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Innledning  
(av Editor Odd)  

”Enno ei ølgjerd 

har me lov å gjera, 

husbond og husfru like mykje malt kvar, 

etter vekt, og signe det jolenatti til takk 

frå Krist og Sankta Maria, til godt år og 

fred. Um so ikkje vert gjort, skal det 

bøtast tre merker til biskopen. Men um 

nokon sit soleis tre vintrar at han ikkje 

som me har lagt på for kristendomen vår, 

og han vert sannskyldig i det, då har han 

forbrote kvar penning av godset sitt. Det 

eig kongen vår halvt, men halvt biskopen. 

Um han ikkje vil det skal han fara ut or 

riket åt kongen vår”.  

 

Dette sier 
Gulatingsloven om 
brygging av juleøl. Og 
denne loven er et av 
mange eksempler på 
førkristne skikker som 
ble formalisert og 
videreført i en kristen 
setting. Loven var 
imidlertid ikke like 
populær overalt, og 
historien skal ha det til 
at straffen med 
utvisning fra riket om 
man tre år på rad ikke 
oppfylte sine plikter, 
visstnok var det som i 
sin tid befolket Island. 
Og kanskje er det 
faktisk noe i dette, da 
islandsk øl i dag ofte 

brygges etter litt utradisjonelle oppskrifter og kan dermed 
inneholde mye rart. Og uten å ta appetitten ifra folk, kan det 
nevnes at både hvaltestikler og saueavføring har vært brukt som 
smakstilsetning i det islandske ølet. Av de ikke fullt så ekstreme 
smakstilsetningene kan nevnes tørrfisk. At øl til og med var 
forbudt på Island før 1989 bør også nevnes i denne 
sammenhengen.  

Juleølet har dermed lang tradisjon her i landet, og årlige kåringer 
av de forskjellige brygg hører med til førjulskosen. Tradisjonelt øl 
(altså ikke de islandske spesialitetene) skal ikke inneholde andre 
ingredienser enn malt, humle vann og gjær, så det er begrenset 
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hva de ulike bryggerne kan gjøre for å skape akkurat den 
spesielle smaken som juleøl-elskerne er ute etter.  

Ølakademiet (ja det finnes faktisk en opplærings-
institusjon innen ølbrygging) sier dette om juleøl på sine 
sider: 

"– Juleøl er laget på malt, humle, vann og gjær. Under 
bryggingen bruker bryggeren ekstra mye spesialmalt, 
karamellmalt og fargemalt som skaper en fin, rund og 
sødmefylt smak. Juleølet skal være balansert med sødme 
og bitterhet, samt inneholde smak av knekk, karamell og 
nøtter. 

– Fra gammelt av brukte man einer og røykmalt i 
produksjonen og juleølet skulle være sterkt. Når 

industrialiseringen 
slo igjennom skulle juleølet 
være sødmefylt. Med 
handverksrevolusjonen de 
siste årene har bryggerne 
fått inspirasjon fra andre 
land og de gamle 
juleøltradisjonene. Bruken 
av tilsetninger og flere ulike 
krydderier har hatt 
fremvekst. Fatlagring er 
ikke bare et fenomen 
innenfor vinverden, nå skal 
juleøl også lagres." 

Så her er det bare å gå i gang. Ja, ikke med årets øl, til det er det 
alt for sent. Skal neste års juleøl sikres den rette lagringen er det 

ingen tid å miste. Det er ikke rom for en "årgang natt til fredag" 
her. 

Men jula er jo så uendelig mye mer enn en rekke ekstra fridager 
hvor man kan nyte sitt egenproduserte juleøl. Og ingen er vel 
bedre til å beskrive høytiden vi alle går og venter på enn vår egen 
Chapterprest, Egil: 

 

 

 

 

 

 

 

Ølbrygger Frode i 

Vestbyen i Bodø 
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Vestbyen mikrobryggeri 
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God jul fra Betlehem!  
(Av Chapter Chaplain Egil) 

Denne julehilsenen skrives fra et koselig 
lite gjestehus i utkanten av Betlehem, i 
Beit Sahur, eller på Betlehemsmarkene 
som det heter på norsk. Den egentlige 
grunnen til  

at det skrives herfra er at jeg glemte at 
jeg hadde lovet Odd å få det ferdig før jeg 
dro hjemmefra. Og man skal jo holde det 
man lover, særlig til en så hyggelig kar som Odd. 

Jeg er i Betlehem 
sammen med en kollega 
for å besøke en palestinsk 

vennskapsmenighet og 
etablere kontakt mellom 
bymisjonen og et sosialt 
arbeid her. Tilfeldighetene 
ville det slik at vi satt på 
flyet da Trump 
kunngjorde flyttingen av 

den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. 

Så vårt opphold står i kontrastenes tegn. Steinkasting, 
brennende bildekk og tåregass gjør at vi må ta diverse omveier 
når vi går i byen. Og samtidig en feiring av tenningen av juletreet 
på torget som ikke står tilbake for norsk 17.mai-feiring. Her er 
glede, gjestfrihet og vennskap. Og bunnløs sorg og fortvilelse.Har 
dette noe med Arctic Chapter og Harley å gjøre? Egentlig ikke. 
Men jeg prøver meg likevel og tenker at det har noe med 
velsignelsen i det enkle og ukompliserte – og det er nettopp dette 
jeg forbinder med chapteret og mc. 

Jeg oppdaget dette på en tur hvor jeg grublet på om jeg skulle ta 
på regndressen eller ikke. Grublet skikkelig, og det opplevdes 
som et stort og viktig spørsmål. Og så tenkte jeg: Når spørsmålet 
om regndress eller ikke føles som et stort problem – da har jeg 
egentlig ingen problemer i det hele tatt! Og det er en fantastisk 
følelse. Og vi trenger den alle av og til. 

Jeg har blitt glad i dere 
chaptervenner fordi dere 
respekterer meg og lar meg 
være meg selv. Og fordi jeg 
kan konsentrere meg om alt 
det som er enkelt og 
ukomplisert når jeg er 
sammen med dere. Som 
spørsmålet om jeg må bytte 
til ny sykkel for å bli 
lykkelig, eller om det er 
smart å ta enda en øl. Og 
hvor politikk, religion, 
status og penger ikke får lov 

Vår egen Chapterprest, 

her i Beit Sahur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryggen til Egil etter en 

ikke helt vellykket 

vurdering av behovet 

for regndress 

En treskjærers 

visualisering av 

fødselen som fant sted 

i Betlehem (Beit Sahur) 

for over 2000 år siden 
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å lage noen skiller. Og dette kjennes relevant her i Betlehem. 
Fødestedet til han jeg tror kom til vår verden for å lære oss 
respekt og kjærlighet. Og at alle mennesker er knyttet sammen i 
denne kjærligheten. Da er det fint å glede seg til jul.  

Nå skal jeg ut og kjenne på livet og starten på julefeiringen..  
Sheperds er et utmerket lokalt produsert øl og i kveld blir det min 
måte å gi støtte til palestinsk næringsliv. 

God og velsignet jul til hver enkelt av dere! 

Hilsen Egil, chapterprest 

Nye medlemmer 
Siden sist har vi fått noen nye medlemmer, og noen har falt ifra. 
Men siden kontingenten nylig har forfalt og purring i skrivende 
stund (primo desember) ikke enda er sendt, blir det litt feil å 
komme med noe tall for antall godstående medlemmer denne 
gang. Dette ville sett kunstig lavt ut på grunn av at mange av 
ulike årsaker enda ikke har rukket å betale. Følgende nye 
medlemmer ønskes imidlertid velkommen inn i varmen:  

Magne Bernhardsen, Tverlandet; Gunvor Bråten, Valnesfjord; 
Ingrid Hokland, Harstad; Therese Isaksen, Narvik; Silje Kolloen, 
Harstad;  Jan Erik Larsen, Åfjord; Paul Erik Markussen, Harstad; 
Kjell Ole Pettersen, Melbu; Gro Skogekker, Bøstad; Roy Soleng, 
Bøstad; Fredd Stenhaug, Harstad og Jørund Tingvand, Bodø.  

Hjertelig velkommen skal dere være. 

 

Forsidebildet 
Denne gang er forsidebildet 
egenhendig tjyvlånt fra Harley-
Davidson, og viser et utsnitt av 
dekoren på den nye 2018 H-D 
Street Glide Special 115th 
Anniversary. En sykkel flere av 
dere fikk anledning til å studere i 
Harstad i forbindelse med 
årsmøtet. (Det var vel strengt tatt 
ikke en Special, men en standard 

Street Glide, dog i tofarget jubileumslakk) Men siden bildet ikke 
er tatt av noen i Chapteret, deles det ikke ut krus denne gangen.  

Men alle medlemmene oppfordres uansett til å sende inn gode 

bilder fra chapteraktiviteter eller kjøreturer. Dersom ditt bilde blir 
brukt som hovedbilde på forsiden av Newsletter premieres det 
med et flott Chapterkrus. Alle bilder tas imot med takk, men et 
forsidebilde må være av god kvalitet. Motivet må egne seg i 
stående format, og må selvsagt være biker-relatert i god H.O.G.-
ånd. 

  

 

 

Challenge coin 

In the U.S. military, there 

is a longstanding 
tradition for all members 

of a unit to carry a special 
coin symbolizing unity 
and “esprit de corps” 

Known to generations of 
American military 
personnel as “Challenge 

Coins”, they are 
cherished by members of 

every branch of service. 

Today, wherever military 
personnel gather, they 

challenge each other by 
slamming their group’s 

unique coin on the bar, 
countertop or table. All in 
the group must then 

display their own coins, 
and whoever is last must 
pay a penalty of some 

kind. 

It is in this spirit that 

H.O.G.  is proud to 
present you with your 
Harley Owners Group 

National Coin: 
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Stemningsrapport fra Årsmøtet  
(Av Assistant Director Ivarna) 

I år ble H.O.G. Arctic Chapters Årsmøte 
avholdt i Harstad, nærmere bestemt i 
Nordic Hall på Scandic Hotell. Som 
tidligere år ankom de fleste 
møtedeltakerne allerede fredag til 
sosialt lag. Hotellet var både på ut- og 
innsiden dekorert med Harley- og 
H.O.G.-banner og dekorative beach-
flagg og roll-ups. Dealer Reidar hadde 
utsmykket lobbyen med en vakker blå 
2018 Street Glide jubileumsmodell.  

 

Årsmøtet startet lørdag på slaget kl 12.  Alle de 50 frammøtte 
medlemmene pluss en observatør ble ønsket velkommen av 
Director Knut Bjarne. Møteinnkallingen, valg av Ivarna som 
referent og Leif som ordstyrer ble bifalt med akklamasjon. 
Ordstyrer Leif manøvrerte deretter møtet videre i et energisk 
tempo. Jan og Paal-Eirik ble valgt til å underskrive 
protokollen og man gikk deretter rett på 
Årsberetningen. Knut-Bjarne leste opp en 
grundig og utfyllende beretning; han kom 
blant annet inn på Styrets arbeid i 2017, 
Chapterets hjemmeside og offisielle 

Facebookside, medlemsutviklingen siste 
år og saker fra Director-møtet. Han 
redegjorde videre for Chapterets ulike 
aktiviteter siste år, status på 
medlemseffekter og materiell, 
Chapter/Dealer relasjon og økonomisk 
status for H.O.G. Arctic Chapter. Han refererte 
også til rapportene fra Activities Officers i regionene 
Harstad, Ofoten, Nord- og Sør-Salten pluss Quartermaster. 
Treasurer Karl Ove orienterte deretter på sin sedvanlige 

Challenge coin forts. 

The tradition of challenge 

coins can be traced as far 
back as the American 

Civil War, when soldiers 
left for battle with a coin 
from home in their 

pocket. After the conflict, 
they kept the coin as a 
lasting reminder of their 

wartime experiences. 
Today, challenge coins 

are a tangible source of 
pride for America’s 
military heroes and are 

typically carried at all 
times.  

During World War II, 
American soldiers 
stationed in germany 

adopted a local tradition. 
When someone 
announced a “Pfennig 

check”, any soldier who 
could not produce a 

pfennig (the smallest unit 
of German currency) had 
to pay the price. As the 

popularity of challenge 
coins spread during the 
Vietnam War, military 

units began to produce 
their own unique coins. 

 

 

 

 

 

Harley-Davidson 115th 

Anniversary Challenge 

Coin 
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nøyaktige måte om Chapterets økonomi under punktene 
Regnskap og Budsjett. Revisor Terje kunne konkludere med at 
"Revisor har intet å bemerke til regnskapet og anbefaler 
regnskapet godkjent av Årsmøtet", noe det selvsagt også ble. 

Neste punkt på agendaen var årskontingent og deretter 
innkommet sak: 

«Assosiert 
medlemskap og 
familiemedlemsskap i 
H.O.G. Arctic 
Chapter». Disse 
sakene hang så vidt 

tett sammen at man så seg nødt til å diskutere dem i motsatt 
rekkefølge. Konklusjon og vedtak ble at kontingenten forblir 
uforandret kr. 250 pr. år uavhengig av type medlemskap og at 
man kan ha så mange «associated members» med i Arctic Chapter 

som man ønsker så lenge disse har sitt internasjonale 
medlemskap i orden. 

Så var det duket for valg. Valgkomiteen bestod i år av Hans 
Bjørnstad som leder, og Leif og Jeppe som medlemmer. De har i 
år hatt en utfordrende jobb i og med at det var signalisert 3 
utskiftninger i Styret. Hans var forhindret fra å stille på Årsmøtet 
og derfor redegjorde Leif for arbeidet som i all hovedsak var utført 
av ham og Hans. De hadde ikke klart å finne en kandidat til 
Membership Offiser, men dette løste seg på en elegant måte der 
og da ved at Kirsti meldte seg frivillig til å påta seg denne oppgaven 
dersom Årsmøtet godtok det. Knut-Bjarne hadde altså bedt om 

avløsning i sin rolle som 
Director og det ble derfor 
også gitt en kort 
orientering om den litt 
spesielle prosessen det er i 
fm. utnevnelse av kandidat 
til Director-vervet. 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt 
Styre pluss Kirsti ble valgt og 
applaudert. Det nye Styret ble da 
som følger: Sponsoring Dealer 
Reidar Samuelsen, Director Jon 
Petter «Jeppe» Medby, Assistant 
Director Ivarna Synnøve Bratteng, 
Assistant Director Thor Harry 
Bjørnstad, Treasurer Karl Ove 
Thomassen, Secretary Per Jonny 
Sjøstrand, Head Road Captain Tony 
Jespersen og Membership Officer 
Kirsti Kristiansen. Alle øvrige verv 
ble gjenvalgt ved akklamasjon i 
tillegg til Kjell Ole Pettersen, som 
meldte seg frivillig til å bekle rollen 
som Activities Offiser i Lofoten/Vesterålen. Det ble uttrykt ønske 

 

En glad revisor på 

festen (NB: ølglasset er 

tilfeldig plassert på 

bordet og tilhører ikke 

Terje. Som vi ser 

tviholder han på 

kaffekoppen) 

 

 

 

 

 Buebyttetrikset har 

vi ikke sett siden 

2011 (bildet over). Den 

gang da var det Knut 

Bjarne som overtok 

Directorbuen fra 

avtroppende Director 

Kenneth «Kula». Nå var 

det imidlertid Knut 

Bjarne som troppet av 

etter seks år som 

Director, og kunne i 

den forbindelse 

overrekke Director-

buen til nyinnsatt 

Director Jeppe. Til 

gjengjeld mottok Knut 

Bjarne Past Director-

buen. 
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om flere Lady of Harley Officers i Harstad- og Lofoten/Vesterålen 
regionene. Kirsti og Ingny ble umiddelbart enstemmig valgt ved 
akklamasjon. 

Dekorering av KLICKS-vinnerne ble som sedvanlig flyttet til 
Årsmøte-middagen mens diskusjonen om Aktivitetsplan 2018 ble 
flyttet til det påfølgende Medlemsmøtet. Årsmøtet ble hevet kl. 
14:30. 

Møtedeltakerne ble deretter «snacks’et» i en snau halvtime i 
foajeen utenfor møtelokalet før det annonserte Medlemsmøtet 
skulle starte.  

 

Medlemsmøtet startet umiddelbart etter at snacks, frukt og kaffe 
var inntatt – ca. kl. 15. Det nye Styret ble nå strategisk plassert 
foran i møtesalen slik at alle kunne gjøre seg familiær med 
ansikter de eventuelt ikke kjente fra tidligere. Møtet ble ledet av 
nyvalgt Director Jeppe. Det var i hovedsak Aktivitetsplan 2018, 
7th Arctic H.O.G. Rally 2018 og innspill fra møtedeltakerne som 
skulle prege denne agendaen. 

Utvikling av Aktivitetsplanen starter normalt sett ikke før etter at 
det nye Styret er på plass og man har fått tid til å konsolidere 
stillingen gjennom noen styremøter. Planen vil vanligvis være 
noenlunde ferdig definert et stykke ut på nyåret. Likevel er det 
fornuftig å kunne diskutere gjennom de momentene i planen som 
man allerede nå vet vil bli en del av den. 

Harley-Davidson 

Watches (from 

your local 

Dealer): 
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Deltakerne på møtet ble av Jeppe forespurt om synspunkter på 
videreføring av tradisjonen med å arrangere rally i Ballangen hvert 
annet år i månedsskiftet juli/august. Et overveldende flertall i 

salen gjorde til kjenne at 7th Arctic H.O.G. Rally absolutt må 
gjennomføres sommeren 2018. Tidspunkt 3. – 5. august ble 
umiddelbart bestemt. Jeppe valgte derfor å framvise et skjematisk 
bilde av trefforganisasjonen for å vise hvordan den vil bygges opp. 
Med god entusiasme meldte frivillige seg fortløpende til å bekle de 
forskjellige rollene i organisasjonen. Organisasjonen vil derfor 
påbegynne sitt arbeid allerede i januar med Jeppe som Rally 
Koordinator. Organisasjonen og arbeidet denne skal utføre vil 
presenteres nærmere i Newsletter for mars måned. 

Alle 
møtedeltakerne 

ble deretter bedt 
om å komme med 
forslag til flere 
aktiviteter man 
gjerne vil at 
Arctic Chapter 
skal gjennomføre 
eller være en del 

av. Forslagene var 
mange og varierte og 
kan ramses opp som 
følger: 

Inspirere til økt aktivitet 
lokalt i distriktene. 
Aktivitet som ikke 
behøver veldig mye 
forberedelser og 
diskutere/kommunisere 
dette på Chapterets 
lukkede Facebook-side. 

Delta på «Run to the Arctic Fun» i Storfjord. 

Arrangere et slags «treff i treffet» under Norgestreffet i Harstad 
2018. 
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Arrangere flere sosiale sammenkomster i distriktene også 
utenfor kjøresesongen. 

Bruke Facebook-sidene mer aktivt.  

Prioritere flere NMCU-treff i 2018. 

Organisere dugnad/vedlikehold i og på container i Ballangen.  

Organisere en mc-tur med lavvo-overnatting ifm 
nordlyssesongen. 

Videre diskuterte man hvorvidt Arctic Chapter skal donere gaver 
til et veldedig formål i 2018. Flere forslag ble bragt på bane, men 
det ble ikke bestemt noe i denne sammenheng. Styret vil derfor 
ha fullmakt til å kunne ta en bestemmelse på dette på et senere 
tidspunkt. 

Medlemseffektene ble diskutert og 
mulighet for å kunne betale med 
Vipps var ønskelig av flere. 

Activities Officer Willy sa seg villig til å starte innledende arbeid 
med å legge til rette for å kunne bygge ei flerbruks-hytte/anneks 
i forbindelse med containeren i Ballangen. Denne skal f.eks. 
kunne benyttes til bl.a. overnatting av Chapterets medlemmer i 

fm. turer til Harley-Davidson Nord-Norge. Denne skal kanskje 
også inneholde mulighet for enkel matlaging og dusj. Dette vil 
være et prosjekt som i alle fall vil måtte strekke seg innover i 
2019. Dealer Reidar er entusiastisk til ideen. 

Møtet ble deretter hevet og man gikk for forfriskninger og 
forberedelser til Årsmøtemiddagen. 

Årsmøtemiddagen startet kl. 19 og ble innledet med at Knut-
Bjarne ønsket velkommen og presenterte Karianne som kveldens 

For mer Harleykjøring i 

nordlys, klikk her for å 

se filmen fra Aurora. 

 

Reidar, Bo og Willy 

diskuterer. Er det 

hytteplanleggingen som 

er i gang allerede? 

 
Kurt & Sons in Las 

Vegas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2PcDRZyVDU&list=PLYsIcrrONBCuXKzMl6xuo5jgWRuunm7X8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=U2PcDRZyVDU&list=PLYsIcrrONBCuXKzMl6xuo5jgWRuunm7X8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=U2PcDRZyVDU&list=PLYsIcrrONBCuXKzMl6xuo5jgWRuunm7X8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=U2PcDRZyVDU&list=PLYsIcrrONBCuXKzMl6xuo5jgWRuunm7X8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=U2PcDRZyVDU&list=PLYsIcrrONBCuXKzMl6xuo5jgWRuunm7X8&index=7
https://www.facebook.com/HOG-Arctic-Chapter-Norway-315679335137532/?fref=ts
https://www.vipps.no/
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konferansier.  Hun ledet oss gjennom kvelden på en strålende 
måte.  Vi ble servert en nydelig tre-retters middag som alle 
medlemmene fikk dekket av Chapteret.  Under middagen ble det 
holdt flere taler og overrekt gaver til avtroppende Director Knut-
Bjarne for det strålende arbeidet han har gjort for Chapteret 
gjennom sine 9 år i styret, 6 av dem som styrets leder.  Det er 
ingen tvil om at han har lagt ned betydelig med timer for at vi i 
Chapteret skulle få best mulige opplevelser.   

 

Det ble utdelt offisersbuer til nye offiserer.  Det ble 
også foretatt dekorering av KLICKS-vinnerne.  Dette 
ble gjort ved at Odd ble oppringt på Skype og han stod 
for utdeling av utmerkelsene.  Før vi hilste av Odd ble 
han tildelt Chapterets Hedersdiplom.  Dette kom nok 
som en stor overraskelse for han, og det var tydelig at 
han både ble rørt og takknemlig for utmerkelsen.  Det 
ble også utdelt utmerkelse for gjennomført Safe Rider 
Skills i 2017.  Vi solgte lodd under middagen og etter 
middag ble det foretatt trekning og utdelt mange flotte 
premier gitt av Dealer Reidar.  Etter at middagen var 
ferdig trakk vi ned i Nordic Pub og fortsatte der til ut 
i de små timer.  Det var god stemning og mye latter 
hele kvelden, så det var en perfekt avslutning på en 
kjempekoselig helg, som for de aller fleste startet 
allerede fredags ettermiddag med felles bespisning og 

mingling på hotellets Pub. 

 

Ivarna 

Assistant Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Harry mottar sin 

Assistant Director-bue 
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Klicks 2017 
De som var med på årsmøtet i år fikk 
kanskje med seg at kunngjøringen av 
årets Klicksvinnere denne gang 
foregikk via Skype, et elektronisk 
hjelpemiddel som Styret i Chapteret i 
mange år har valgt å bruke for å 
avvikle styremøter. Slike lang-
distanseoverføringer er imidlertid ikke 
helt uten risiko, så det var med 
spenning både undertegnede og 
avtroppende Director Knut Bjarne 
koblet opp til overføring. Utdelingen 
gikk på skinner, men dessverre hadde 
edb'en på forhånd spilt oss et lite puss, sånn at det endte med at 
feil person fikk prisen for «lengst kjørte dame». Dette er i ettertid 
ordnet opp i og jeg har fått lovnad om at patchen kommer rette 

vedkommende i hende så snart det er praktisk mulig. De som da 
offisielt er vinnere av årets Klicks er som følger (trommevirvel): 

 

Gjennomsnittsbiker:  

Per Jonny Sjøstrand: 7589km (734km ifra gjennomsnitt) 

 

Lengst kjørte dame:  

Cathrin Rendal: 17336km 

Runner up:  Lene Grønbeck: 13288km og  

Lill Nilsen 10024km 

 

Lengst kjørte herre:  

Dag Tore Fosli: 20350km  

Runner up:  Jeppe Medby: 20159km og  

Frode Fure: 17139km 

 

Det gratuleres, både til vinnerne og 

også til alle deltakerne for god innsats 
og vel kjørte kilometer.  

Undertegnede beklager samtidig den 
inntrufne inkurie ved utdelingen.  

Jeg vil med dette også oppfordre alle 
andre til å sende inn sin 
kilometerstand for å være med neste 
år. 

Klicksvinnere 

2017: 

 

 

 

 

Per Jonny Sjøstrand 

 

 

 

 

 

Cathrin Rendal 

 

 

 

 

 

Dag Tore Fosli 
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Arctic Chapters Hedersdiplom 2017 
(av Past Director Knut Bjarne) 

Arctic Chapters Hedersdiplom kan i 
henhold til statuttene tildeles 
personer som har gjort en spesielt 
fortjenestefull innsats for chapteret. 
Juryen består av Director og 
Sponsoring Dealer og tildelingen skjer 
i forbindelse med Årsmøtet. 

Hedersdiplomet for 2017 ble tildelt 
Odd Nordgård for hans 
betydningsfulle innsats gjennom 
mange år. Odd har hatt verv som 
Membership Officer i perioden 2009-
2011 og har sittet i styret siden 2011 hvor han har innehatt verv 
som Secretary og Assistant Director. Han har det siste året også 
hatt rollen som Editor hvor han har stått for utgivelse av Arctic 
Chapters innholdsrike Newsletter. Odd har i tillegg til sine 
offisers-verv hatt ansvaret for organisering av Posse-rides til 
Scandinavian Harley Days på Voss og National H.O.G. Rally på 
Røros. Ikke minst var han ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av den episke Post-riden fra Svolvær til Nordkapp 
etter Nordic Harley Days 2016 med 200 deltakere fra mange 
nasjoner. 

Det var en svært overrasket mottaker av hedersbevisningen som 
for anledningen var på storskjerm under årsmøtemiddagen når 
tildelingen ble bekjentgjort. 

Odd Nordgård har 
vært en viktig 
bidragsyter til at 
H.O.G. Arctic 
Chapter er en 
organisatorisk 
veldrevet 
motorsykkelklubb 
med høyt 
aktivitetsnivå. Han 
har lagt ned utallige 
arbeidstimer for 
chapteret gjennom 
årene. Gratulerer 
Odd. Hedersdiplomet 
er velfortjent! 

Hilsen Knut-Bjarne 

Past Director  

 

Undertegnede bøyer seg ydmykt i støvet og takker så meget for 
rosende skryt og omtale, flott diplom og inntreden i det celebre 
selskap av hedersdiplommottakere. 

Tidligere mottakere av 

hedersdiplomet: 

 

2014: Jon Petter Medby  

2015 Terje Jespersen 

2016: Merethe og Thor 

Harry Bjørnstad 
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Chapterkontingenten 
Årsmøtet vedtok at kontingenten også for 2018 skulle forbli 
uendret på 250 kr per medlem. Det ble også vedtatt (i egen sak) 
at alle uansett type medlemskap skal ha lik kontingent. I praksis 
betyr dette at den tidligere (lite benyttede) praksis med rabattert 
familiemedlemskap bortfaller, og hvert enkelt medlem betaler nå 
250 kr uansett familie- eller associate-tilknytning. Kontingenten 
forfalt til betaling 1. desember, også kalt røykvarslerens dag, så 
samtidig med at du sjekker at batteriene i røykvarsleren er klar 
for julebakstsesongen, så går du også inn i nettbanken og 
overfører 250 kr per person til kontonr. 1503 44 60377. Husk 
også å merke innbetalingen med hva den gjelder (kontingent 
2018+navn). For at du skal være gyldig medlem i Arctic Chapter 
er det også nødvendig at den internasjonale kontingenten er 
ajour. Denne løper fra måned til måned så det er forskjellig forfall 
alt etter når du meldte deg inn. Sjekk oppskriften til høyre for 
hvordan du ordner dette. 

 

Nytt fra Styret 
(av Secretary Per Jonny) 

Styrets arbeid siden sist 

Da er det valgt nytt styre i H.O.G. Arctic 
Chapter siden forrige Newsletter. Vi har 
gjennomført to Styremøtet via Skype etter 
Årsmøtet 2017. Oppgavene i Chapteret er 
fordelt innad i styret og vi er KLAR!     

• Årsmøtet ble gjennomført i Harstad helgen 10-12 
november. 

• HOT BUN 2017, Karl Ove holdt en kort gjennomgang av 
turen og innholdet. Mye interessant og nyttig informasjon 
ble delt. 

• Innholdet i containeren i Ballangen er nå blitt forsikret. 
• 2 nye betalingsterminaler er bestilt. 
• Vi har fokus på å oppdatere den nye nettsiden vår: 

https://arctic.hog.no  
• Videre ønsker vi at det legges ut informasjon på Facebook 

fortløpende. 

 

Internasjonal 

H.O.G.-

kontingent 

Mange sliter med å betale 
den internasjonale 
kontingenten til HOG (må 
ikke forveksles med 
Chapterkontingenten) på en 
enkel måte, og det er vel 
ikke til å stikke under en 
stol at problemene ikke 
alltid har skyldtes det 
enkelte medlems 
datakunnskaper. 
Systemene for registrering 
og betaling av internasjonal 
kontingent har til tider vært 

ustabile og de har også hatt 
en (for dataukyndige) relativ 
høy brukerterskel. Det skal 
nå være enklere å betale og 
det er flere måter å gjøre 
dette på: 
Enten via websiden til 
H.O.G. hvor man lager seg 
en profil og derfra legger inn 
detaljene fra sitt 
betalingskort. Hvis du 
betaler via denne profilen 
på hog.com så har du 
mulighet til å velge 
autofornying. Da vil neste 
års kontingent automatisk 
trekkes i rett tid. MEN: (og 
det er et viktig men) dette 
virker bare hvis kortet du 
benytter har gyldighet ut 
over neste forfall. De aller 
fleste bankkort har jo en 
viss utløpsdato, og etter 
denne dato (eller tidligere 
hvis du bytter kort) vil ikke 
autofornyingen fungere. 

 

2018 H.O.G. Anniversary 
Rocker.  

Coming soon to a mailbox 
near you (hvis du har 
husket å fornye). 

 

 

https://arctic.hog.no/
https://members.hog.com/website/index.jsp;hogsessionid=wOh1NhuWnotEzTmYbTL7ZDZy?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmembers.hog.com%2Fwebsite%2Fmain.jsp
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Styrets Målsetting for 2018 

For året 2018 har styret etablert følgende fokusområder: 

• Arrangere 7th Arctic H.O.G. Rally i Ballangen 3-5. august 
2018. 

• Holde fokus på trafikksikkerhet gjennom temakvelder om 
førstehjelp, kjøresikkerhet og kolonnekjøring, samt 
arrangere Road Captain- og «rustløserkurs». 

• Øke de regionale aktivitetene i Arctic Chapter. 
 

 

Juleforberedelser 

Det nærmer seg jul, og i den forbindelse vil jeg minne om 
en del ting som må gjøres først: 

• Staken plasseres i vinduet. 
• Bjellene henges på treet. 
• Fattigmannen plasseres på egnet sted, (godstolen) mens 

resten av baksten er i ovnen. 
• Batteriet på 

Harleyen 
settes på 
lading. 

• Lese de 8 siste 
kapitlene i 
Sagaen om 
sprø svor på 
ribba. 

En riktig God jul og et 
Godt nytt år 

Per Jonny (Secretary) 

 

Nytt fra H-D 2018 
De fleste har vel 
fått med seg at 
Softail-rekka har 
fått seg en solid 
ansiktsløftning. 
Sant å si er syklene 
nye fra a til å. og 
familien er 

komplettert med 
noen kjente navn 
ifra den tidligere 
Dynafamilien. 
Dyna og V-Rod har 
nå gått i graven, 
men det er mye 
interessant å velge imellom både i Softail- og Sportster-rekkene 
for de som måtte savne de avgåtte modellene. 

Hvis du synes det er 
vanskelig å opprette en 
profil på hog.com finnes det 
andre alternativer: 

Du kan sende en mail til 
customerservices@hogeuro
pe.com  

Du kan ta en telefon til 
Customerservices:       
00800 1111 2223         eller:                             
0044 20 8891 9088 (husk å 
snakke engelsk). 

Eller sist men slett ikke 

vanskeligst:  

Du kan benytte BIC og 
IBAN-kodene til venstre i 
egen nettbank, evt. ta med 
kodene til sin lokale 
bankfilial, og få de til å bistå 
deg med overføringen. 

NB: Felles for alle disse 
metodene er at du må oppgi 
ditt HOG medlemsnummer 
når du betaler. Betaler du 
for din associate member 
samtidig, må også 
hans/hennes HOG 
medlemsnummer oppgis.  

Et aller siste alternativ, om 
enn det dyreste (dog bare på 
kort sikt) er selvsagt å 
investere i et LIFE-
medlemskap. Da betaler du 
en sum tilsvarende dagens 
pris på 10 års medlemskap 
(kan gjøres på alle de 
forannevnte måter) og du 

slipHarley Brass 
Collectionjonalt 
medlemskap resten av dette 
livet. Og som en bonus 
kHarley Brass 
Collectionnne buen på 
ryggen:

 

mailto:customerservices@hogeurope.com
mailto:customerservices@hogeurope.com
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Mange ønsker seg en sykkel som oppfyller to (eller flere) ønsker. 
Den skal være naken, lett og sporty til bybruk, men samtidig ha 
egenskapene til en ekte tursykkel på de litt lengre etappene.  

H-D har jo vist at de kan lage slike sykler tidligere, bare se på 

CVO-modellen Convertible som var å få kjøpt i tidsrommet 2010-

2012. med noen enkle håndgrep demonterte du både vindskjerm 

og sidevesker og sykkelen endret seg fra tursykkel til bysykkel. 

Dette har de nå tatt opp igjen med den nye modellen Sport Glide.  

Navnet har nok 
aner tilbake til 
åttitallets Electra 
Glide Sport, også 
det en relativt 
naken tursykkel, 
dog med 

Touringseriens 
faste sidekofferter. 
Konseptet med 
Electra Glide Sport 
ble videreutviklet 
og i 1994 skiftet 
den navn til Road 
King, en sykkel 
som enda i dag er 
svært populær 
blant de som vil ha 
både og. Syklene i 
Touringfamilien er 
imidlertid relativt 
store og tunge så 
behovet for en "to i 
ett" sykkel også i 
den lettere klassen 
har absolutt vært 
til stede. Imidlertid 

var det ikke alle som tok seg råd til CVO-utgaven Convertible. 
Alle Softailsyklene kunne dessuten utstyres med vindskjerm, 
men denne var, i likhet med vindskjermen på CVO Convertible, 
ikke i nærheten av i samme liga som den store Batwingen til de 
tyngre touringsyklene. Ettermarkedet har for øvrig i flere år levert 
batwing-lignende vindskjermer til både Dyna og Softail, men 
dette har vært 
"kvasiløsninger" som ikke 
bestandig har sett like pent 

ut. Nå har imidlertid Harley 
Davidson kommet med sin 
egen "Mini Batwing" på den 
nye modellen Sport Glide. Og 
tilfredsstiller dermed enda 
ett behov med en 
standardmodell. Dette er vel 

 2018 Anniversary 

details: 
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for øvrig første gang "Glide" 
betegnelsen har vært brukt 
på noe annet enn en sykkel 
i Touringfamilien. Og de 
har lykkes i å beholde det 
klassiske stivramme-looket 
Softail alltid har hatt. 
Dermed drar også den nye 
Softailserien tankene 
tilbake til femtitallets 
Hydra Glide. 

Vinteraktiviteter 
Det er gledelig å se at det planlegges vinteraktiviteter rundt om i 
Chapteret. Flere Activities Officers er allerede i gang med 
planleggingen. Plakaten under ligger på medlemssiden til 
Chapteret på Facebook, og er egentlig en oppfordring til 

medlemmene i Salten om å komme med innspill til ønskede 
aktiviteter. Dette kan med fordel gjelde hele Chapteret og ikke 
bare i Saltenregionen. Har du forslag til vinteraktivitet, ta 
kontakt med din lokale Activities Officer eller LoH-officer.  

Harley Brass 

Collection 
Harley-Davidson lanserer 

en Brass Collection til 2018. 

Her et utvalg av delene du 

kan utsmykke din H-D med: 
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Southern Rock Cruise 2018 
Dette populære arrangementet gjentas også i 2018. Det ventes 
god deltagelse også fra vårt Chapter, og jeg regner med mange 
allerede har vært inne på Colorline og bestilt tur: 
https://www.colorline.no/oslo-kiel . Billettene har en tendens til 
å bli dyrere etter hvert som tiden går, så det er lurt å bestille 
tidlig. Datoene er 5. – 7. april. For de som har fjesbok kan det 
leses mer om arrangementet her: 
https://www.facebook.com/events/1083075965193204/   

 

Pinsetur med Chapter South East 
Vi har fått invitasjon fra Chapter South East til å være med på 
deres pinsetur 18. – 21. mai. Denne går til Gautefall i Telemark. 
Hvis du planlegger å være i sørligere trakter i denne tiden, ta 
kontakt med deres Activities Officer Morten Finstad på mail: 
morten.finstad@hog.no . Det opplyses om begrenset plass, 
og frist for påmelding er 31. januar 2018. 

 

Harley Euro festival 
Harley Davidson Euro Festival går i 2018 av 
stabelen i St Tropez, og datoen for dette er 7.-10. 
juni. Arrangementet har hjemmesiden: 
http://events.harley-davidson.com/euro-festival/ 
og her kan du blant annet lese at et av bandene som 
entrer scenen i juni nå er offentliggjort, og at dette 

blir Simple Minds. Nok en grunn til å legge turen 
innom St.Tropez. De ivrigste planlegger nok ferieturen 
til å inkludere både St Tropez og Praha, med fire ukers 
mc-loffing i Sentral-Europa innimellom. Dermed ender du 
opp i Praha i begynnelsen av juli og kan delta på Harley og 
H.O.G.’s store jubileumsfeiring: 

Noen drar messing-

looket lengre enn 

andre. Her ser du 

Sportsteren «Bad Azz 

Brass», bygget av Valley 

Harley-Davidson 

 

https://www.colorline.no/oslo-kiel
https://www.facebook.com/events/1083075965193204/
mailto:morten.finstad@hog.no
http://events.harley-davidson.com/euro-festival/
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Harley-Davidson 115th anniversary 
Som nevnt i forrige Newsletter er 2018 et jubileumsår for Harley-
Davidson. Dette markeres både i Praha i Tsjekkia 5.- 8. juli, og 
ikke minst i Milwaukee i USA. Sjekk hjemmesidene: https://h-
d.prague115.com/ for den europeiske feiringen, og: 
https://www.harley-davidson.com/us/en/115-anniversary-
event.html for den amerikanske feiringen.  

 

H.O.G. 35th anniversary 
Men 2018 er også et jubileumsår for H.O.G.. Etablert i 1983 er 
nå duket for 35 års feiring. Og også denne legges til de allerede 
nevnte arrangementene. Jeg regner med at flere i Chapteret 
allerede har ferieplanene for 2018 klare, og at disse inkluderer 
en tur innom Praha (etter at de har vært i St. Tropez kanskje?) 

 

Norwegian National H.O.G. Rally 2018 
Jeg vet mange har allerede 
meldt seg på når det norske 
nasjonale H.O.G.-treffet endelig 
legges til Stavanger, men det er 
alltid plass til flere. Sjekk 
bookingsiden til treffet som 
arrangeres av H.O.G. Chapter 
Rogaland: 
https://booking.hog.no/ og 
meld deg på. Flere norske 
Chapter har planene klare for 
Posse Ride til Stavanger. Kom 
gjerne med innspill om du 
ønsker at også vi skal arrangere 
felleskjøring til Stavanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, Tsjekkia. 

Home of the European 

Harley-Davidson 115th 

Anniversary  

 

 

 

 

 

Also home of the 

European H.O.G. 35th 

Anniversary 

https://h-d.prague115.com/
https://h-d.prague115.com/
https://www.harley-davidson.com/us/en/115-anniversary-event.html
https://www.harley-davidson.com/us/en/115-anniversary-event.html
https://booking.hog.no/
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Swedish National H.O.G. Rally 2018 
(Järvsöträffen) 

Også i Sverige 
planlegges et nasjonalt 
H.O.G. Rally. Datoene 
for dette er 14.-17. juni 
og stedet er Järvsö ca 13 
mil sør for Sundsvall. 
Hjemmesiden for treffet 
finner du her: 
http://jarvsotraffen.se/  

 

 

 

 

 

Silkeveien på egen mc  
Følgende mailoverskrift dukket opp i postkassen til 
undertegnede nå i november: 

"Be the first H.O.G. Chapter to ride SILK66 from Amsterdam to 
Shanghai"  

Dette noe ambisiøse turforslaget måtte umiddelbart sjekkes ut, 
og det ledet til følgende hjemmeside:  

http://www.vrtw.world/expeditions/silk66  

 

http://jarvsotraffen.se/
http://www.vrtw.world/expeditions/silk66
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Det er en 66 dagers tur fra Amsterdam, Nederland 
og helt til Shanghai, Kina, og koster den nette sum 
av 21.500 € men det inkluderer så vidt jeg kan se 
både overnatting og frakt av sykkelen tilbake til 
Europa etter turen. På veien til Kina legges turen 
innom Russland og St.Petersburg Harley Days 2.- 
5. August 2018. En opplevelse helt utenom det 
vanlige, og på veier man kanskje ikke trodde det 
gikk an å kjøre sykkel.  

Skal Arctic Chapter få en (eller flere) deltakere på 
dette spektakulære stunted av en mc-opplevelse?  

 

7th Arctic H.O.G. Rally  

 

-Også i mer hjemlige trakter planlegges det treff til neste år. 7th 
Arctic H.O.G. Rally er under planlegging og allerede under 
årsmøtet i november ble de aller fleste plassene i treff-
organisasjonen besatt.  

Det er nå snart tre og et halvt år siden forrige gang vi hadde treff 
i Ballangen (aug 2014) så det er på høy tid med et nytt Arctic 
H.O.G. Rally. Følg med for mer info etter hvert som 
trefforganisasjonen kommer i gang med arbeidet. 

 

 



 side 22 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER desember 2017 

Med dette tar Editor juleferie, og vil ydmykt fordøye all rosen som 
har blitt meg tildelt fra så vel Directors som Chapterprest, i 
anledning årsmøtet og dette Newsletter. Jeg håper 
julestemningen senker seg over alle både i og utenfor vårt 
Chapter, og mens sølvguttene synger jula inn, åpner 
undertegnede en juleøl, sjekker ribba i steikeovnen, påser at så 
vel surkål som svisker er i rute og at akevitten er passe 
temperert. Husk den skal ikke i fryseren… 

Ha en riktig god og fredfylt jul alle sammen. 

Med julevennlig hilsen 

Odd N. 

Editor 

 

Sesongen 2017 har til tider vært preget 
av utfordrende meteorologiske forhold i 
hele Arctic Chapter Territory. Dette til 
tross, det har vært mye å glede seg over 
her nord. Styrets Årsberetning 2017 
reflekterer et høyt engasjement og 
aktivitetsnivå. Alle tiltakene og all 
virkelysten er et resultat av målrettet og 
systematisk arbeid gjennom lang tid. 
Æren for dette skal deles av mange; 
både medlemmer av styrene opp 
gjennom årene, de mange med offisers-
funksjoner og andre motiverte kampfeller i H.O.G. Arctic 
Chapter. Men uomtvistelig så må mye av denne anerkjennelsen 
og kudos tilfalle de tre som trådte ut av Styret nå i høst: Stig 
Bosch, Odd Nordgård og Knut-Bjarne Klaussen. 
 
Stig har jobbet presist og retningsbestemt i sin rolle som Head 
Road Captain. Hans overordnede intensjon har vært å gjøre alle 
bikere i vårt Chapter bevisst på trafikksikkerhet for dermed også 
å kunne øke trivselen under utøvelsen av vår hobby. Stig er en 
handlingens mann og selv om han har tatt en pause fra 
styrearbeidet, så ønsker han fortsatt å bidra. Han meldte seg 
frivillig til å bekle rollen som Innsjekks Koordinator under Arctic 
H.O.G. Rally 2018. 
 
Odd har vært i styre og stell i Arctic Chapter siden 2009. Han 
har innehatt flere roller i Styret og han har alltid «levert varene». 
Odd er en oppdatert herremann – han er kunnskapsrik og har 
skjøttet sine verv med nøyaktighet og engasjement. Det var derfor 
ingen bombe at nettopp Odd, under Årsmøtet, ble tildelt «Arctic 
Chapters Hedersdiplom 2017». Gratulerer! Odd står på videre i 

 

 

 

 

 

Avtroppende Styre-

medlemmer: 

  
Knut Bjarne 

   
Odd 

     
Stig 

Directors Corner 
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Editor-utøvelsen og vil i fortsettelsen produsere H.O.G. Arctic 
Chapter Newsletter med både presisjon og pasjon. 
 
Knut-Bjarne har innehatt verv i Styret siden februar 2008 og 
Director-rollen fra 2011. Han har vist en utrettelig dedikasjon og 
har brukt kopiøst med tid og energi på å skjøtte oppgavene han 
har påtatt seg i H.O.G. Arctic Chapter. Knut-Bjarne har utøvd 
lederfunksjonen på en forbilledlig måte; nøysom pådriver, 
systematiker og energisk inspirator. Mr. Perpentuum Mobile har 
nærmest gjort rollen til en del av seg selv og regissert mange av 
begivenhetene i vårt felleskap uten noen form for dekadanse eller 
jåleri.  
 
Til tross for all den takk og ære som skal være Stig, Odd og 
Gammel-Director’en ☺ til del, så er det i denne sammenhengen 
slik at man ikke må unnlate å bemerke at det også har stått noen 
kvinner bak disse brave dragoner. De skal så visst også ha sin 
en del av aktelsen - de har i alle disse årene måttet ta til takke 
med adskillig flere av de hjemlige sysler og mange alene-hjemme-
kvelder enn det man vanligvis kan forvente. 
 
Vel, tiden er kommet dit hen at vi andre ikke lenger kan stå og 
sparke i grusen – vi må løfte blikket og komme oss videre. Vi må 
sammen ha som målsetning å forsøke å ivareta den dynamikk og 
utnytte det momentum som allerede er skapt. 
Mange har allerede kastet seg i skjækene for å ivareta mandatet; 
legge en god plan for å skape bærekraftig moro og grenseløs, men 
samtidig trygg, kjøreglede. Medlemmer i både Salten-, Ofoten- og 
Harstad-regionene har allerede møttes til uformelle 
medlemsmøter og har konkretisert flere gode og ambisiøse 
målsettinger og prosjekter for 2018. Styret har således også 
avholdt to møter og laget et forehavende og en plan for 
kommende sesong. Målsettingen er bl.a. å ha spikret de viktigste 
momentene i Aktivitetsplanen og distribuere denne utpå nyåret. 
I året som kommer vil Harley-Davidson Motor Company feire sitt 
115-års jubileum mens Harley Owners Group vil feire sitt 35-års 
jubileum. Dette gjøres ved at det arrangeres fantastiske biker-
parties i både Praha, Tsjekkia (5.- 8. juli) og Milwaukee, 
Wisconsin, USA (29. august – 2. september.). Vi i H.O.G. Arctic 
Chapter vil også slutte oss til feiringen ved bl.a. å arrangere 7th 
Arctic H.O.G. Rally 2018 i Ballangen, 3. – 5. august. 
 
Det er mye å se fram til, men først skal vi nå nyte at solen har 
nådd sin sørligste deklinasjon (21. des. kl. 17:28). Vi skal senke 
skuldrene og la julefreden, med sin sødme og de barnslige 
forventninger, sige inn over både oss og hele cirkumferensen. 
På vegne av Styret vil jeg gjerne få ønske alle God Jul og Godt 
Nytt År! 
 

Jeppe 
Director 
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Sponsoring Dealer: Reidar Samuelsen 

Jeg er født i 1965 og bosatt på Arnes, rett 
nord-øst for Ballangen sentrum. Jeg er 
gift med Beate og vi har to voksne barn. 
Jeg har kjørt og skrudd på moped/mc 
siden tenårene og kjøpte min første H-D i 
1986, en 1951 Panhead. Jeg har etter 
dette hatt forskjellige H-D modeller opp 

gjennom årene. Jeg er utdannet 
bilmekaniker i tillegg til et par år på 
teknisk fagskole. Startet med import/salg 
av H-D i 1986 og ble autorisert H-D 
forhandler høsten 1988. Er nå importør 
og forhandler av Harley-Davidson i Nord 
Norge gjennom firmaene Harley-Davidson 
Nord Norge og Harley-Davidson Tromsø 
(Tromsø Motor). 

Jeg har vært engasjert innenfor H.O.G. 
siden 1991 da det første H.O.G. Chapter 
her oppe i nord ble startet, navnet var den 
gang Chapter Ofoten. Chapter Ofoten ble 
etterhvert utvidet til Chapter Hålogaland. 
Chapter Ofoten var blant annet med på å 
starte/arrangere North Cape Rally i 1994 
som gikk fra Lindesnes til Nordkapp, et 
par år etter ble starten lagt til Cadiz i 
Spania. 

Høsten 1999 ble skandinavisk 
lanseringen av H-D sine 2000 
«millenniums» modeller lagt til Kabelvåg i 
Lofoten, her var både Chapter Hålogaland 
og Chapter Nordland sterkt engasjert og 
medvirket til at dette også ble et meget 
vellykket arrangement med stor 
pressedekning i skandinavisk mc-presse.  

I 2006 «fusjonerte» Chapter Hålogaland og 
Chapter Nordland og ble da starten på 
dagens H.O.G. Arctic Chapter som nå 
består av rundt 180 medlemmer. Et av 
mange vellykkete arrangementer som 
medlemmene i Arctic Chapter har stått bak er National H.O.G. 
Rally i 2010, med etterfølgende Nordkapp tur, dette 
arrangementet vil det gå sagn om i mc-miljøet i mange år 
framover.      

 

Julestrømper fra H-D 

 

Styret i Arctic Chapter 

2017 - 2018 
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Som dere vet er Arctic Chapter godt organisert og veldrevet, det 
er en lek å være Dealer til en sånn fin gjeng.  Gleder meg til å 
treffe dere igjen og håper på noen flere chapter-turer i sesongene 
som kommer. 

 

Director: Jon Petter "Jeppe" Medby 

Jeg er født våren ‘55 og vokste i Bjerkvik, 
nord i Nordland. Jeg er far til Peter, Ingrid 
og Karl – alle er nå voksne og spredd for 
alle vinder. Jeg er pensjonert flygeleder og 
har bodd flere steder rundt om i landet, 
men jeg har alltid trivdes best i 
Finnmark. I 2008, etter nesten tjue år i 
Bodø, fant jeg ut at tiden var moden for å 
flytte nordover til Alta. Her bor og lever 
jeg sammen med Mona og har det som 
plommen i egget. Her kan jeg dyrke mine 
lidenskaper; jakt- og friluftsliv, laksefiske 
med fluestanga og selvfølgelig Harley-
kjøring. Her, i mulighetenes fylke, er det 
åpent landskap og massevis av smale, 
svingete motorsykkelveier. Jeg kjører nå 
min fjerde Harley-Davidson – en 2016 
Road Glide Ultra CVO.  

For meg er Harley Owners Group og 
Arctic Chapter synonymt med begreper 
som godt samhold, trygghet og 
ansvarsbevissthet. Man lar seg stadig 
imponere over takhøyden, empatien og 
omsorgen i dette felleskapet. 

Jeg har nylig overtatt rollen som leder for 
Arctic Chapter og gleder meg over å 
skulle kunne yte mitt bidrag til å 
opprettholde framdriften og vedlikeholde 
mekanismene som skaper de positive 
opplevelsene og genererer gode, 
uforglemmelige minner og relasjoner. Jeg 
har som målsetting å forsøke etter beste 
evne å skape rom for kreativitet og 
innspill fra flest mulig og involvering for 
alle.  

Ride and have Fun. 
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Assistant Director: Ivarna Bratteng 

Jeg er født og oppvokst i Harstad hvor jeg 
bodde frem til år 2003.  Da flyttet jeg til 
vakre Nøtterøy og bodde der frem til 
sommeren 2015.  Jeg har likt motorsykler 
så lenge jeg kan huske og drømmen har 
alltid vært å få meg en Harley.  Jeg startet 
tidlig med å få barn, så jeg har 3 skjønne 
unger på 15, 26 og 31 år.  Er også så 
heldig at jeg har fått to nydelige små 
barnebarn.  De to eldste barna bor 
fremdeles sørpå med sine 
små familier så det er min 
yngste datter og jeg som 
nå bor i Harstad.   

Jeg har mitt eget lille 
regnskaps-/ og 
revisjonsfirma med 
kontor i Harstad og i 
Vestfold.  Så jeg har god 
grunn til å besøke barn 
og barnebarn ofte, da går 
det greit at det er litt 
avstand.  Min datter på 
15 elsker å sitte på meg 
når jeg kjører på tur.  Min 
første motorsykkel var en 
Yamaha Dragstar 650.  I 
2009 kjørte jeg Route66, 
der kjørte jeg en HD Road 
King.  Det var en 
fantastisk tur og når jeg 
kom hjem var det ingen 
vei tilbake, da måtte jeg 
bare ha en Harley.  Så i 
2010 fikk jeg endelig 
hjem min første Harley Davidson, et smykke av en Heritage 
Softail.   

Etter at jeg fikk Harley lette jeg litt rundt for å finne ut hvilken 
motorsykkelklubb jeg ønsket å være med i.  Jeg fant ut at H.O.G. 
hørtes ut til å være rett for meg så jeg ble medlem i H.O.G. 
Chapter South East (Buskerud, Vestfold og Telemark) i 2011.  
Etter hvert ble jeg valgt til Secretary der, og det var jeg noen år 
frem til jeg flyttet nordover.  Jeg tok også Road Captain kurset 
og var Road Captain på noen turer der sør.   

Jeg meldte meg inn i H.O.G. Arctic Chapter januar 2016 og i 
november 2016 ble jeg valgt til Secretary i H.O.G. Arctic Chapter. 
Fra våren 2017 og frem til nå i november har jeg også hatt rollen 
som Membership Officer.  På årsmøtet nå i november ble jeg valgt 
til Assistent Director i Chapteret.  Jeg takker så mye for tilliten 
og ser frem til å jobbe sammen med det nye styret. 
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Assistant Director: Thor Harry Bjørnstad 

Jeg er født i Tromsø 1956 men har bodd i 
Valnesfjord, Fauske i de siste 42 år. Bor 
sammen med min kone Merethe som jeg 
har vært gift med i snart 41år. Hun er 
også ivrig H.O.G. medlem og sterkt 
involvert i hobbyen. Vi ble tidlig foreldre 
og har nå tre voksene sønner og ett 
barnebarn som er gulljenta våres. 

Har alltid vært interessert i amerikanske 
kjøretøy og har også en forkjærlighet til 
amcars. Har da også en veteranbil som 
benyttes på fine sommerdager inn i 
mellom. Etter mange år med hektisk liv 
som selvstendig næringsdrivende i 
anleggsbransjen, taxidrift, 
serveringsbransjen og ulike jobber i 
offentlig sektor har jeg nå endelig tid og 
mulighet til å dyrke min store lidenskap 
og hobby innenfor H.O.G. Dette er et miljø 
jeg stortrives i og som har beriket mitt liv 
i form av mange fine turer på verdens 
beste motorsykkel, med gode venner og et 
fantastisk samhold. Min sykkel for tiden 
er en 2010 CVO Ultra Classic Electra 
Glide og er den 8. Harley’en vår i rekken 
og er en nydelig kjøremaskin. Kona var i 
mange år passasjer men kjører nå sin 
egen CVO Softail Convertible 2010 
modell. 

Har vært aktiv i H.O.G. siden jeg kjøpte 
min første Harley i 1997 og har etter hvert 
skjønt at dette neppe er noe jeg kommer 
til å slutte med frivillig. Har derfor satset 
på livslangt medlemskap og har ikke 
angret et sekund på det. Gjennom årene har jeg også hatt 
ulike verv i Chapteret. Har tidligere hatt verv som Activities 
Officer i Salten i mange år og som Memberhip Officer i styret. 
Ser nå frem til et fruktbart samarbeid i Styret som nyvalgt 
Assistant Director og skal også ha ansvar for koordinering av 
våre ulike aktivteter gjennom året. Takker med dette også for 
tilliten fra dere medlemmer og skal stå på for fellesskapet. 

Kjære chaptervenner da er det bare å si fortsatt “RIDE AND 
HAVE FUN”. 

 

H-D Sidecar Christmas 

ornament 
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Secretary: Per Jonny Sjøstrand 

Jeg er født og oppvokst i Svolvær og har 
bodd her hele tiden. Jeg har alltid hatt 
bensin i blodet og startet med moped og 
mekking i 10 års alderen. Jeg er gift med 
Ann Helen og har 3 barn på 31, 28 og 22 
år. Vi bygde oss hus i en alder av 21 år, 
og med nytt hus og små barn måtte 
blodet renses for bensin. Jeg er daglig 
leder på et motorverksted med 13 ansatte 
og har til tider nok å gjøre. Videre har vi 
hytte på Bjørnfjell i Narvik kommune så 
noe av tiden tilbringes på fjellet. Til fots 
og sykkel på sommeren, og med snøscooter på vinteren. Jeg fikk 
tilført ny bensin i blodet 2002 da jeg kjøpe en Kawasaki Z550F 
1983 modell som jeg restaurerte tilbake til "ny stand". I 2004 

kjøpte jeg en Kawasaki GPZ1100 1996 modell som jeg hadde til 
2014. Vi var på mange Harstad Treff og en del andre lokale treff.  

Jeg kom ut av "skapet" i 2014, 
konverterte og kjøpte min første 
Harley, en Fat Boy 2002. Jeg meldte 
meg umiddelbart inn i H.O.G. Arctic 
Chapter.  Det ble en ny start på MC 
livet. Etter Nordic Harley Days 2016 i 
Svolvær begynte vi å planlegge tur på 
National H.O.G. Rally 2017 Røros.  
Fat Boyen ble vurdert for liten til 
oppgaven og i mai 2017 var jeg i 
Ballangen og hentet en HD Ultra 
Limited 2017 med ny Stema henger. 
Største MC minne 2017 var National 
H.O.G. Rally Røros, og Kystriksveien 
hjem. Videre hadde vi en fin tur rundt 
Senja helgen vi hadde vår 28. 
bryllupsdag. 

Ride and have fun! 

 

Treasurer: Karl Ove Thomassen 

Jeg er gift med Tove og holder til i Tromsø, 
men trådte mine barnesko i Alta. Startet 
mitt yrkesaktive liv som anleggsarbeider 
og lastebilsjåfør, tok etter hvert overgang 
til kontinental langtransport med 
utgangspunkt i Trondheim.  

Fikk etter hvert lyst til å prøve noe annet, 
og endte opp som kjørelærer i 
videregående skole på tyngre kjøretøy. 
Etter et par år som lærer i videregående 
skole ble det økonomistudier, og har de 
siste 30 årene arbeidet innen økonomi og 

 

Harley-Davidson 
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administrasjon frem til februar 2016 da jeg valgte å pensjonere 
meg. I 2003 tok jeg opp igjen min gamle interesse for 
motorsykler, og kjøpte min første Harley. Er nå på min fjerde 
Harley, en 2015 Road Glide CVO. Jeg har vært med i H.O.G. 
siden 2003, men ble først medlem i AC i 2013.  

 

Vi har siden 2003 hatt mange fine turer både i Europa og USA, 
og deltok blant annet på 75 års jubileet i Sturgis i 2015. 

 

Head Road Captain: Tony Jespersen 

Jeg bor i Narvik og er nyvalgt Assistant 
Director og Head Road Captain i 
Chapter’et, hvor jeg stortrives. Jeg er født 
i -55, gift med Liv-Iren og har to gutter på 
31 og 36 år. Jeg jobber som ingeniør i eget 
ventilasjonsfirma som jeg driver sammen 
med tvillingbroren min. Med 16 ansatte, 
så går det med en del tid der. Fra 16-
årsdagen og opp gjennom åran har jeg 
hatt en del forskjellige sykler. For tiden 
kjører jeg en Ultra CVO 2009 (med henger 
så klart) som jeg (og kona) stortrives på. 
Fikk kjørt en god del i sommer (2017) og 
det ga mersmak.  

Hovedinteressene er: kona, guttan, mc-
kjøring, reiser med og uten MC og 
campingvogn/spikertelt på Trollhøgda 

nord for Narvik. Det blir en del tura til 
Australia for å besøke sønn, australsk 
svigerdatter og barnebarn. Spiller også i 
band med «gammel» musikk på 
repertoaret. Her går det med litt fritid, 
men bare artig! Sykkelen står tørt og godt 
lagret og er klar til våren kommer. 
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Membership Officer: Kirsti Kristiansen 

Jeg bor nå i Harstad på 3dje året, oppå et 
‘fjell’ tett ved sentrum, det går vei hit! Har 
hørt rykter om at jeg nå har bosatt meg i 
ei ‘snyhålla’, og snyen (Vesterålsdialekt) 
må jeg måke aleine siden jeg ikke har 
noen å jage ut for å gjøre det for meg. Er 
født svært tidlig en mørk 
desembermorgen i 1967 på 
Stokmarknes, og bodde de fleste barne-
/ungdomsårene på Melbu i Vesterålen. Så ble det noe skolegang 
i Narvik, noe som medførte ca. 24 år der, var noen år sørpå og i 
Lofoten også etterhvert. Jeg har 4 voksne barn, og barnebarn nr. 
2 er under produksjon. 

Har vært innom litt ulike fagområder 
underveis på turen mot 50. Tømrerlinje 
først, teknisk tegning, yrkessjåfør/fagbrev 
tunge kjøretøy (mest busskjøring) så 
ingeniør bygg/anlegg. Etter noen år med 
kommunal forvaltning 
(byggesak/eiendomsskatt) er jeg nå i 
Statens Vegvesen og jobber som 
kontrollingeniør på nyanlegg (vegbygging) 
i Harstad og stortrives med det. Om 
vinteren syr jeg en del på symaskin, helt 
greit med slik små maskin å trå gassen på 
mens jeg venter på våren igjen, innomhus 
og gjerne med litt fyr i vedovnen. 

Da jeg i tidlig ungdom opplevde å bli 
begeistret av og høre de første vårtegnene, 
som da var motorsykler ute på første 
kjøretur, skjønte jeg at jeg var litt hekta. 
Tok MC lappen som 19 åring i 1987, og så 
bar det ut i barnevogntrilling. Det krever 
også genuine ferdigheter! 

Det skulle ta noen år før jeg ble inspirert til å ta opp mc kjøringen 
igjen, i 2012 fant jeg min -99 Sportster mens jeg satt i godstolen 
på Melbu og feira jul. Våren 2013 begynte det nye livet, første 
sommeren gikk med til å lære meg å kjøre. Det var ganske 
rustent siden jeg knapt hadde kjørt mc på alle de årene. Jeg 
stortrives på to hjul, og enda bedre har det blitt nå som jeg har 
alle dere å møte. Vi sees. 
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