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Innledning 
Og jula varer helt til påske. 

Nei det er ikke sant, 

Nei det er ikke sant, 

For der imellom kommer faste! 

Slik lyder en av de mest populære 
barnejulesangene. Litt mer uhøytidelig enn 
mange andre sanger og salmer som hører 
julen til. Men innholdet er av god gammel 
årgang. I Moths ordbok fra ca. 1700 kan vi 
lese at «Jûl til pâske. Er en Julehelsen, som // som, i juletider, en 
hver skal sige nâr hand kommer i andens hûß, eller fâe balderofne.» 
Den danske forfatteren Mads Hansen (1834 til 1880) skrev en 
lenger tekst modellert over samme tema, men i sin enkelthet er 
sangen eldre. Melodien skal være kjent fra 1700-tallet som en 
sanglek.  

Nå har vel de aller fleste fått ryddet ut julen for lenge siden, 13de 
dag jul var siste frist for mange til å få ned julepyntrestene. Det 
som katta, hunden eller for den saks skyld ørkenrotta enda ikke 
har gjort kål på under høytidens kos er sirlig pakket ned og stuvet 
bort i påvente av neste jul.  

Men jeg vil ikke helt slippe taket i barnesangen over. Nå dementerer 
jo verset selv opplysningen i første linje, så derom hersker ingen 
tvil: Jula varer ikke til påske! Men siste linje, ja faktisk siste ord i 
siste linje, er det jeg vil brodere litt rundt: Faste!  

En klok sjel sa 
engang at det er ikke 
det vi spiser mellom 
jul og nyttår vi legger 
på oss av, det er det 
vi spiser mellom 
nyttår og jul som er 
viktig. Så nå når 
julens kakebokser for 
lengst er tomme, og 
juleribba bare er et 
fjernt minne (som 
riktignok enda vises på badevekta) er det på tide å tenke på form 
og fasong. Ja, jeg vet at rund også er en fasong, men omtrent på 
denne tiden begynner frykten å melde seg hos oss bikere: Det som 
har vært nedpakket og bortstuvet mye lengre enn julepynten: Jeg 
tenker på kjøreklærne. Og da skjønner alle hva jeg snakker om: 
Frykten for at kjøreklærne ikke lengre er passelige. Det er nå bare 
kort tid til å gjøre noe med vekta, og enten man følger Ingrid Espelid 
eller Kari Jaqueson eller sogar Fedon Lindbergs diett er det nå kun 
kort tid igjen. Påsken har tradisjonelt vært starten på årets 
kjøresesong, undertegnede blir grinete, og får tydelige utslag av 
pms (parkert motorsykkelsyndrom) hvis det ikke blir minst en 
prøvetur på egen mc i løpet av påsken. I år kan det imidlertid 
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sammenlignes med ekstremsport i og med at 
Palmesøndag kommer allerede 25. mars.  

Klærne må frem, og status må kartlegges. 
Bukse, jakke, sko og hansker må prøves. 
Hjelmen likeså. Og som regel er alt blitt litt 
trangere siden i fjor. Krympedyr i skapet? 
Tja… 

Løsningen er enkel som en barnesang: Faste! 
Og definisjonen lyder: Faste er vanlig innen 
ulike religioner som en tid av refleksjon, bønn, 
åndelig fornyelse, rensende prosess, 
botgjøring med mer. Fasten skjer på ulike måter, men vanligvis 
avstår man fra mat og eventuelt drikke fra soloppgang til 
solnedgang. De ulike religioner har forskjellig syn på dette med 
faste, men om man skal følge vår kristne lære så starter fasten med 
Askeonsdag som i år var 14. februar. Jepp du er allerede sent ute 

om du tenker å følge kalenderen. Så varer fasten i 40 dager, og 
avsluttes akkurat tidsnok til at du, når mc-sesongen starter, 
endelig kan hoppe i kjøreklærne og dra avgårde for å få den 
obligatoriske softisen, burgeren eller hva det nå måtte være som 
gjelder akkurat der du er. Men før vi drar på i yr glede bortover 
saltstenkte asfaltstier er det ett tema som bør nevnes: 

Kjøresikkerhet 
Og før noen 
rekker å tenke at 
dette har vi da 
hørt før, så må 
jeg poengtere at 
dette kan vi ikke 
bli påminnet for 
ofte. Chapteret 
legger opp til 
temakvelder med 
førstehjelp, 
kjøresikkerhet og 
kolonnekjøring rundt om i regionene, og oppfordringen til alle må 
være: Møt opp. Selv om du mener at dette kan du, så møter du opp.  

Kanskje kan du være 
den som bidrar til at 
andre lærer noe. Og 
når sommeren 
kommer skal vi kjøre 
sammen, og da er det 
like viktig at han som 
kjører bak deg er godt 
skolert som at du er 
det. Så om du ikke 
har presserende 
grunner til å ikke 
komme, så stiller alle 
opp!  

 

 Krympedyr. Ser du 

denne karen i klesskapet 

er det fare på ferde. 

 

Kamuflerte krympedyr før 

de går til angrep 

 

Ufarlig påskekylling, dog 

av det morske slaget 

 

Leif Egil i kjent positur, 

ikke så morsk, men med 

et viktig budskap 
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I Newsletter for mars 2017 var det en lengre artikkel om 
kjøresikkerhet som gav en slags kortversjon av Chapterets 
temakvelder. Ta det gjerne frem og les igjennom dette før du 
kommer på temakveldene, slik at du har en oppfatning av hva dette 
er. Har du ikke fått det kan det leses på Chapterets hjemmeside her.  

 

En annen sak som har 
stor betydning for 
kjøresikkerheten er det 
jeg snakket om i 
innledningen, nemlig 
kjøreutstyr. Og 
kjøreutstyret har en 
todelt funksjon. Det ene 
er at det skal gi en best 
mulig beskyttelse i tilfelle 

uhell. Den evige debatten 
mellom skinnklær og 
Goretexklær lar jeg ligge, 
for det viktigste er at du 
har klær som beskytter. 
Undertegnede har, som 
sikkert de fleste andre 
tatt en tur i varmen kun 
iført t-skjorte og jeans. 
Tøft helt til man møter 
asfalten. Ikke så festlig 
når legene står der og 
plukker svidde 
bomulllstråder ut av 
skinka og albuene. En 
annen sak er fottøy, og 
her er vi Harleybikere 
relativt flinke. Vi går som 
regel i boots både 
sommer og vinter, så å 
minne om at fottøyet skal 
dekke anklene er 
fullstendig overflødig. 
Jeg kunne ha nevnt at 
boots ofte har samme 
friksjon som utslitte 
sommerdekk på 

vinterføre, og at de 
dermed er like uegnet som sådanne på glatta, spesielt i bratte 
nedoverbakker, men den historien (som baserer seg på en virkelig 
hendelse i en bratt nedkjørsel i Bodø, bærende på en parkbenk…) 
overlater jeg til vår Assistant Director Thor Harry å fortelle. 

Om vi er flinke til å beskytte føttene, er vi nok litt dårligere til å 
beskytte knollen. I vårt bikermiljø er det halvhjelmen som ruler. 
Eller trekvarthjelm som amerikanerne kaller det. Ingenting er som 
litt vind i skjegget når man cruiser avgårde. Men igjen er det det 
fryktede møtet med asfalten som henger der som et Damoklessverd 

Newsletter mars 17: Les om 

kjøresikkerhet her. 

 To av Chapterets 

lofotjenter med kjøreutstyret 

i orden

   
Thor Harry i reglementert 

antrekk inkludert boots 
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over hodene våre. Kjevepartiet taper den kampen når asfalten 
klapper oss over kjeften etter et fall, selv i tilnærmet gangfart.  

Men nå er det nok krisemaksimering og 
knall og fall. Kjøreutstyret har også en 
annen funksjon. Og det er å holde vitale 
deler av kroppen adskilt fra vær og vind 
på en slik måte at vi hverken fryser våre 
edlere deler av, eller koker av svette i 
solsteiken. Nordpå kan man jo ikke vente 
på sommervarmen før man legger ut på 
tur, og vi må dermed være forberedt på at 
gradestokken kan krype ned i de lavere 
ensifrede temperaturer. Da finnes det 
mange «fasiter» på hva som er ok, og jeg 
minnes vagt forsvarets «Bekledning, 
bukse, under, vinter, lang». Stikkord her 

er ull, enten det kommer fra forsvarets 
overskuddslager eller bærer kjente navn 
som Kari, Vegard, Devold eller Stormberg, 
og gjerne i flere lag. Da har man en god 

isolasjon innerst mot kroppen, som både varmer og transporterer 
kroppens perspirasjon bort ifra huden. Og igjen lar jeg diskusjonen 
om skinn eller Goretex ligge, og lar hver enkelt ha sin mening om 
saken. Men en fordel med Goretex må likevel nevnes, og da snakker 
vi om vanntette klær for kjøring i regnvær. Det vil si, ingenting er 
vanntett, kanskje bortsett fra en dykkerklokke, men Goretex har en 
bedre evne til å holde regnet på utsiden samtidig som plagget til en 
viss grad ventilerer ut den allerede nevnte perspirasjon (les svette 
på godt norsk). Sverger man til skinnbekledning er det viktig at 
regntøyet er med hvis været ser ustabilt ut, og det bør uansett være 
med på en lengre reise. Og til dere med Goretex, som nå tror dere 
ikke trenger å ta med regntøy: Regntøyet varmer også. Når 
gradestokken kryper nedover skalaen er det faktisk godt for 
kroppstemperaturen å ta på regntøyet, selv om det kanskje ikke 
akkurat høljer ned. Men nå er det nok prat om forberedelser. Jeg vil 

Jon Svartås med hjelm 

Lene i fullt kjøreutstyr 

 

 Aldri en tur uten: 

Regntøyet. Holder deg tørr, 

varm og ikke minst synlig. 
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bare for ordens skyld nevne at dersom utstyret trenger til en 
fornyelse, så har både H-D Nord Norge i Ballangen og Tromsø Motor 
et godt utvalg, både av original H-D kjørebekledning og andre 
kvalitetsmerker.  

Men nå over til vårens aktiviteter. Og allerede før sesongen offisielt 
starter er det muligheter til å treffe andre bikere i rokka omgivelser: 

Harley-Davidson & Southern Rock Cruise 
Følgende står å lese på arrangementets facebookside: 

Harley-Davidson Østfold, 
Harley-Davidson Oslo, Harley-
Davidson Vestfold inviterer nok 
en gang til Harley-Davidson & 
Southern Rock Cruise. 

Her blir du med om du liker en 

god fest med gode venner. I 
tradisjon tro blir det masse god 
musikk med et antall band i fra 
inn og utland. Info om musikk 
kommer på denne siden 
etterhvert de blir klare. 

Som mange erfarte sist år blir 
IKKE prisene hos Colorline billigere når vi nærmer oss, så det er 
viktig å få frem at de som bestiller først får de rimligste billettene. 
Pr idag 11.09.17 så ligger det billetter ute fra kr. 898,- pr person i 
dobbel lugar, men erfaringsvis er det mange som bestiller tidlig og 
prisene vil øke. Mer info og bestillingssiden hos Colorline finner du 
etterhvert. Inntil denne siden er opp kan du bestille hos Colorline 
direkte på dato 5. April 2018 

Og som tidligere inviteres ALLE motorsyklister uavhengig av hvilket 
merke de har på sin motorsykkel :-) 

Directormøtet (av Assistant Director Ivarna)  

Den årlige norske samlingen for Directors 
og Assistant Directors ble avholdt helgen 
9. til 11. mars. De aller fleste ankom 
fredag for å kunne treffes og ta en prat i 
uformelt lag før selve møtet.  Selve møtet 
ble avholdt på lørdag fra kl 9 til kl 16.  
Lørdags kveld arrangerte Chapter South 
East sin årlige Solfest i Drammen, flere av 
deltagerne på Directormøtet deltok også 
på Solfesten.  Fra vårt Chapter deltok 
Assistent Director Thor Harry Bjørnstad 
og Assistant Director Ivarna Bratteng.  Det var et veldig innholdsrikt 
møte, dette er et viktig og nyttig forum for å utveksle ideer, 
erfaringer og tanker på tvers av Chapterene i Norge.  Møtet ble ledet 
av Regional H.O.G. Manager Bjørn «Majoren» Solberg. 

En av sakene som ble tatt opp på møtet var omorganiseringen av 
H.O.G. internasjonalt.  Tidligere tilhørte vi BUN (Benelux-landene, 

Svein Erik (H-D Østfold) 

Primus motor for            

Harley-cruiset 

 

Roger fra Trondheim Chapter 

orienterer på Directormøtet 

 

 

Rune, Thor Harry og Bjørn 

koser seg kvelden før 

Directormøtet 
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United Kingdom 
og Nordic).  BUN 
er nå opphørt.  

Etter 
omorganiseringen 
er det kun 2 

overordnede 
grupper, North 
America  

og International 
(dekker alle 
Chapter som 
ligger utenfor 

North America).  Nordic har ca 6 500 medlemmer og er den tredje 
største region etter den nye omorganiseringen i EMEA (Europa, 
Midtøsten og Afrika).  Nordic har størst fornyelse/fortsettelse av 
medlemmer i internasjonalt register.   

Det ble også delt erfaringer Chapterene har med den nye 
hjemmesiden.  Det er fremdeles en del utfordringer, det er opprettet 
en liten gruppe av web-mastere som jobber med å forbedre dette. 

Sesongstart og Open house 
Det planlegges vårslepp for motorsyklister rundt om i landsdelen. I 
Bodø arrangerer BMC tradisjonen tro vårslepp for alle mc-
entusiaster 1. mai fra MC-hytta på Bratten og til Fauske (evt Saltdal 
om været tillater. Følg med på BMC’s hjemmeside for detaljer. 

 

 

Harley-Davidson satser på en tidlig vår, og har lagt vårens Open 
House til 21/2. Det kan være i tidligste laget for oss her oppe i nord 
så i år blir det en ukes skille og vi blir å arrangere Open House en 
uke senere, altså lørdag 28. april.! 

Velkommen Innom!  

Mvh. 

Harley-Davidson Nord Norge Ballangen. 

Tromsø Motor AS, Tromsø. 

 Koselig på Directormøtet 

Daytona Beach Bike 

Week 2018 

 

Foregikk fra 9. til 18. mars 

i år. Dette årlige 

arrangementet som nå ble 

arrangert for 77. gang 

trakk som vanlig en 

mengde bikere fra fjern og 

nær til den lille badebyen 

på østkysten av Florida. Ca 

en halv million bikere er 

innom dette magnifike 

treffet hvert år. Det 

kommer en større 

reportasje derfra i neste 

Newsletter. 
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Nytt fra Styret (av Secretary Per Jonny) 

Siden sist har styret avholdt 4 styremøter på 
Skype. 

• Styret besluttet å kjøpe inn 2 nye 
bankterminaler til bruk på forskjellige 
arrangementer. 

• Det jobbes stadig med websiden 
www.arctic.ho.no og den er fortsatt 
under utvikling. Ta kontakt med 
webmaster Vidar 
webmaster@arctic.hog.no evt. Mob. 97167282 for tilgang 
(brukernavn og passord) til medlemssidene.  

• Aktivitetskalenderen oppdateres fortløpende så følg med. 

 

Planleggingen av 7th Arctic H.O.G. Rally 2018 er i god rute, 
så sett av helga 3.-5. august, og legg turen til Ballangen. Mer 
informasjon vil etterhvert komme på Facebook. 

• Assistant Directors Ivarna og Thor Harry har deltatt på 
Director-møte i Drammen 10. mars. Dette kan du lese mer 
om i egen artikkel i dette Newsletter. 

• Det vil også i år arrangeres Chapter-treff på vakre Engeløya i 

Steigen, og som vanlig er det Elisabeth og Terje som er 
vertskap. De vil komme tilbake med mere informasjon etter 
hvert. 

• Det blir ikke felles Posse Ride til Stavanger, deltakere avtaler 
selv å kjøre i grupper. 

• Chapteret kan bestille felles Chapter-bord på National H.O.G. 
Rally 2018, Stavanger, ta kontakt med Secretary Per Jonny:  
secretary@arctic.hog.no Det er pr. 22. mars 4 stk. som har 
meldt seg på felles bespisning. 

Harley-Davidson 115th 

Anniversary riding gear for 

men and women: 
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• Arctic Chapter er blitt med i MC rådet Harstad, Ivarna og Paal 
Erik representer A.C.  

• Open House arrangeres 28. april i Ballangen og Tromsø. I 
Ballangen står H.O.G. Arctic Chapter for grilling og 
kaffeservering og Garbage MC inviterer til Biker-fest på 
kvelden. 

• Valgkomite 2018: Hans Bjørnstad fortsetter som leder og nå 
inngår også Liv Iren Jespersen og Knut-Bjarne Klaussen. 

 

Vi i styret vil med dette ønske medlemmene en riktig god påske. 

Per Jonny Sjøstrand 

Secretary 

 

Nye medlemmer 
Siden sist har Chapteret fått følgende nye medlemmer: Kjell Viggo 
Andersen, Bøstad; Vidar Bratteng, Harstad og Bjørn Kristensen, 
Harstad. Velkommen skal dere være. 

 

Forsidebildet 
Forsidebildet denne 

gang er tatt av Editor 

Odd under en tidlig 

påsketur over 

Beiarfjellet, og viser 

hvor mye snø det 

enda lå oppe i 

høyden. I følge juryen 

er imidlertid bildet 

såpass tilårskommet 

at det ikke 

kvalifiserer til 

kruspremie. 

Men… 

Til tross for en heller 

laber deltakelse 

viderefører vi 

premieringen av 

anvendte 

forsidebilder. Ja faktisk har vi kun premiert ett forsidebilde 

tidligere. Den som sender inn et bilde til undertegnede som 

kvalifiserer til hovedbilde på forsiden vil motta Chapterets 

fantastiske krus som belønning. Juryen består fremdeles 

utelukkende av Editor. Og uansett om du mener du har 

forsidebildepotensiale eller andre gode bilder av chapteraktiviteter, 

Valgkomiteen 2018: 

       
Hans (leder) 

        
Knut Bjarne 

           
Liv Iren 

Ta kontakt med en av de 

ovenfornevnte om du har tips 

til kandidater til vervene i 

Arctic Chapter 
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kjøreturer eller andre H.O.G.-relaterte motiv tas de gjerne imot på 

mail. Men, og det er et lite men: grumsete mobilbilder tatt mer eller 

mindre i fylla på fest er det ingen vits å sende inn. For det første 

egner de seg sjelden på trykk rett og slett av GDPR-hensyn, men de 

er også som regel både for uklare, kornete og/eller mørke til å gjøre 

seg i Newsletter. Sånn. Da var det sagt. Så lad opp speilrefleksene 

og legg kameraet lett tilgjengelig i toppkofferten, og ta gjerne en ABC 

of Touring-serie i samme farta. 

Membership Renewal Pack 
Alle som melder seg inn i H.O.G. mottar etter en kort stund en 
velkomstpakke. Og når du fornyer det internasjonale medlemskapet 
mottar du det som heter en Renewal Pack. Pakken inneholder 
veikart, infofolder samt kanskje det viktigste av alt: En renewal 
patch og pin. Alle som har tegnet Life-medlemskap behøver ikke å 
gjøre noe for at medlemskapet skal fornyes, og mottar denne pakken 
circa rundt årsskiftet, mens de som fornyer for ett år av gangen 
mottar pakken en stund etter at fornyelsen er registrert. Det vil 
dermed kunne variere noe når på året denne pakken dukker opp i 
postkassen til den enkelte. Planlegger du å være Harley-Davidson-
eier de neste ti årene anbefales 
det på det sterkeste å investere i 
et Life-medlemskap. Det koster 
litt, nesten like mye som et 
dekkskift, men da trenger du 
ikke å tenke på fornyelse av ditt 
internasjonale medlemskap 
resten av livet. Dersom du 
mener at pakken din av en eller annen årsak har uteblitt kan du 
kontakte H.O.G. Customerservices på mail: customerservices@hog-
europe.com og etterlyse pakken. Om du ikke har fått den enda, så 
kan du trøste deg med et bilde av jubileumspatchen her:  

GDPR, hva betyr det og 

hvordan påvirker dette oss? 

Disse mystiske bokstavene 

dukker av og til opp i 

nyhetene, og de står altså for 

«General Data Protection 

Regulation», eller på norsk 

«personvernforordningen». 

Den regulerer hvilke 

opplysninger om deg det er 

ok å lagre i et register, 

hvordan disse opplysningene 

skal lagres (herunder tiltak 

for å unngå at opplysningene 

kommer uvedkomne i hende) 

og hvordan de som har 

tilgang til dette registeret skal 

forholde seg til disse 

personopplysningene. 

Reglene gjelder for alle typer 

registere (Kripos og noen 

flere har visse unntak), også 

medlemsregistere i ideelle 

organisasjoner. Styret i Arctic 

Chapter vil se på om noe 

eventuelt kan forbedres i 

Chapterets håndtering av 

personopplysninger, slik at 

Chapteret handler i tråd med 

de nye reglene. 
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Arctic Chapters Klicks 2018 
2018 er den tiende sesongen Klicks 
arrangeres i Arctic Chapter. Og i den 
forbindelse planlegger vi å gjøre litt 
ekstra. Hva det blir røpes ikke enda. 
Var du med i fjor og sendte inn 
sluttkilometer trenger du ikke å gjøre 
noen mer enn å komme deg på 
sykkelen og begynne å akkumulere 
kilometer, og det du eventuelt 
akkumulerte da du sneik deg ut på 
bare asfaltveier etter årsmøtet i høst 
for en aldri så liten juletur teller også 
med i årets distanse. Var du ikke med 
i fjor må du sende inn startkilometer 
til undertegnede. Ta bilde av speedometeret med kilometerstand og 

send på mail eller MMS. Se ellers kommende mail for detaljer. Årets 
vinnere kåres som seg hør og bør på høstens Årsmøte.  

H.O.G. Mileage & ABC of Touring 
Og er man først med på Chapterets Klicks-konkurranse er det 
fristende også å melde seg på H.O.G.’s Mileage Program. 
Registreringsskjema finner du i din Renewal pack eller du kan laste 
det ned fra din profil på medlemssidene på www.members.hog.com. 
Dealer må attestere skjemaet, så pass på å ha det med neste gang 
du er innom din nærmeste Dealer. Etter at du er registrert er det 
bare å akkumulere kilometer. Det er patcher for oppnådde 1000, 
5000, 10.000, 25.000 miles osv. så det er ingen grunn til å vente. 
Se kolonnen til høyre for de ulike patchene. 

Og hvis ikke det er nok til å tilfredsstille konkurranseinstinktet så 
finnes det også H.O.G. ABC of Touring. Ta med siste utgave av 
H.O.G. Magazine og kamera neste gang du er ute og kjører og ta 
bilde av deg selv, sykkelen og stedsnavnskilt fra A til Z. Årets utgave 
av medlemsbladet må også være synlig på alle bildene for å 
dokumentere at de er tatt i år. Nøyaktige regler finner du også i 
Renewal pack og på medlemssidene. Her er fine premier for de 
ivrigste, men vær forberedt på å kjøre et stykke for å finne de virkelig 
sjeldne bokstavene. Det er ikke mange byer som begynner på Q eller 
Z i vårt 
nærområde. 
Men de aller 
ivrigste går ikke 
av veien for en 
snaromvei via 
Zeebrugge og 
Querfurt for å 
sanke poeng. 
Og her er det 
både land, 
fylker, byer, 
Dealere og ikke 
minst H.O.G.-
Rallyer som 
teller. Som en 

ABC of touring patch 

Mileage startpatch

1000 miles patch (De fleste 

oppnår denne avstanden med 

en tur på Open House og 

hjem igjen)

Denne derimot tar noen år… 

 James Sayer, vinner av ABC 

of Touring i 2011, her utenfor 

H-D Nord-Norge lesende på 

H.O.G.-Magazine (som for 

øvrig må være med på alle 

ABC-bildene). 

http://www.members.hog.com/
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kuriositet kan det nevnes at den europeiske vinneren i 2015 var en 
nordmann som hadde akkumulert hele 231 poeng! (hvert sted gir 1, 
ett!, poeng) Mange skjønner nok at det er Chapter Østfolds egen 
Safety Officer og Road Captain Terje Hansen det her er snakk om. 
En kar på 73 år, som i oktober 2016 skulle til Brighton i England 
på HOT (Harley Officer Training) og som med den største selvfølge 
la ut på veien med egen sykkel og akkumulerte 1800 km hver vei! I 
midten av oktober! Slikt står det respekt av. Så for de som ønsker å 
konkurrere i tetskiktet i årets ABC of Touring er det bare å henge i. 
Et lite tips må være 
at om du planlegger å 
kjøre sammen med 
flere bør det være 
likesinnede som er 
ute i samme ærend. 
Dette kan fort føre til 
både uplanlagte 

avstikkere og 
trafikale stans stikk i 
strid med normal 
trafikkultur.  Slik 
kan for eksempel 
bildene se ut: 

Route 666 

Tradisjonen tro arrangerer Chapter Nordvest også i år denne 
spektakulære rundturen i nord-vestlandsk natur. Turen både 
starter og har sin målgang ved Dealeren i Ålesund og går langs fjord 
og dal innover i landet. Det kjøres langs Fv666, som man skjønner 
har gitt turen sitt navn, og av opplevelser underveis må vel spesielt 
nevnes Trollstigen. Chapter Nordvest tar gjerne imot HOG’ere fra 
andre Chapter på denne turen som i år arrangeres den 16. juni.  

Posse Ride til Stavanger 
Posse Ride fra nord til National HOG Rally i 
Stavanger blir det ikke i år. I allefall ikke slik som 
den har vært arrangert tidligere år. Men det blir 
fellestur, dog av en litt annen karakter enn 
tidligere. Vi har jo nå kjørt E6 en rekke ganger til 
ulike National Rallies, og i fjor tok vi sogar en 
snaromvei om kystriksveien for å unngå den 
etter hvert nokså kjedelige E6 fra Fauske til 
Steinkjer. Og siden strekningen nordfra til Stavanger er rimelig lang 

gjøres det derfor noe nytt i år: Det er planlagt sykkeltransport fra 
Bodø til Oslo med Svenns Transport og tilhørende flyreise for 
deltakerne. Deretter blir det felleskjøring fra Oslo til Stavanger via 
Morgedal (hvor det blir overnatting). Frist for å melde seg på 
sykkeltransporten er 7. mai, se ellers utsendte mail av 24. januar 
fra Activities Officer Rune Nystad for detaljer. 

Reidar i 

Bikerjournalen 

Denne eminente blekka 

abonnerer vel de fleste på. Og 

i forrige nummer (nr1/2018) 

kan vi lese en fyldig 

reportasje om historien til vår 

egen dealer Reidar og hans 

butikk. Her er også vårt 

medlem Leif Arne Pedersen 

behørig nevnt og avbildet 

med sin Ultra som han i sin 

tid kjøpte hos Reidar. Dette 

var for øvrig den første nye H-

D som Reidar solgte i sin 

nyåpnede butikk i 1987, og 

den har i alle år vært i Leif 

Arnes eie. Abonnerer du ikke 

på Bikerjournalen finner du 

det nok i velassorterte 

Narvesenkiosker, eller du kan 

bestille bladet herfra: 

http://www.bikerjournalen.no  

 Activities Offier Rune 

 

 

http://www.bikerjournalen.no/
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Norway National H.O.G. Rally 2018  
Følgende er et innkortet utdrag av Nyhetsbrev 
Mars for treffet: 

KUN 105 dager igjen før det braker løs i Stavanger, 
det er ingen filleby, fallera! Kort sagt – en særdeles 
levende by. Det er hit DU skal. Til alt sammen. DU 
skal være med å prege byen, nettopp denne helgen. 

Har du enda ikke meldt deg på treffet? Sjekk ut 
bookingsiden vår: booking.hog.no. Ved aktiviteter, kjøreturer samt 
Post Ride er der et begrenset antall plasser. 

Give a way SURPRICE 
ved innsjekk til alle 
som har meldt seg på 
treffet og 
forhåndsbetalt. Det er 
viktig at alle som 
allerede er påmeldt, 
sjekker sin påmelding 

på 
http://booking.hog.no, 
sjekk ut profilen din; er 
det rett info som ligger 
her, adresse, telefon, 
mailadresse og ikke 
minst; Skal du dele 
rom med samme 
person som sist treff? 

Benytt anledningen til 
å supplere bestillingen med aktiviteter, måltider og ikke minst vår 
utrolige 2 eller 3 dagers post-Ride. 

Vi kopierer Røros; Det er anledning til å reservere et eget «Chapter 
bord» på Sjøhuset til Fredag: Tapas kveldsbuffet, og lørdag: Middag 
med Sjøhusets spesialitet. Dette gjelder for alle som har 
forhåndsbestilt pr 15.03.2018. For reservasjon av Chapterbord, ta 
kontakt på booking@hogrogaland.no 

På treffplassen blir det trubaduer og mange morsomme og kjekke 
aktiviteter. 

Musikk fredag og lørdag inne på Sjøhuset? Selvfølgelig. Alle 
kontrakter er i boks, fantastisk band, dette blir bare kanon bra. Alle 
kontrakter til salgsbodene er signert. Det blir en innholdsrik 
«handlegate». 

Treffavgiften forfalt den 31.12.2017, men det er enda ikke for sent. 
15.Mars forfaller alle aktiviteter og hotell. Manglende innbetaling 
medfører at eventuelle HOTELLRESERVASJONER 

KANSELLERES. Påmeldinger til aktiviteter og post-ride vil også bli 
kansellert. Siden vi allerede har venteliste på flere 
overnattingstilbud, vil det kunne bli vanskelig å få ønsket alternativ, 
dersom overnatting må bestilles på nytt. 

 

Harley-Davidson 115th  

anniversary helmet 

 Director i Chapter 

Stavanger; Majken Kvamme, 

ønsker alle bikere velkommen 

til treff i sommer 

Treffeffekter:
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Du finner oss på Treffsiden på facebook. Vi holder jevnlig oppdatert 
om treffet for 2018, ta kontakt om det er noe du lurer på. Vi 
oppfordrer alle til å booke hotell via bookingsiden, vi kar kontrakt 
med 5 hoteller. Alle i gå-avstand til treffplassen. 

Da gjenstår det bare å ønske alle bikere, passasjerer, og våre 
samarbeidspartnere: 

VELKOMMEN TIL STAVANGER 

NATIONAL RALLY 2018 

 

Harley Davidson 115th Anniversary update 
En god sak kan ikke gjentas for ofte. Jeg 
regner med at de fleste nå har bestemt 
seg for om de skal til Praha i juli, men 

likevel, sjekk ut hjemmesiden for 
arrangementet her:  

https://h-d.prague115.com/en/home/ 

Men kanskje har du ikke bestemt deg 
for hvilken vei du skal kjøre, og da kan 
det være noen tips å hente. Hvis du er 
av den typen som vil kjøre absolutt hele 
veien, så er det selvsagt mulig. Fra 
Ballangen er det ca 3000 kilometer 
strake veien gjennom Sverige, over 
Øresundbroen, gjennom Danmark og 
Tyskland og inn i Tsjekkia. Etter en slik 
tur ligger du godt an til å havne i teten i Klickskonkurransen. For 
de som ikke er riktig så ivrige går det heldigvis ferger. Og for de mest 
bedagelige finnes det også tog som kan frakte syklene et stykke av 
veien. Bodø-Oslo er en slik distanse, og Chapteret arrangerer slik 

transport 
nedover i 
forbindelse med 
Stavangertreffet 
helga før Praha. 
Oslo-Kiel er også 
en populær 
båtdistanse, og 
som gir en 

«flytende» 

overnatting 
underveis. Da 
starter du våken 
og uthvilt kl 10 
på formiddagen 
fra Kiel, og har 
bedagelige 700 
kilometer igjen 
til Praha. Men 
også for de som 
har vært i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på logoen over for å 

komme til Color Line sine 

sider. De trafikkerer både 

sambandet Oslo - Kiel og 

Kristiansand - Hirtshals 

 

 

https://h-d.prague115.com/en/home/
https://www.colorline.no/?&gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82GAAZRwGBjYw5pomBu1vI6dsBetHExuRpxNK0p4eC8L-glQpPePHUQaApiMEALw_wcB
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Stavanger helga før er det muligheter. Og da kan kanskje ferga 
mellom Kristiansand og Hirtshals være en mulighet. Sjekk Colorline 
for detaljer https://www.colorline.no/kristiansand-hirtshals, men 
vær rask, ryktene sier at flere planlegger akkurat denne overfarten. 
Og det kan være lurt å skynde seg nedover til Praha, for også dagen 
før treffet skjer det saker der: 

Stones No Filter Tour 2018 

Dette er navnet på Rolling Stones europaturne i år. Og som en 
positiv overraskelse spiller Stones i Praha 4. juli, dagen før treffet 
offisielt starter. Billetter til konserten kan bestilles her (hvis det er 
flere igjen): https://www.rollingstones.cz/en/ Så om det frister med 
litt god gammel rock så planlegger du en ekstra dag i Praha. Hvis 
du også skal til Stavanger blir tidsskjemaet 
straks litt mer hektisk. Stavanger – 
Kristiansand er en pen og rolig søndagstur, 
og overnatting tas på ferga Kristiansand – 
Hirtshals. Hirtshals – Praha er vel 1100 
kilometer. Og den distansen må tilbakelegges 
på to dager (mandag og tirsdag), hvis du skal 
dra uthvilt på konserten som starter onsdag 
kl 18 (klokkeslettet er hentet fra 
facebookarrangementet og er ikke bekreftet). 
Oslo – Kiel er selvsagt også et alternativ om 
du kommer fra Stavanger. Du kjører lett 550 
km til Oslo på søndag, og om bord i ferga 
mandag formiddag. Men da har du bare 
tirsdag (og evt halve onsdag) til å tilbakelegge 
de 700 kilometrene mellom Kiel og Praha. Litt 
hektisk spør du meg, men absolutt 
gjennomførbart. Eller for å si det sånn: Når 
Stones-karene, som alle er i 70-årene orker 
en slik turne, da blir en Europareise på mc 
på bare «noenhundre» kilometer blåbær i 
forhold. Jeg vet at det er folk i Chapteret som 
skal på den konserten så her er det bare å 
hive seg med. 

Klikk på bildet over for å se og 

høre Karen Davidson ønske 

velkommen til Praha 

 

 

 Voksne karer spiller 

voksen musikk i Praha 4. juli. 

https://www.colorline.no/kristiansand-hirtshals
https://www.rollingstones.cz/en/
https://www.youtube.com/watch?v=9b1fAxPzxyI#action=share
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7th Arctic H.O.G. Rally   
Ja, det blir nytt Arctic H.O.G. Rally i år. Datoene er 3. – 5. august 
2018, og følgende oppdatering kommer fra styret: 

Det er opprettet en Rallyorganisasjon og denne fungerer utmerket.  
Vi har jevnlige Skype-møter og alt er i rute så langt.  Det er sendt 
søknad til kommunen og til politiet og det er søkt om skjenke-
bevilling.  Pins er bestilt og under produksjon.  Trubadur til fredag 
og lørdags formiddag samt gruppe til lørdagskvelden er i boks.  Alle 
forhold ligger til rette for at dette blir et kjempetreff. Vi vil oppfordre 
alle som har mulighet til å melde seg til å ta vakter når det kommer 
ut forespørsel om dette.  Det vil gjøre avviklingen av treffet så veldig 
mye enklere og bedre for oss alle om alle vaktlistene blir fulle i 
forkant.  Så får vi bare håpe på kanonvær, så vil nok antall 
treffdeltagere og strålende humør komme av seg selv. 

 

How it all began; The History of Harley-Davidson 
Det er takket være fire 
oppfinnsomme karer fra 
Milwaukee og en utvandret 
nordmann (!) at vi i år kan feire 
115-årsjubileum for vårt 
motorsykkelmerke. William S. 
Harley og Arthur Davidson 
grunnla i 1903 firmaet Harley-
Davidson. Etter hvert ble også 
Walther Davidson og William A. 
Davidson, begge brødre til Arthur 
Davidson, med i firmaet. Under 
utviklingen av sine motorer fikk de 
også hjelp av en utvandret 
nordmann bosatt i Milwaukee som 
het Ole Andreassen Aaslundeie, 
eller Ole Evinrude som han i 
Amerika ble kjent som. Historien 
skal ha det til at han under en 

Designet på årets Arctic 

H.O.G. Rally pin. Treffet er 

det syvende treffet i rekken 

av Arctic H.O.G. Rallies. 

 

 Kula på scenen i Svolvær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«The Shed» 
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rotur på Okauchee Lake 
utenfor Milwaukee for å 
kjøpe iskrem til sin kjæreste 
Bess, begynte å fundere på 
mulighetene til å montere 
motor på robåten sin. 
Visstnok fordi iskremen var 
smeltet før han nådde frem. 
Denne båtmotoren var, som 
mange sikker nå aner det 
som la grunnlaget for 
Evinrude Outboard Motors, 
en påhengsmotor som 
eksisterer enda i dag. 
Riktignok nå produsert av 
selskapet Bombardier. Men 

det var Harley og Davidsonbrødrene dette skulle handle om.  

På Chicago Automobile 
Show i 1907 viste 
brødrene frem sin nye 
design, en 45 graders v-
twinmotor på 880 ccm 
(høres tallet kjent ut? 
Nesten som dagens 
Sportster) med en ytelse 
på hele 7 hester. De 
kom stadig med 
forbedringer og 
oppgraderinger på denne motoren, blant annet gikk de over fra 
vacuumopererte ventiler til kamakselbetjening av ventilene, en 
moderne sensasjon den gang i 1911. Slagvolumet vokste jevnt og 
trutt etter som årene 
gikk, og i 1921 var den 
på 1200 kubikk. (Nok et 
kjent tall blant 
Sportsterkjennere, ikke 
sant?). 

På tredvetallet hadde vi 
«the great depression» og 
heller ikke Harley-
Davidson slapp unna. 
Likevel lanserte de en ny motorkonstruksjon i 1936 som på grunn 
av sin spesielle toppdesign fikk tilnavnet Knuckelhead. 

Overliggende ventiler (altså 
ventiler i topplokkene i 
stedet for i sylinderen) samt 
tørrsumpsmøring var 
teknologiske nyvinninger 
denne motoren hadde. 

Som en av bare to nord-
amerikanske motorsykkel-
produsenter overlevde H-D 
depresjonen (den andre var 

 Ole Evinrude. Du kan lese 

historien om Ole, iskremen og 

påhengsmotorene ved å klikke 

her 

 

 

 1916 V-twin En 

sylinderkonfigurasjon som 

har preget og identifisert 

Harley-Davidson siden. 

 

 1941 Knucklehead. Det er 

ikke vanskelig å se hvor 

inspirasjonen til Softail 

Springer Classic kom ifra. 

 

 Harley WLA «kriger» 

https://www.oa.no/nyheter/dette-er-historien-om-verdens-mest-beromte-hunndoling/s/1-81-7684987
https://www.oa.no/nyheter/dette-er-historien-om-verdens-mest-beromte-hunndoling/s/1-81-7684987
https://www.oa.no/nyheter/dette-er-historien-om-verdens-mest-beromte-hunndoling/s/1-81-7684987
https://www.oa.no/nyheter/dette-er-historien-om-verdens-mest-beromte-hunndoling/s/1-81-7684987
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Indian) og kunne da andre verdenskrig brøt ut levere store mengder 
motorsykler til militæret. Etter krigen, i et forsøk på å ekspandere, 
bygde H-D mye rart. Lisensproduserte italienske og tyske 
lettmotorsykler og scootere, samt litt senere golfbiler er bare noe av 
det merkelige firmaet har produsert. Hovedfokus var imidlertid 
motorsykler med den etter hvert så kjente V-twinmotoren. Nye 
design på topplokkene gav nye kjælenavn på motorene. Panhead 
kom i 1948, Shovelhead i 1966, fremdeles med et slagvolum på 
1200 ccm, eller 74 
kubbikktommer. I 
1969, etter år med 
finansielle 
problemer ble 
selskapet kjøpt opp 
av AMF, som gjorde 
brutale 
omveltninger i et 

forsøk på å bedre 
økonomien. Dette 
resulterte imidlertid 
i en rekke 
kvalitetsbrister, og 
tilnavnet «Hardly 
Driveable» var nok ikke helt uten grunn. 
Det så mørkt ut en stund, men i 1981 
kjøpte en gruppe investorer med Willie G. 
Davidson og Vaughn Beals i spissen opp 
«restene» av selskapet, og en gigantisk 
snuoperasjon startet. Trusselen fra 
japanske motorsykkelprodusenter var 
stor, og i 1983 gikk daværende president 
Reagan med på å innføre en straffetoll på 
importerte motorsykler for å hjelpe H-D 
videre. Og som ytterligere ett skritt for å 
møte konkurransen bestemte H-D seg for 
å holde på tradisjonene, og skape sykler 
med enda mer retropreg. De hadde holdt 
på tradisjonen hele tiden, men nå var det 
på tide å skape en moderne sykkel med 
stivramme-look. Og i 1984 ble dermed 
Softailfamilien født, som et supplement til 
Touringfamilien og Sportsterfamilien som 
hadde sine røtter i tidlig etterkrigstid. Ja, 
faktisk kan man spore de store «Big Twin» modellene tilbake til FL-

serien som kom i 1941. Og Sportster, som egentlig ble lansert i 57 
har solide aner tilbake til krigstidens WLA (A for Army). I 1984 fikk 
nesten alle de «store» modellene også den helt nye 
Evolutionmotoren, en konstruksjon som skulle vise seg å være 
svært så driftsikker, i allefall sammenlignet med sin forgjenger 
Shovelhead. Slagvolumet var nå 1340 ccm eller 80 kubikktommer. 
Med utgangspunkt i etterkrigstidens Touringmodeller og 
Sportstermodeller vokste det frem et aktivt chopper- og 
customiseringsmiljø. Dette gikk selvsagt ikke upåaktet hen, spesielt 
hos Willie G. som var aktiv innen motorsykkelmiljøet i USA. Og med 

 

 

 Vaughn Beals og Willie G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagan innførte straffetoll på 

importerte motorsykler i 

1983 for å bedre 

konkurranseforholdene for 

Harley-Davidson. Her avbildet 

sammen med Vaughn Beals. 
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utgangspunkt i Touringseriens ramme 
og motor, men med Sportsterens lette og 
spinkle framgaffel, så modellen FX (som 
visstnok i utgangspunktet stod for 

Factory Experimental) 
dagens lys i 1971 og fikk 
navnet Super Glide. 
Dermed skulle det ikke 
være noen tvil om at en 
tredje sykkelfamilie var 
født. Til å begynne med 
het den bare FX Super 
Glide, men etter hvert 
kom flere modeller med 

samme 
grunnkonstruksjon, som 
Low Rider og Fat Bob. En 
litt mer bøllete stil enn de 
rene Touringsyklene og 
samtidig mer motor enn 
Sportsterne gjorde disse 
syklene svært populære, 

og med navn som Harley-Davidson Confederate Edition stadfestet 
de, med sørstatsflagg, grå lakk og General Lees distinksjoner på 
framskjermen, at dette var en ekte rebell. Men det var ikke før i 1991 
da de fikk en større oppgradering at denne familien fikk 
samlebetegnelsen Dyna. Fra da av har H-D’s modellprogram sett 
relativt likt ut, delt inn i følgende familier: Sportster, Dyna, Softail 
og Touring. Senere fikk disse selskap av V-rod og Street, to familier 
som skulle appellere til yngre kjøpere og i større grad kapre kjøpere 
fra de japanske og europeiske 
produsentene. V-rod og Dyna gikk jo 
som kjent i graven etter 2017 modellene, 
men enkelte av modellnavnene lever 
videre i den oppdaterte Softailserien. V-
rod er også ute, og vi står nå igjen med 
Street, Sportster, Softail og Touring. 
(Noen regner også CVO Custom Vehicle 
Operation) som en egen familie, men det 
er nok mer korrekt å se på disse syklene 
som toppmodeller i de ulike 

modellfamiliene de baserer seg på. Da 
har vi tatt et kjapt dypdykk i H-D’s 
historie med fokus på de ulike modellene 
og jeg håper det har vært informativt, 
selv om det ble mange årstall i teksten. 
Takket være entusiastiske ledere som 
turte å satse, selv om det så mørkt ut, 
kan vi nå feirer at det hos Harley-
Davidson har vært sammenhengende 
sykkelproduksjon i 115 år. 

 

 

 To Sportstere, en 1957 

modell og en 2017 modell. 

Man skulle ikke tro at det 

skiller seksti år mellom disse 

to modellene. 

Harley-Davidson Confederate 

Edition. Like kontroversielt i 

dag som da de kom i 1977. I 

dag er det vel et fåtall som vil 

identifisere seg med 

sørstatsflagget, og det 

rasesynet det representerer. 
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Engeløya 2018  

Følgende info kommer rykende fersk fra våre Activities 

Officers på Hamarøya: 

Hei alle HOG’ere 

Nå har vi allerede planlagt årets treff. I år møtes 

vi fredag 31. august atter en gang på Steigen 

Sjøhus på vakre Engeløya i Steigen.                                                                                                                                                                  

Restauranten er som sist ikke åpen, så vi må selv 

stå for all matlaging, grilling etc. Som tidligere 

oppfordrer vi deltagere til å handle alt av mat og 

drikke på lokalbutikken, som også selger bensin. 

Årets Kulturtur:  

I år skal vi kjøre til Helnessund på lørdag 

formiddag ca 13.30. Det blir langs hovedveien i 

Steigen frem til krysset i Botn, derfra til høyre på 

svingete asfaltert og nydelig HD-vei. Nede i 

Helnessund finner vi kommunens største 

fiskemottak og Helnessund Brygger. Et flott nytt 

anlegg med en utmerket cafe, som for 

anledningen serverer oss fiskesuppe med brød i 

mengder.  Vi får også besøk av Jan Andersen, et 

verbalt oppkomme av historier om livet i Steigen. 

Vi satser på å ordne med besøk av lokalbefolkningen. 

Steigen Sjøhus består av følgende: 

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

1.100,00.                                                                                             

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

880,00.                                                                                  

 I år vil Tårnhuset bli 

brukt til felles 

oppholdsrom. Chapteret 

betaler 3.000.  Det betyr 

at de seks sengeplassene 

der koster 490,- pr stk. 

Dette fordi det må 

påregnes litt partyfaktor 

utpå kvelden. Vi 

disponerer: Tårnhuset á 6 

plasser; Totalt kr. 

5.920,00 for 2 døgn.                                                                                                          

4 hytter á 6 plasser; 

Totalt kr. 5.280,00 for 2 

døgn.                                                                                                              

2 hytter á 4 plasser; 

Totalt kr. 4.100,00 for 2 

døgn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje, Elisabeth og 

Roadkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steigen Sjøhus 
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Alle priser er 

inkludert vask!  

BOOKING: 

De som vil bo 

sammen, leier 

egen hytte. Velg 

en hovedperson 

som tar oppgjør 

for hele hytten, 

og overfører 

beløpet til konto 

4509 22 00217. 

PS: Alle hytter og Tårnhuset kan utvides med inntil 2 

sengeplasser.                                                                        

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

Dette må vi i såfall få beskjed om i god tid!  

Siste frist for påmelding: 1. august! 

Mvh. 

Activities Officers Elisabeth og Terje 

Battle of the Kings  
Denne prestisjetunge konkurransen er godt i gang også i år. Den 
nordiske semifinalen er over og vi kan gratulere Harley-Davidson 
Kristiansand med semifinaleseier med sin Freedom Machine, og 
dermed plass i den internasjonale finalen som går av stabelen under 
EICMA-utstillingen i Milano i november 2018.  

Dommerne hadde følgende uttalelse om sykkelen:  

Dommer Nicholas Bech (Wrenchmonkees, København, Danmark) 
om den vinnende sykkelen: «Denne sykkelen er en flott moderne 
versjon av en klassisk chopper. Den er samtidig krydret med 
moderne detaljer, som det sporty 2-1 eksosanlegget med 
messingdetaljer. Den subtile stivramme-løsningen i form av 
avstivere gir denne sykkelen en verdig plassering i 
chopperseksjonen.» 

Egil og Thor Harry koser seg 

i Steigen 

Kos med langbord i Steigen 
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Og ansvarlig for bygget, Robert Fauske hos H-D Kristiansand hadde 
følgende å si: «Dette er en stor anerkjennelse. Vi startet som H-D-
forhandler bare 7 måneder før Battle of the Kings ble sparket i gang. 
Som team har vi aldri bygget en sykkel før, men vi hadde en klar 
visjon. Alle hos forhandleren var involvert, men det var en utfordring 
å få jobben gjort i tide! De siste delene kom fram én dag før fristen 
og lakkeringsjobben mislyktes og måtte gjøres på nytt. Vi lærte i alle 
fall noe om hvordan man bør samarbeide under press og jeg tror 
alle er stolte av denne sykkelen. Prosessen gjorde også mye med 
samholdet som et team. Gledesropet var stort da vi hørte nyhetene 
om at vi vant.» 

Vi venter i spenning på finalen i november, og holder fingrene 
krysset for våre venner i Kristiansand. 

Og med det er det bare for Editor å ønske god påske, enten den 
tilbringes på høyfjellet med planker under beina, i solveggen 
hjemme i Nordnorge-bygda, eller på Baiken ute på tørre asfaltveier. 

En riktig god påske alle sammen 

Odd Nordgård 

Editor 

 

Kulden har holdt et nådeløst jerngrep over 
nordkalotten de siste månedene. Man har sittet 
ved kjøkken-glaset og stirret ørkesløst ut i den 
mørke natten. For mange har det har vært en lang 
og agalaus øvelse i ved-bæring, is-hakking og 
influensa. Vi skriver nå siste halvpart av mars og 
nyere forskning viser at det straks skal begynne å 
dryppe fra takskjeggene selv i de nordligste egner 
av Chapter’et. Veiene skal bli abæra og et seks måneders langt 
motorsykkel-sølibat skal gå mot en ende. Vi er mange som føler 
utålmodighet nå – vi ønsker å komme i gang. Til tross for både 
mørket og kulden, så har Styret i Chapter’et avholdt månedlige 

Skype-møter og diskutert og nivellert i det 

vide og det brede. Målet har bl.a. vært å 
opprettholde den jamne aktiviteten i 
regionene og sette sammen en mest mulig 
rikholdig aktivitetskalender som skal være 
inspirerende for oss alle til å få flest mulig 
kilometer på Harley’en og oppleve felleskap og 
godt sosialt samvær. Allerede har både 
Salten-, Ofoten- og Harstad-regionene 
arrangert flere medlemskvelder og parties. 
Sesongen for førstehjelpskurs og temakvelder 
har også kommet i gang. Det er virkelig å 

 

 

 

 

 

Robert Fauske. Dealer og 

bygger av Freedom Machine 

Klikk her for å se alle 

kandidatene til finalen i Battle 

of the Kings.  

                 

 

 

 

 

 

 Jeppe på abæra vei i junaiten 

Bli det abæra på Open 

House, sånn at vi kan 

prøvekjør nysyklan også i år? 

Det lure nok mange på. 

Reidar har gjort sitt med å 

flytte arrangementet en uke i 

forhold til de andre dealerne i 

Norge. Resten er opp til 

værgudene. 

Directors Corner 

https://customkings.harley-davidson.com/no_NO?cid=25&bid=360
https://customkings.harley-davidson.com/no_NO?cid=25&bid=360
https://customkings.harley-davidson.com/no_NO?cid=25&bid=360
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anbefale å ta del i disse kveldene og, ikke minst, «Rustløser-kjøring» 
på bane som planlegges både i Valnesfjord og på Finnsnes. 

Men aller først er det 
vårens vakreste eventyr, 
Open House, som skal 
utspille seg 28. april i 
Ballangen og Tromsø. 
Dette markerer at 
sesongen således er i 
gang. Mange av 2018-
modellene fra Harley-
Davidson vil være 
tilgjengelig for 
beundring og 

prøvekjøring. Butikkene er velfylte av siste skrik innen trikotasje og 
stæsj. Det vil serveres kaffe og noe å bite i mens man, rett som det 
er, må omfavne og slå støv av skuldrene på gamle biker-kompiser.  

Året 2018 markerer Harley-Davidson sitt 115-årsjubileum og 
Harley Owners Group sin 35-årsmarkering. Dette gjøres med brask 
og bram i Praha, Tsjekkia (5. – 8. juli) og i Milwaukee, Wisconsin, 
USA (29. aug. – 2. sept.).  

Vi i Arctic Chapter vil markere jubileene på vår måte ved å arrangere 
7th Arctic H.O.G. Rally 2018 fra 3. – 5. august i Ballangen. 
Planleggingsarbeidet for gjennomføring av treffet er i gang og Rally-
organisasjonen har vært i sving siden slutten av januar. Det er som 
alltid mange oppgaver som skal løses og mange detaljer som må på 
plass, men medlemmene i denne arbeidsgruppen er entusiastiske 
og dedikert og «leverer varene». Det er veldig inspirerende å være 
med å bidra og det er derfor å håpe, og kanskje også forvente, at de 
fleste av H.O.G. Arctic Chapters medlemmer etterhvert vil delta i 
både de videre forberedelsene og gjennomføringen. 

I denne forventningsfulle tiden fram mot våren er det viktig at vi 
ikke neglisjerer de nødvendige forberedelsene som må gjøres både 
inni hodet og med selve motorsykkelen. De fleste har vel definert 
rutinen for vårklargjøring av Harley’en, men verdien av å gjøre en 
velfundert gjennomgang av kjørestil og tilstedeværelse i trafikken 
skal ikke undervurderes. Man må tenke velorganiserte og riktige 
tankerekker og, før man skrever inn i sykkelen igjen, gjerne starte 
med erkjennelsen av at man er en rusten biker. Man må lære seg å 
forstå at man må rulle mange mil før man kan tillate seg å kjenne 
på og nyte mestringsfølelsen. 

Chapterets egen kilometerkonkurranse, KLICKS, arrangeres i år for 
10ende gang og tiden er dermed inne for at vi kanskje må sette 
rekord. Vi må melde oss på alle som en og vise tilstedeværelse på 
alle avenyer og strasser, fylkes- og europaveger. Vi må logge 
kilometer og med bravur og verdighet vise de andre at vi er H.O.G. 
Arctic Chapter. 

ROLL WITH SOUL! 

God Påske 

Jeppe, Director 

Rustløsing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your local Dealer: 

 

 

http://www.hd-nordnorge.no/
https://www.tromsomotor.no/

