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Innledning (Av Editor Odd) 

"Then a severe frost succeeds which 
prepares it to receive the voluminous coat 
of snow which is soon to follow; though it 
is often preceded by a short interval of 
smoke and mildness, called the Indian 
Summer."  

Dette er en av de første kjente 
nedtegninger av begrepet "Indian 
Summer".  

Skrevet i 1778 av J. H. St. John de 
Crèvecoeur i verket "Letters From an 
American Farmer". Begrepet brukes 
som mange sikkert vet om en 
unormalt varm høst med 
temperaturer langt over normalen, 
gjerne langt ut i november. Det er 
mange teorier rundt opphavet til 
begrepet, men ingen vet sikkert hvor 
det egentlig stammer fra. Ei heller om 

det i opphavet er snakk om indianere 
eller indere. En teori er at det stammer 

fra det indiske hav. Lastebåter som 
frekventerte de farvann hadde før i tiden 

ofte en egen strek i lastemerket med betegnelsen "IS" (forkortelse 
for indian summer), som da skulle angi en høyere lasteevne i 
disse varme farvann. 

 

Det er også flere ulike definisjoner på hva som skal til for at en 
varm periode skal kunne kalles Indian summer. En av de 
strengere definisjonene er at det må ha vært over 21 grader i en 
syvdagersperiode etter høstjevndøgn (23. september). En rimelig 

uoppnåelig definisjon i de nordligere deler av Norge, så her må vi 
slakke litt på kravene. 

Men uansett definisjon er begrepet et kjært fenomen blant 
bikere. Hvert år sitter vi og håper at vi skal kunne strekke 
sesongen lengst mulig utover høsten, og det er ikke fritt for at vi 
tøyer grensene når vi kommer uti oktober/november. Da er det 
bare de mest iherdige som enda er på veiene. Mange avslutter 
når utsiktene til tosifrede temperaturer svinner hen, andre 
(undertegnede er nok en av de) synes at alt over 4 grader er greit 
nok. Og ekstremsportutøverne blant oss legger om til piggdekk 
på sykkelen, sjekker at generatoren på sykkelen tåler de 
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nyinnkjøpte elektriske klærne og 
kjører ufortrødent videre hele 
vinteren. Det er nok ikke mange i 
sistnevnte gruppe.  

 

 

 

Det som er verd å tenke på nå utover høsten er respekten for vær 
og føre. Selv om det er 10 grader midt på dagen kan det være 
kuldegrader om natta, og både sent på kvelden og tidlig om 
morgenen kan det være glatt på veien på utsatte områder. Også 
løv fra trærne er med på å gjøre veiene utrygge så vær på vakt. 
La ikke iveren etter å vinne Chapterets Klickskonkurranse (se 

lengre ned) gå på bekostning av sikkerheten. Om vi spoler tilbake 
til høsten 2015 ble vi vitne til at et av chaptermedlemmene 
virkelig tøyde sin indian summer til det ekstreme og faktisk møtte 
opp på årsmøtet i Bodø på egen mc. Selv om årsmøtet det året 
ble avholdt sist i oktober er det like fullt en prestasjon å 
ankomme på egen sykkel. La imidlertid ikke dette legge lista for 
hva som er forventet, men nyt enhver kjøredag du måtte få utover 
høsten. 

 

Årsmøtet 2017 
Og når vi snakker om sola, eller rettere sagt årsmøtet… Det står 
selvsagt på agendaen også i år. Og det vil snart bli sendt ut 
infomail med detaljer omkring årsmøtet. Dato for selve årsmøtet 
er lørdag 11. november og frist for å sende inn saker til 
behandling ser ut til å bli fredag 20. oktober. Mer om dette i 
nevnte mail. Har du innspill til valgkomiteen kan disse sendes til 
Hans Bjørnstad som leder i valgkomiteen. Men ikke vent for 
lenge, valgkomiteen har mye å gjøre i år, og trenger innspill. De 
som ønsker å fordype seg i ansvars- og oppgavebeskrivelsene for 
de enkelte verv i Chapteret finner disse på medlemssidene på 
hjemmesiden. Her finner du også Chapterets vedtekter. Om du 
vurderer å stille som kandidat til et verv, eller vurderer å foreslå 
andre kan det være lurt å ha satt seg inn i hva de forskjellige 
vervene faktisk går ut på og hvilke oppgaver som inngår. 

En annen sak som det har vist seg å herske mye uklarheter 
omkring er selve organisasjonen HOG og hvordan denne er bygd 
opp. Jeg skal her forsøke å oppklare noen av disse uklarhetene.  

 

 

 

 

Et utvalg elektrisk 

bekledning fra 

Harley-Davidson:
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Organisasjonen HOG "kort" forklart 
Harley Owners Group 
(H.O.G.) ble dannet av 
Harley-Davidson i 1983 
som en fabrikksponset 
motorsykkelorganisasjon. 
Målet til H-D var å bygge 
en tettere forbindelse 
mellom produsent og 
konsument med tanke på 
langvarige relasjoner og 
dermed oppnå mer lojale 
kunder. Og i en 
markedsføringssammenheng må vi vel kunne si at ideen har 
vært vellykket. Fra en sped begynnelse i 1983 har 

organisasjonen i dag vokst til over en million medlemmer verden 
over. Alle som kjøper en ny Harley-Davidson får ett års 
medlemskap "med på kjøpet". Dette gjelder imidlertid kun den 
internasjonale delen av et H.O.G.-medlemskap. 

Og det er her noe av forvirringen starter. Et H.O.G.-medlemskap 
er (eller kan være) en todelt affære:  

1: Du får som nevnt ett års medlemskap når du kjøper ny sykkel. 
Dette medlemskapet kan du etter ett år velge å fornye og dette 
gjøres på den internasjonale H.O.G.-siden 
http://members.hog.com . Her kan du velge mellom å fornye for 
ett år av gangen, eller du kan betale en sum 
tilsvarende ti års medlemskap og da er du medlem 
resten av livet, et såkalt Life-medlemskap. Du har 
sikkert sett at mange i Chapteret har en stor "Life 
Member" bue på ryggen sin, denne indikerer at 
de har valgt et slikt livsvarig medlemskap. Du 
kan selvsagt også melde deg inn uten at du har 
kjøpt ny sykkel, det eneste kravet for 
medlemskap er at du eier en Harley-Davidson 
motorsykkel. Øvrige familiemedlemmer kan 
meldes inn som assosierte medlemmer 
(Associate member). Det eneste kravet for å 
få et slikt assosiert medlemskap er at 
vedkommende kjenner noen med et 
fullverdig medlemskap. I praksis er det 
imidlertid en fordel om vedkommende deler 

adresse med det fullverdige medlemmet, da et 
slikt assosiert medlemskap blant annet ikke 
inkluderer abonnement på HOG Magazine. Merk 
at alt dette gjelder det såkalte internasjonale 
medlemskapet, altså medlemskapet kun i H.O.G. 
For å komplisere det hele ytterligere er dette et 
medlemskap som løper fra måned til måned, så 
har du meldt deg inn i mai, løper det til og med 
april neste år og må være fornyet innen mai igjen.  

Stadig like forvirret? Som Harald Mæle i sin tid ville ha sagt: Ikkje 
etter neste episode av forviklingar: 

 

Vaughn Beals og 

Willie G Davidson. 

Vaughn var CEO hos 

Harley-Davidson på den 

tiden H.O.G. ble 

dannet, og som seg hør 

og bør har han 

medlemsnummer 

0000001. Slå den... 

 

Kontroll til varmeklær: 

 

 

Og systemet kan enten 

drives av et oppladbart 

batteri i jakken (se 

siste bildet) eller kobles 

til sykkelens 12V 

system. 

 

 

http://members.hog.com/


 side 5 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER September 2017 

2: Når du har et 
internasjonalt 
medlemskap 
som nevnt over, 
kan du velge å 
melde deg inn i 
ett (eller flere) 
Chapter. Hvis 
du har mottatt 
dette 
Newsletter på 
mail, er sannsynligheten stor for at du allerede har valgt å melde 
deg inn i Arctic Chapter. Dette er et "eget" medlemskap og eneste 
kravet for å få et Chaptermedlemskap er at du har et gyldig 
internasjonalt HOG medlemskap (som du husker krevde at du 
eier en H-D, ikke sant). Et Chaptermedlemskap betales direkte 
til det Chapteret du ønsker å være med i, i motsetning til det 
internasjonale medlemskapet som må betales direkte til HOG 
sentralt. Og i motsetning til det internasjonale HOG 
medlemskapet følger et Chaptermedlemskap kalenderåret. Du er 
altså Chaptermedlem fra januar til desember uansett når på året 
du melder deg inn. Dette kan virke komplisert men har sin 
naturlige forklaring som jeg vil komme tilbake til.   

Alle H.O.G. Chapter er underlagt regler som er utformet av 
H.O.G. internasjonalt. Og kort forklart er det som følger: Et hvert 
Chapter må ha en Sponsoring Dealer. Dette er den lokale 
forhandleren av H-D, i vår 
region Harley-Davidson Nord-
Norge eller "han Reidar" som 
vi bruker å si. Ingen Chapter 
kan eksistere uten en 
Sponsoring Dealer, og vi har 
faktisk for ikke så lenge siden 
hatt eksempler her i landet på 
at en Dealer har stengt 
dørene, og at det lokale 
Chapteret da har måttet 
legges ned. Så oppfordringen 
her må være: "Support your 
local Reidar (evt Tromsø 
motor)". 

 

Alle Chapter skal også ha et Styre bestående av minst fire 
"Primary Officers": Director, Assistant Director, Treasurer og 
Secretary. Vi har på grunn av vår langstrakte region valgt å 
styrke dette med ytterligere en Assistant Director. Dette ble gjort 
allerede i 2007, altså allerede da Chapteret var kun ett år, slik at 
vi har fem Primary Officers. Sponsoring Dealer skal også ha en 
representant i Styret, og du vinner ingen stor premie om du 
gjetter at hos oss er dette "han Reidar". I tillegg kan Chapteret 
velge å ha flere styremedlemmer, og disse kan da gjerne ha ulike 
andre Chapterverv. Vi har valgt å la Membership Officer og Head 
Road Captain inngå i Styret da dette er så sentrale verv at de bør 

 

Harald Mæle, kjent som 

fortellerstemmen fra 

såpeserien Forviklingar 

Dag på scenen i Røros 

Mr Sponsoring Dealer: 

Reidar S. Samuelsen. 

 

 

 

Chapter Chaplain Egil 

og R.E.D. Thor Harry i 

Steigen 
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ha medbestemmelse på styrenivå. I tillegg til Styret har alle 
Chapter også andre Officers: Her kan nevnes Activities Officers, 
Ladies of Harley Officers og Safety Officers. Arctic Chapter er 
endog så privilegert at vi til og med har vår egen Chapter 
Chaplain.  

Alle Chapteroffiserer, både Primary og øvrige skal velges for ett 
år av gangen. Dette er i henhold til de nevnte reglene fra HOG og 
dette valget skal gjennomføres på høsten. Vi har valgt å 
gjennomføre vår Generalforsamling som da også innbefatter valg 
i november hvert år. Dette må gjøres slik da alle Chapter hvert 
år må søke om fornyet status som Chapter. Rett over nyttår må 
alle Chapter sende inn skjemaet "Annual Chapter Charter 
Renewal Form" til HOG. Og denne må inneholde navn og 
nummer på alle Chapteroffiserer (som da selvsagt må ha sin 
internasjonale medlemsstatus i orden), og så fremt H.O.G. finner 

alt i orden, får Chapteret godkjent sin status som Chapter for ett 
nytt år. Det skal ikke mer til enn at en av Chapteroffiserene ikke 
har gyldig internasjonalt medlemskap før søknaden ikke blir 
godkjent. Dermed er det slik at Chapteret driftes med et årlig 
perspektiv, og dette må baseres på kalenderåret. Vi har dermed 
ikke anledning til å selge et medlemskap som strekker seg ut over 
ett kalenderår. Det ble forsøkt innført en ordning med Life-
medlemskap også i Chapteret, men denne ble raskt avviklet etter 
påtrykk fra Regional H.O.G. Manager med ovenfornevnte 
argument. 

Når det nå planlegges Generalforsamling i Arctic Chapter kan det 
være greit å ha denne lille innføring i Chapterdrift i bakhodet. 
Chapterets høyeste bestemmende organ er Generalforsamlingen 
som består av alle fremmøtte medlemmer på årsmøtet. Det er 
denne som har det avgjørende ordet i alle saker, og det valgte 
Styret skal ivareta Generalforsamlingens avgjørelser fram til 
neste Generalforsamling. Det er imidlertid noen viktige frister å 
forholde seg til i denne sammenhengen. Alle saker som ønskes 
tatt opp må være sendt inn på forhånd slik at en fullstendig 
saksliste kan sendes ut senest to uker før Generalforsamlingen. 
Dette skal gjøres for at alle medlemmer skal kunne forberede seg 
på de ulike sakene og dermed danne seg en oppfatning av hva de 
ønsker å stemme på. Det er av samme grunn ikke anledning til 
å fremme nye saker direkte på Generalforsamlingen (såkalte AoB 
(Any other Business) skal ikke forekomme på sakslista til en 
Generalforsamling). Også når det gjelder valg av Officers er det 
noen regler å forholde seg til. Enhver kandidat til et verv skal 
være forespurt og ha akseptert kandidaturet. Dette kan selvsagt 
gjøres på stedet dersom kandidaten er til stede, men det er altså 
ikke anledning til å foreslå kandidater som verken er forespurt 
eller er til stede. I utgangspunktet er det valgkomiteens jobb å 
spørre og innstille kandidater, og dersom man har forslag til 
kandidater bør man altså ta dette opp med valgkomiteen i god 
tid i forkant av møtet. Men det kan dukke opp situasjoner hvor 
dette ikke har vært mulig og da har alle deltakere på møtet 
anledning til å fremme benkeforslag på kandidater. Men som 
nevnt må kandidaten ha akseptert å stille. Ett unntak er det 
imidlertid, kandidater til Directorvervet kan ikke fremmes som 
benkeforslag. Dette må gå via valgkomiteen. Og årsaken til dette 

Hvem vil du ha som 

Chapterets nye 

Officers?

Ta kontakt med 

valgkomiteen:

Hans (leder) 

Jeppe 

   

Leif 
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er at kandidater til samtlige verv skal godkjennes av Sponsoring 
Dealer, og når det gjelder Director er dette vervet så sentralt både 
i forhold til samarbeid med Dealer og som Chapterets ansikt utad 
at Dealer må få tid til å gjøre nødvendig research på evt nye og 
kanskje ukjente kandidater. Det skal mye til før Dealer setter ned 
foten for en kandidat uansett verv, og jeg tror knapt det har 
skjedd i vårt Chapters historie.  

 

Forsidebildet 
Forsidebildet denne gang er tatt av Ørjan Hasselberg på 
chaptertur i september i vakre omgivelser i Steigen. Vi ser at 
været kan være skiftende med både sol og voldsomme og 
sannsynligvis regntunge skyer på denne tiden av året, men dette 
setter likevel ikke noen stopper for felles nytelse på egen mc 

utover senhøsten. Hvorvidt været på bildet kan kalles indian 
summer er vel noe tvilsomt. Chapterkrus som belønning for 
bidraget kommer i posten Ørjan. 

 

Styrets arbeid siden sist  
(av Secretary Ivarna) 

På grunn av sommerferien har styret hatt 
bare ett styremøte (på Skype) siden 
forrige Newsletter.  Styret kommuniserer 
i tillegg til styremøter både på mail, 
telefon og i Messenger-gruppe.  Styret 
arbeider fint sammen.  Medlemsmassen i 
Chapteret er stabil, det er 183 
medlemmer som har betalt kontingent for 
år 2017.  Det er en del som ikke har betalt 
internasjonalt medlemskap enda, disse 
følges opp av styret. 

Vår nye hjemmeside er nå oppe og går, vår nettadresse er:  
https://arctic.hog.no . Det er opprettet mailadresser etter 
funksjon til alle i styret, disse er tatt i bruk og synes å fungere 
greit. 

Andre aktuelle styresaker: 

• Vi har fått laget langermede Chapterskjorter.  Skjortene er 
mottatt og lagt ut for salg. 

• Det har vært avholdt Chaptertreff i Steigen første helgen i 
september.  Det var stor interesse fra medlemmene, over 50 stk 
var påmeldt.   

• Open House skal avholdes 23. september i Tromsø og i 
Ballangen.  Det blir arrangert Bikerfest på Ballangen Camping 
lørdag, i Tromsø blir det arrangert Ladies Night fredag på Kaia 
Bar & Bistro.  Vi håper at alle som har mulighet kommer.  

 

   

Ørjan Hasselberg, ivrig 

bidragsyter på 

bildesiden, noe de 

fleste med Facebook 

nok har oppdaget. Tok 

blant annet 

forsidebildet på dette 

nummeret under 

chapterturen i Steigen: 

 

 

 

https://arctic.hog.no/
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• Karl-Ove, Lill og Ivarna skal delta på HOT BUN 2017 som 
avholdes i Nederland i oktober.  

• Årsmøtet for 2017 skal avholdes i Harstad 11. november.   

 

Vi i styret ønsker alle en fortsatt fin høst, vi kan enda få mange 
fine turer før syklene settes inn for vinteren.  Husk å kjøre ekstra 
forsiktig nå når løvet faller fra trærne, løvet gjør veiene 
såpeglatte.  Håper vi sees til helgen på Open House   

 

Nye medlemmer 
Chapteret har pr 5/9 183 medlemmer, omtrent det samme som 
ved forrige Newsletter. Noen få har falt ifra, men følgende nye 
medlemmer har ankommet Arctic Chapter: Magnus Nilsen, 
Honningsvåg; Glenn Ophaug, Tverlandet; Frank Sundklakk, 
Bodø og Hilde og Arne Vestbakken, Skåbu.  

Hjertelig velkommen ønskes dere alle.  

 

Klicks 2017 
Arctic Chapters Klicks-konkurranse 
avsluttes også i år 10. oktober og alle 
som ønsker å delta bes sende inn 
kilometerstand så snart som mulig etter 
denne dato. Husk bilde av speedometer 
som viser oppnådd kilometerstand. Send 

bilde på mail eller mms til undertegnede: 
mob 95839928 eller mail: 
odd.nordgard@gmail.com . 

Den innsendte kilometerstanden vil også 
fungere som start for Klicks 2018, og 
eventuell distanse kjørt etter 10. oktober 
godskrives neste års konkurranse. 

Vinnerne blir behørig offentliggjort og premiert under årsmøtet i 
Harstad 11. november. 

 

National Rally 2018

 

Chapter Rogaland 

melder om at det går 

jevnt og trutt fremover 

med bookingen til 

Natonal Rally 2018. 

Men de oppfordrer flest 

mulig til å booke tidlig 

slik at de får best mulig 

oversikt over antallet 

deltagere. Enn så lenge 

er det 21 stykker fra 

Arctic Chapter som har 

meldt seg på, men vi 

blir vel flere? Sjekk ut 

bookingsiden her, og 

Facebooksiden her. 

Sjekk også detaljene for 

Post Riden inne på 

bookingsiden. 

 

mailto:odd.nordgard@gmail.com
https://booking.hog.no/
https://www.facebook.com/events/1927530030865963/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&fref=gs&dti=101518756700592&hc_location=group
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Langermede Chapter T-skjorter 
Følgende mail ble sendt medlemmene 16. august: 

Etter en lengre prosess har vi lykkes med å få produsert 
langermede chapterskjorter/gensere som nå legges ut for 
salg til medlemmene. Dette er originale H-D skjorter med 
vårt eget design! Prismessig er vi også kommet meget 
fordelaktig ut. 

Skjortene har en liten Arctic Chapter logo på venstre bryst 
og dealerprint på ryggen. Teksten H.O.G. ARCTIC 
CHAPTER på armene er bevisst trykket i motsatt retning 
for at bokstavene ikke skal vises opp-ned når man bøyer 

armene (smart 😊).  

Skjortene er kun i sort, de er unisex og finnes i størrelsene 
S, M, L, XL og XXL. Størrelsen/passformen er som man 
kjenner fra originale H-D skjorter. Prisen er kr. 350 pr. 
skjorte + porto.  

Vi kan nå også meddele at skjortene er å finne i webshoppen på 
den nye hjemmesiden, så løp og kjøp. Antallet er begrenset. Sjekk 
bildene til høyre. 

 

Posse Ride langs kystriksveien  
Spenningen var stor da undertegnede satte seg på flyet nordover 
for å hente ut sykkelen som hadde stått lagret i tørre og intime 
omgivelser i gammelpuben i Valnesfjord. Værmeldingen var ikke 
av det beste slaget og noen regndråper ble det allerede samme 
kveld. Men hovedtyngden av spenning knyttet seg til neste dags 
event, nemlig Chapterets Posse Ride til Røros. Hvor mange kom 
til å stille til start (en viss anelse hadde vi jo, men uten formell 
påmelding er det alltid spennende å se hvem som faktisk står 
der), hvordan kom været til å bli (værmeldinga spådde regn første 
dag, og senere bedring), og ikke minst hvor 
problemfritt kom turen til å gå. Mange 
faktorer var utenfor vår kontroll, jeg har 
allerede nevn været, men også den øvrige 
trafikken er av stor betydning for hvordan 
dette arter seg. Og ikke minst nå når 
reiseplanen også skal klaffe med ikke mindre 
enn seks ferger som godt kunne være 

overfylte når vi kom. 

Jeg ankom vårt annonserte startsted på 
Tverlandet i god tid før avmarsj som første 
sykkel. Egentlig som seg hør og bør når jeg 
skal kjøre Road Captain på turen, men det 
gav jo bange anelser om dårlig deltagelse. De bange anelsene ble 
imidlertid etter hvert gjort grundig til skamme, for her dukket 
deltakerne opp en etter en, og vi var tilslutt 17 sykler som stilte 
til start. Director Knut Bjarne hadde også kommet for å hilse oss 
vel av gårde, og det var nok ikke fritt for at det var en viss 
misunnelse å spore der i gården for at han ikke kunne delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venter på første ferge. 

Posse Ride'n har 

ankommet Forøy. 
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Nåvel, sånn er det enkelte ganger. Guttungen (KB's egen 
benevnelse på sin nå 30 år gamle sønn) hadde bursdag og måtte 
denne gangen prioriteres. 

På slaget 12 startet vi opp og satte kursen sørover langs den 
velkjente kystriksveien. Første dagsetappe gikk til Sandnessjøen, 
og Hotell De Syv Søstre, hvor mat og drikke ventet oss. Noe regn 
ble det på turen men ikke mer enn at vi sto han av. Det meste av 
dagens etappe var velkjente veier for undertegnede som i mange 
år har bodd på Ørnes like ved kystriksveien, men etter at vi tok 
ferge fra Nesna over til Levang var også jeg på ukjent grunn.  

Dagen etter var vi sterk og klar til ny etappe, og været var 
merkbart bedre, litt solgløtt og etter hvert tørre veier ble det, og 
De syv søstre (fjellene altså, ikke hotellet) sto majestetisk like 
inntil veien og ønsket oss god tur, bare så vidt innhyllet i lette 

slør. Været ble bare bedre og bedre, og da vi tok lunch på Sømna 
kro var det såpass sommervær at solkremen måtte frem. Noen få 
regndråper ble det også denne dagen, men ikke mer enn at vi 
forble tørre, og vi ankom Hotellet i Steinkjer i skarp rute. Og der 
ble vi møtt av en hærskare chaptermedlemmer som hadde valgt 
å kjøre alternative veier sørover, men som likevel ønsket å delta 
på sjarmøretappen inn til Røros dagen etter. Det ble god 
stemning på hotellet utover kvelden, og alle delte villig sine 
erfaringer og røverhistorier så langt på turen.  

Siste dag på Post Ride startet vi i en lang kolonne fra Steinkjer, 
og etter hvert som vi tok av fra E6 og satte kursen oppover fjellet 
ble det bare varmere og varmere. Og da vi tok en kort sans i Tydal 
bidro vi nok til at omsetningen av is og mineralvann hos den 
lokale kjøpmannen nådde nye høyder den dagen. Varmen holdt 
seg til vi kom frem på Røros, hvor det ble gledelige gjensyn med 
HOG'ere fra hele Europa. 

 

 

Road Captain og 

Assistant Director Tony 

med frue Liv-Iren. 

 

Per Ulrik og Thor Erik 

venter på ferga på 

Forøy 

Siste stopp før Røros 

var i varme Tydal 

Jon og Knut nyter en 

bedre lunchdessert på 

Sømna 
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National Rally Røros  

Selv om vår Posse Ride ankom Røros relativt tidlig torsdag 
ettermiddag, var flere av chapterets medlemmer allerede godt 
installert på treffplass. Og trønderne hadde gjort en god jobb med 
rigging så her var alt i full sving. Det gjorde godt å rusle rundt og 
bare nyte finværet og hilse på kjente og ukjente fra fjern og nær. 
Det dundret stadig inn nye grupper med sykler som ble effektivt 
ekspedert av innsjekken. Etter hvert ble det både en og to kalde 
pils og stemningen ble bare bedre og bedre. God musikk fra 
scenen gjorde stemningen perfekt. All honnør til Chapter 
Trondheim for nok et fantastisk treff i spektakulære omgivelser, 
og arrangørene kunne i ettertid melde om over 1000 deltakere på 
årets National Rally. 

 

Chapterbilde fra Røros  

 

Det var med spenning vi innkalte til fellesfotografering i gågata 
på Røros fredag ettermiddag. Vår fotograf Knut Holst hadde 
inspisert stedet og timet tidspunktet nøyaktig for å få perfekte 
solforhold til bildetakingen. Fristen ble noe kort, men da klokka 
nærmet seg formelig strømmet det på med chaptermedlemmer. 

The Shadows (Leif 

Arne, Per Ulrik, Yngve 

og Per) har trukket i 

skyggen 

 
Treffgeneral Jon Olav 

hadde det så travelt at 

han måtte holdes fast 

for å bli med på bildet 

 

Chapterbilde kl 1455 

 

 Chapterbilde kl 1505 
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Og ikke mindre enn 60 medlemmer ble med på fotograferingen. 
Er dette ny rekord for deltakelse fra Chapteret på et National 
Rally?   

Dersom noen ønsker en papirkopi av bildet i god kvalitet kan 
dette bestilles hos Knut Holst for en symbolsk sum. 

 

Sturgis 2017  
Nyhetsmediene melder at også i år fant rundt regnet en halv 
million bikere veien til The Black Hills of South Dakota og det 77. 
Sturgis Motorcycle Rally. Og spesielt for i år var at vi her hjemme 
kunne følge vår chaptervenn Jonny Grunnfoss og Vesterålen 
Wild Hogs på rundtur i USA, med innlagt besøk i Sturgis. Sjekk 
bildene nedenfor… 

 

 

 

Vesterålens Wild Hogs 
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European Bike Week 2017 
I år var det 20-årsjubileum for det populære European Bike 
Week, og mer enn 125000 bikere fant veien til Faaker see for å 
delta på jubileumsfeiringen. Det er ikke meldt om Arctic Chapter-
medlemmer blant deltakerne, men om jeg skulle ta feil, setter jeg 
stor pris på tilbakemelding, gjerne i form av bildebevis. 
Arrangørene antyder at ca 25000 av disse deltakerne deltok på 
paraden lørdag. Dette gjør paraden til den største mc-paraden i 
hele Europa. 

 

Chaptertreff i Steigen 1-3/9 
(Av Activities Officer Terje) 

I år var chaptertreffet igjen 
lagt til Steigen Sjøhus på 
Røssøya i Steigen. Dette 
fordi vi blir tatt imot og 
ivaretatt på en utmerket 
måte. 41 overnattet i 
hytter og 4 på campen. 
Fredagskvelden gikk med 
mingling og stor stemning, 
som vanlig. 

Den klassiske kulturturen 
på lørdag startet kl 12.00 
og gikk til LefsPia's bakeri 
og galleri på Hakvåg. Der 
tok vertskapet imot oss 
med deilig kjøttsuppe, 
nystekt brød og flatbrød. 
Etterpå var det 
rideoppvisning av vår 
Director Knut-Bjarne alias 
David Crockett på en ekte 
amerikansk travhest. 
Såpass påligger det en AO 
å få til.  

Turen videre gikk til vakre 
Holkestad på ekte mc-
veier. Vi takker trivelige 

Solveig og Even for vafler 
og kaffe og stor gjestfrihet 
på gården sin. Ingebjørg 
Hansen (godt voksen i 80 
årsalderen) hadde en stor 
opplevelse i lag med oss 
skinnkledde barskinger.  

"Been there, done that, 

got the t-shirt" 

 

Road Kingen med sin 

Road Captain. 

Activities Officer og 

treffgeneral for Steigen 

Bike Weekend; Terje 

ønsker velkommen 

 
Director til hest i 

Steigen.  Hva er det 

med den karen og 

hester? 
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Tilbaketuren skapte 
dommedagsfølelse for en rytter 
med hest. Artig var det å lese på 
Facebook at hun, og hesten, 
oppfattet oss i kolonnen på et 30 
talls Harleyer som svært 
hensynsfulle! 

Lørdagskvelden bød som vanlig 
på stor trivelighet i - og rundt 
hyttene. 

Søndagen gav oss fint kjørevær 
hjemover, og som vanlig kunne 
AO Elisabeth og Terje senke 

skuldrene fordi alle kom trygt og 
godt hjem. 

Neste års tur er allerede under planlegging! 

Vi sees på Open House! 

Andre aktiviteter 2017 
Av andre aktiviteter som 

Chapteret har deltatt på i 

denne sesongen bør nevnes 

Saltfjellrally som hvert år 

arrangeres av Bodø 

motorsykkelklubb. Her 

stakk Arctic Chapter av 

med pris for største klubb.  

 

  

 

Tørst Jonny i Junaiten 

Tørst Knut i Steigen 

(Vaffel)kakemonser i 

Steigen 
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Også på Nordnorgestreffet i Harstad var Chapteret godt 

representert, og Styret i Chapteret avholdt også styremøte i 

Harstad denne helga. Nordnorgestreffet kan du for øvrig lese mer 

om i siste Bikerjournalen, Redaktør Morten A. 

deltok nemlig på treffet på lånt sykkel fra H-D 

Nord Norge. Samme helga gjorde også politiet 

seg bemerket i Harstad da de avholdt sin 

"politikorpsfestival i byen. Dermed benyttet 

Reidar seg av muligheten til å demonstrere sin 

2017 Street Glide Police Special for lovens 

lange og ikke minst musikalske armer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open House høst 2017 
Høstens Open House arrangeres 23. september hos 
dealerne i Ballangen og Tromsø (og for så vidt resten av 
landet også). Vi forventer å se nyheter fra 2018-
programmet (se nedenfor) til Harley-Davidson på plass 
begge plasser. Arctic Chapter bidrar som vanlig med 
nødvendig rigging osv. Planlegger du å dra til Tromsø, si 
gjerne ifra til Treasurer Karl Ove som koordinerer 
chapterets bistand der. Det planlegges Bikerfest i 
Ballangen, og som seg hør og bør har vi fått gode priser 
på overnatting på campingen. 

Et klipp fra youtube 

viser Reidar på tur i 

Harstad med lovens 

lange armer rundt seg: 

 

 

 

 

 

Director Knut Bjarne, 

Bikerjournalens Morten 

A. og Chaptermedlem 

Bo på Nordnorgestreffet 
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H-D 2018 Nyheter 

I 2018 er det igjen duket for jubileum hos Harley-Davidson. Og 
det betyr spennende nyheter. Men denne gangen er det både på 
godt og vondt. Og for å ta det vonde først. Dyna-familien er nå 
strøket av programmet. Kort og brutalt. Til gjengjeld er to av 
Dyna-modellene (Street bob og Fat Bob) videreført som en del av 
Softail serien. Og hvilken serie det nå har blitt. Softail har blitt 
en helt ny sykkel. H-D skriver følgende om de nye modellene: 

We've combined the hard Riding performance of the Dyna 
line with the unparalleled custom look of the Softail line. 

 

 

(Hi)Lights of the 2018 

lineup:

DeLuxe  

Street Glide 

Heritage 

Breakout 

Fat Boy 

Fat Bob 
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Syklene har blitt lettere, stivere, og med ett helt nykonstruert 
bakhjulsoppheng, fremdeles i god gammel "stivramme-look".  

Totalt åtte modeller, hvorav to som nevnt har fått navn etter 
tidligere Dyna sykler. De resterende seks er kjente Softailnavn 
som Fat Boy, Heritage, DeLuxe, Low Rider, Break Out og sist men 
ikke minst Softail Slim.  

Alle fås nå med den nye Milwaukee Eight motoren på 107 
kubikktommer, noen utvalgte får til og med 114 motoren. Og 
siden 2018 er jubileumsår forventer vi også en spesiell 
lakkering for å markere dette, men den er ikke 
offentliggjort i det dette Newsletter går i trykken. 
Spesielt av året er også at det kun er tre CVO modeller 
og alle tre er av touringfamilien. Men H-D har før "lurt" 
oss med å lansere CVO'er som såkalte 
halvårsmodeller, altså sykler som ikke blir introdusert 
før et stykke utpå nyåret. Så vi får se hva 
vinteren/våren bringer.  

 

 

107 kubikk 

114 kubikk, største 

originalmotor 

noensinne, i år ikke 

bare på CVO. 

Gamle kjenninger? 

Arrival of the new hogs: 
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Men detaljene for jubileumsfeiringen er absolutt offentliggjort. 
Ikke uventet er Milwaukee hovedscenen for den amerikanske 
feiringen, og det planlegges Ride Home- karavaner fra alle kanter 
av Nord-Amerika. Datoene for arrangementet, som offisielt 
kalles; HARLEY-DAVIDSON® 115TH ANNIVERSARY 
CELEBRATION er 29. August – 2. September i Milwaukee. De 
nevnte Ride Home-karavanene foregår i tiden 21.-29. august.  

Men også i Europa er det planlagt feiring og den offisielle 
jubileumstreffplassen blir i Tsjekkia, nærmere bestemt Praha: 

 

115th BIRTHDAY PARTY Praha, Tsjekkia 

Følgende er sakset fra hjemmesiden  til arrangementet: 

115 years of Harley-Davidson Motor Company 

100 years of the Czech Republic 

90 years of Harley-Davidson Club Praha 

35 years of H.O.G. 

This is a celebration of riders and riding. It’s for everyone who 
remembers the freedom they felt the first time they took off down 
the street on two wheels. And it’s for those who took it further: 
the generations of fathers, sons, mothers, brothers, sisters and 

Et utvalg av 

115th 

Anniversary 

Collection 

Hoodie 

Riding Jacket 

Womens leather jacket

 

file:///C:/Users/Odd-N/Documents/Hogsaker/Newsletter/sept%202017/(https:/h-d.prague115.com/en/home
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friends who fired up their engines and followed their dreams of 
freedom on two wheels. 

So no matter 
what you ride, or 
even if you 
haven’t started 
yet, everyone is 
welcome to join 
the celebration 
of Harley-
Davidson’s 
115th birthday. 
It takes place 
right in the 
middle of Europe, in the land of 115 stories – Prague, Czech 

Republic. Walk in the footsteps of kings, experience a living 
fairytale or take in exciting architecture. You will find all of this 
and much more in a country that has been the crossroads of 
nations, cultures and civilisations for millennia. The roads here 
are lined with natural beauty, romantic villages and towns, 
pulsating cities and ancient castles. And don’t forget the great 
bars and restaurants, outstanding cuisine, the best beer in the 
world and the friendly locals. Attending the Harley-Davidson 
115th anniversary party will be an experience like no other. You 
can look forward to 72 hours packed with riding, meeting friends, 
music and loads of other entertainment. 

 

Men selv om kjøresesongen nå 
ubønnhørlig går mot slutten, 
så betyr ikke det at alle 
HOG'ere går i hi i påvente av 
bare veier igjen. Jeg håper og 
tror (ja faktisk regner jeg med) 
at chapterets Activities 
Officers har noen ess igjen i 
ermet og at det vil bli 
arrangementer av ulik art 
rundt omkring også i 
vintersesongen. Det har 
tidligere år vist seg å være 
svært så populært med 
vinterfester og annet i den 
mørke årstiden, så følg med på hjemmesiden og på Facebook for 
informasjon. Først ut i så måte er Chapterets årsmøte i Harstad 
11. november. See you there. 

 

Ride safe and have fun 

Odd Nordgård 

Editor/Assistant Director 

Mens shirt 

Womens shirt 

Medlemmene koser seg 

på Årsmøtet i Bodø: 
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Høsten er her, men når dette skrives har 
sommeren kommet på gjenvisitt og byr 
på herlige temperaturer og flotte 
kjøreforhold. En flott bonus etter en 
sesong som værmessig ikke har vært den 
aller beste her nord. 1.-3. september 
deltok jeg sammen med nesten 50 andre 
på Chaptertreffet i Steigen som Activities 
Officers Elisabeth & Terje hadde 
tilrettelagt på en super måte. Det er 
trivelig når så mange fra chapteret 
samles for å tilbringe ei helg sammen. Vi 
er en flott gjeng og det ble mye latter og moro disse dagene.   

 

 «The Motor Company» slutter ikke å overraske og lanseringen av 
2018 modellene bød på masse nyheter. Harley-Davidson satser 
og jeg vil tippe at mange lar seg friste til å gjøre en nyinvestering. 
Flere av de nye modellene blir det anledning til å se og prøve 
under Open House i Ballangen og Tromsø lørdag 23. september. 
I Ballangen arrangerer vi Bikerfest i restauranten på Ballangen 
Camping og der ønskes alle MC-entusiaster velkommen! Vi har 
tradisjon for å bistå dealer i gjennomføringen av Open House og 
jeg håper mange av chaptermedlemmene hjelper til under 
arrangementet. 

De langermede chaptergenserne vi har fått 
produsert har blitt godt mottatt av 
medlemmene og Merchandise Officer Merethe 
rapporterer at salget går strykende. Å få laget 
disse med eget design på originale H-D 
gensere er et gjennombrudd da det krever 
egen spesifikk godkjenning av Harley-

Davidson. Vi var nok noe nøkterne i 
bestillingen mht. antall og størrelser så det 
spørs om ikke en ny bestilling må gjøres i nær 
fremtid. 

Alle norske HOG-chaptere er nå etablert på samme web-
plattform hos Aurora Borealis Multimedia i Svolvær. Harley-
Davidson har finansiert mye av dette og det takker vi for! Det har 
vært en del jobb å få til denne overgangen, men den nye web-
løsningen vil gjøre driften enklere og livet bedre for webmasterne 
rundt i landet. For Arctic Chapter vi også fått koplet på en 

Lady in black? 

Oops… 

 

Merchandisde Officer 

Merethe selger 

Chaptergensere som 

varmt hvetebrød. 

Bestill i webshopen på 

den nye hjemmesiden: 

https://arctic.hog.no/       

(Merk at du må være 

innlogget som medlem 

for å bestille) 

Directors corner 
 

https://arctic.hog.no/


 side 21 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER September 2017 

nettbutikk. Vi har enda litt jobb som må gjøres med å oppdatere 
all informasjon på hjemmesiden.   

Etter seks år som Director i Arctic Chapter har jeg funnet at tiden 
nå er moden for å tre til side og ikke stille til gjenvalg på 
kommende Årsmøte. Jeg har trivdes godt i denne lederrollen og 
har hatt stor glede av samarbeidet med styret og øvrige 
medlemmer gjennom disse årene. Jeg er fornøyd med alt vi har 
fått til i Chapteret og jeg mener at det er etablert et godt 
fundament for den videre drift og en fortsatt positiv utvikling 
fremover. Vi har rekordmange medlemmer, en solid økonomi, 
gode rutiner på de fleste områder og ikke minst mange dyktige 
medlemmer som tar ansvar. Arctic Chapter har opparbeidet seg 
en god anseelse i både inn- og utland og vi har også vist at vi er 
i stand til å arrangere Harley-treff av høy internasjonal klasse!  

Det har blitt noen 
hundre timer med 
«organisasjonsarbeide» i 
min tid som Director og 
en god del forsakelser av 
andre private gjøremål. 
Dette har i all hovedsak 
vært en lystbetont 
foreteelse og det har gitt 
meg mye. Likevel er det 
en tid for alt og jeg føler 
nå et behov for å gi 
stafettpinnen videre. 
Arctic Chapter står mitt 
hjerte nær og jeg vil 
selvsagt fortsatt være medlem og ta del i det gode miljøet vi 
har.  

Jeg ser frem til Årsmøtet i Harstad og å få treffe mange av 
dere der! 

 

“Believe you can and you're halfway there.” 

-Theodore Roosevelt 

Hilsen 

Knut-Bjarne 

Director 

 

 

 

 

Knut Bjarne anno 2009 

Får vi et nytt "lime 

buen på Director"-stunt 

på årsmøtet? 
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NAVN: Wenche Lillian Berget 

ALDER: 59 

BOSTED: Bodø 

VERV/MEDLEMSKAP I H.O.G.: Vanlig medlem  

HVILKEN H-D (TYPE OG ÅRSMODELL) 
KJØRER DU? 2002 Fat Boy 

HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 
«DRØMMESYKKELEN»? Fat Boy er 
drømmesykkelen, men kanskje en litt nyere enn 
den jeg har nå 

HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Fellesskapet, 
og at man får hjelp når man trenger det 

HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? 
Treffet i Svolvær i 2016 far en opplevelse, men 
også ferieturen nå i sommer 

HVILKE MC-TURER HAR DU VÆRT PÅ I 2017? 
Norge rundt: Bodø-Lindesnes- Bodø samt en tur i 
Lofoten og Vesterålen. 

 

 

 

 

 

NAVN: Terje Hartgen Jespersen 

ALDER: 65 

BOSTED: Hamarøya 

VERV/MEDLEMSKAP I H.O.G.: Life Member, Activities Officer 
og Road Captain 

HVILKEN H-D (TYPE OG ÅRSMODELL) KJØRER DU? Road 
king classic 2007 

Tre på Kornet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenches 

drømmesykkel 
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HVILKEN H-D 
BETRAKTER DU SOM 

«DRØMMESYKKELEN»? 
Den jeg har er så god og 
tilfredsstiller alle våre 
krav.  

HVA ER DET BESTE 
MED H.O.G.? Det er den 
store HOG-familien. 
Vennskapet som oppleves 
både godt og trygt 

HVA ER DITT BESTE 
MOTORSYKKELMINNE? 
Det siste steigentreffet 

hadde en trivelig 
atmosfere og at folket 
kommer seg trygt både 
frem og tilbake er det største vi som arrangør kan oppleve. 

HVILKE MC-TURER HAR DU VÆRT PÅ I 2017? National Rally 
på Røros, mange fine lokale turer samt opplevelsene på 
Steigentreffet med kolonnekjøring.  

 

 

 

NAVN: Frode Wiker 

ALDER: Blir 50 den 25. 
oktober i år 

BOSTED: Ankenes, 
Narvik 

VERV/MEDLEMSKAP I 
H.O.G.: Life Member, 
Activities Officer,  
Quartermaster, Road 
Captain 

HVILKEN H-D (TYPE 
OG ÅRSMODELL) 
KJØRER DU? 2016 
Ultra CVO 

HVILKEN H-D 
BETRAKTER DU SOM 

«DRØMMESYKKELEN»? Det må vel være den jeg har 

HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Samholdet og tilhørigheten 

  

 

 

 

 

 

 

Terjes drømmesykkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frode og 

"gammelsykkelen" 
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HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Alle turene er 
fine, men en tur til Ballangen sent en høst er en tur jeg aldri 
glemmer. Det var mørkt og usedvanlig varmt. En helt spesiell 
opplevelse. 

HVILKE MC-TURER HAR DU VÆRT PÅ I 2017? Har ikke vært 
på så mye turer i år, men ca 6000 km har det likevel blitt. 
Småturer til Tromsø, Harstad, Mo i Rana og ikke minst Codstock 
i Svolvær. 

Siste: 

Harley Southern Rock Cruise 2018 
Datoen er allerede satt. Det blir cruise 5. til 7. april 2018. 

Og som før er billettene billigere jo tidligere du bestiller. Så 

ikke vent for lenge. Sjekk Facebooksiden for arrangementet 

her. Evt book direkte hos Colorline her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frode og 

drømmesykkelen 

 

For å se mer av 2018-

nyhetene, både klær og 

sykler, ta kontakt med 

nærmeste dealer (klikk 

på logoene under for å 

komme direkte til 

deres hjemmesider): 

 

 

 

 

Neste newsletter 

forventes å komme ca 

medio desember.     

Stay tuned 

https://www.facebook.com/events/1083075965193204/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1083075965193204/?fref=ts
https://www.colorline.no/?&gclid=EAIaIQobChMIspTH-dux1gIVx8myCh35xAqUEAAYASAAEgIkqfD_BwE
http://www.arcticharley.no/
https://www.tromsomotor.no/

