	men	har	alle	
nødvendige	funksjoner.	Man	
velger	selv	hva	man	vil	ta	frem	
med	en	liten	trykknapp	på	styret.	
Led-lyset	gir	god	sikt	i	mørket	
og	til	og	med	et	USB-ladepunkt	
har	man	funnet	plass	til.	Det	er	
ny	teknologi	i	fremgaffelen	også,	
som	bidrar	til	en	veldig	behagelig	
reise.	Det	er	også	muligheter	
til	enkelt	å	justere	fjæringen	på	
monodemperen	under	setet,	
noe	som	er	fint	om	man	skal	ha	
passasjer/bagasje	i	ny	og	ne.
 
Electra Glide Ultra 
Limited
Nestemann	ut	var	Ultra	Limited	
for	anledningen	uten	toppkoffert.	
Her	har	det	ikke	vært	de	store	
endringene	fra	2017,	denne	er	
fortsatt	”King	of	the	Highway”.	

Den har det meste av utstyr på 
plass,	det	er	nesten	for	mye	til	
å	nevne.	Etter	hvert	har	Harley-
Davidson	kommet	godt	ajour	
også	på	infotainment-siden.	Man	
kan	enkelt	koble	til	telefoner	
og	nettbrett	om	man	vil	nyte	
musikk	fra	favorittsamlingen	sin	
underveis.	107	CUI	motoren	
drar	flott,	også	på	denne	tunge	
sykkelen.	Tidligere	har	man	stort	
sett	tydd	til	Stage	I/II	trimming	
når	man	har	kjøpt	ny	Ultra,	for	
å	få	det	lille	ekstra	som	er	kjekt	
å	ha	ved	forbikjøringer	og	full	
oppakking.	Behovet	for	å	gjøre	
dette	er	definitivt	blitt	mindre,	
siden	det	er	krefter	i	massevis	
allerede	som	standard.	Utover	
2000-tallet,	har	det	vært	flere	
viktige	oppgraderinger	på	ramma	
og	gaffel,	med	resultatet	at	

sykkelen	nå	oppleves	som	veldig	
stabil	og	stiv	i	alle	situasjoner	
som	jeg	prøvde	den	i.	Jeg	har	selv	
hatt	Ultra	siden	2000,	og	det	er	
definitivt	fortsatt	favoritten.	Den	
er	enkel	å	pakke	på,	og	du	kan	
kjøre	i	en	liten	evighet	før	du	
trenger	en	hvil.

Road Glide
Road	Glide	har	i	utgangspunkt	
samme	grunnkonstruksjon	som	
Ultra,	og	mye	av	det	samme	
gjelder	for	denne	modellen,	som	
for	Ultra.	Den	store	forskjellen	
er	kåpekonstruksjonen.	Road	
Glide	var	i	mange	år	en	
modell	som	nesten	ikke	ble	
solgt	i	Norge,	den	ble	ansett	
for	å	være	direkte	stygg.	Men	
designavdelingen	i	Milwaukee	har	
gjort	underverker	de	siste	årene,	

Street Bob. Breakout 114 Cui.

Road Glide Special.
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og	resultatet	er	blitt	en	attraktiv	
modell	for	mange.	Personlig	så	
sliter	jeg	litt	med	at	kåpa	mister	
litt	av	effekten,	da	den	komme	
veldig	langt	frem,	og	det	er	
også	uvant	at	kåpa	ikke	følger	
med	gaffelen	når	man	svinger.	
(Rammemontert	kåpe.)	Den	som	
ble	testet	denne	dagen	hadde	
heller	ikke	toppkoffert	eller	
nedre	kåpe,	noe	jeg	nok	ville	hatt	
på	en	touring.		Men	sykkelen	er	
stabil	og	fin,	det	er	godt	skyv	i	
107	CUI	motoren	og	det	meste	
av	tenkelig	og	utenkelig	finnes	på	
utstyrsfronten.

Breakout
Siste	modell	på	programmet	
denne	dagen,	var	Softail	Breakout	
med	114	CUI	motor.	Kan	også	
fås	med	107	CUI.	Men	skal	du	ha	
en	Breakout,	er	det	ingen	tvil.	Velg	
114	CUI.	Det	var	en	betydelig	

forskjell	på	disse	to	motorene.	
114	CUI	våknet	ordentlig	til	
liv	når	man	passerte	2-2500	
omdreininger,	og	det	ble	riktig	
artig	å	være	med.	Tror	ikke	jeg	
har	kjørt	noen	standard	Harleyer	
som	har	vært	i	nærheten	av	et	
slikt	trykk.	Det	er	foretatt	en	
del	visuelle	oppdateringer	på	
denne,	i	tillegg	ramme	og	gaffel	
(Se	kommentarer	på	Street	Bob).	
Blant	annet	en	ny	frontlykt	uten	
tradisjonelt	lyktehus.	Personlig	
synes	jeg	ikke	noe	om	den,	men	
her	vil	nok	meningene	være	
delte.	De	åpne	modellene	har	
nå	også	fått	en	radiator	som	
synes.	På	Breakout	står	den	
plassert	mellom	rammerørene	
fremme.	Selv	om	man	har	gjort	
en	bra	jobb	for	at	den	ikke	skal	
være	særlig	synlig,	legger	man	
merke	til	den,	og	det	er	slanger	
i	tilknytning	til	dette	som	også	

synes.	Jeg	likte	de	framflytta	
fothvilerne,	men	kunne	heller	
ha	tenkt	meg	Street	Bobens	
halvhøye	apehanger,	i	stedet	
for	dragbar-styret	som	sitter	
på.	Det	som	sitter	igjen	etter	
denne	prøveturen,	er	uten	tvil	
inntrykket	av	motoren.	Den	var	
skikkelig	gøy.

Comfort before beauty
Skal	man	prøve	seg	med	
en	kort	oppsummering	av	
inntrykkene,	må	det	meste	bli	
refleksjonene	rundt	den	nye	
rammekonstruksjonen.	Det	
virker	som	en	konstruksjon	
som	uten	tvil	kan	leve	opp	til	
forventningene	til	en	moderne	
sykkel,	men	det	har	etter	
min mening gått ut over de 
klassiske	50-talslinjene	til	den	
gamle	Softail-konstruksjonen.	
Endringen	i	setehøyde	fra	den	

gamle	ramma	er	på	papiret,	
ikke	mer	enn	cirka	1	cm,	men	
det	føles	som	mer.	Mulig	setet	
ikke	er	like	mye	polstret	som	
på	tidligere	modeller.	Det	gir	i	
alle	fall	en	mer	markant	følelse	
av	å	sitte	”på”	sykkelen	,	og	ikke	
”i”	sykkelen,	om	dere	forstår	
hva	jeg	mener.	Ser	man	bort	
fra	det	rent	estetiske,	hvor	
meningene	skal	være	delte,	så	
er	det	ikke	tvil	om	at	man	har	
tatt	frem	konstruksjon	som	
innfrir	på	ytelser	og	komfort.	Og	
valgmulighetene	på	motorsiden,	
gjør	at	man	i	større	grad	kan	
justere	gøy-faktoren	enn	
tidligere.	Da	gjenstår	det	bare	å	
ønske	godt	salg	til	de	som	er	i	
den	bransjen.

2018 Street Bob.

Electra Glide Ultra Limited uten toppkoffert. Jens prøver å styre kjøpepresset.



Det	var	nå	tredje	gangen	jeg	
besøkte	dette	treffet	i	Hellas.	
Første	gang	var	sommeren	2013,	
da	var	det	på	en	plass	som	het	
Asprovalta	som	liger	i	Kavala	i	
Hellas.	Den	gangen	var	treffet	
noe	mindre	og	het	Bike	and	
Beachparty.	Gjennom	årene	har	
treffet	bare	vokst	og	blitt	til	et	
større	og	bedre	organisert	mc-
treff.	Grunnen	til	at	jeg	reiste	
dit	den	første	gangen,	var	at	
jeg	traff	et	av	medlemmene	i	
Macedonian Warriors MCC på 
Griserally	hos	Hydra	MC.		Det	
ble	til	at	Giorgos,	som	han	heter	
og	jeg	pratet	en	del	sammen	i	
løpet	av	helga.	Dermed	fikk	jeg	
en	invitasjon	til	å	besøke	treffet	
deres	i	Hellas.	Dette	passet	bra,	
siden	jeg	var	på	ferie	i	Hellas	på	
den	tida	treffet	ble	arrangert.	Da	

avtalte	jeg	med	min	svoger	før	
jeg	reiste	til	Korfu	at	vi	skulle	
på en tidagers tur på mc rundt 
omkring	i	Hellas	på	fastlandet,	
og	vi	la	inn	dette	treffet	som	et	
stopp på turen. 

Båt til fastlandet
Siden	det	passet	bra	med	datoen	
også	denne	gangen,	benyttet	jeg	
sjansen	til	å	besøke	de	igjen.	Og	
min	svoger	ville	gjerne	være	med	
også	denne	gangen.	Jeg	er	så	
heldig	å	få	låne	hans gamle	Softail	
Heritage	når	jeg	er	der	nede,	
noe	som	passer	meg	utmerket.	
Vi	pakket	på	syklene	dagen	i	
forveien,	for	å	være	klare	til	og	
reise	fredag	14.	Juli,	som	var	
dagen	treffet	startet.	Vi	reiste	
fra	Korfu	cirka	klokka	10	om	
morgenen,	siden	vi	må	ta	båt	

over	til	fastlandet.	Båtturen	tar	
2-2,5	timer,	avhengig	av	hvilken	
båt	vi	rakk.	Men	det	gikk	greit,	
og	vi	rakk	den	raskeste	båten	
som	går	fra	Korfu	til	Igoumenitsa,	
som	er	fastlandet	i	Hellas.	Derfra	
gikk	turen	over	Nea	Karvali,	en	
tur	som	går	på	6	timers	effektiv	
kjøring,	da	det	går	raskt	på	
motorveiene	i	Hellas,	og	de	er	
supergode	å	kjøre	på.

God stemning
I	sekstida	var	vi	framme	på	
treffplassen,	Camping	Alexandros	

og	vi	sjekket	inn	på	treffet	
til	normal	tid,	før	det	hadde	
kommet	alt	for	mye	folk.	Vi	fant	
oss	noen	gode	teltplasser	oppe	
på	en	liten	høyde,	og	gikk	så	ned	
i	baren	på	campingen	for	å	få	
noe	og	leske	strupen	med.	Der	
var	stemningen	god	og	folket	
var	godt	i	gang.	Da	vi	hadde	fått	
hver	vår	øl,	gikk	vi	for	å	hilse	på	
de	som	alt	satt	i	baren.	Utover	
kvelden	kom	det	flere	deltagere,	
men	mange	holdt	seg	for	seg	selv	
på	campen	tidlig	på	kvelden	for	å	
grille,	drikke	øl	og	kose	seg.

Mens jeg var på ferie på Korfu i Hellas 
i juli, skulle Macedonian Warriors MCC 
Hellas holde sin 8th Bikers Weekend og 
14th anniversary party. Min svoger og jeg 
hadde snakka om å ta turen dit denne 
sommeren, og det gjorde vi.

Tekst/foto: Georg Tselentis

Gresk bygg.

Undertegnede til venstre, sammen med Sotiris fra Hellas.
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Våt natt
På	fredag	kveld	rocket	bandet	
på	scenen	ganske	greit,	men	
det	tok	ikke	helt	av.	”Can’t	
Remember	Shit”	var	navnet	
på	bandet	og	i	pausene	var	
det	en	DJ,	kalt	Lava,	som	holdt	
rockefoten	i	gang.	Vi	var	sosiale	
ute	på	selve	treffplassen,	som	er	
en	diger	fotball-arena	og	som	
funker	ypperlig	til	sitt	bruk.	Ut	
på	kvelden	begynte	det	å	regne,	
så	jeg	tok	tidlig	kveld,	for	å	være	
opplagt	til	neste	dag.	Men	jeg	
hadde	glemt	at	når	det	først	
begynner	å	regne	i	Hellas,	åpner	
himmelen	seg	og	leverer	ett	
skybrudd	uten	sidestykke.	Jeg	
våknet	midt	på	natta	av	at	det	
hadde	begynt	å	komme	vann	inn	
i	teltet	mitt.	Rimelig	frustrert	
krabbet	jeg	ut	og	gikk	ned	til	
restauranten	på	campen,	slik	at	
jeg	kunne	sitte	under	tak	til	det	
verste hadde gitt seg.

Privat basseng
Halv	fem	om	morgenen	begynte	
og	roe	seg	ned,	så	da	tusla	jeg	

bort	til	teltet	mitt	for	og	sjekke	
tilstanden.	Teltet	har	plastgulv	
som	går	cirka	30	cm	opp	i	telt	
duken	og	opp	dit	var	det	fylt	
opp	som	et	privat	basseng.	Alle	
tingene	mine	fløt	rundt	inni	der.	
Det	var	bare	å	få	dratt	alt	ut	og	
tømme	teltet	mitt	for	vann.	Ikke	
gøy.
Men	jeg	fikk	da	noen	timer	på	
øyet	likevel.	Litt	utpå	morgenen,	
når	sola	dukket	opp	igjen	og	
jeg	fikk	tørket	opp	tingene	og	
teltet	mitt	igjen,	var	det	mange	
som	flira	godt	og	lurte	på	om	jeg	
hadde hatt det vått på natta.

Bra party
Etter ett par timer med god 
varm	gresk	sol,	var	alt	tørt	og	
regnet	glemt.	Utover	lørdagen	
kom	det	enda	flere	klubber	og	
venner av Macedonian Warriors 
MCC	fra	inn	og	utland.	I	løpet	
av	hele	helgen	var	det	rundt	
2500	betalende	innom	treffet.	
Lørdagskvelden	var	det	igjen	
klart	for	fest	og	bra	musikk.	
De	hadde	fått	ett	knallbra	

internasjonalt	metal	band,	som	
heter	”Crossfire”	til	å	spille,	de	
var	helgas	hovedband.	Dette	
bandet	dro	opp	stemningen	
fantastisk	bra	og	det	var	bra	
partystemning	ute	på	treffplassen.	
Jeg	koste	meg	maks	med	å	skåle	
med	gamle	bekjente	fra	Hellas	
og	ble	også	kjent	med	mange	nye	
mennesker.

Camping	Alexandros	Nea	Karvali,	
ligger	cirka	45	minutters	kjøring	
nord	for	Kavala,	som	ligger	ved	
kysten	nord	i	Hellas.	Jeg	anbefaler	
alle	som	er	i	Hellas	på	ferie	med	
eller	uten	motorsykkel	midt	i	
juli	og	ta	seg	en	tur	på	dette	
treffet.	Det	er	stort,	men	veldig	
oversiktlig	og	med	hyggelige	folk	
og	høy	party	faktor.	

Teltplassen.

Mat og drikke på treffet fikk man kjøpt i restauranten på campingen.

Scenen.

Mitt private basseng til venstre, til høyre min svoger Angelo.
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Mr. Moore startet sin 
motorsykkelkarriere	allerede	
som	femtenåring.	Da	hadde	han	
en	125	ccm	Suzuki	med	forlenget	
forgaffel.	Tidlig	på	åttitallet	kjørte	
han	Royal	Enfield.	Hans	første	
Harley	var	en	Shovelhead	med	
femtitalls-stuk,	som	han	kjøpte	
i	1988.	Det	var	hans	”åkhoj”,	og	
det var også på den tiden han 
begynte	å	bygge	for	andre.	Mange	
importerte	sykler	fra	USA	på	
denne	tiden,	og	de	ville	ha	hjelp	
til	å	bygge.

Lavkonjunktur
Mika	har	jobbet	på	papirfabrikk	i	
ti	år,	han	har	drevet	som	sveiser	
og	metallarbeider	og	jobbet	
med	hydrauliske	maskiner.	
På	slutten	av	nittitallet	kom	
lavkonjunkturen	til	Finland	og	
også	til	Tammerfors.	Verkstedet	
han	jobba	på	ble	nedlagt,	og	Mika	
ble	arbeidsløs.	I	Sverige	derimot	
var	det	litt	bedre	tider,	og	siden	
Mika	hadde	gjort	seg	bemerket	
med	sine	sykkelbygg,	blant	annet	
på	Custom	Bike	Show,	ble	han	
tilbudt	jobb	hos	UCC,	et	firma	

som	bygger	customsykler	i	
Stockholm.	

Eget firma
Etter	ett	år	på	UCC,	startet	
Mika	sitt	eget	firma,	som	fikk	
navnet	Mr.	Moore	Custom	Craft.	
Verkstedet	hans	lå	i	Sollentuna	i	
Stockholm,	og	der	holdt	han	det	
gående	med	sykkelbygging	i	fire	
år.	Han	bygde	sykler	for	andre,	
og	også	en	del	egne	bygg,	som	
fikk	mye	oppmerksomhet.	Mika	
og	familien	trivdes	i	Sverige,	og	
de	hadde	fått	mange	nye	venner.	
Men	likevel	ble	savnet	etter	
familie	og	venner	i	Finland	såpass	
stort	at	de	begynte	å	tenke	på	å	
flytte	hjemover	igjen.	

Tilbake til Finland
Dermed	begynte	han	med	
verksted	og	butikk	for	
aftermarkedsdeler	i	Tammerfors.	
De	hadde	mange	H-D	kunder	og	
etter	hvert	ble	verksteddriften	
utvidet	til	butikk	og	service	shop	
for	H-D.	I	2013	fikk	han	tilbud	
om	å	bli	offisiell	H-D	dealer,	og	
sånn	ble	det.	I	Sverige	jobba	han	

Det er kanskje ikke så vanlig at en 
som har drevet som profesjonell 
sykkelbygger, begynner som H-D dealer. 
Men dette er altså tilfellet med Mika 
”Mr. Moore” Nieminen, som driver som 
offisiell Harley-Davidson dealer utenfor 
Tammerfors i Finland.

Tekst/foto: Elin Bakk

Dette er seriøse eksospotter.

Mr. Moores emblemer pryder 
butikk og verksted.

Et annet av Mr. Moore 
bygg har fått plass midt 
i butikken.



alltid	alene,	men	da	de	begynte	
som	dealere,	fikk	han	også	kona	
Sarita	med	på	laget.	Hun	hadde	jo	
vært	med	i	dette	gamet	i	mange	
år,	og	hadde	mye	kunnskap,	så	
dermed	ble	hun	dele-eksperten	
i	firmaet.

Bygde på
Da	de	ble	offisiell	dealer,	de	
er	for	øvrig	den	3.	største	
dealeren	i	Finland,	bygde	de	på	
lokalene,	og	det	som	før	var	
det	gamle	verkstedet	er	nå	blitt	
bruktsykkelavdeling.	Så	alt	som	
nå	er	verksted,	er	helt	nytt.	Det	
nye	verkstedet	var	ikke	helt	
ferdig	da	vi	var	på	besøk,	men	
Mr.	Moore	stresser	ikke.	Han	
eier	faktisk	bygningen	selv,	og	har	
dermed	ingen	dyre	banklån	som	
må	forsvares.	Det	er	heller	ikke	
noe	mas	fra	H-D	sin	side,	og	de	
samarbeider	bra.	

Ekte Lazy Boys
De	importerer	heller	ikke	sykler,	
de	brukte	syklene	de	selger	er	
innbyttesykler	fra	kunder	som	
har	kjøpt	ny.	Det	er	ikke	så	
mange	i	Finland	som	tør	dette,	på	
grunn	av	økonomien.	
-	Vi	er	nok	ikke	typiske	
forretningsfolk,	og	vi	har	heller	
ikke	noe	press	på	oss	om	å	selge	
et	visst	antall	sykler.	Vi	selger	
det	vi	kan,	og	henger	oss	ikke	på	
pengekjøret.	Lokalene	er	betalt,	
så	da	er	det	ikke	noe	pes,	sier	
han	og	smiler.	
De	selger	rundt	40	nye	sykler	
i	året,	og	er	fornøyd	med	det.	
Dette	er	jo	de	egentlige	Lazy	
Boys,	tenker	vi.	

De	er	seks	som	jobber	her.	Mika	
selv,	kona	Sarita,	en	selger	og	tre	
på	verkstedet,	som	består	av	to	
mekanikere	og	en	lærling.

I eget tempo
Byggingen	av	lokalene	har	han	
gjort	selv,	ved	hjelp	av	en	snekker.	
Og	han	har	forklart	Harley-
Davidson	at	dette	gjør	han	i	sitt	
eget	tempo.	I	ti	år	har	de	jobbet	
med	lokalene,	og	for	oss	ser	det	
ut	til	at	de	nå	begynner	å	komme	
i	mål.	Butikken	er	stilig	og	flott	
innredet,	og	de	har	et	godt	
vareutvalg.	Og	på	verkstedet	og	
delelageret	er	det	god	plass	og	
meget	ryddig.	Finland	har	nå	bare	
fire	offisielle	dealere,	mot	åtte	
før.	De	andre	tre	ligger	i	Åbo,	
som	er	160km	unna,	Seinajokki	
som	også	er	160km	unna	og	den	
siste	ligger	ca.	50mil	lenger	nord	i	
Oulo,	Lappland.

Står fritt
Noe	annet	vi	legger	merke	til,	
er	at	i	Butikken	er	det	dekorert	
med	Mr.	Moore	sine	egne	farger,	
ikke	de	sedvanlige	orange	og	
svarte	fargene	som	alle	dealere	
må	ha.	Men	det	er	nok	sånn	at	
er	man	en	berømt	sykkelbygger,	
står	man	litt	friere	enn	andre.	
Mr.	Moore	var	faktisk	den	
første	utlendingen	som	vant	i	
Custom	Bike	Show,	og	han	har	
også vunnet mange priser rundt 
om	i	verden	med	sine	sykler.	
Han var også med på MCM sitt 
prosjektbygg	«Viridian»	i	2003-	
2004,	sammen	med	Inge	P-C	og	
Martin	Lang.	De	bygde	en	klassisk	
langgaffel	på	skandinavisk	måte,	et	

bygg	som	har	fått	mange	priser	
verden	over.	Denne	sykkelen	
kom	forøvrig	på	6.	plass	i	VM	i	
sykkelbygging	i	Las	Vegas	i	2005.

Glowing Dolphin
-	Jeg	synes	det	er	positivt	med	
unge	gutter	som	bygger	sykler	i	
sin	egen	stil.
Selv	kunne	han	aldri	bygd	
noe	annet	enn	langgafler.	
En	av	syklene	som	han	fikk	
mange	priser	for	er	en	rosa	
pannechopper,	med	40	”	over	
og	springergaffel,	som	han	bygde	
i	2000,	som	har	fått	navnet	The	
Glowing	Dolphin.	Enda	den	
dag	i	dag	får	han	mailer	med	
spørsmål	om	denne	sykkelen	
av	folk	som	har	funnet	bilder	av	
den	på	nettet.	Det	er	byggere	
som	vil	vite	mål	på	gaffel,	rake	
og	trekantmål.	Denne	sykkelen	
står	selvfølgelig	i	butikken,	og	han	
kjører	en	tur	på	den	hvert	år.	Og	

en	ting	kan	han	si	sikkert,	den	blir	
aldri	solgt.

Ære og berømmelse
Andre	steder	han	har	fått	ære	
og	berømmelse	for	sine	bygg	er	
blant	annet	i	Oakland	Roadster	
Show,	i	Sacramento,	i	Italia	og	på	
mange	bikeshow	rundt	i	Europa.
-	Det	var	veldig	gøy	å	være	med	
på,	og	jeg	har	mange	minner	fra	
den	tiden,	forteller	han.
-	Fra	2003	og	utover	ble	syklene	
veldig	spesielle	og	skal	man	følge	
trenden,	går	syklene	fort	av	
moten,	fortsetter	han.
Men	å	reise	slik	koster	mye	
penger	og	tar	mye	tid.	Nå	vil	han	
konsentrere	seg	om	å	få	ferdig	
butikken,	og	når	det	er	gjort	
satser	han	på	å	få	ferdig	noen	
prosjekter	han	har	på	gang.	For	
det	går	nemlig	ikke	om	man	skal	
drive	med	alt	på	en	gang.	
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Mike og Sarika foran sitt 
livsverk.

Om shoppinga blir for hard 
er det avslappingsmuligheter 

i butikken.

Stort verksted.
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Kunder skal betjenes.

Delelageret.Staslig pynt i kaffekroken.

Lekkert.
Mr. Moores omtalte lange 
pannechopper.

Bruktavdelinga.

Avdelinga for nye sykler.

Døra inn til det aller helligste.

Prosjekt.Det er god plass og meget smakfullt i butikken.
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Året	etter	ble	Grue	MC-klubb	
startet og de har hatt ansvaret 
for	arrangementet	siden.	I	
begynnelsen	foregikk	dette	helga	
før	Mjøsa	Rundt,	men	på	grunn	
av	været	så	tidlig,	blir	det	nå	
arrangert	første	helga	etter	1.	
mai.	Da	er	været	gjerne	litt	mer	
stabilt.	Før	de	starter	på	turen,	
samles	alle	på	Refset	skole	i	
Kirkenær,	der	det	er	god	plass	til	
samling	av	alle	deltakerne	før	de	
skal	kjøre.	

Bra deltakelse
Årets	Hukusjøen	Rundt	
foregikk	i	strålende	vær	og	fin	
temperatur.	Gjennom	årene	har	
deltakelsen	bare	økt	på,	og	på	
det	meste	har	det	vært	over	
200	sykler	med.	I	år	var	det	
cirka	150	sykler	som	deltok,	og	

det	er	det	deltakerantallet	det	
har	stabilisert	seg	på	de	siste	
årene.	Siden	deltakerantallet	
er	blitt	såpass	stort,	måtte	de	
utvide	runden	til	å	gå	via	Våler	
og	Gjesåssjøen,	ellers	hadde	de	
første	vært	ferdig	med	runden	
før	de	siste	hadde	startet.	Selve	
runden	er	nå	på	85	km,	men	de	
har	beholdt	det	opprinnelige	
navnet	Hukusjøen	Rundt.	

Sosialt samvær
I	Våler	sentrum	har	de	et	stopp,	
for	en	pause	og	litt	prat.	Tilbake	
i	Kirkenær	samles	de	igjen	på	
Refset	skole,	og	der	er	det	mat	
og	drikke	og	sosialt	samvær.	De	
som	vil,	treffes	på	klubbhuset	til	
Grue	MC	for	en	fest	på	kvelden,	
men	de	fleste	kjører	hver	til	sitt	
etterpå.

-	Det	er	alle	slags	sykler	og	
folk	i	alle	aldre	som	deltar	på	
Hukusjøen	rundt,	forteller	Ketil	
Skarpnord,	som	er	primus	motor	
for	arrangementet.		

Stort aldersspenn
Eldste	deltaker	er	Olea	
Sagberg	på	89	år.	Hun	satt	på	
med	barnebarnet	sitt	Monica	
Holtet	første	gang	på	runden	
for	tre	år	siden.	Det	resulterte	
i	omtale	i	lokalavisa,	og	ga	

tydeligvis	mersmak.	For	dama	
har	vært	med	to	ganger	siden.	
Hun	har	erfaring	som	mc-
rype,	siden	motorsykkelen	var	
hennes og mannens eneste 
fremkomstmiddel	på	femtitallet.	
Det	er	også	en	del	unge	
motorsyklister	på	lettsykler	som	
deltar.
-		Det	viktigste	for	oss	er	at	folk	
koser	seg,	og	felleskapet	vi	har	
sammen	på	turen,	sier	Skarpnord.

Hukusjøen Rundt kom i gang i 1995 da 
en gjeng motorsyklister fra Kirkenær og 
omegn ville kjøre en tur i nærområdet, 
som ei oppvarming før Mjøsa Rundt.

Tekst: Elin Bakk
Foto: Thomas Messel

Deltakerantallet har stabilisert 
seg på 250 sykler.

Mange sykkelmerker er representert.
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Olea Sagberg på 89 
år har sansen for 
å være mc-rype og 
har vært med på 
Hukusjøen rundt i 
to år.Her sammen 
med Hilmar fra 
Doozer MC.

Grue mc-klubb har tydeligvis en 
god dialig med væregudene.

Enda en fin Servicar.

Servicaren til Marthe.

Oppmøte og finale for turen er på Refset Skole.

Ved Refset skole fikk man kjøpe 
mat og drikke etter turen.
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Planen	var	at	jeg	skulle	få	
sitte	på	i	følgebilen,	og	kjøre	
ekstrasykkelen	noen	dager,	noe	
jeg	syntes	var	en	helt	grei	deal.	
Jeg	har	aldri	vært	i	statene	før,	
og	gledet	meg	vilt.	Om	jeg	måtte	
oppleve	turen	fra	et	bilsete,	
var	jeg	fremdeles	i	skyene.	Av	
papirene	jeg	mottok	kunne	
jeg	se	at	vi	var	16	stykker	på	
turen.	André	Stefan	Patay	var	
Hovedguide,	kjæresten	hans	
Anne	Lise	Forodden	fra	Oslo	var	
også	med	og	hjelpeguide	var	Jarle	
Eek	fra	Bergen.	Detlakerne	på	
turen	var	tre	finner,	tre	svensker,	
og	resten	nordmenn.	En	riktig	så	
god	gjeng	ble	vi	etter	hvert,	og	
det	var	ingenting	å	si	på	humøret.

Fant turdeltakere
Flyreisa	gikk	via	Frankfurt	til	Los	
Angeles,	og	tok	cirka	14	timer.	
Men	med	to-etasjers	Airbus		

A380,	800,	ble	reisen	helt	ok.	
Jeg	var	litt	urolig	for	hvordan	
min	til	tider	kranglete	kropp	
taklet	å	sitte	stille	så	lenge,	men	
det	gikk	helt	fint.	Mat,	drikke	
og	film	gjorde	turen	absolutt	
overkommelig	og	jammen	fikk	
jeg	ikke	sovet	litt	også.	
Allerede	på	Frankfurt	Lufthavn	
traff	jeg	tre	av	de	andre	
deltakerne.	Per,	fra	Skåne	ble	
spottet ut av crowden på grunn 
av	skjegget,	som	minte	om	slikt	
Harleykjørere	bruker	å	ha.	At	
Per	hjemme	i	Skåne	kjører	BMW	
er	en	helt	annen	historie.	I	USA	
skulle	han	kjøre	Electra	Glide,	og	
kona	Petra	skulle	sitte	bakpå.	Her	
traff	jeg	også	Bjørn	fra	Stjørdal,	
turens	eldste	deltaker,	han	fylte	
73 år på turen.

Venice Beach
Fremme	i	Los	Angeles	ble	vi	

møtt	av	herlig	temperatur,	og	
etter	milevis	med	meget	så	
effektive	køer	for	passkontroll	
og	innreise,	var	vi	omsider	
ute	på	gata,	og	fant	raskt	
shuttlebussen	som	skulle	ta	oss	
til	hotellet.	På	hotellet	ble	vi	
møtt	av	ei	blid	Anne	Lise	som	
delte	ut	romnøkler	og	ønsket	
oss	velkommen.	Senere	ble	det	
middag	rett	borti	gata,	og	vi	
satt	litt	ute	i	hagen	på	hotellet	
før	det	ble	kvelden.	Dagen	
etter	startet	med	frokost	og	
informasjonsmøte	på	hotellet,	
deretter	ble	vi	skysset	med	
minibuss	til	Bartels’	Harley-
Davidson.	Her	hadde	de	et	bra	
vareutvalg,	og	et	par	nye	kjøresko	
ble	med	meg	derfra,	samt	noen	

nye	dealer-t-skjorter.	Etterpå	
ruslet	vi	på	Venice	Beach,	der	det	
var	mye	rart	å	se,	og	det	ble	også	
tid	til	et	bad	i	Stillehavet.	Dagens	
lunsj	ble	inntatt	på	Bubba	Gump	
på	Santa	Monica	pir.	Det	er	også	
her	Route	66	slutter.	Neste	post	
på programmet denne dagen var 
å	dra	opp	til	Eagleriders	og	hente	
ut	leiesyklene.	

Gledelig overraskelse
Da	deltakerne	hadde	fått	
syklene	sine,	og	papirer	og	
dokumentasjon	var	sjekket	og	
godkjent,	kjørte	de	leiesyklene	
sine	til	hotellet,	så	alt	skulle	være	
klart	til	start	neste	morgen.	Og	
jeg	fikk	greie	på	at	i	stedet	for	
å	sitte	i	følgebil,	skulle	turen	

På flere mc-messer og motorshow har jeg 
fleipet med André og gutta i Joy Rides, 
da de som regel har hatt stand ved siden 
av oss, at de måtte fikse en mc-tur til 
USA, så Harley News kunne formidle 
opplevelsen av en slik tur til leserne. Men 
da en mail lå i innboksen min fra Joy Rides 
om at jeg skulle reise til USA om tjue 
dager, ble jeg ganske overraska og veldig 
glad.

Tekst/foto: Elin Bakk

En liten ny venn i Grand Canyon.

Typisk amerikansk mat, ikke så 
sunt kanskje, men veldig godt.

På vei inn i Monument Walley.
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oppleves	fra	et	motorsykkelsete	
på samme måte som de andre 
deltakerne.	Jeg	var	overlykkelig.	
Joy	Rides	sin	ekstrasykkel,	
som	vanligvis	står	i	hengeren	
på	følgebilen,	skulle	være	mitt	
fremkomstmiddel	på	turen.	En	
2007	modell	Fat	Boy.	Tilbake	på	
hotellet	ble	det	også	tid	til	en	
dukkert	i	bassenget.	Guidene	
var	opptatt	med	å	avslutte	en	
Route	66	tur	og	forberede	vår	
tur.	Route	66	turen	kom	inn	til	
LA	dagen	før	vi	dro	på	vår	tur,	
og	de	bodde	på	samme	hotell.	
Siste	kvelden	vår	i	LA	for	denne	
gangen var det hygge i hagen på 
hotellet	sammen	med	de	som	
kom	tilbake	fra	Route	66.	Etter	
to	kvelder	på	hotellet	hadde	vi	
allerede	drukket	tom	baren	for	
både	Budweiser	og	Miller.	Man	
blir	jo	tørst	i	varmen.	Så	det	var	

helt	greit	at	vi	skulle	dra	videre	
neste dag.

Fast tidsplan
Hver	dag	på	turen,	hadde	vi	
samme	tidsplan,	bortsett	fra	når	
det	skulle	skje	noe	ekstra,	eller	
vi	skulle	kjøre	gjennom	ørken.	På	
grunn	av	de	høye	temperaturene,	
pleide	vi	da	å	fremskynde	avreisa	
med	en	halvtime.	Frokosten	
var	som	regel	fra	klokka	sju,	så	

var	det	oppmøte	ved	bilen	for	
innlasting	av	bagasje	klokka	halv	
åtte.	Dagens	briefing	var	klokka	
kvart	på	åtte	og	avreise	klokka	
åtte.	De	fleste	var	nok	litt	spente	
på	å	bli	kasta	ut	i	trafikken	i	
Los	Angeles.	Den	første	dagen	
gikk	ruta	langs	kysten,	på	Pacific	
Coast	Highway,	mellom	LA	og	
San	Diego,	og	det	var	mange	
stoppkryss,	lyskryss	og	til	tider	
heftig	trafikk.	Noen	mista	vi	
innimellom,	men	stort	sett	gikk	
det	bra,	og	alle	som	var	med	på	
turen,	var	med	hjem	igjen.	Null	
svinn med andre ord. De som 
datt	av	lasset	ble	alltid	funnet	
igjen.	Og	regelen	var	at	skulle	
du	svinge	av	opprinnelig	vei	i	et	
kryss,	var	du	pliktig	å	vente	så	
han	som	kom	etter	deg	fikk	med	
seg	hvor	det	skulle	svinges.

San Diego
Lunsjen	ble	inntatt	på	en	typisk	
amerikansk	diner,	med	verdens	
beste	og	sikkert	også	største	
milkshake.	Framme	i	San	Diego,	
dro	vi	rett	på	USS	Midway	
Museum.	Det	ble	en	interessant	
tur	gjennom	den	amerikanske	
maritime historien. På dette 
enorme	skipet,	kjent	som	det	
lengst	tjenestegjørende	fartøyet	
fra	det	20.	århundre,	kunne	du	

oppleve	en	rekke	interaktive	
utstillinger,	en	selvstyrt	lydtur	og	
mange	restaurerte	fly	på	de	fire	
store	dekkene	og	seksjonene	
under.	Dette	museet	er	et	viktig	
del	av	San	Diego,	og	Amerikas	
militære	historie.	Etter	at	vi	
hadde	vært	på	Midway,	kjørte	
vi	i	samlet	flokk	til	hotellet,	der	
nøkler	ble	delt	ut	og	sted	og	tid	
for	fellesmiddagen	kunngjort.	
Selv	rakk	jeg	en	kjapp	tur	ned	
i	gamlebyen	i	San	Diego,	som	
bare	lå	noen	hundre	meter	
fra	hotellet,	før	middagen.	Jeg	
begynte	også	etter	hvert	å	forstå	
at	et	enkeltrom	på	hotell	i	Norge	
og	det	samme	i	USA	ligger	i	to	
forskjellige	verdener.	Rommet	
mitt	i	San	Diego	var	kjempestort,	
omtrent	som	halve	huset	mitt	
hjemme.	Dette	var	absolutt	noe	
jeg	kunne	leve	med.

Mot den Meksikanske 
grensen
Neste	dag	i	San	Diego	ble	
startet	med	bensinfylling	og	er	
man	14	sykler	må	dette	gjøres	
på	mest	mulig	effektiv	måte.	Vi	
kjørte	to	og	to	i	bredden	fram	
til	pumpa.	En	av	passasjerene	sto	
og	holdt	slangen	mens	vi	flytta	
frem	neste	sykkel.	Effektivt	og	
tidsbesparende.	Og	vi	brukte	
gjerne	to	pumper.	Deretter	

bar	det	ut	på	Interstate	ei	lita	
stund	for	en	transportetappe.	
Samlet	på	hele	turen	var	det	lite	
kjøring	på	motorvei,	kun	noe	få	
strekninger	for	effektiv	transport.	
De	fleste	veiene	vi	kjørte	på	var	
perfekte	for	motorsykkelkjøring,	
og	denne	dagen	gikk	turen	
på	Historic	Route	94	og	Old	
Highway	80.	Vi	kom	så	nær	den	
meksikanske	grensen	at	vi	kunne	
se	den	omtalte	muren.	Ikke	så	
langt	fra	grensa	hadde	vi	også	
et	stopp	for	å	drikke	litt,	ta	litt	
bilder	og	strekke	på	beina.

Sandstorm
Lunsjen	ble	inntatt	i	Calexio,	
på	en	lokal	diner.	Det	begynte	
å	bli	ganske	varmt	da	vi	nærma	
oss	ørkenen,	som	har	navnet	
Imperial	Sand	Dunes.	Vi	hadde	
hørt	at	det	kunne	komme	opp	

mot	50	grader,	og	da	vi	kjørte	
videre	etter	lunsjen	var	et	smart	
triks	å	dyppe	hjelmen	i	isvann	
for	å	avkjøle	knotten.	Det	funka	
i	alle	fall	ei	stund.	Og	da	vi	skulle	
stoppe	på	et	utsiktspunkt,	fikk	
vi	smake	hvordan	en	sandstorm	
føles.	Jeg	skal	love	deg,	det	er	
sand	over	alt.	Heldigvis	ga	det	
verste	seg	etter	ei	lita	stund.	
Flere	dager	senere	kom	det	
fremdeles	sand	ut	av	øynene.	

USS Midway museum 
i San Diego.

Monument Walley. Fotostopp. Det ble mange familibilder på turen.

Velkomstmøte på hotellet.



Kveldens	overnatting	var	i	Blythe,	
en	liten	by	som	ligger	på	grensa	
mellom	California	og	Arizona,	
der	Interstate	10	krysser	
Colorado	River.	Da	vi	stoppa	
for	å	fylle	bensin	før	vi	kjørte	til	
hotellet,	blåste	det	ganske	heftig.	
Selv	fikk	jeg	desertstorm-alert	på	
telefonen	og	vi	fikk	også	øye	på	
en	ekte	thumbleweed.	Ikke	verst	
å	få	med	seg	både	thumbleweed	i	
bevegelse	og	sandstorm	på	en	og	
samme	dag.		Framme	på	motellet	
ble	det	en	fast	rutine	som	
gjerne	gjentok	seg	hver	kveld.	
Av	med	hjelmen	og	rett	bort	til	
hengeren	på	følgebilen,	der	vår	
selvbetjente	bar	for	kald	drikke	
befant	seg.	Med	en	kald	Miller	i	
hånda,	var	det	å	sette	seg	utenfor	
motellrommet	å	chille,	eller	nyte	
den	i	bassenget.	For	på	de	fleste	
plassene	vi	overnattet	var	det	
svømmebasseng.	Så	var	det	dusj	
og	middag,	og	i	seng	i	rimelig	tid.	
At	man	ikke	fikk	sove	mer	enn	
halve	natta	på	grunn	av	jetlag	var	
en	annen	sak.

Red Rock og Sedona
Neste dag startet med en 
transportetappe	gjennom	
prærielandskap,	før	vi	startet	på	
veien	mot	Prescott,	som	gikk	
over	fjellene	med	herlige	svingete	
veier. I Prescott var vi på en 
fantastisk	buffet	med	et	utrolig	
utvalg	med	mat,	og	til	og	med	en	
diger	sjokoladefoss.	Da	var	det	

nok	litt	urutinert	at	man	hadde	
spist	en	slamburger	til	frokost	
i	Blythe,	som	består	både	av	
burger,	bacon,	potet	og	egg.	Jaja.	
Videre	denne	dagen	kjørte	vi	
gjennom	spøkelsesbyen	Jerome,	
og	til	Oak	Creek	Canyon.	Her	
ligger	byen	Sedona,	en	unik	
indianerby	omgitt	av	flotte	fjell.	
Like	utenfor	byen	finner	du	de	
røde	klippene,	Red	Rock,	hvor	
mange	kjente	westernfilmer	er	

innspilt.	I	Sedona	ble	det	bare	
noe	lett	til	mat	om	kvelden,	for	
to	megamåltider	på	en	dag	var	
mer	enn	nok.	Og	i	USA	er	det	
ikke	først	og	fremst	slankemat	de	
serverer. 

Grand Canyon
Neste	dag	sto	Grand	Canyon	på	
programmet	og	de	som	skulle	
fly	helikopter,	måtte	dra	av	
sted	tidlig.	Jeg	skulle	følge	med	
hjelpeguide	Jarle	til	Eagleriders	
i	Flagstaff,	for	å	få	skifta	clutch-
hendelen	på	sykkelen	jeg	lånte,	
siden	den	hadde	blitt	knekt	på	
Route	66	turen.	Med	oss	ble	
også	Petra,	Per	og	Bjørn.	Vi	var	
også	innom	Walmart	på	turen,	
da	Jarle	måtte	handle	inn	drikke	
til	hengeren.	I	den	var	det	alltid	
et	lager	av	kaldt	vann,	brus	og	

energidrikk	som	vi	hadde	på	
veien,	og	selvfølgelig	kald	øl	til	
kvelds.	Besøket	ble	begrenset	til	
20	minutter,	men	det	er	utrolig	
hva	man	rekker	om	man	er	litt	
effektiv.	Fremme	ved	innfarten	
til	Grand	Canyon	spiste	vi	lunsj	
på	Visitorsenteret,	før	vi	kjørte	
inn	til	første	utsiktspunkt.	Jeg	
sier	bare	en	ting.	Grand	Canyon	
er	stort.		Og	skogen	vi	kjørte	
gjennom	hadde	et	eventyraktig	

preg	med	store	gamle	trær.	
En	flokk	hjort	så	vi	også,	og	
de	var	nesten	helt	hvite.	Først	
kjørte	vi	lenge,	stoppet	på	et	
utsiktspunkt	og	fotograferte,	

kjørte	lenge	igjen,	stoppet	på	et	
nytt	utsiktspunkt	og	sånn	kunne	
vi	fortsatt	hele	dagen.	Vi	ga	oss	
etter	tre	stopp,	og	utsikten	var	
virkelig	et	imponerende	skue.	I	
tillegg	fikk	vi	hilse	på	en	slange,	
som	en	fyr	som	hadde	litt	peiling	
tok	opp.	Morsom	liten	fysak.	Ja	
slangen	altså.	Flere	av	oss	måtte	
bare	holde	den,	inkludert	meg.	
Litt	æsj,	og	litt	kult,	men	mest	
kult.

Alkoforbud
Kveldens	overnattingssted	
het	Tuba	City,	og	lå	i	et	
indianerreservat.	Omgivelsene	
før	vi	kom	inn	i	byen	var	ganske	
spesielle,	gold	natur	med	rød	
sand,	spesielle	klippeformasjoner	
og	små	enkle	hytter,	med	minst	
to	pickuper	foran.	Her	var	lysten	
for	en	journalist	til	å	stoppe	for	
å	fotografere	stor,	men	jeg	var	
flink	og	holdt	meg	i	rekka	mi.	I	
Tuba	City	var	det	alkoholforbud,	
så	den	faste	landingspilsen	måtte	
smugles	med	inn	på	rommet	
og	tomgodset	smugles	ut	neste	
dag. Dette var andre gang på en 
dag	at	jeg	brøt	amerikansk	lov.	
For	det	er	heller	ikke	lov	å	kose	
med	slangene	i	nasjonalparkene.	
Men	vi	ble	ikke	avslørt	verken	på	

lovbrudd	en	eller	to,	og	kunne	
puste	lettet	ut.	Her	går	tidssonen	
rett	gjennom	Tuba	City	og	
tilsynelatende	også	rett	gjennom	
hotellet.	Så	da	jeg	skulle	planlegge	
når	jeg	skulle	begynne	å	dusje	
før	middag,	vekslet	jeg	mellom	
å	se	på	klokka	på	nattbordet	og	
klokka	på	mobilen.	Og	da	måtte	
det	jo	gå	galt,	siden	de	var	justert	
etter	hver	sin	tidssone.	Da	jeg	
trodde	vi	hadde	en	halvtime	til	
middag,	var	André	på	døra	og	
lurte	på	om	jeg	ikke	skulle	ha	
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Bartls Harley Davidson i Los Angeles.

Drikkestopp i Arizona et sted.

En kjapp tur innom Eaglerider i Falgstaff ble det også 
for å fikse et knekt clutch-hendel.

Drikkepause mellom LA og San Diego.
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mat. De andre hadde spist en 
halvtime	allerede.	Sånn	kan	det	
gå,	men	u-dusja	og	småtrøtt	
droppa	jeg	hele	middagen	
denne	dagen.	Jeg	hadde	jo	de	to	
megastore	måltidene	fra	dagen	
før	friskt	i	minne	og	mage,	og	led	
ingen	nød.		Utenfor	hotellet	var	
det	noen	motorsyklister	som	
hadde	teltet.	Det	viste	seg	å	være	
et	ungt	par	fra	Tsjekkia	og	mora	
til	jenta,	som	var	på	vei	til	Sør	

Amerika	på	hver	sin	motorsykkel.	
Mora	hadde	nettopp	kjørt	opp	
og	skulle	være	med	på	bare	en	

liten	del	av	turen.	De	andre	to	
skulle	bruke	to	år	på	å	følge	
drømmen	sin.	Du	kan	følge	dem	
under	navnet	Pilgrims	on	Wheels	
på	Facebook.

Monument Valley
Neste	dag	var	det	oppstart	fra	
Tuba	City,	og	som	vanlig	startet	
vi dagen med en transportstappe. 
Deretter	var	det	et	bensinstopp	
før	vi	kjørte	inn	i	Monument	

Valley.	Dette	stedet	har	meget	
imponerende	fjellformasjoner.	
De	er	rett	og	slett	majestetiske.	

Vi	parkerte	på	visitorsenteret	og	
her	ble	det	også	tatt	enda	et	av	
våre	”familiebilder”	som	vi	alltid	
tok	ved	kjente	severdigheter.	
Urolig	morsomt	å	ha	i	ettertid.	
Etter	enda	litt	handling	av	
suvenirer,	og	enda	et	fotostop	
på andre siden av Monument 
Valley,	var	det	klart	for	lunsj,	et	
sted	som	ble	kalt	Mexican	Hat,	
ved	San	José	River.	Dette	var	en	
koselig	restaurant	nede	ved	elva,	
og	her	fikk	vi	servert	en	deilig	
kyllingsalat.	Neste	severdighet	
var	selve	Mexican	Hat,	en	ganske	
spesiell	fjellformasjon	som	ble	
behørig	fotografert.	Deretter	var	
det	Trollstigen	på	grus	som	var	
neste	tema.	Mokee	Dugway	ligger	
på	Utah	Route	261,	like	nord	
for	Mexican	Hat	i	Utah.	Den	ble	
bygget	i	1958	av	Texas	Zinc,	et	
gruveselskap,	for	å	transportere	
uranmalm	fra	”Happy	Jack”-
gruven	i	Fry	Canyon.	Dette	er	
en	svingete	grusvei	opp	ei	bratt	
fjellside,	og	de	fleste	grudde	
seg	nok	litt	til	dette.	Da	vi	
stoppa	nedenfor	fjellet	var	det	
kul	umulig	å	se	hvor	veien	gikk	

oppe	i	fjellsida.	Vi	skulle	kjøre	
en	og	en	med	litt	mellomrom,	
siden André sto nesten på 
toppen	og	tok	bilder	av	oss.	
Med	vaskebrett,	møtende	trafikk	
og	grus	oppå	de	asfaltdekkede	
svingene	var	Mokee	Dugway	
en	utfordring,	men	vi	kom	trygt	
opp,	alle	som	en.	Og	utsikten	på	
toppen	var	bare	helt	fantastisk.	
Resten	av	dagen	kjørte	vi	
gjennom	en	fantastisk	natur,	
her	kan	jeg	nevne	Lake	Powell	
og	Utahs	nasjonalparker.	Dette	
var morsomme mc-veier i en 
fantastisk	vakker	natur.	Dagens	
mål	var	byen	Hanksville.	Dette	
er	en	liten	by	i	Wayne	County,	
Utah,	ved	krysset	mellom	State	
Routes	24	og	95.	Befolkningen	
var	219	ved	folketellingen	i	
2010.	De	har	to	restauranter,	to	
moteller	og	en	bensinstasjon,	
og	det	er	stort	sett	det	hele.	I	
løpet	av	oppholdet	der,	rakk	vi	
både	å	spise	middag	på	den	ene	
restauranten	og	frokost	neste	
morgen på den andre. 

Fortsettes i neste nummer…

Et glimt av muren mellom USA og Mexiko.Foto; Joy Rides.

Fly på Midway.

Fellesmiddag på hotellet i San Diego.

Familiebilder ved Red Rock.
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Klippeformasjoner i Red Rock. Utsikt fra Mokee Dughway.

Klare for et bad på Venice Beach.

Grand Canyon, kan ikke beskrives hverken med bilder eller ord. 
Må bare oppleves.

Klare for Bartl H-D, Venice Beach og 
henting av sykler hos Eaglerider.

Hygge på byen i Sedona.

Gutta prøver luer på Bartl Harley-Davidson.

Kjøring i sandstorm.
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Utsikt ved den Mexikanske grensen. Sandstorm på vei inn.

Vi kjørte gjennom fantastisk natur.

Kjøp og salg av motorsykler, deler og dekk.
Utleie av Harley Davidson • Service, reparasjon og bygging 

(ombygging) av sykler etter kundes ønske.
Vinterlagring	av	biler,	campingvogner,	bobiler,	båter	og	MC.

Utleie	av	boder	(kort-,	og	langtidsleie).

ON 2 WHEELS Rosteinvegen	13,	2870	Dokka
Telefon:	995	33	499	

www.o2w.no	•	Mail:	borger@o2w.no

Mexican Hat. Foto, Joy Rides.




