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Motorsykkelveiene er under angrep [av Jeppe] Mange 

strekninger av E6 i Nord-Norge rettes ut – svinger blir borte og 
kilometer etter kilometer legges i tunell. Vi som kjører 

motorsykkel setter veldig pris på kurver med noe sentrifugalkraft. 
Statens Veivesen derimot mener at dette er rota til alt ondt – folk 

har en tendens til å kjøre rett fram i svingene og har dermed 
sentrifugalkraften øverst på hatlista. Selv om jeg kjører mc om 

sommeren, så har jeg nødvendigvis også en bil for resten av året. 
Så hvilke veier som sjarmerer oss mest er nok veldig avhengig av 

hvilket hodeplagg vi velger; hjelm eller Porsche-caps.  

Veistandarden i Arctic Chapter Territory har vært under 
kritikk over lang tid. «Vi nordlendinger er ikke et stor-

førrlanganes folkefær, men vi har lenge antyda at vi 
skal vurdere å ta av oss sydvesten dersom 
noen seriøst kunne ta tak i 
utfordringene med den dårlige vei-
standarden i Nordland, Troms og 

Finnmark – det hadde værtt greijtt å slippe å 
være nødt til å putte gebisset i lomma hver gang 
man skal ta seg en tur innover for å ta bilde av 

110-skiltet på finske- eller svenskegrensa». 
(Utklipp fra Newsletter juni 2015). Noen har 
antakelig hørt på oss. 

Svært oppegående anleggsfirma gjennom-
fører store anleggsentrepriser fra Nord-

Norge-porten i sør til Russlands-grensa i 
nord-øst. Hvilken samferdsels-minister, 
FrPs Solvik-Olsen, SPs Arnstad eller 

Melltveit Kleppa, som skal ha æren (eller 

skylda) for at dette er igangsatt kan vel 

diskuteres, men transportnæringa 
applauderer selvfølgelig utviklinga. Men 
for all del, vi må være enige i at det er en flott jobb som gjøres, 

men at mye fremdeles gjenstår. Hele strekningen fra Majavatn til 
Saltfjellet blir nesten ikke til å kjenne igjen; nervøst-
sammenbrudd-svingene og asfalt-lappeteppet blir historie. 

Heia og vel overstått og 

hele pakka  
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2018 H-D FAT BOB left side 2018 H-D FAT BOB right side 
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Kanskje kan man etter hvert nyte den framifrå utsikten i 

Holmvassdalen, langs Røssåga, langs Ranafjorden, langs Rana-
vassdraget og oppover Dunderlandsdalen. Man vil kunne slappe 

av i skuldrene, puste med magen og nyte. 
Veien fra Fauske, over Hamarøy og til Bognes, 
får stå i fred en stund til. Og, med handa på 

hjertet, dette er en nytelsens motorsykkelvei; 
det går oppover og nedover, talløse, vennlige 
svinger med god trøkk og tidvis utsikt av 

øverste klasse. Veidekket på strekningen er 
heller ikke så aller verst. Tre nødvendige 

tuneller i utsatte rasområder ferdigstilles i 
disse dager nordpå; gjennom Nordneset, 
gjennom heia mellom Skjærvøy-krysset og Storslett (ferdig) og 

gjennom Isnestoften. Når det gjelder fylkesveiene i distriktene, så 
bør disse være under enhver kritikk dessverre. Det skapes 

milliardverdier i mangt et fjordhull gjennom fiskeforedling og 
lakseoppdrett, men utfartsårene er av en sådan standard at 
mange trailersjåføren opplever temporær religiøsitet når de gløtter 

over kanten og veigrepet begynner å slippe. Man blir rett og slett 
gråtkvalt ved å bevitne Veivesenets folk som patetisk kjører langs 
fylkesveiene og lapper krater med kald-asfalt fra ei bøtte og 

stamper med føttene. 
Vi var bl.a. kjørende Senja rundt under fjorårs-sesongen. 

Opplevelsen av den vakre naturen bleknet av den opprivende, 
dårlige veistandarden. Kraftige 
hiv og slag i veibanen kombinert 

med hull og sprekker i asfalten 
frister ikke til gjenbesøk. Jeg 

kjente gjentatte ganger at det 
knatra i ryggsøyla og Mona var 
airborne fra baksetet ved flere 

anledninger. 
Vi, som er oppvokst med gjørme 
og teleløsning hver vår, er ikke 

snålere enn at vi forstår og 
aksepterer, enn så lenge, tanken 

om at topografien i landet vårt 
gjør at dette koster flesk og at alt 
ikke kan gjøres i et hattefokk. Vi 

betaler veiavgift med glede 
dersom midlene kunne 

øremerkes til oppgradering av veiene. 
 

Open House Ballangen og 
Tromsø, 28. april 2018 [av 

Assistant Director Thor Harry og 
Jeppe] Lørdagen 28. april var det 
igjen duket for Open House i 

Ballangen. Selv om event’et var en 
uke senere enn resten av landet 

var det stor spenning knyttet til 
kommende vær for helga. 

 

Grey Star Retro 3/4 Helmet 
V.nr: EC-98320-15E/000L 
Pris:   1.674,00 ink. Mva 
Fiberglass shell. Double D-ring chin 
strap. Fixed, soft inner liner with 
anti-microbial treatment. Custom 
graphics. Helmet bag included. 
Meets ECE 22-05 requirements. 
Weight 1,100 grams. Manufactured 
by Bell. 
 
 
 
 

 

 

Det er alltid en utfordring å bli enige 

om hvem som skal føre  

 

 

Ersfjord, Senja. Mona og Knut-Bjarne klar for 
avgang på humpete veier. 

...man blir rett og slett 
gråtkvalt... 
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Vi var som vanlig en kjerne som møtte på fredag og tok tak i 

oppsetting av telt, pynting med banner og klargjøring for 
lørdagens servering i teltet. Med felles 

innsats av engasjerte medlemmer gikk det 
rimelig greit å få det meste på plass til 
lørdagen.  

Pga usikkert vær og 
føre var det nok 
flest som valgte å 

ankomme i bil, 
men det er jo 

også noen 
tøffinger som 
trosset vær og 

vind og dukker opp på to hjul. Derfor var uteplassen også denne 
gang prydet med variert utvalg besøks-sykler. Hovedfokus var 

selvfølgelig på årets modeller og 

litt regn skremte ikke folk fra å ta en prøvetur på 2018-
doningene. 
Mye nytt i andre etasje og mange gode tilbud tiltrakk seg godt 

med folk i butikken og de fleste var fornøyde med god handel. 

 

Olive Gold Military Retro 
3/4 Helmet 

V.nr: 98241-16EM/000M 
Pris:3.017,00 ink. Mva 
Fiberglass shell. Double D-
ring chin strap. Removable, 
washable liner is moisture 
wicking and anti-microbial. 
Pull-down retractable 
antiscratch sun shield. 
Vintage saddle stitch 
details. Custom military-
inspired graphics. Fits P&A 
Helmet Headset. Helmet 
bag included. Meets ECE 
22-05 requirements. Weight 
1,300 grams. Manufactured 
by Shark. 
 

 

Harley Davidson Chronograph 
Night Rider 
Varenummer: 78B148 
Pris: 2.979,00 ink. Mva 
From the Night Rider Collection.  
Six-hand chronograph function. 
Multi-layer black dial with 
applied markers and textured 
bezel ring with luminous 
numerals. Luminous-tipped 
amber hands and black second 
hand with signature H-D™ 
counterweight. IP tumbled 
amber stainless steel case and 
resin pusher stem. Snap back. 
Black buffalo grain leather 
strap.Movement: Quartz, Case 
Diameter: 51 mm, Case 
Thickness: 13.5 mm, Water 
Resistance: 50M, 2-year Limited 
Warranty 

2018 Harley-Davidson Road King Special. 

Membership Officer Kirsti stråler i grillen. Ladies of Harley Officer Liv Iren og Assistant 
Director Ivarna koser med pølsekokingen. 
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På kvelden vartet Garbage MC opp med fest og oppmøtet var 

veldig bra. Med det fikk flere oppleve en trivelig kveld med flotte 
folk og god musikk attåt. 

Alt i alt enda ei trivelig helg i Ballangen med gode minner og 
visshet om at en ny sesong er nå i gang. 
Open House i Tromsø opprant med nordlig vind og store, våte 

snøflak. Temperaturen indikerte at 
vinteren så absolutt ikke hadde 
sluppet taket. Det var endog 

antydning til slaps på veiene. Dette 
var årsaken til at Tromsø Motor 

valgte å droppe demokjøring. I 
stede fokuserte man på 2018-modellene 

som var utstilt i butikken. 

Publikumsoppmøte var nok å regne som 
noe under pari, men de som kom hadde en 

trivelig stund. 
Om kvelden var imidlertid innsiget på 

festen til MC Garasjen nesten det 

dobbelte og utålmodige baikere 
hadde det trivelig sammen med 
gamle og nye venner mens 

man lesket seg med drikke fra det lokale bryggeriet. 
 

Temakvelder [av Jeppe] med 
fokus på retningslinjer for 
felleskjøring/kolonnekjøring, 

generell kjøresikkerhet og 
førstehjelp har vært arrangert 

både i Valnesfjord (10. og 24. 
april), i Narvik (22. april) og i 
Harstad (1. mai). Disse 

kveldene har vært 
gjennomført på en utmerket 

måte og har gitt deltakerne 
mang en tankevekker og ny 
kunnskap. Brief’ene, «Safety» 

og «Kolonnekjøring», er også 
lagt ut på Hjemmesiden vår 
(tirsdag, 8. mai) under en 

artikkel med tittelen «Harley-
sesongen er i gang». Brief’ene 

er også i sin helhet 

distribuert til alle Chapter i 

Norge og har vært benyttet i 
visninger under temakveldene 
lenger sør. Tilbakemeldingene 

så langt er positive. 
Alle som har tatt et tak i 
forbindelse med disse 

arrangementene i Chapter’et 
skal alle ha kraftig med 

honnør og ære. 

 

Harley-Davidson Pumps 

 

Gørrviktig å ha i mente!! 

 

Temakveldene har gitt 
deltakerne mang en tankevekker 

og kunnskap… 

 

 

Når høna er laus må man passe 

på, uten tvil..! 

Road Captain Frode tegner og forklarer i Valnesfjord. 

Dedikerte deltakere under Temakvelden i Narvik. 

Imponerende oppmøte i Harstad 1. 
mai. 
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Styret i H.O.G. Arctic Chapter besluttet nylig [av Jeppe] atter 
å kjøpe inn 300 stk. av den hendige folderen «Førstehjelp på 

ulykkesstedet». Denne folderen er veldig instruktiv og gir ypperlig 
guidance for rasjonell og korrekt opptreden dersom man kommer 
først til et ulykkessted. Disse folderne ligger i de fleste av 

Forsvarets og Politiets kjøretøy og vi håper 

at de fleste av medlemmene vil medbringe 
disse i lomma eller i saltasken på 

Harley’en. Folderne vil deles ut til 
medlemmene ved høvelige anledninger.  

 
Safe Rider Skills Program [av Jeppe] «Sikkerhet 

først. Sikkerhet sist. Alltid sikkerhet..!!» Dette 
er det veldefinerte og lettfattelige slagordet 

for dette programmet. For å anspore og 
oppmuntre alle H.O.G.-medlemmene til å 
kjøre trygt og vakkert, så vil man kunne 

motta en patch & pin med Rider Skills-logo 
dersom man på en vellykket måte har 

gjennomført et godkjent 
kjøre-sikkerhetskurs 

(bestående av både en teoretisk- og 

praktisk del). For H.O.G. Arctic 
Chapter sin del, så har man også 
tidligere integrert «Temakveldene» 

og «Kjøreferdighets-kursene»» i Safe 
Rider Skills Program. Man har 

forventninger om at medlemmene, 
som samvittighetsfullt og med 

engasjement har deltatt på disse 
seansene, etter hvert vil motta både 
diplom, patch og pin som tydelig 

Stortinden (847 moh) og Eidtinden i Efjord i bakgrunnen med 2012 CVO Road Glide og Stema-slep i 
forgrunnen. 

 

 

Safe Rider Skills Pin 

Denne teksten står på 
diplomet du mottar 
dersom du har “with true 
focus and enthusiasm, 
participated in the H.O.G. 
Safe Rider Skills Training 
Program. He/She has 
successfully completed 
H.O.G. Arctic Chapter’s 
motorcycle rider safety 
training course. This course 
consisted of both a 
theoretical component, 
including lessons in “Safe 
Motorcycle Handling and 
Maneuvering”, “Risk 
Reduction”, “Interaction 
With Other Motorists” and 
”Group Riding Rules”; and 
a practical component, 
which focused on 
improving the skills in ”Risk 
Management”, ”Limited 
Space Maneuvers”, 
”Cornering Judgment”, 
”Swerving and Stopping 
Quickly on Straights and in 
Curves” and ”Multiple 
Curve Maneuvers and 
Dodging Objects”. 
He/She is eligible for the 
Safe Rider Skills 
Recognition in the form of 
a H.O.G. Safe Rider Skills 
patch and pin.” 

 

 

Road Captain Frode skal ut på tur med ei 
entusiastisk politidame. 
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fremviser at man er oppriktig interessert i dette og ofrer tid og 

anledning for å heve sin egen og andres trafikk-kompetanse. 

Alle fulgte skarpt med under teoridelen før lunsj på Aspelund. 

«Kjøreferdighetskurs» på Aspelund-banen, Finnsnes [av Jeppe] 

lørdag, 9. juni.. Det var 5 påmeldte fra vårt Chapter som sammen 
med NAF MC Harstad skulle øve under kontrollerte former. På 

grunn av diverse årsaker, så møtte bare to av våre medlemmer; 

Tore Østerås og Head Road Captain Tony. Det 

hele startet kl. 11:30 med teoridel som varte 
fram til lunsj. Etterpå hesjet man på seg 
rustningen og dro ut på banen for å kjøre og 

kose seg. Nokså vanlige øvelser ble 
gjennomført; «panikkbremsing» med også 

etterfølgende unna-manøvrering, serpentin-
kjøring og krypkjøring.  
Under den praktiske delen var det lett 

duskregn som fordret regntøy, men etterhvert 
tørket det delvis opp. Stig Hagen fra 
Svolværpolitiet (alle husker vi hans flotte 

samarbeidsvilje under Nordic Harley Days 
2016) var instruktør både på teori- og på 

kjøredelen. 

Både Tore og Tony rapporterte tydelig at dette var både nyttig og 
interessant. Dette frister så absolutt til gjentakelse. Takk til NAF 
MC Harstad, Tom Ø og Stig H! 

 
«Kjøreferdighetskurs» på Valnesfjord-banen, Salten [av 

Assistant Director Thor Harry]. Søndag, 10. juni. I Salten måtte vi 
dessverre utsette tidspunktet som var planlagt 10. juni, da det 
var for få påmeldte. 

Jeg regner med at 
dagen, søndag, og 

de dårlige 
værutsikter var noe 
av årsaken til det. 

Litt duskregn som etterhvert tørket opp. 

Stig Hagen ledet både den 
teoretiske og den praktiske 

delen. 

 
H-D damering 

 
 

 
 

Mr. Andrè Skavik is 
ready to roll 

 

 
Mens Bike Chain Band 

Ring 
 
 
25. mai 2015 kl. 14.20  
 
DIKT  
Av Leif Egil Voigt  
 
NÅR VÅREN ER KOMMET 
OG SNØEN ER GÅTT 
DA HØRER JEG OFTE 
NÅ’ VAKKERT OG RÅTT 
EN BULDRENDE V-TVINN 
MED GLINSENDE KROM 
DET VARMER EN BIKER  
SITT HJERTEROM 
 
MED LYDEN OG GLANSEN  
TAR HARLYEN DANSEN 
DEN FØRES MED STIL 
OG ADLYDER UTEN TVIL 
I SVING OG I BREMS 
MED HJUL UTEN SKRENS 
DA UNNGÅR VI ALLTID  
EN ALVORLIG KONSEKVENS. 
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Vi ønsker selvsagt at 

flest mulig skal få 
være med på dette 

og gir oss dermed 
ikke så lett. Vi 
satser friskt på en 

ny dato som kan 
passe bedre og 
prøver på nytt. 

Ser dermed frem 
til et nytt forsøk med 

nyttig lærdom og gøy 
på banen. Vi møtes jo 
uansett etter hvert 

oftere nå på veien når 
godværet kommer for 

alvor her nord.  
H.O.G. Arctic Chapter 
vil alltid ha høyt fokus på sikkerhet i vår hobby. Det bidrar til 

enda større kjøreglede og godt miljø både i trafikken og sosialt. Ny 
dato vil bli tydelig annonsert så snart man har fått til en ny avtale 
om baneleie og instruktør.  

 
Norway National H.O.G. Rally 2018 Stavanger [av Jeppe] 

28. juni – 1. juli er et mål for veldig mange bikere. «Vi har pr 7. 
juni påmeldt 558 personer på treffet, men vet 

at det kommer endel til. Vi har fått 

bekreftet at det blant annet kommer en 
gruppe fra Tyskland på ca. 30 stk. som 

ikke er påmeldt», skriver Assistant 
Director Kurt Thu, H.O.G. Chapter 
Rogaland i en epost. 

Stavanger er en av Norges eldste byer og 
kanskje den med mest internasjonalt 
preg blant innbyggerne. Byen er kjent for 

sitt fagmiljø innen oljebransjen, men kan 
skilte med møye mer; yrende uteliv, 

attraktive restauranter, rikt kulturliv og en 
befolkning som 
er hyggelige og 

imøtekom-
mende. 

Treffplassen er 
lagt midt i 
sentrum; i og 

utenfor de 
legendariske 

Røde Sjøhus, 
der svært 
mange har gode 

minner fra store 
konserter, 
elleville fester og stormende forelskelser. Plassen ryddes og det 

 

Siv slapper av på bryllupsdagen i 

Italia 2011 

 

 

Jubileums-shots 

 

 

Vinglass med neoprenisolasjon 

 

 

 

 

 

 

Knut, Ann Karin og Ann Helen pause seg litt under fjorårets tur mot Røros. 
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blir rigget til å bli en av tidenes event-site’er med boder, servering, 

motorsykler og glade baikere. Dette vil prege byen de fire dagene 
treffet varer. Det legges opp til aktiviteter både ute og inne; ride-

out til Jæren, båtturer, øl-smaking, osv. Det er booket sjikkelige 
musikk sånn at også hørselsskadede Harley-kjørere skal kunne 

nynne med. 
Det meldes fra vertskomiteen at 24 
medlemmer fra H.O.G. Arctic Chapter 

har booket seg inn og vil etter alt å 
dømme sette sitt preg på det hele med 
sine bleke nord-norske fjes  «Det er 

plass til mange, mange fler fra nord», 
legger Kurt til i mailen. 

Ved å trykke på denne linken 
https://booking.hog.no/ så kan du 
forske på overnatting. Treffet har også en 

servicetelefon: +47 468 69 800 (hverdager 12:00 – 21:00). Epost: 
booking@hogrogaland.no Du kan også titte på promoterings-

videoen ved å trykke på denne linken 
https://www.youtube.com/watch?v=EOu3ABlRPHQ  
 

Harley-Davidson 115-års jubileum Praha [av Jeppe] 5. – 8. juli. 
SPEED UP, SLOW DOWN AND CZECH IT OUT..!! 

Å delta på Harley-Davidson 115-årsjubileum vil utvilsomt bli en 
unik opplevelse og erfaring, helt ulikt alt 
du har vært med på tidligere. Det vil bli 

72 timer med Harleybuldring, nye og 
gamle baiker-venner, musikk og masse 
underholdning av ulik karakter. Dette er 

et party du alltid har drømt om å være 
en del av. Dette er nesten en seremoniell 

feiring av og for riders og motor-
sykkelkjøring. Og Rolling Stones skal ha 
konsert under jubileumsdagene..!! 

Horder av motorsykler vil ta seg fram mot 
Tsjekkia og Praha fra alle hjørner av Europa, så selve 
turen og det å møte 

talløse og fargerike 
Harleyfolk vil være et 

slags vorspiel til 
sjalabaisen i pils-landet. 
Det er flere av våre 

medlemmer som 
planlegger å ause 

nedover; det er nesten 
som en litt utvidet piknik 
å regne. Fra Ballangen 

via korteste vei blir det 
ca. 275 mil. 
SPEED UP, SLOW 

DOWN AND CZECH IT OUT..!! 
 

 

 

 

2018 Harley-Davidson Fat Boy 

115
th

 Anniversary 

 

 

 

 

https://booking.hog.no/
mailto:booking@hogrogaland.no
https://www.youtube.com/watch?v=EOu3ABlRPHQ
https://h-d.prague115.com/en/home/
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Styrets arbeid siden forrige Newsletter 
 [av Secretary Per Jonny]. Det har til nå vært avholdt 9 styremøter 

via Skype. Her refereres noen av sakene som, i tillegg til 
alminnelige styresaker, har vært på agendaen under de 3 siste 
møtene:   

 Aktivitetsplanen opp-
dateres fortløpende 

 Open House i 
Ballangen ble avviklet 

28. april med bra 
deltagelse til tross for 

varierende vær. 
Tromsø noen færre 
deltakere. 

 Garbage MC 
arrangerte ekte Biker fest på etter Open House, bra oppmøte 

fra H.O.G. 

 Trefforganisasjonen 7th Arctic H.O.G. Rally 2018 jobber bra og 

er i rute. 

 Vi tok imot påmelding til Chapter bord 

på H.O.G. National Rally Stavanger. Da 
påmeldingsfristen gikk ut 1. juni hadde 

16 stykker meld seg på, bra. 

 Salten har oppmøte for tirsdagskjøring 

annenhver gang på Esso Tverlandet og 
på Brygga Fauske. Påminnelse via SMS 
og F.B.  

 Harstad-regionen øker aktivitetene 
sakte, men sikkert. 

 Banekjøring på Aspelund, Finnsnes den 
9. juni og i Valnesfjord, Salten 10. juni. 

 Containeren i Ballangen er full, så vi må 
antakelig supplere med en til. Følere ute 

i markedet som ser etter en brukt stål-
container. 

 H.O.G. Arctic Chapters er tilstede under 
Bodø Motortreff, 26. mai på Bodø 

Travbane, Fauske Motorshow, 2. juni og 
på Norgestreffet i Harstad 14. – 17. juni. 

 

Jubileums kaffe 

 

 

Møte i Duck Chapter 

 

 

Frøkteløig flott baik..!! 

Flott gjeng samlet på Presteid 31. mai, 2014 i forbindelse med Elisabeth og Terje sitt bryllup 

Jørund beundrer alle de flotte 
syklene Reidar hadde fraktet 

ned til Bodø Motortreff 

Ann Helen og Secretary Per Jonny på Røros 2017 
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Reidar kommer til Bodø og Fauske, Thor Harry lager H.O.G.-

stand. 

 Under Norgestreffet i Harstad skal H.O.G. prøve å lage et "treff i 

treffet" 

 Markedsføre treffet Run To The Arctic Fun. 

 Produsere folderne «Førstehjelp» og «Kolonnekjøring» (250 av 
hver) og forsøke å distribuere disse ASAP til medlemmene. 

Besøk gjerne vår web-side ved å trykke på arctic.hog.no eller klikk 
deg inn Facebook-siden «Medlemmer – HOG Arctic Chapter». 

Med dette vil vi i Styret for H.O.G. Arctic Chapter ønske alle 
medlemmer en riktig god sommer. 

 

Medlemsutviklingen i Chapter’et er positiv [av Jeppe] Vi er nå 
oppe i 172 betalende medlemmer og får stadig henvendelser om 
mulige nyinnmeldinger. Aller gledeligst er det å melde at H.O.G. 

Arctic Chapter nu har økt aktiviteten i Harstad-området og 
interessen for å få vite hva vi representerer og driver med er 

tiltagende. Det oppfordres til alle å ivareta nye medlemmer ved å 
hjelpe disse inn i «varmen». Det er også å håpe at vi alle stiller oss 
åpne og imøtekommende til å informere om H.O.G. Arctic 

Chapter, våre sysler, våre planer og hva vi står for hver gang vi 
møter folk som er interessert og nyfikne. Hvert område i klubben 

skal nå ha den oppdaterte informasjon-brosjyren om Chapter’et 
for utdeling. 

 

 

103 Bjørnstad    

 

 

 

Womens 115th Anniversary Zip-

front Shirt 

Leo oppe på Kvænangsfjellet i midten av mai - bæærnævva og med små-sko på føøtn :-) 

https://www.arctic.hog.no/
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Nye medlemmer siden forrige Newsletter:  
Kaj Nordby, Gøran Andre Meisler, Tom Kenneth Nymo, Rune 

Pettersen, Stig Julius Svensen, Cato Willassen og Odd Harry 
Hanssen. 

 

Medlemskap [av Membership Officer Kirsti] 
Det kan være greit å vite, for de som er ny, 
at vi ikke sender ut faktura på kontingent 

for medlemskap i H.O.G. Arctic Chapter. 
Vi minner om forfall i Newsletter og på 
epost nå og da, med kontonr. og beløp. 

For det internasjonale medlemskapet må 
man selv bruke nettsidene til H.O.G. og 
logge seg inn med egen profil, for å fornye. 

Ring oss eller en venn om du trenger hjelp 
til dette. Vi kan komme til å sende ut en liten påminnelse på 

epost eller sms, dersom vi ser at det ikke fornyes.  
Dersom man legger inn auto fornyelse så vil det opphøre når 
kortet du har lagt inn går ut på dato. 

 
Grasrotandelen [av Jeppe] er en ordning fra Norsk Tipping hvor, 

du som registrert spiller, kan velge et lag eller en forening som du 
ønsker å støtte - din 
Grasrotmottaker. H.O.G. Arctic 

Chapter er registrert med navnet 
HD-EIERES GRUPPE AVDELING 

NORD NOR og vi har 
organisasjonsnummer 990006741. 
Vi oppfordrer deg til å støtte oss! Når 

du spiller favorittspillene dine hos 
Norsk Tipping - Lotto, Tipping og 

Joker for eksempel - vil 7 % av innsatsen din gå direkte til 

H.O.G. Arctic Chapter (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at 
Grasrotandelen ikke på noen måte vil gå ut over innsatsen eller 

premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du 
trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til 
Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller 

du kan bestille det på https://www.norsk-
tipping.no/grasrotandelen. Vi oppfordrer deg til å knytte deg til 

ordningen allerede i dag og du gjør det på en av følgende måter: 

 

 

 

Men Bold B&S Logo ring Art.Nr. 

HDR0195 

 

 

Skull Ring with Black Enamel 

Art.Nr. HDR0143 

 

 

..ja, altså, bade for han og henne 

 

 

Morgengave til ham… 

Membership Officer Kirsti 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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1. Hos Kommisjonær: Ta med deg ditt 

spillerkort til en av Norsk Tippings 
kommisjonærer. Kommisjonæren taster inn 

organisasjonsnummeret eller søker frem til din 
grasrotmottaker på terminalen. 
2. Send SMS: GRASROTANDELEN 990006741 

til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Dersom du 
trykker HER, så kan du legge inn 
organisasjons-nummeret og trykk «Tilknytt 

nå». 
Lykke til og takk! 

 
7th Arctic H.O.G. Rally 2018 [av Jeppe] blir som kjent arrangert 
i Ballangen 3. – 5. august. Alle bikere ønskes velkommen til å ta 

del i sommerens vakreste eventyr denne første helgen i august. 
Treffplassen er rett på utsiden av Harley-Davidson Nord-Norges 

butikk/verksted i Ballangen. Treffprogrammet inneholder et godt 
knippe «events», som erfaringsmessig trigger de fleste – det 

kan nevnes Arctic Games, Lotteri, Bike-show, Tech 

Seminar, Ride-Out, Grill, Øl-telt, Båltrivsel, MC-

trubadur TRESPA, osv. STORMBRINGER inntar scenen lørdag 
kveld. 

Denne helgen legges altså opp som en «2-trinns rakett»; 
FREDAG, 1.8. er forbeholdt kun treffdeltakere og er å betrakte 
som et tradisjonelt MC-treff med båltrivsel, trubadur, oppvarmet 

øl-telt, grill, etc. 
LØRDAG, 2.8. 
ønskes også det 

alminnelige 
publikum 

velkommen inn i 
treffområdet og 
om kvelden spiller 

altså 
STORMBRINGER 

fra scenen. 

  

 

Ypperlig hjelmlås 

 

I tillegg til 
Harley-Davidson 
Nord-Norge, så er 
disse offisielle 
sponsorer for 7th 
Arctic H.O.G. Rally 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

...man får ingen fysiske 
eller økonomiske 

forandringer ved å være 
tilknyttet 

"Grasrotandelen". 

Stormbringer lover «å gi full peising» fra scenen i Ballangen 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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Vi er avhengige av at medlemmene trør til 

med forskjellige oppgaver i forbindelse 
med treffet. Når alle bidrar blir det ikke så 

mye jobb på den enkelte og det oppleves 
både artig og trivelig å bidra i felleskap. 
Oppfordring om å melde seg som frivillig 

har blitt sendt på e-post til alle 
medlemmene. Monika har ansvaret for å 

koordinere ressurs-innsatsen og hun vil 
kunne tilpasse vakten din best mulig etter 
ditt ønske. Kontakt henne på 

monika.markussen@gmail.com eller tlf. 416 99 032. Jeg og 
mange har allerede meldt oss til tjeneste.  Ta gjerne kontakt 
med Monika dersom du har noen spørsmål. Den 25. april 

publiserte Assistant Director Ivarna og Monika, på Facebook-
siden «Medlemmer – HOG Arctic Chapter», en oversikt over de 

forskjellige vaktplanene. Ta en titt der. 

 
Det var en av disse etterlengtede [av Jeppe] og sjeldne, men 

vidunderlige, maidagene at jeg satt på krakken ute på 
gårdsplassen. Jeg beundret min nyvaskede Harley-

Davidson – Earth Grey and Vivid Black på farge. 
Jeg hadde korslagt føttene og vippet tilfreds med 
øver-foten. Jeg hadde også lagt inn en General. Ut 

av Boom-box’n dundret «Million Miles An Hour» 
med Nickelback på full guffe. Jeg storm-koset 

meg. Men så, plutselig og ut av intet, åpenbarte 
det seg et kvinnemenneske foran meg. Jeg skvatt 
så jeg fjertet. Det var pisskandaisen mæ den 

barmfagre nabokona med det ømme hjertet. Hun 
stod der, bredbent i høyhælte pumps og viftet med 

hendene. «Få a den der tinnitus-musikken!» brølte 

hun og roterte med armene så alt dissa. Hun stod 
altså der, midt på en lørdags formiddag, med 

kraftig aften-sminke og oppdressa som om hun skulle være med i 

 

TRESPA  

lager stemming i  treffområdet 
fredag kveld og lørdag 

ettermiddag!! 
 
 
 
 

 

H-D Open Knit Biker Sweater 
V.nr: 96106-17VW/000M 
Pris: 648,00 ink. Mva 
Sesongvare! :-) 100% combed 
cotton pointelle. Acid washed. 
Biker-style zipper with snap 
closure at neck can be worn open 
or fully zipped. Rib-knit collar, 
cuffs and hem. Metal HARLEY-
DAVIDSON® badge on left hem. 

 

 

 

«Det var en av disse 

etterlengtede og sjeldne, men 

vidunderlige, maidagene at jeg 

satt på krakken ute på 

gårdsplassen.» 

Monika venter på telefon fra 
DEG :-) 

Æ hadde akkurat lagt 
inn en General.. 

mailto:monika.markussen@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mVwTaTEpT8I
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Grand Prix. Hun tok et par dobbeldrag av Prince’n før hun tok 

løs: «Æ har meldt mæ inn i Miljøpartiet De Grønne». Jeg prøvde 
ikke en gang å forsøke å heise opp noe, ikke engang litt, ridderlig 

entusiasme; jeg dro på skuldrene og klødde meg med høyrehanda 
på andre siden av hodet og titta nærmere på oljekjøleren for å se 
om den var nok rengjort. «Plastførrurænsing. Read my lips – 
PLAST-FØRR-U-RÆN-SIING,» artikulerte hun. «Du mangle 
perspektiv på tilværelsen – du, som aille de andre. Dåkker ligg på 
sofaen som kongekobba og glane på Paradais Hotæll samtidi som 

dåkker sende 
snæppa av 
taco’en og læs 
visdomsord på 
Facebook 
mellom 

ølslurkan! Dåkker må våkne! Skaff dåkker et liv, førr faijnnttn!» 
Hun ausa på og babla i ett om både mangel på perspektiv, om å 
berge framtiden, 322 tonn plast produsert i 2015, EU skal forby 

Q-tips, vi må opp på barrikadene og at «ho va førrfær og 
overgjedd». Hun hørtes nesten ut som en 

amerikansk kveg-auksjonarius. Jeg lot henne 
bare messe i vei og gjorde mine til slett spill. 
Etter langt om lenge tok hun tegninga, flytta 

vekta teatralsk fra den ene foten over til den 
andre, sukket og så bedende opp mot 
himmelen. Plutselig gjorde hun en 

«helomvending – marsj» og defilerte bortover 
mot porten. Hun stoppet imidlertid opp, 

snudde seg litt ungpikeaktig, heiste opp 
strømpebuksa og kvitra med mild og litt 
forsonende stemme: «..men hal-LO-O, når æ 
får tenkt mæ om, så e dåkker Harley-kjørera 
likevel ikke så borte vekk, dåkker tar jo ansvar 
– dåkker kjøre ikke plast-rakætta og bruke ikke 
gummihanska når dåkker ska grille dåkker en 

biff – HÆH..?!»  Man kunne se at hun 
knegga når hun klakka seg videre 
avgårde. 

Nu, noen dager senere, så må jeg erkjenne at 
jeg ikke helt kunne glemme hennes hysteriske 

entusiasme. Jeg har i hemmelighet fundert litt og kommet til at 
hun kanskje er inne på noe. Hun har muligens et poeng. I sin tid 
sa jo Shakespeare: «There is no darkness, but ignorance» – kanskje 

burde vi komme oss ut av skyggen og etablere litt attityde vi også 
i så måte..? Vi må etablere perspektiv og holdning til 

plastforsøplinga i naturen og micro-plastforurensningen! 
 
Angel Island Rally 2018 [av Activities Officers Elisabeth og Terje] 

Engeløya 31. aug. til 2. sept. 2018  
Hei alle HOG’ere! Litt oppdatering om årets treff. Vi møtes altså 
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 

  

 

Nifse greier  

 

 

Det er mange snurrige navn å se 

langs veiene i vårt langstrakte 

land. 

 

 

1923 cm
3 

 

 

Harley-Davidson Wiley X Zone 
Silver Flash Broze Lens 
FLERE MODELLER 
SELGES AV 
HARLEY-DAVIDSON 
NORD-NORGE 
KAN OGSÅ SKAFFES MED 
PROGRESSIVE GLASS 

 

«...men hal-LO-O, når æ får 
tenkt mæ om, så e dåkker 

Harley-kjørera likevel ikke så 
borte vekk, dåkker tar jo 

ansvar...» 
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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.  
På Steigen Sjøhus disponerer vi altså: 

Tårnhuset á 6 plasser; Totalt kr. 490,- pr person for 2 døgn. 
4 hytter á 6 plasser; Totalt kr. 5 280,- for 2 døgn 

2 hytter á 4 plasser; Totalt kr. 4 100,- for 2 døgn. 
Alle hyttene er (pr. skrivende stund 
3.6.) booket, og det som er ledig er 

de seks plassene i Tårnhuset. 
I år vil det store rommet i 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.  

Alle priser er inkludert vask, 
sengetøy og handduker. 

BOOKING: De som har booket 
overfører beløpet til konto 4509 22 
00217. 

PS: Alle hytter og Tårnhuset kan 
utvides med inntil 2 sengeplasser. 
400,00 kr. i tillegg pr. ekstraseng for 

2 netter. 
Dette må vi i så fall få beskjed om i 

god tid! Siste frist for påmelding: 1. august! 
Mvh. Activities Officers Elisabeth og Terje. 
Telefon: 976 29 777/911 01 143. 

 

H-D 120 cubic inch Screamin 

Eagle Varenummer 19220 11 

 

 

På Engeløya 

 

 

Portemonè 

 

 

Vest-kjetting 

Trivelig lunsj under ride-out på Engeløya 2017. 

Steigen Sjøhus på vakre Engeløya 
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Butikkene i Tromsø og Ballangen [av Jeppe] Tromsø Motor 
rapporterer at sesongen betraktes foreløpig som på det jevne – 
man har et greit salg av Harley’er. Bemanningen er 

tilfredsstillende og man ser lyst på livet. 
I Ballangen er det som alltid hektisk på denne tiden; stort trykk i 

verkstedet og tilfredsstillende salg av deler, ekstrautstyr, klær og 
tilleggsutstyr til kroppen. Reidar rapporterer at motorsykkelsalget 
så langt har vært bra og ligger en tanke over det forventede. 

Harley-Davidson Nord-Norge har turnert Helgeland og Salten med 
bussen for å vise fram og promotere 2018-modellene av Harley-

Davidson. Lofoten/Vesterålen står også på agendaen, men 
tidspunkt er foreløpig ikke bestemt. H-D N-N vil være tilstede 
under Norgestreffet i Harstad (14.-17. juni). Reidar og crew’et i 

Ballangen ser fram til 7th Arctic H.O.G. Rally i Ballangen (3.-5. 
aug.) og vil gjøre sitt ytterste for at dette blir en flott baikerhelg. 
 

 

 
 

 

Dealer Reidar og Leif Arne 2014 

 

H-D boots for her 

 

 

Grab quality 

 

 

 

 

 

 

H-D Embroidered Clip Pouch 
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Sesongen er godt i gang og mange har kjørt 
utallige mil allerede. Selv om vi her nord til 
stadighet opplever hardnakkede lavtrykk over 

Kola-halvøya som soper kaldtrekk nedover fra 
Ishavet, så vrir vi på trottelen og bare tåpflirer av 

været. For noen år siden sa Friedrich Nietzsche: 
«Was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker,»  
og jeg tror han hadde rett. Vi må bare gi gass og 

håpe på «at han gjêr sæ ættekvært»  «Caracter-
building», sier man med hengivenhet på Magerøya og koster snø 

av den koldbrann-rammede rabarbraen. 
Å skape karakter eller holdning er mange i H.O.G Arctic Chapter 

veldig bevisst på. 
Man legger seg 
stadig i selen for å 

hjelpe alle oss 
andre medlemmene 

å tilegne oss 
traffikal kunskap og 
rasjonell tankegang i forbindelse med utøvelsen av vår hobby. 

Gjennom repetisjon og diskusjon så vil jeg ikke se bort fra at det 
stadig kan sige inn litt 
lærdom i skallen min 

også. Traffikal kompetanse 
er fundamentet for å 

kunne ivareta gleden og 
tryggheten ved å ferdes 
langs veiene på våre 

Harley’er. Jeg tror med 
overbevisning at vi har 
etablert god holdning i 

Chapteret. 
I år er det altså 115 år 

siden William S. Harley og 
Arthur Davidson i det små 
startet produksjonen av 

Harley-Davidson. Lite ante de vel om hva 
de hadde stelt i stand. De hadde 

antakelig gått inn i baklengs 
flatspinn om de hadde kunnet ta i 
øyen-syn de vakre maskinene vi 

buldrer rundt på i dag. De ville vært 
sprekk-ferdig av stolthet over måten 
arven etter dem er ivaretatt. 

Millioner av baikere er dem evig 
takknemlig for utviklingen de 

startet og som har avlet fram den 

 

 

H-D Cutout Bar and Shield Fob 

 

 

Harley-Davidson Sport Glide 

2018 

 

 

Harley-Davidson Men's 
Chronograph Watch 
V.nr: 78B139 
Pris: 3.949,00 ink. Mva 
From the Piston Case Collection. 
Six-hand chronograph with 
motorcycle bearing cap piston 
inspired bezel design. Full bar-
and-shield logo, patterned multi-
layer black dial and orange 
minute track. Orange second 
hand with signature H-D 
counterweight. Black ion-plated 
stainless steel case, black buffalo 
grain strap with black stitching. 
Movement: Quartz. Case 
diameter: 46 mm, Case 
thickness: 12.5 mm, Water 
resistance: 50M, 2-year limited 
warranty. 

 

  

Klargjøring for ride-out på Engeløya 2014 

KBK ble litt starstruck i Ersfjorden på Senja. 
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etter hvert så unike motorsykkelen. Og, for ikke å glemme, den 

stadig omseggripende kulturen som har vokst opp rundt den. 
Også vi, alle vi i H.O.G. Arctic Chapter, er en del av denne 

kulturen. For mange av oss representerer motorsyklene våre et 
origo i tilværelsen – mye av tanker og handlig roterer rundt 
utvikling og vedlikehold av vidunderet, kjøring av lange, 

vidunderlige turer og planlegging og gjennomføring av sosialt og 
festlig samvær med likesinnede. 
Således har også 

Trefforganisasjonen for 7th Arctic 
H.O.G. Rally 2018 voltert med 

entusiasme og målretting i et halvt 
år allerede. Vi ønsker på vår måte 
å være med på å legge til rette for 

å feire 115-årsfesten for det 
William og Arthur startet, pluss å 

applaudere Harley Owners 
Group’s 35-årige eksistens. Vi har 
planlagt et mc-treff som 

korresponderer med tradisjonen i 
Ballangen og som med brask og 
bram ble startet i 2006. Dette er 

altså syvende gangen treffet blir 
arrangert og går av stabelen 3.-5. 

august. Programmet er 
gjennomtenkt og inneholder noe 
for alle og alt for noen. Treffet har 

funnet sin sjarmerende og 
avslappende form og er så 

absolutt i overensstemmelse med 
slagordet «Ride and Have Fun». Planleggingen er noenlunde i 
rute, men selve gjennomføringen fordrer frivillighet fra oss alle og 

håpet er at også du vil være med å bidra enten i vakthold eller 
servering i baren eller matproduksjon og servering i grillen. 
monika.markussen@gmail.com venter på mail fra deg i den 

nærmeste tiden og også du vil da motta en høy aktelses-apanasje 

 fra omgivelsene and all brothers in arms ☺ 

Av de store arrangementene, så starter straks Norgestreffet 2018 

i Harstad med mange deltakere fra H.O.G. Arctic Chapter. 
National H.O.G. Rally 2018, Stavanger og H-D 115th 
Anniversary, Prague vil også lenger ut på sommeren kunne 

imøtese besøk av dedikerte bikere fra nord. Det er mye å se fram 
til utover sesongen. 
Til slutt gjenstår det 

å ønske alle en god 
sommer med mange 

flotte opplevelser 
langs veiene. 
Ride with soul! 

 
Vennlig hilsen, 

Jeppe 
Director 

 

Head Road Captain Tony og Road Captain 
Frode reklamerer uten blygsel for 

7th Arctic H.O.G. Rally 2018 

 

 

 

H-D VEST-AVENUE,LTHR,BLK 
Pris: 2.210,00 ink. mva 
Varenummer: 98071-14VW/000L 
Midweight cowhide leather. 
Polyester twill lining. Two-way 
zipper front. Two zipper hand-
warmer pockets. One zipper 
vertical interior pocket. Side 
lacing. Metal badge on front 
right hem 

 

 

H-D Håsselæsta 

mailto:monika.markussen@gmail.com
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NAVN: Rune Nystad  
ALDER: 53 
BOSTED: Bodø  

VERV I H.O.G.: Activities Officers 
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER 

DU? 1990 Softail, 1999 Softail Night Train, 2007 
Night Rod  
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 

«DRØMMESYKKELEN»? 
Drømmesykkel for nærområde er en ombygd softail med lang 
gaffel og stiv ramme, touring-sykkelen er nok en ultra/street glide 

type. 
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? 

Det beste med HOG er at det er Harley’en og kjøring som er 
fokuset. Flott at det er både menn og kvinner som kjører. Og at 
du må eie en Harley for å være med. 

HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? 
Treffet i Svolvær var et minne for livet, har et mål om og dra hvert 

år på HOG treffet uansett hvor det er i Norge. Mulig man kommer 
seg lenger ned i Europa en gang i tiden. 
HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU UNDER SESONGEN 

2018? 
Kjører mye i nærområde i Salten, drar i år til Stavanger og 
hjemtur en uke oppover Vestlandet etter treffet. Jeg vil veldig 

gjerne delta også under 7th Arctic H.O.G. Rally 3.-5. aug. i 
Ballangen. 

 
NAVN: Karianne Heggeli Bosch. 
ALDER: Det e strengt tatt ikke så nøye å få med ;-) 

BOSTED: Alta, sånn skikkelig nordpå!! 
VERV I H.O.G.: Ingen, men jobber med å 
planlegge mat og servering på 17th Arctic H.O.G. 

Rally i Ballangen i aug (da vet alle kæm dokker 
kan skylde på hvis pølsan e kald ) 

HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER 
DU? Kjører en liten spretten Street 750 2015-

modell, men snart sitter vi ilag på sykkel, æ og Gubbisen (les Stig 

Bosch), og cruise rundt med en splitte ny Triglide Ultra. Ny, sort 
og farlig tøff! 

HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM «DRØMMESYKKELEN»? 
Drømmesykkelen min e en militærgrønn Softail Slim.Har 
prøvekjørt den både på treff i Portoroze i Slovenia og i Svolvær, 

den får det til å krible;) 
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Det beste med H.O.G., og da 
vil æ presisere Arctic Chapter, e alle dokker!! Herregud kor vi har 

 

 

H-D 115
th

 Anniversary Helmet 

 

 

H-D Jubileums nøkkelring 

 

 

H-D Bar and Shield Ring for Her 

 

 

H-D Ring for Her 
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savne alle sammen og det å kunne møtes på tura og treff. Da 

2017 sesongen gikk forbi uten oss, så var samholdet og alle de 
gode vennan vi har i H.O.G. det vi savna aller mest, og vi ser fram 

til at nysykkelen kommer og vi møtes igjen:) 
Mulig æ må ta permisjon fra jobben i sommer;) 
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Selv om æ har 

vært på store europeiske treff, så e det ett minne som e så stort 
og fint: Da vi kjører i samla flokk siste biten til Nordkapp ilag 
etter Svolvær-treffet. Æ for klump i halsen bare av å tenke på 

det: 150-160 Harley’a foran meg i den svingate, åpne veien opp 
mot platået: Det va et minne for livet... 

HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU PÅ UNDER 
SESONGEN 2018? Sesong 2018 starter litt seint for oss da vi var 
trege å kjøpe ny sykkel, men vi ser så fram til Treffet i Ballangen, 

og det er pga alle dokker! 
 

NAVN: Morten Hokland  
ALDER: 53 
BOSTED: Harstad 

VERV I H.O.G.: Vanlig medlem. 
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER 
DU?  

2018 Harley Davidson Ultra Limited CVO. 
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 

«DRØMMESYKKELEN»?  
Det finnes så mange drømme-Harley’er at det er et vanskelig 
spørsmål å svare eksakt på. Men den jeg har nå er en av dem. 

HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? 
Det må være samholdet og at H.O.G. er en stor klubb, så en 

treffer medlemmer/venner over hele verden. 
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? 
Det har vært mange flotte turer. Men en av de jeg husker best var 

i fjor sommer da jeg og kona bestemte oss for og ta en ukestur i 
nordre Nordland og Steigen.  
Turen startet fra Harstad i flott sommervær og vi kjørte til han 

Reidar i Ballangen der kona fikk nye dekk på Sporster’en sin. Så 
videre til Tranøy Fyr der vi hadde første overnatting, noe som kan 

anbefales på det sterkeste - flott atmosfære med god service og 
fantastisk mat.  
Neste dag når vi skulle kjøre videre til Steigen oppdaget jeg 

fordelen med og være med i H.O.G. Sykkelen var fri for strøm og 
det var ikke mulig å få strøm der vi sto parkert, men etter en 
telefon til Ballangen ordnet Reidar med en fra H.O.G. som kom 

kjørende med starthjelp. Vil si tusen takk til Terje Hartgen 
Jespersen fra Oppeid som slapp alt han hadde i hendene og kom 

med starthjelp. 
Turen gikk videre til Helnessund i Steigen der vi hadde base på 
Helnessund Brygger.  

De neste dagene hadde vi flere flotte turer til Nordskott og 
Engeløya som er et paradis. 

Vi avsluttet turen med Sementblues i Kjøpsvika der det var 
mange hyggelig bikere og god musikk før vi kjørte hjem til 
Harstad. 

 

 

H-D New Mexico Whatch 

showing ten past ten. 

 

 

H-D Goblet Wine Glass 

 

 

H-D Womans Leather Vest 

 

H-D dame som tar sæ litt igjen. 
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HVILKE BIKER-TURER SKAL DU PÅ UNDER SESONGEN 

2018? 
Har hatt mange fine småturer allerede, men årets langtur blir til 

Praha og Harley-Davdison sitt 115 års jubileum. 
Starter i Harstad og kjører Norge ned til Larvik hvor det blir ferge 
over til Danmark og så videre til Tyskland gjennom Fehrnpass og 

Moseldalen inn i Østerrike og opp til Tsjekkia og Praha. 
 
 

 
 

www.hd-nordnorge.no 
 

VI ØNSKER AT DET 

SKAL VÆRE TRYGT Å 

KJØPE BRUKT H-D ®  

HOS HARLEY-

DAVIDSON NORD-

NORGE, OG DET 

STILLES HØYE KRAV 

TIL EN SYKKEL FOR 

AT DEN SKAL BLI EN O RIGINAL. VI GARANTERER FOR 

AT SYKKELEN ER I TOPP STAND NÅR DU FÅR DEN, OG 

AT DEN ER I TRYGGE H ENDER LENGE ETTER AT DU 

HAR TATT DEN MED DEG HJEM. KLIKK PÅ TEKSTEN 

FOR Å LESE MER.  

H-D Torque Leather Jacket 

(V.nr. 98026-18EM)  

NOK 6694,-  

Stay Cool: Two front vents and two back 
vents. Fit & Mobility: Action back. Pre-
curved sleeves. Power-stretch side panels. 
Classic Fit is cut looser to be more 
comfortable and relaxed on the body. 

Ride-Enhancing Features: EN 1621-1 CE-approved removable body 
armor at elbows and shoulders. Back body armor pocket fits CE 
Level 1 Back Armor (98150-17VR, sold separately). Two-way zipper 
front. Zipper cuffs. Pockets: Zipper hand-warmer pockets. One 
interior stash pocket and one interior zipper pocket. Design Details: 
Leather appliqué graphics and embroidered graphics. Materials: 
Midweight abrasion-resistant cowhide leather. Polyester mesh 
lining. Certifications: Meets or exceeds CE requirements in abrasion 
resistance, impact testing, and seam bursting for personal 
protective clothing. 
 

 

 

 

 

H-D Rider B&S Traveler Bag 
Varenummer: RD5513L-BLACK 
Pris: 2.490,00 ink. mva 
Women's Rider Bar & Shield 
Medallion Travelers PurseMade 
of black pebbled top grain 
leatherAccommodates smart 
phone, zippered compartments 
and 2 open pocketsPoly blend 
purple dagger printed 
liningDimensions: 9" x 11" x 
1"Smart new womens black 
leather shoulder handbags by 
Harley-Davidson® selected by our 
Harley-Davidson® clothing 
experts 
 

 

H-D ColorBlock Pocketbook Bag 
Pris: 2498,- 
Vnr: CB9745L  
Harley-Davidson® Women's 
Colorblocked Pocketbook 
BagConstructed from black, 
orange and cream top grain 
leather that has been embossed 
and tumbled for a micro-plated 
textureDecorated with a 
brushed-nickel Harley-Davidson® 
racing medallion and dome 
studsPoly blend vintage ad print 
liningSize: 7" L x ... 
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H-D Blackout Gloves 
(V.nr. 98179-18EM) 

NOK 1399,-  
Stay Warm: Insulated lining. Stay Dry: 
Water-resistant with water-resistant, 
breathable insert. Fit & Mobility: 
Ergonomic thumb and pre-curved fingers. 
Gauntlet cuff with elastic wrist. Adjustable 

wrist tab and zipper closure. Ride-Enhancing Features: Hard, molded 
knuckle protector. Padded back of hand. Reinforced palm. Design 
Details: Graphics on cuff. Materials: Goatskin leather. Tricot lining. 
Certification: Meets or exceeds CE requirements for personal 
protective clothing. 

 
H-D 115th Anniversary Bomber 
Jacket 

(V.nr. 98585-18VM) 

NOK 1835,-  
You only turn 115 once. Get ready to 
celebrate in the 115th Anniversary 
Bomber Jacket. Special details for this 
twill layer include printed graphics on the 
contrasting lining, unique hardware, and 
custom woven sleeve tape. We finish this 
men's casual jacket with creative graphics 
signifying 115 years on the open road. 

 

 

Harley-Davidson Nord-Norge 
Tel: 76 92 74 00 
Epost: harley@arcticharley.no  
Adresse: Bjørkåsveien 18, 8540 Ballangen 
Mandag - Fredag: 08.00 - 16.00 
Torsdag:  08.00 - 19.00 
Lørdag:  10.00 - 13.00 
 
 
 

 

2018 Harley-Davidson Road 

Glide Special 

 

FOR Å KOMME 
DIREKTE TIL 
HARLEY-DAVIDSON 
NORD-NORGES 
NETTBUTIKK TRYKK 

HER 

 

 

 

H-D FXRG® Dual-Homologated 
Helmet CLOSED 
V.nr. EC-98303-14E 
Pris: 4107,- 
 

 

H-D FXRG® Dual-Homologated 
Helmet OPEN 
V.nr. EC-98303-14E 

 

mailto:harley@arcticharley.no
http://arcticharley.no/Nettbutikk.html
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EN LITEN KAVALKADE 

                 

 
    

 

       

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Beate og Reidar på Engeløya, Steigen 

29. aug. 2013 
Jeppe, Mona, Karianne og Stig klar for 
avgang fra Bjerkvik mot 
Svolvær og NHD2016. 

Monika og Lene i vennlig passiar på Riise i 

pausen under førstehjelpskurset 2012. 

Det pakkes på baikene etter overnatting i Skjolden,  

Lustrafjorden, Sogn på veg mot SHD Voss 2015.  

Minnestund ved krigsmonumentet  Aloysha i 
Murmansk, 12. sept. 2012. 
Fv. Per, Frode, Sasha, Leif Arne, Jan og Lene. 

Kaffepause på Polarsirkelsenteret på veg 
sørover til NHR2012 Røros. 27. mai. 
Fv. Frans, Rigmor, Marijke, Connie, Hans og 
Tony. 


