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Innledning (Av Editor Odd)  

Ryktene om min død er kraftig 

overdrevet, eller «The reports of my death 

are greatly exaggerated» er en av 

aforismene (= bevingede ord ref: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Aforisme 

)  fra Samuel Langhorne Clemens, bedre 

kjent som forfatteren Mark Twain. 

Ryktene om at han hadde avlidd etter et 

sykeleie i England hadde nådd 

amerikanske aviser, antageligvis som et 

resultat av at en slektning av Twain 

(også i England) hadde vært alvorlig syk. Begge levde 

imidlertid i beste velgående, og Twain følte nok behov for å 

avkrefte disse ryktene på en humoristisk måte.  

Årsaken til at jeg begynner dette Newsletter med slike 

bevingede ord, er todelt. På den ene siden kan uttrykket 

benyttes for å beskrive egen status. Mange har nok fått med 

seg at undertegnede med hustru etter en tids funderinger har 

valgt å erklære seg for klimaflyktninger i et av våre sørligere 

fylker (les Østfold). Det er en mangeårig tankeprosess som 

ligger bak dette valget, en prosess som fikk vann på mølla da 

vi besøkte National HOG Rally i Halden i 2013 og som omsider 

ble virkeliggjort nå i vår. Men for å berolige alle så er og blir 

vi nordlendinger i syn og sinn, og har føttene mentalt godt 

plantet blant slekt og venner i de nordlige delene av vårt 

langstrakte land. Og vi har selvsagt ingen planer om å forlate 

verdens nordligste HOG Chapter med det første. Det er her i 

Arctic Chapter vi trives og det er her vi har våre biker-røtter. 

Og deler av sykkelsesongene blir nok også i framtiden tilbragt 

i midnattsolens rike. Dermed kan jeg også bekrefte for de som 

måtte være i tvil, at utgivelsen av Newsletter vil fortsette 

uavbrutt, selv om Editor for tiden residerer i de sørligere 

trakter av landet.  

Men, og det er et viktig men: Editor er 

helt avhengig av tilbakemeldinger og 

ikke minst bildemateriale fra alle 

lokale aktiviteter i de ulike regioner. Så 

om dere ønsker et godt Newsletter med 

fine bilder også i fremtiden må dere 

sende inn gode bilder til Editor. Og 

skriv gjerne noen ord om de ulike 

arrangementene. Les mer om 

fotokonkurransen lengre ned. Men for 
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 23. juni 2017 mottok vi 

det triste budskapet om 

at tidligere medlem i 

Arctic Chapter, Hans 

Larsen har gått bort.  

Vi kondolerer . 

https://no.wikipedia.org/wiki/Aforisme
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riktig å understreke vår tilhørighet til nordnorske biker-veier, 

så reiser vi i disse dager nordover for å kunne kjøre Posse Ride 

sammen med resten av Chapteret hele veien fra Tverlandet 

nedover til Røros. Mer også om Posse Ride'n litt lengre ned. 

Jeg nevnte at Mark Twains innledning hadde en todelt 
betydning i dette Newsletter, og her kommer jeg til den andre 
saken, som kanskje har en mer allmenn interesse. Forfatteren 

har som vi vet skrevet mangt og meget og selv om mange av 
oss fra ungdommen kjenner best til eventyrene til Tom Sawyer 

og Huckleberry Finn så er han også opphavet til en annet mye 
brukt aforisme som lyder som følger: «Vi burde alle være 
opptatt av fremtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av 

våre liv». Essensen i disse bevingede ordene er det skrevet mye 
om. Og de er omdiktet og pyntet på til det ugjenkjennelige. I 

bikersammenheng tar vi gjerne til oss ordene til Ralph 
Emerson med lignende betydning: «Life is a journey, not a 
destination», eller sagt på en litt annen måte «Life is not about 

the destination, it’s about the journey».  

Og da, mine damer og 
herrer, nærmer vi oss 

essensen i hovedtemaet 
i dette Newsletter, 

nemlig "the journey", 
gode turopplevelser på 
mc, gjerne sammen 

med gode venner. Og 
gode turopplevelser kan 

være så mangt. En 
vellykket kaffetur i fint 
vær en tirsdags 

ettermiddag sammen 
med gode 
Chaptervenner gir ro i 

sjelen og smil om 
munnen. Og det kan 

være akkurat det en 
trenger for å få et 

avbrekk fra dagliglivet, og spore tankene hen til det som er 

viktig her i livet. Men jeg har her tenkt å fokusere på de litt 
lengre turene. De man trenger noen dager på å gjennomføre, 
men som ligger her rett utenfor vår egen garasjeport, eller i 

alle fall her i vår egen landsdel. Nord Norge byr på uendelig 
mange flotte kjøreopplevelser, man må bare gjøres 

oppmerksom på dem. Etter å ha hatt ansvaret for å guide 200 
bikere fra Svolvær til Nordkapp i fjor sommer har jeg inntatt 
en ydmyk beundring for den vakre og varierte landsdelen som 

vårt Chapter omfatter, fra den vakre skjærgården langs 

 

Samuel Langhorne 

Clemens AKA Mark 

Twain 

 Tom Sawyer og 

Huckleberry Finn på tur 

 

Frode og Wenche på tur 
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Helgelandskysten, via de rå og brutale Lofotfjellene, og til 
endeløse vidder i Finnmark. Denne gangen har jeg imidlertid 

lyst til å uttrykke min begeistring for love. Ikke i betydningen 
kjærlighet, selv om det og kunne vært passende, men om 

regionene Lofoten og Vesterålen; LoVe. Det er umulig å 
snakke om den ene uten å også nevne den andre: 

 

Mc-kjøring i Lofoten og Vesterålen 

 

Vår landsdel har utrolig mange flotte veier og områder som 
egner seg for motorsykkelkjøring, og som virkelig kan ta 
pusten fra noen og enhver. Selv trauste og ihuga 

nordlendinger blir av og til slått av hvor vakker naturen i Nord 
Norge kan være sett fra salen på egen H-D. Her hadde jeg 

tenkt å si noen ord om Lofoten og Vesterålen. Sistnevnte 
"lillebror" blir ofte glemt i begeistringen over Lofoten, men 
Vesterålen er mye mer enn en innfartsåre til Lofoten, og 

inneholder mange fine veistrekninger.  

Denne øygruppen som strekker seg ut i havet består av 

følgende "kjørbare" øyer: I Vesterålen har vi Hinnøya, Andøya, 
Langøya og Hadseløya, og i Lofoten har vi Austvågøy, 
Vestvågøy og Moskenesøy. I tillegg hører selvsagt øyene Værøy 

og Røst med til Lofoten, men disse ligger såpass langt ut i 
havet kun tilgjengelig via relativt lange fergereiser, og har bare 
korte veistubber så de havner litt utenfor kjerneområdet til 

denne artikkelen. 

Gjennom hele denne øygruppen strekker det seg en hovedvei, 

E10. Den starter (eller slutter om man vil) på Å ytterst på 
Moskenesøy, og går via Bjerkvik og Bjørnfjell helt til Luleå i 
Nord-Sverige. Etter mange år med fergeforbindelse mellom 

Melbu (uttales Mælbo av lokalkjente) og Fiskebøl ble endelig 

 

Gutta på tur i Salten 

 

 

Frode på tur i Salten 
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prosjektet Lofast 
ferdigstilt og offisielt 

åpnet av Dronning 
Sonja i desember 

2007. Allerede 
sommeren 2008 
hadde Arctic 

Chapter sin første 
Chaptertur til Å i 
Lofoten, så asfalten 

hadde så vidt 
rukket å bli kald før 

vi tok den i bruk.  

Lofast har vært (og er) en gavepakke til iherdige bobilturister 
som vil oppleve (nåja) mest mulig av Norge på kortest mulig 

tid. De liner opp i kø for å ta ferge fra Bodø til Moskenes og 
kjører raskest mulig E10 gjennom Lofoten og Vesterålen, for 

deretter å kunne skryte hjemme i egen Bierstube om den 
fantastiske opplevelsen de hadde i Nord-Norwegen. Vi bikere 
er ikke sånn. Vi leter etter opplevelser på alternative veier og 

er ikke redde for å bli en dag ekstra i dette fantastiske 
landskapet. Og det er disse opplevelsene jeg vil fokusere på 
her. E10 er spektakulært, men øygruppen har så mye mer å 

by på. Og tar du ferga fra eller til Moskenes så går du glipp av 
mye. Lofoten tåler 

etter min mening 
å kjøres begge 
veier, og E10 fra 

Bjerkvik til Å er 
faktisk ikke 
lengre enn 333 

kilometer. Så om 
du velger å kjøre 

begge veier er 
mulighetene 
mange for 

alternative ruter.  

Et prakteksempel på en slik alternativ rute fikk jeg selv gleden 

av å oppleve da jeg i fjor ledet en Ride-out fra treffplassen vår 
i Svolvær til vikingmuseet på Borg. Jeg snakker her om Rv815 
som slynger seg på innsiden av Vestvågøya gjennom Valberg, 

og like forbi Stamsund. Maken til opplevelse med en hale på 
over 50 sykler har jeg nok knapt opplevd i mine år som biker. 
Og det var mange bevegede treffdeltakere som skrøt uhemmet 

av turen etterpå.  

En tilsvarende "snaromvei" ligger på yttersida av Austvågøy og 

heter Fv888. Den strekker seg fra Fiskebøl i øst og til 

Veisjef, 

samferdselsminister og 

Dronning Sonja åpner 

Lofast  

 

Karianne på tur i Alta 

Leif Arne (som 

fotograf) på tur over 

Gimsøystraumen 

 

Bikerjournalens Morten 

A. på tur til 

Harstadtreffet med lånt 

trike fra H-D Nord Norge 
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Vestpollen litt lengre sørvest. Her passerer du Strønstad, 
Sandsletta og ikke minst Laukvik, hvor Byzonderereizen har 

sitt hovedsete. Det er opplevelsesselskapet til våre egne 
medlemmer Frans og Marijke som har kommet helt fra 

Nederland for å slå seg ned i Lofoten. Her tar de imot bikere 
hovedsaklig fra eget hjemland og gir dem en opplevelse av hva 
Lofoten har å by på. I HOG Magazine nr 3 2016 var det en 

fyldig artikkel om disse to og deres opplevelser i Lofoten.  

Av andre avstikkere i Lofoten 
er det verd å nevne Nusfjord, 

det lille men verdenskjente 
fiskeværet i enden av Fv807, 

bare 6km unna E10. 
Verdenskjent fordi det i 
mange år har vært i 

UNESCO's søkelys som 
bevaringsverdig trehusmiljø.  

Også Sund i Flakstad 
kommune er verd en 
avstikker, og her finner vi 

smeden i, ja du gjettet det: 
Sund. Han bestyrer et 
innholdsrikt museum som 

foruten den obligatoriske 
smia også inneholder en 

rekke funksjonerende 
skipsmaskiner som han 
gjerne starter opp og 

demonstrerer for interesserte 
besøkende. 

Har du tid og anledning er rorbuene i Å verd en overnatting, 

men uansett hvor du velger å stoppe for natten er det rorbuer 
som er tingen her i Lofoten. Du finner de "overalt" men det 

kan være lurt å ha planlagt noe på forhånd da det i 
sommersesongen kan være vanskelig å få overnatting på 

sparket. Og når 

vi er inne på 
overnatting er 

det også verd å 
nevne vårt 
medlem Kjell 

Normann, en 
travel mann med 
mange jern i 

ilden. Og ett av 
disse jernene er 

Bikercampen i Kabelvåg, ett allsidig overnattingsalternativ 

Turutstyr for topp og tå: 

Harley FXRG Dual: 

Kan være både halvhjelm 

Og helhjelm 

 

 

Og den finnes i karbon for de 

som virkelig tar vekta på alvor 

Diverse "halve" hjelmer 

(eller trekvart som 

amerikanerne kaller 

de):

 

Grey Star Retro 

 

Vintage Carbon star 

For de som ønsker en 

litt sliten stil:

 

Jet Freeride Rusty 
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midt i Lofoten. Her finner du et gammelt men restaurert 
nordlandshus, forskjellige hytter, og ikke minst plass for 

teltcamping. 

Og så var det 

"lillebror" Vesterålen. 
Som nevnt glemmes 
dette området ofte i 

begeistringen over 
Lofotens storslagne 
natur, men faktum er 

at Vesterålen har like 
mye fantastisk natur 

å by på. Her kan 
nevnes Andøya, det 
flate og forblåste 

landskapet helt nord i 
regionen. Det er nok 

et av svært få steder i 
verden hvor asfalten 
faktisk har blåst av 

veien. Så vær 
forberedt på kraftig 
sidevind. Her kan du 

faktisk risikere å 
skrape fothvilere på 

rette veien. Her kan du også oppleve tettstedet og fiskeværet 
Bleik som etter sigende har fått navnet sitt etter den 
fantastiske sandstranden som finnes her. Bleikr på 

gammelnorsk betyr rett og slett "lys" og henspeiler nok på den 
lyse sandstranden Storsanden som er godt synlig fra havet. 
Hele fylkesveien på vestsiden av Andøya er vel verd en 

rundreise, og den har for lengst oppnådd status som nasjonal 
turistvei.  

Lenger sør i Vesterålen finner vi Hadsel kommune som blant 
annet inneholder Trollfjorden. Ja, Trollfjorden ligger faktisk i 
Vesterålen, ikke i Lofoten, selv om valfartingen med båt til og 

fra Trollfjorden i all hovedsak har sitt utspring i Svolvær. Som 
en kuriositet i bikersammenheng, må nevnes at deler av 

innspillingen til filmen Downsizing med blant annet Matt 
Damon i en av hovedrollene, foregikk nettopp i Trollfjorden. 
Dette foregikk til og med samtidig med at Arctic Chapter 

arrangerte Nordic Harley Days i Svolvær, og på grunn av dette 
måtte både Matt og resten av filmcrewet ta til takke med 
hotellskip i Svolvær. Vi hadde okkupert det som var av 

overnatting i forbindelse med treffet.  

Nok om det og videre med Vesterålen, her finner vi også det 

høyeste fjellet i hele Lofoten/Vesterålen; Møysalen. Et 

Halvhjelm for 

amerikanske highways: 

 

Og for riktig å 

komplettere 

forvirringen, samt å 

sørge for at også vi 

bikere må kunne vår 

brøkregning (som om 

ikke vi kan det etter år 

med tommeverktøy), 

har de altså innført 

begrepet 5/8 hjelm. Og 

de som er tilstrekkelig 

bevandret i amerikansk 

verktøystandard 

skjønner da straks at 

dette er en hjelm som 

er litt større enn en 

halv men mindre enn 

trekvart. For alle andre 

heter alt som ikke er 

helhjelm rett og slett 

halvhjelm enten den 

dekker ører, kinn eller 

bare det øverste 

hårfestet:
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populært turområde, noe jeg er sikker på at våre medlemmer 
i området kan skrive under på. Jeg tror nok at flere av våre 

medlemmer allerede har kreket seg opp de 1262 
høydemeterne til toppen av dette fjellet. Tilbake på veiene er 

det flere alternativer. E6 (Lofast) er den raskeste ferdselsåra 
gjennom regionen, og tar deg via Tjeldsundbrua til Bjerkvik, 
hvor du velger E6 enten sørover eller nordover avhengig av 

øvrige reiseplaner. Men den tidligere nevnte fergeforbindelsen 
Melbu- Fiskebøl tar deg fra Lofoten gjennom Stokmarknes og 
Sortland. Også dette et flott stykke kjørevei. Og du passerer 

blant annet hurtigrutemuseet i Stokmarknes, også dette verd 
en stopp for nautisk interesserte bikere. Fra Sortland er 

Rv820 og 821 til Myre absolutt verd en avstikker. Og har du 
tid (og det har du) så stopper du ikke med å ha vært i Myre, 
men besøker fiskeværet Nyksund, en liten halvtimes kjøring 

nord for Myre. Når du først er på Langøya og har besøkt 
Nordspissen, er det ikke mer enn rett og rimelig at du også 

besøker vestspissen av øya. Følg Rv 820 vestover og du 
kommer til tettstedet Bø (i Vesterålen). 

Hvis planene videre etter å ha besøkt Lofoten og Vesterålen er 

å fortsette nordover i Norge, er det et mulig alternativ å ta ferge 
fra Andenes til Gryllefjord på Senja. Senja er absolutt en øy 
verd å besøke, men du er da kommet til Troms fylke og utenfor 

området til denne artikkelen.  

Jeg håper dette kan inspirere noen av medlemmene våre til å 

ville oppleve vår egen landsdel fra sykkelen, så da er det vel 
bare å ønske god tur og ride safe. 

 

Newsletter  fotokonkurranse 

Det er stadig behov for godt bildemateriale til Newsletter, og 
der ber vi alle medlemmene om hjelp. Det er tidligere sendt ut 
flere fellesmailer med henstilling om å bidra med bilder men 

dette kan ikke gjentas for ofte.  

For å inspirere Chapterets medlemmer til å dele sine bilder til 

blant annet Newsletter arrangerer vi herved en uhøytidelig 
fotokonkurranse med flotte premier. 

Send inn bilder fra årets aktiviteter (eller fra tidligere år om 

du har noen gode) til Editor på odd.nordgard@gmail.com. Alle 
bilder tas imot med takk, og kan bli brukt i Newsletter. 

Men vi ønsker også å premiere de aller beste bildene. Og disse 

bildene vil bli brukt som forsidebilde i framtidige Newsletter. 
Bildene må ha god oppløsning, bør i utgangspunktet være i 

stående format, gjerne litt actionfylt, samt ha litt "luft" rundt 
hovedmotivet, som selvsagt må være biker-relatert. Se 

 

Møysalen i Vesterålen, 

verd en spasertur 

 

Nyksund, absolutt verd 

en tur 

Forsidebilder, 

eksempel: 

 

Actionfylt motiv med 

"litt luft" rundt 

hovedmotivet 
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eksempelbilder til høyre. Juryen består av Editor, som for 
sikkerhets skyld har dobbeltstemme.  

Bilder som brukes som forsidebilde (altså hovedbilde på 
forsiden av Newsletter) vil bli behørig premiert med dertil 

egnede Chaptereffekter, og fotografen blir selvsagt gjort stas 
på i det aktuelle Newsletter. 

Ladies and gentlemen, start your engines and load your 

cameras. 

Og i mellomtiden raides facebook og andre sosiale medier for 
bilder, så bli ikke forbauset om du kjenner igjen et eller flere 

bilder i Newsletter fra din egen facebookside. 

 

Forsidebildet 

Forsidebildet denne gang er tatt av Andrea Banner fra Roma.  

Motivet er fra 

Kabelvåg under 
Nordic Harley 

Days 2016, og 
viser Andrea og 
Cromillas sykler 

parkert foran 
Præstengbrygga 

i Kabelvåg.            
En passende 
illustrasjon til 

temaet denne 
gang.  

Vi gratulerer. 

  

Turutstyr fra H-D for 

dametær: 
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Rapport fra Styret  

(av Secretary Ivarna) 

Styret har hatt 3 styremøter (to på Skype og ett fysisk møte 
avholdt under Nord-Norges treffet i Harstad) siden forrige 

Newsletter i mars 2017.  Membership Officer har gått ut av 
styret etter eget ønske, hennes arbeidsoppgaver er overtatt av 
Secretary Ivarna Bratteng frem til neste årsmøte.  Det er en 

god arbeidsfordeling i styret, og samarbeidet fungerer godt. 

Odd og Ivarna deltok på Directormøtet i Drammen i mars 

2017. Vi fikk opplyst at det er ny struktur sentralt i HOG og 
flere tidligere funksjoner er borte.  HOG har inngått avtale 
med nytt forsikringsselskap.  Den nye avtalen er forbedret 

med at dersom man nå må vente på reparasjon kan man velge 
å få sykkelen sendt hjem eller til den forhandleren man 
ønsker skal reparere sykkelen.  Det ble også tatt opp at det 

har vært en del problemer med innmelding til HOG 
internasjonalt, dette skyldtes at det ble skiftet plattform og 

problemet var løst før Directormøtet. Det jobbes med ny lik 
web-plattform for alle Chapter i Norge.  Det er ikke fastsatt 
dato før når denne er helt klar, men vi forventer at det ikke er 

lenge til nå.  Den nye hjemmesiden blir bygd opp med lignende 
struktur som vår, vi får en del nye funksjoner i tillegg til de vi 

har i dag.  Jobben utføres av vår leverandør av hjemmesiden, 
Aurora Borealis Multimedia AS.  National HOG Rally 2018 
arrangeres av Chapter Rogaland og blir i Stavanger siste 

helgen i juni. 

Open House ble arrangert 29. april i Ballangen og i Tromsø.  
Etter tilbakemeldingene fra Dealerne så fungerte alt prikkfritt, 

men vi kunne nok ha ønsket bedre oppmøte på festen hos 
Garbage MC lørdag. 

HOG har skiftet leverandør fra MID til Norscot.  Dette har 
medført en del forsinkelse med levering av Chapter-materiell 
og en del varer er vi derfor gått tom for.  Varene er nå 

ankommet Norge og er snart klare for salg. 

Økonomien i Chapteret er god.  Vi har kjøpt inn nytt telt, dette 

ble brukt på Open House i Ballangen.  Vi har også kjøpt 
Rollups til å promotere Chapteret, disse er mottatt og ble tatt 
i bruk på Nord-Norges treffet som ble avholdt i Harstad. 

Innkjøp av langermede chapter t-skjorter er også på gang. 

Kjøresikkerhetsdagen i Valnesfjord ble utsatt pga snø på 
banen.  Kjøresikkerhetsdagen på Finnsnes ble avholdt, men 

få fra Chapteret deltok.  Dette skyldtes nok at dette 
arrangementet ble lagt til pinsehelgen. 

Vi ønsker å få opp aktiviteten i de forskjellige regionene.  Dette 
jobbes det med kontinuerlig og vi ser at det gir resultater.  De 

Og for herretær: 
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regionene som ligger litt etter vil styret i samarbeid med 
Activities Officers se om vi kan få økt aktiviteten i.  Det legges 

ut informasjon fortløpende i aktivitetskalenderen på 
hjemmesiden, og vi legger ut på Facebook om de ulike 

aktiviteter.  Det er bare å delta der det er mulig, det er alltid 
hyggelig når mange HOG’ere er samlet. 

Vi i styret ønsker alle HOG’ere en fantastisk fin sommer med 

mange flotte turer.  Husk at vi ønsker at dere tar bilder fra 
turene og sender til oss.  Og så håper vi å se flest mulig av 
dere på National Rally på Røros. Ride safe 

 

Nye medlemmer 

Medlemstallet har vært rimelig konstant de siste tre måneder, 

og pr 19. juni er vi 184 betalende medlemmer. Det betyr 

imidlertid ikke at vi ikke har fått nye medlemmer siden sist. 

En del gamle "slengere" har falt ifra (eller rettere sagt ryddet 

ut av listene), og vi har fått 8 nye medlemmer: Terje 

Dammerud, Båtsfjord; Olga Kazankova, Murmansk; Anne 

Lise og Ole Jakob Andreassen, Båtsfjord; Bjørnar Pedersen, 

Harstad; Glenn Ophaug, Tverlandet; Viggo Pedersen, Kvaløya 

og Jan Erik Larsen, Åfjord. Hjertelig velkommen i Arctic 

Chapter skal dere være. 

 

Nytt norsk Chapter 

Det er ikke hver dag (eller hvert år 

for den saks skyld) at vi kan melde 

om at det er opprettet et nytt HOG 

Chapter i Norge. Chapter South 

måtte jo som kjent legge inn årene 

for noen år siden på grunn av 

manglende Dealer. Nå er 

imidlertid ny Dealer på plass 

(http://www.hdkristiansand.no/) 

og dermed var forutsetningene for 

HOG Chapter også på plass. 31. 

mai kunne HD Kristiansand 

meddele på sin facebookside at 

HOG Chapter Sørlandet er 

etablert med Tor Magne Olsen fra Arendal som Director.  

Vi ønsker lykke til.  

Who is your local 

Activities Officer! 

Salten har fått ny 

Activities Officer; Rune 

Nystad fra Bodø: 

 

 

Øvrige Activities 

Officers: (Sjekk 

hjemmesiden for 

kontaktinfo) 

Coordinator:  Tony Jespersen 

Finnmark:  Karianne H. Bosch 

Troms:   Jon Svartås 

Harstad:  Paal-Erik  

  Markussen 

Vesterålen:  Jan Grønbeck 

Lofoten:  Lill Nilsen  

  Bjørnar Farstad 

Ofoten:   Frode Wiker 

  Willy Strand 

Salten:  Elisabeth  og Terje 

  Jespersen  

   

http://www.hdkristiansand.no/
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MC-messen 2017 

Tradisjonen tro ble 
det også i år 
arrangert mc-

messe i lokalene til 
Norges Varemesse 
på Lillestrøm. 

Denne gikk av 
stabelen 10. til 12. 

mars. Nytt av året 
var imidlertid at 
også Harley-

Davidson deltok 
med ikke mindre 
enn to separate stands. En 

for nye sykler, og en for 
brukte. Og her var så vidt jeg 

kunne bedømme samtlige 
norske Dealere representert. 
Så dette må kunne kalles et 

heidundranes comeback 
etter noen års fravær. Og 

standene var godt besøkt 
gjennom hele helgen så 
dette comebacket var nok 

svært så etterlengtet av 
publikum. Flere av 
Chapterets medlemmer 

hadde tatt turen nedover, 
spesielt 

gledelig var 
det å treffe 
Leif Arne 

Pedersen fra 
Kobbelv og 

Solveig. Og da 
kan vi vel 
bare undres 

på om det 
ligger noen 
investerings-

planer og 
lurer der i 

gården, og om 
den trofaste men etter hvert noe tilårskomne Ultraen skal få 
nyte pensjonist-tilværelsen stående i stua i Kobbelva.  

Hvem vet…  

 

Regional HOG 

Manager Bjørn "Major'n" 

Solberg og Country 

Manager Nordic Thomas 

Magnussen hadde 

hektiske dager på mc-

messa. Bjørn med 

promotering, Thomas 

med pusseskinn. 

 

 

Også vår egen Dealer 

Reidar hadde tatt turen 

til mc-messa for å 

promotere bredt. Tro 

om det ble noen 

kontraktstegninger? 

 

 

Leif Arne og Solveig 

på mc-messa. Blir det 

ny sykkel i år? 

Ladies of Harley 

Officers: 

Harstad:  Monika Markussen 

Lofoten:  Lene Grønbeck 

  Janne Johnsen 

  Ingny Fredriksen 

Ofoten:   Marit Pettersen  

  Liv Iren Jespersen 

Salten:  Rigmor Berntzen 

  Torill Lillevik 
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Harley Assistance 

Ikke før hadde forrige 
Newsletter gått i trykken, med 
utførlig info om HOG 

Assistance, så endrer Harley 
betingelsene. Og ikke bare 
betingelsene, men til og med 

navnet. Nå heter det Harley 
Assistance, og vilkårene er blitt 

enda bedre, spesielt når det 
gjelder transport/hjemsending 
av sykkelen etter skade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guardian Ride Bell 
Les historien om "The Evil Road Spirits" og nødvendigheten 

av å ha en Ride Bell i kolonnen til høyre. 

 

 Er det tilfeldig at denne artikkelen havnet på side 13?  

  

Guardian Ride Bell: 

Many of us have heard the 
story about Evil Road Spirits. 
They are little gremlins that live 
on your bike. They love to ride, 
and they’re also responsible for 
most of your bike’s problems. 
Sometimes your turn signals 
refuse to work; your battery 
goes dead, the clutch needs 
adjustment, or any of several 
hundred things that can go 
wrong. These problems are 
caused by Evil Road Spirits. Evil 
Road Spirits can’t live in the 
presence of the bell, because 
they get trapped in the hollow 
of the bell. Among other things, 
their hearing is supersensitive, 
so the constant ringing of the 
bell and the confined space 
drives them insane. They lose 
their grip and eventually fall to 
the roadway. Have you ever 
wondered how potholes are 
formed? The bell has served its 
purpose. If you pick up a ride 
Bell of your own, the magic will 
work, but if your bell is given to 
you, the power is doubled, and 
you know that somewhere you 
have a special friend helping to 
look after you. So, if you have a 
friend who doesn’t have a bell, 
why not give them one? It’s a 
nice feeling for the recipient to 
know you care. The bell, plus a 
good preventive maintenance 
program by the bikes owner, 
will help eliminate Evil Road 
Spirits. 
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Open House våren 2017   

(av Thor Harry Bjørnstad)  

Siste lørdag i 
mai var det 

igjen duket for 
Open House 
hos Tromsø 

Motor og hos 
Reidar i 

Ballangen. 
Undertegnede 
var til stede i 

Ballangen og 
fikk som vanlig 
en fin helg ifm 

arrangementet. 
Etter rigging av telt, grill og annet stasj på fredag ved hjelp av 

hjelpsomme HOG medlemmer var det meste klart til en super 
lørdag med handel i 
butikken hos Reidar 

og prøvekjøring av 
årets modeller. 

Værgudene var 
generøse denne 
lørdagen og det ble et 

godt oppmøte i løpet 
av dagen. Vi fikk 
denne gangen også 

innviet vårt 
nyinnkjøpte partytelt. 

Takket være en dyktig 
dugnadsgjeng gikk det fint å få det nye og større teltet opp i 
all sin prakt. Det ble også dertil behørig prydet av mengder 

med HOG og Harley 
profilering. Musikk, 

gratis hot dogs, brus 
og kaffe spandert av 
Reidar var også som 

vanlig populært. Alt i 
alt er disse dagene 
oppsummert som en 

super måte å fråtse i 
gode tilbud hos Reidar 

og samtidig treffe blide 
MC folk yr av 
optimisme og gjensynsglede etter en lang vinter. Etter dette 

Mange medlemmer har i 

år hentet ut ny bike hos 

Reidar. Her er et knippe 

nye (og en ikke fullt så 

ny): 

 

Per Jonny 

 

 

Per Ulrik 

 

 

Rune sin (eieren var 

ikke tilstede da 

sykkelen ble levert) 
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var det mange som konkluderte med at atter en ny sesong var 
i gang også i Nord Norge.  

 

Felleskjøringer/Aktiviteter i regionene 

Vinteren har nå endelig sluppet taket og uteaktivitetene er 
godt i gang i alle regionene. Det rapporteres om relativt god 
oppslutning været tatt i betraktning både i Salten, Ofoten, 

Lofoten, Vesterålen, Harstad, Troms og Finnmark. Spesielt 
gledelig er det at HOG miljøet i Harstad er voksende, og selv 

om denne byen rent formelt er en del av Troms fylke, nevnes 
den spesielt siden den har vært et satsningsområde i 
Chapteret etter siste Årsmøte. Hvordan kartet ser ut etter at 

fylkessammenslåingene i nord er vedtatt og gjennomført er 
ikke godt å si, men at HOG miljøet i byen vil bestå, er det ikke 
tvil om.  

At vinteren var sen å slippe taket i år, fikk blant annet 
Saltenregionen smertelig erfare. Vårslippet 1. mai ble en 

hustrig opplevelse for de få som karret seg ut på sykkelen. En 
gruppe fra Meløy måtte gi opp og snudde i Mevika etter at en 
av deltakerne hadde tippet på glatta. Og en delegasjon som 

forsøkte seg på Salten rundt 1. mai måtte snu i bakkene opp 
til Ljøsenhammaren på grunn av snø. Også senere i mai fikk 

vi erfare at vinteren ikke helt hadde sluppet taket, da den 
planlagte banekjøringen i Valnesfjord 21. mai måtte avlyses 
på grunn av for mye snø på banen. Men på tross av dette er 

nå felleskjøringene godt i gang, og oppmøtet har vært bra. Ja 
selv i Alta kan Activities Officer Karianne på facebook berette 
at sesongen var i gang 15. mai.  

 

Harley Southern Rock Cruise 2017 

Editor med frue deltok for første gang på dette 
arrangementet som de tre Dealerne rundt Oslofjorden nå 

har arrangert i en årrekke. Vi møtte tidlig frem på 
Hjortneskaia i Oslo hvor Kielferga lå fortøyd. Her ble vi 
møtt av et utall andre bikere fra fjern og nær. Det skulle 

etter sigende være ca 1400 påmeldte og avgangshallen 
var fyllt til randen. Og det gikk ikke lang tid før en annen 
Arctic Chapter-vest ble spottet i det fjerne, og ganske 

riktig, der sto Torger Eliseussen med frue klar til 
innsjekk. Embarkeringen gikk smertefritt og snart var 

alle 1400 bikere (pluss noen få sivile) vel forlagt om bord. 
Her var "main street" behørig dekorert med 
Harleyeffekter og flere motorsykler. De tre Dealerne med 

stab hadde gjort en formidabel jobb med Harleyfiseringen 
av skipet, og her møtte vi både Svein Erik fra H-D 

 

Yngve 

 

 

John Bjørnar 

Og for alle oss andre, 

det er enda håp: 
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Østfold, Tom fra Lazy Boyz og Jan fra H-D Vestfold. Til og med 
Terje fra H-D Trondheim var på plass og hjalp til med å levere 

ut t-skjorter til deltakerne. Etter hvert traff vi også mange 
andre kjente både fra eget og andre Chapter, og jeg tror ikke 

det er en overdrivelse å si at samtlige norske H.O.G. Chapter 
var representert. Fra eget Chapter traff vi følgende: Secretary 
Ivarna Bratteng, Head Road Captain Stig Bosch, Activities 

Officer Karianne H. Bosch, Cathrin Rendal og Frode Fure i 
tillegg til allerede nevnte Torger og frue. Så med undertegnede 
og Vibeke var vi alt i alt 9 stykker fra Arctic Chapter. Det var 

høy feststemning og god bikermusikk i main street og i barene 
og overalt hvor vi snudde oss så vi kjentfolk. Etter at de 

ordinære cruise-showene var over var det også mer biker-
orientert musikk i show-loungen med blant annet Creedence-
tribute.  

Fredag formiddag klappet 
skipet til kai i Kiel. Og det var 

ikke fritt for at vi satte et visst 
bikerpreg på hele den lille 
tyske havnebyen som vartet 

opp med 22 grader og 
solskinn. En perfekt ramme 
for øltørste bikere som 

lengtet etter årets (kanskje) 
første ordentlige utepils. Men 

etter fire timer var det avgang 
og kursen ble satt mot Oslo 
igjen. Fredag kveld ble ikke 

noe dårligere enn torsdag, så 
her var det stemning til langt 
på natt. Lørdag morgen var 

det roligere om bord, alle var 
nok fornøyd med de siste 

dagers party. Likevel var det 
bare lørdagskveld i 
hovedstaden, så enkelte av 

de langveisfarende, som ikke 
skulle helt hjem før søndag, benyttet anledningen til nok en 

festlig kveld, denne gang med land under føttene. Og 
lokalavisen i Kiel, "Kieler Nachrichten" kunne berette om 
fredelige tilstander i byen på tross av storinnrykket av tørste 

bikere.  

Utestedene i Kiel kunne imidlertid melde om et unormalt stort 
svinn av ølkrus, forstå det den som kan… 

  

Men for de som ikke har 

investert i kjøpingsny 

CVO i år, men som 

likevel går og kjenner 

på kubikksyken, finnes 

det alternativer… 

Også kalt "mye vil ha 

mer…" 

 

Her er en oppgradering  

til Milwaukee eight fra 

107CI til 114CI: 

 

 

Oppgradering til Twin 

Cam fra 103CI til 

110CI: 
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Motortreff Bodø 

 

Lørdag 27. Mai deltok Dealer 

Reidar og flere av Chapterets 

medlemmer på denne felles 

samling av motorinteresserte på 

Bestemorenga utenfor Bodø. Her 

var noe for enhver smak, både på 

to, tre og fire hjul. 

 

MC mot Mobbing Harstad 

Dette populære arrangementet har 

blitt en årlig foreteelse, ikke bare i 

Harstad, men over 

det ganske land. I 

Harstad deltok 

mange av Arctic 

Chapters 

medlemmer, det kom 

sogar en delegasjon 

medlemmer fra 

Narvik, noe som viser 

at rivaliseringen 

mellom disse to 

byene som deler på 

en flyplass nå er på et vennskapelig plan.  

 

Finnish Harley Weekend 

27. - 30. Juli. Seinajoki har 
tidligere vist seg å være en 
egnet treffplass (ref 

Superrally 2009 hvor 
Chapteret deltok med en stor 
delegasjon) så dette ligger an 

til å bli et populært treff blant 
nordnorske bikere. HOG 

Pohjanmaa Chapter er 
arrangøren.   

Men kubikkhysteriet stopper 

ikke der. Selv for nybakte 

CVO-eiere finnes det mer. Tre 

kubikk mer for å være 

nøyaktig: 

Oppgradering til Milwaukee 

Eight fra 114CI til 117CI: 

 

 

Effektkurve 117 Stage IV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treffgeneral Roy 

Breivik ønsker 

velkommen til 

Motortreff Bodø 

 

Finnish Harley 

Weekend: 

Kesällä 2017 Harrikat 

valtaavat taas Seinäjoen! 

Harley Owners Group 

Pohjanmaa Chapter toivottaa 

kaikki lämpimästi 

tervetulleiksi heinäkuussa 

2017 järjestettävään 

moottoripyörätapahtumaan! 

Hotelli Sorsanpesän 

ympäristössä järjestettävän 

tapahtuman ohjelmistossa on 

mm. harrikoita, kuskeja, 

bändejä, harrikkakulkue, 

terassi, trubaduureja ja paljon 

muuta viihdykettä! 

Tapahtuma on ilmainen. 

Er du ikke så god i finsk du 

heller… Trykk her for 

oversettelse. 

http://www.pohjanmaachapter.fi/tapahtumat/finnish-harley-weekend-2017/
http://www.pohjanmaachapter.fi/tapahtumat/finnish-harley-weekend-2017/
http://www.pohjanmaachapter.fi/tapahtumat/finnish-harley-weekend-2017/
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St. Petersburg Harley Days 

Avholdes i St Petersburg 3. til 6. August 2017, og omtales som 

et av de største (om ikke det største) Harleytreffet i Russland. 

For de som måtte være interessert er det verd å merke seg 

visumreglene og ordne papirer i god tid. 

 

European Bike Week 2017 

5. til 10. September I 

Faaker See, Østerrike. 
Dette store treffet, som 
vel må kunne kalles 

Europas svar på 
Daytona Bike week har 

i år 20-årsjubileum. 
Følgende står å lese på 
eventsiden: 

European Bike Week® – 
Europe’s biggest open Harley-Davidson® event – drew more 
than 120,000 guests and 70,000 bikes to Austria’s alpine 

region of Carinthia from 6-11 September for an epic, free 
season-closing party for Harley® riders and music fans alike. 

 

The global fame of 
European Bike Week, 
located around the 

beautiful Austrian lake of 
Faaker See, drew riders 

from across the world 
including Cuba, Dubai 
and Indonesia. One group 

of 32 Harley owners even 
made the trip from 
Vietnam and Cambodia to 

ride the alpine passes and 
take in the unique party 

atmosphere of European 
Bike Week. 

The guest of honour at the event was none other than Bill 

Davidson, great-grandson of one of the original founders of 
the company and head of the Harley-Davidson Museum in 

Milwaukee. Bill delighted the crowds by hosting the stage 
ceremonies, presenting the awards at the Custom Bike Show 
and leading the massive parade of 10,000 bikes around 

Ossiacher See, the traditional culmination of the event. 

 

 

 

 

 

 

 

 Det er ikke mange som vet 

det, men slik ser altså 

bakveggen på Black Hills 

utenfor Sturgis ut. Her den 

mer kjente fronten av fjellet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på plakaten over for å 

se band lineup for European 

Bike Week 

http://events.harley-davidson.com/en_GB/european-bike-week/whats-on/live-music/
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The heart of the event was once again the tented city of the 
Harley Village, including a Dealer Mile with 19 Harley dealers 

from five countries, 30 caterers, 130 retailers and the main 
stage hosting a line-up of bands including Physical Graffiti, 

Tito & Tarantula, Royal Republic, Trez Hombrez and Kitty 
Daisy & Lewis. Further musical entertainment was provided 
by a host of other venues including Bar 412, Hot Spot and 

many more who catered to all musical tastes – with a total of 
60 live performances.   

 

77th annual Sturgis Motorcycle Rally 

4.-13. August.  

Det nærmer seg nå. Det som bare var en fjern tanke da forrige 
Newsletter ble forfattet. Her er litt å lese på både for de som er 

så heldige å få oppleve dette på nært hold i år, men også for 
oss andre som bare har dette rallyet som en fjern drøm: 

Times change. But traditions endure. Until they don’t.  

Usually they come and go, to be honest. People get excited 
about something—the 

hula hoop or disco or 
beehives hairdos—
and they think yes, 

this is amazing, this is 
here to stay! And then 
it’s gone and 

something else comes 
along. Whatever the 

wonderful thing was, 
it ends up being just a 
fad, a funny memory.  

The difference is that traditions are substantial. They tap into 
something deep and important in the human psyche, and we 

hold on to them because we feel it, we embrace that 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det er ikke mange som vet 

det, men slik ser altså 

bakveggen på Mount 

Rushmore utenfor Sturgis ut.  
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expression of our deeper selves, and if we’re lucky, maybe 
once in a lifetime, we get to be part of a new tradition, one that 

is so important, so honest in its expression of our humanity, 
that it catches on and is passed to future generations. That’s 

the way with the Sturgis Motorcycle Rally, Pappy Hoel’s old 
Motorcycle Classic—it’s 77 years old and growing. 

To see how it all happened, how a sleepy cow town on the edge 

of the Dakota plains got in the habit of transforming itself for 
one week a year into the world’s motorcycle mecca and biker 
heaven, you have to make your way to the east end of 

Legendary Main Street in Sturgis. 

 

If you come during the fifty weeks of the year when the modest 
little community isn’t swept up in rally mania, the journey 
won’t be arduous, parking will be easy, traffic is measured in 

single pickups, not thousands of motorcycles. The noise on 
Main will hardly register, maybe a few birds, a soft breeze, 

nothing to rock your decibel meter. Oh you might hear a lone 
Harley or two grumbling through town, but not the deep-in-
your-bones thrum of a thousand V-twins that you will hear at 

any hour in early August. 

Her finner du hele artikkelen: 

http://sturgismotorcyclerally.com/pappys-enduring-
tradition  

 

Thunder in the Glens 

25. – 28. august. Akkurat som Faaker see kan kalles Europas 

Daytona Bike Week, har Skottland sitt helt egne Sturgis: 

AKA "Sturgis of the North", this annual event hosted by the 
Dunedin Chapter in collaboration with 

Edinburgh H-D, H.O.G. & H-D UK & Ireland 
and the Macdonald resort offers a variety of 

entertainment and activities. With 3 live music 
venues, outdoor entertainment, a varied 
choice of on-site accommodation from 

camping to 4 star hotels rally goers have no 
need to wander further afield - but they do! Set 
in the winter sports village of Aviemore the 

event overflows onto the Main Street and 
beyond, especially when the parade exits via 

that avenue and meanders through the 
Highlands, taking in some of the best scenery 
and landing in Grantown-on-Spey where the 

crowds wait to greet riders and welcome them 

 Her den mer kjente fronten av 

fjellet:

 

Adrian og Bryn fra Black 

Mountain Chapter blir nok å 

treffe når Thunder in the 

Glens går av stabelen. Her er 

de foreviget på Nordkapp i 

fjor: 

 

http://sturgismotorcyclerally.com/pappys-enduring-tradition
http://sturgismotorcyclerally.com/pappys-enduring-tradition
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to a celebration event hosted by Visit Scotland. Set within 
easy reach of the Scottish Highlands rally goers will find 

numerous scenic routes to ride. Heading to Loch Ness for a 
possible sighting of the legendary Monster is a must! 

 

Battle of the Kings 

Dette er Harley-Davidson-

forhandlernes egen 
Custom konkurranse, og 

arrangeres i år for tredje 
gang. Nesten 200 
forhandlere fra 21 land i 

hele Europa deltar, og det 
har vært avholdt regionale 
delfinaler for å kåre et 

utvalg finalister. Harley-
Davidson Ålesund gikk av 

med seieren i den nordiske 
finalen, og representerer 
dermed Norden i finalen 

ved EICMA i Milano i 
november.  

 

Posse Ride til Røros 

Det er sendt 

ut mail til alle 
medlemmene 

med detaljer 
om vår 
planlagte 

Posse Ride 
langs 

kystriksveien 
nedover til 
National 

HOG Rally på 
Røros. Det er 
imidlertid 

verd å merke 
seg en liten justering i programmet. Også dette er det sendt 

ut mail om. Starten går som annonsert fra Tverlandet tirsdag 
27. juni kl 1100, og årets fergeruter er nå endelig spikret så 
tidsskjemaet som ble annonsert i mailen følges til punkt og 

prikke. Men etter en vurdering av forventet trafikksituasjon i 
Steinkjer tidlig en torsdags morgen, flytter vi starten for siste 

Harley-Davidson 

Ålesunds bidrag til årets 

Battle of the Kings: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai og Knut på Posse 

Ride til Voss 2015 
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dagsetappe fra Esso 
Steinkjer og til Shell like 

sør for Steinkjer sentrum. 
Dette for å slippe å lose 

hele kolonnen av 
motorsykler gjennom et 
tidlig morgenrush i 

Steinkjers utallige 
rundkjøringer. Alle 
deltakere på Posse Ride'n 

vil bli behørig informert 
om dette underveis, men det vil være verd å merke seg dette 

for eventuelle tilknyttere som måtte ønske å slutte seg til 
kolonnen i nettopp Steinkjer for å kun kjøre i fellesskap siste 
dag.  

Jeg ser frem til denne Posse Ride'n og som nevnt lengre opp 
reiser vi i disse dager nordover fra vår eksiltilværelse for å 

kunne delta i denne snaromveien ned kystriksveien. Hvis det 
er noen som enda ikke har skaffet seg overnatting med tanke 
på å kunne være med, er det bare å ringe hotellene og sjekke 

om det enda skulle være noen rom ledig. Det er flere hoteller 
både i Sandnessjøen og i Steinkjer, og det kan enda være 
mulig å oppdrive rom. Et alternativ er selvsagt å ta med telt, 

begge byene har campingplasser, og så håpe på godt vær. Og 
da er det bare å møte opp på Tverlandet tirsdag 27. juni før kl 

1100. 

 

Arctic Chapter’s fellestur til Steigen 

(1.til 3. september). Som nevnt sist har det vært jobbet med 
en fellestur til vakre Steigen. Activities Officers Terje og 

Elisabeth har lagt ned en kjempejobb, og infomail ble sendt 
medlemmene 15. juni. Infoskrivet lyder som følger: 

Hei alle HOG’ere ☺ 

Nå er vi full gang med planlegging av årets treff. I år 
møtes vi fredag 1.september atter en gang på Steigen 

Sjøhus på vakre Engeløya i Steigen. 

Restauranten der er ikke åpen, så vi må selv stå for all 
matlaging, grilling etc. 

Som tidligere oppfordrer vi deltagere til å handle alt av 
mat og drikke på lokalbutikken, som også selger 
bensin. 

Årets Kulturtur: 

Engeløya har nå fått asfalt rundt hele øya. 

 

Jon og Steinar på Posse 

Ride 

 

 

 

 

Pink Ladies of Harleys 
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I år inviterer vi til en flott naturopplevelse Engeløya 
rundt, og bespisning på «Lefs-Pia Kafé og Galleri». 

Denne turen starter kl.12:00 på lørdag. 

Steigen Sjøhus består av følgende: 

2 stk. 4- manns hytter: Pris pr. person i 2 døgn er kr. 
855,00. 

4 stk. 6- manns hytter: Pris pr. person i 2 døgn er kr. 

684,00. 

Tårnhuset (eksklusivt og generøst med plass!): Pris pr. 
person i 2 døgn er kr. 937,00. 

Vi disponerer: 

Tårnhuset á 6 plasser; Totalt kr. 5600,00 for 2 døgn. 

4 hytter á 6 plasser; Totalt kr. 4100,00 for 2 døgn. 

2 hytter á 4 plasser; Totalt kr. 3420,00 for 2 døgn. 

Alle priser er inkludert vask! 

BOOKING: 

De som vil bo sammen, leier egen hytte. Velg en 

hovedperson som tar oppgjør for hele hytten, og 
overfører beløpet til konto 4509 22 00217. 

PS: Alle hytter og Tårnhuset kan utvides med inntil 2 

sengeplasser. 

400,00 kr. i tillegg pr. ekstraseng for 2 netter. 

Dette må vi i så fall få beskjed om i god tid! 

Siste frist for påmelding: 1. august! 

Mvh Activities Officers Elisabeth og Terje 

Telefon 976 29 777 / 911 011 43 

 

Og ellers må oppfordringen være å følge med både på 

Chapterets aktivitetskalender på hjemmesiden, les utsendte 
fellesmailer og bruk gjerne Chapterets facebookside, både den 
åpne infosiden og den lukkede medlemssiden, for å planlegge 

og avtale felleskjøringer.  

 

Ride Safe and have fun 

Odd Nordgård 

Editor/ Assistant Director 

  

 

Elisabeth og Terje; 

Nord-Saltens mest 

aktive Activities 

officers kaller også i år 

inn til treffhelg 

 

Engeløya 2014; Bak  

dette "Beach Bar"-styret 

finner vi ingen ringere 

enn Terje og Elisabeth 
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Det ble en skikkelig kald vår her nord og 

de fleste fant det ikke særlig fristende å 

tilbringe så veldig mange kilometer på 

sykkelsetet. En av de som trosset det 

meste var Jeppe som la ut fra Alta i mai 

og kjørte en rundtur på 5.500 km og hvor 

snøen måtte børstes av vindskjermen på 

deler av nordoverturen. Sisu! 

 

Omsider kom sommeren og Nord-Norge viste seg i all sin 

prakt. Noen turer med ”biken” under fine forhold og 

utålmodighet og frustrasjon er snudd til takknemlighet og 

lykkefølelse. Vi bor i et smykkeskrin og jeg slutter ikke å la 

meg imponere av den naturen som omgir oss. Det er selvsagt 

flott å ”strekke ut” og oppleve andre land og kulturer, men det 

er masse å utforske her nord og vi har mye å by på. Vel kunne 

man ønske seg bedre veier og tuneller, men det er topografien 

som gjør landsdelen så interessant for motorsykkelkjøring. 

Kunsten er å ikke prøve å rekke over mest mulig på kortest 

mulig tid, men å unne seg den luksus å ta av fra 

hovedferdselsårene og kjøre sideveier og blindveier man aldri 

har vært på. Ofte byr dette på overraskende fine opplevelser. 

I henhold til Wikipedia er det til sammen ca. 18.500 km 

offentlig vei i de tre nordligste fylkene. Det kan ta noen 

sesonger å kjøre alle disse!    

Selv om det ble en treg sesongstart så har det 

vært arrangert en del felleskjøringer, dog med 

varierende deltakelse. Jeg håper 

oppslutningen om disse øker utover sesongen. 

Vårens Open House ble velsignet med godt vær og stor 

deltakelse, spesielt i Ballangen. Takk til alle dere som bidro 

med gjennomføringen av et vellykket arrangement! Det er 

gjennomført temakvelder om kjøresikkerhet/førstehjelp i 

Ofoten, Lofoten og Salten. Det planlagte praktiske 

Directors Corner 
 

  

Indre Salten 1. mai 

2017 

 

Mr. Iron Butt himself. 

Hvis ikke Iron Butt 

patchen allerede er 

sendt nordover til Alta 

må det bero på en 

misforståelse 
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kjøresikkerhetskurset i 

Valnesfjord måtte 

dessverre kanselleres 

pga. sneforholdene, 

men noen av våre 

medlemmer deltok på 

kurset på Finnsnes i 

pinsen.  

 

I styret har vi jobbet jevnt og trutt med diverse saker (se egen 

artikkel). HOG chapterne i Norge vil få en felles web-løsning 

som skal gi noen samordningsgevinster og forenkle hverdagen 

for Webmasterne. Det er ikke satt noen endelig dato for 

lanseringen av vår nye hjemmeside, men det er sannsynligvis 

ikke lenge til. Chapter t-skjorter og andre medlemseffekter er 

kjøpt inn og kan bestilles i webshopen på medlemssidene på 

hjemmesida. Vi jobber også med å kjøpe inn langermede 

chapter t-skjorter/gensere. Elisabeth valgte av private 

årsaker å trekke seg fra sitt verv som Membership Officer og 

denne funksjonen er nå ivaretatt av Secretary Ivarna frem til 

Årsmøtet. 

Når dette skrives er det bare dager igjen til Arctic Chapters 

Posse-ride til National HOG Rally på Røros starter. Turen 

langs kystriksveien (fv. 17) er utrolig fin og vi får håpe at 

værgudene er med oss. Det er svært gledelig at så mange (ca. 

60) fra Arctic Chapter har meldt seg på National Rally. Dette 

blir en flott anledning til å treffe HOG`ere fra eget chapter og 

fra andre norske og utenlandske chapter. God tur! 

Avslutningsvis vil jeg anbefale dere å melde dere på 

chaptertreffet på Engeløya i Steigen 1.-3. September. En 

suverent fin plass! Påmeldingsfrist er 1. August. Kontakt 

Activities Officers Elisabeth & Terje hvis dere har spørsmål, 

tlf. 976 29777/911 01143. 

 Mr. Ice Butt på tur 

over Sognefjellet. Tro 

om han samler is til 

Whiskyen? 

 

 

Chapterets nye 

webside i betaversjon. 

Vi (og da sikkert 

spesielt Webmaster) 

gleder seg til den 

lanseres 

 

Chapter t-shirts er 

fremdeles til salgs hos 

Merchandise Officer 

Merethe:  

 

Langermede t-skjorter 

er også i bestilling. Følg 

med på mail og 

hjemmesiden framover 

for detaljer. 
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Ønsker dere en fortsatt flott sommer med Harleyen. Kjør 

sikkert! 

 

Med hilsen 

Knut-Bjarne Klaussen 

Director 

 

 

 

 

NAVN: Rigmor Berntzen 

  
ALDER: 56 

  
BOSTED: Megården i Sørfold 

  
VERV/MEDLEMSKAP I H.O.G.: Ladies of Harley Officer 
  

HVILKEN H-D (TYPE OG ÅRSMODELL) KJØRER DU? 
Softail Custom 09 

  

HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 
«DRØMMESYKKELEN»? Den jeg har, for den er så god å 

kjøre 

  
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Det sosiale, vennskapet 

og at man treffer likesinnede 

  

HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Å det er 
mange, men Post Riden til Nordkapp i fjor med Finlands tur 
etterpå var fin 

  
HVILKE MC-TURER PLANLEGGER DU FOR SESONGEN 
2017? Ingen store planer, tar turer på sparket og ser an 

været  

Tre på kornet 

 

Mr Frank Farmer 

 

 

 

 

 

"Drømmesykkeln" 

  

Mr Road King 

 

 

Director på Posse Ride 

 

Mrs. Postwoman 

 

Posten skal fram 
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NAVN: Frank Kanebog 

ALDER: Jeg er 55 og 1/2 + litt til.  
  
BOSTED: Jeg bor i Frank Farmersgate 1 på Eineberget i 
Harstad. 

  
VERV/MEDLEMSKAP I H.O.G.: Ganske fersk i HOG, er nå 

Safety Officer.  
 
HVILKEN H-D (TYPE OG ÅRSMODELL) KJØRER DU? 

Kjører en 2014 FLHTKSE , CVO Electra Limited i tre flotte 
rødfarger. 

  
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 
«DRØMMESYKKELEN»? Det må vel være min egen det da. 

  
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Et flott 
samhold, dette til tross for store avstander i 

chapteret. 
Det er også supert at det blir arr. 

felleskjøringer til mange treff o.l. 
  
HVA ER DITT BESTE 

MOTORSYKKELMINNE? Det er en hel del, 
men det aller beste var nok turen til 

Superrally i Hellas i 2001. Var også innom 
et Hogrally i St.Tropes (17 mai) på tur 
nedover. 

  
HVILKE MC-TURER PLANLEGGER DU FOR SESONGEN 
2017? Ikke så veldig mye dessverre. Skal til Røros, og så 

videre i ca.14 dager dit det er supert vær. Tenker også på 
St.Petersburg, men det er ikke helt i boks enda. Har også 

booket plass på Engeløya i september. 
 

 

NAVN: Kurt Fredheim 
 
Alder: 64 
 
BOSTED: Medby i Andøy 
  

VERV/MEDLEMSKAP I H.O.G: Vanlig medlem 
 
HVILKEN H-D (TYPE OG ÅRSMODELL) KJØRER DU? 
Street Glide CVO 2015 

  

 

Mr. Frank Farmer 

 

 

 

 

 

"Drømmesykkeln" 

 

Mr. Road King 
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HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 
«DRØMMESYKKELEN»? Etter å hadd 6 

Harleyer er det Road King som passet meg 
perfekt. 

  
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? 
Felleskapet over landegrenser turer og 

kameratskapet. 
  
HVA ER DITT BESTE 

MOTORSYKKELMINNE? 3 uker i England 
og Scotland. 

  
HVILKE MC-TURER PLANLEGGER DU 
FOR SESONGEN 2017? Røros, og ellers turer på treff. I 

september skal jeg begge gutan mine til USA i 3 uker å kjøre 
HD fra New Orleans gjennom Texas til New Mexico Santa Fe 

opp i Grand Canyon og avslutter i Las Vegas. 
 

 

 

 

 

 

 

Kongan på kaia 

 

Siste: Det kommer nok ikke 

som noen overraskelse for de 

fleste at det i 2018 igjen er 

duket for jubileum hos Harley 

Davidson. 115 år har selskapet 

rukket å bli (i 2018) og det skal 

feires. I Europa vil 

hovedfeiringen foregå i Praha. 

 

For mer info om kjørestasjet 

nevnt lengre opp, ta kontakt 

med din lokale Dealer: 

 

 

 

Neste Newsletter kommer 

medio september (forutsatt 

tilstrekkelig bildemateriale).          

Stay tuned… 


