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Heia og vel overstått og hele pakka



Frustrasjonen og ergrelsen [av Jeppe] lå tung over landsdelen
under hele juni måned. Nordavinden og de lave temperaturene
belasta og enerverte oss, men vi nordlendinger bet gebissene
sammen og forsøkte å gjøre gode miner til slett spill. Ingen av oss,
som er født og oppvokst her oppe på de magre jordflekkene just
over flo-målet, lot oss friste til offentlig å surke. Vi veit lekså korr
vi bor og ka vi ska tåle. Men det
gikk likevel inn på oss; vi snakka
2019 H-D FXDR 114
lite og stille når vi møttes utenfor
Samvirkelaget. Under
værmeldinga på
TV gløtta vi som
oftest ned i
gulvet og
lot kun
leppene
bevege seg
når vi i all
stillhet
deponerte
nordnorske gloser. Mange ble
både åndsfraværende og planløs. Noen ble så
plaga at de blei settanes å lægge kabal både seint og tidlig. Men
innerst inni oss var vi kok-førrbainna. Vi var rett og slett hybersk
over den skjeve temperatur-fordelingen. Vår blåfrosne kultur og
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ANGEL ISLAND RALLY 2018 RIDE OUT TO HELNESSUND

vår uetterrettelige arv forbød oss for alt i verden fra å blottlegge
vår stakkarsdom og misunnelse. Vi måtte for enhver pris ikke la
den dehydrerte sørlige delen av befolkninga få nyte gleden av vår
avindsyke.
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Fotograf Jørund
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Men så, på selveste Syftesok den 2. juli, kom sommeren. Værgudene lot nåde gå for rett og sôpa inn ekvatorianske temperatura
over Nordkalotten. Folk slapp alt dem hadde i nævvan og smurte
seg inn med lav solfaktor for å ta igjen det tapte. Humøret og
godlaget var brått tilbake og mange gikk så langt at de til og med
filma han Gisle
under værmeldinga. Noen
ble endog så
kraftig
begeistret at
man kunne ane
symptomer på
kraftig
sinnsbevegelse;
det nærmest
språttna førr
auan dæmmes.
I all henrykkelse reiv
HELNESSUND, 1. SEP. 2018. TERJE OG THOR ERIK DISKUTERER I
den barmfagre
FORGRUNNEN MENS MAN KAN ANE RUNE, TOVE OG MONA I
BAKGRUNNEN
nabokona med
det ømme hjertet av seg både pjækkert, vams, håsselæsta og mere
til og småsprang, litt sånn kapp-gangaktig, ned mot båtstøa. I
blanke messingen storm-vassa hun att og fram nedenfor
gammelnaustet og sang «Gud signe vårt dyre Fedreland» i vill
hengivenhet. Alt hun hadde å dekke seg til med var en Prince i
mellom høyre peke- og langfinger. Skipperen på sandbåten som
kom ut fra Bossekop-kaia ble så rystet av synet at han holdt på å
gå rett i Nilsen-berget.
Alt var glemt. Det er ikke til å fatte og begripe at vi er skapt sånn;
den mentale disharmoni og mismot var som strøket bort og
hodet kokte av ideer for hva dagene og ukene
framover skulle brukes til. Ingen ville
tørne inn om kvelden, mange la til
flækkings opp på fjellan, noen
hyppa potetan i beflippelsen,
mens andre dro på Coop’en og
hamstra grillkull og
sommerkoteletta. Til og med
de nyklekkede
myggsvermene ble tatt i
mot med stor overbærenhet.

Pømsan til nabokona

Cutout Bar and Shield Fob

"...INTE ÄR MAN VEL TOKIG OM MAN INTE FATTAR
ALLTING...!"

Vi baikera, vi satte oss på jernhesten og rumlet av garde. Noen
hadde kanskje et definert mål for øyet, mens andre bare red ut i
verden ene og alene for å nyte veien, svingene og øyeblikket. Man
må si som han svenske filosofen Jerker Af Storheden: «..inte
är man vel tokig om man inte fattar allting..!»

H-D WOMANS BOOTS
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7th Arctic H.O.G. Rally 2018 [av Jeppe] ble
arrangert fra 3. til 5. august. Meteorologiske
statistikker for første helga i august har gode tall
for været i Ofoten-regionen å vise, men i år slo det
ikke helt til. Trefforganisasjonen hadde tatt høyde for
det meste, inklusivt uggent vær. Antall kvadratmeter telt var øket
med ca. 30 % i forhold
til tidligere. Riggingen
gikk på skinner og var
ferdigstilt allerede
torsdag. Fredag var
planlagt som et rent
bikertreff med musikk
av trubadur Trespa,
mens lørdag ble
området åpnet også
for alminnelige
publikum. Lørdag
spilte Stormbringer
opp i kjent energisk
stil med mucho trøkk.
Antall deltakere, både
FRANK - I FULL SVING MED RIGGING.
bikere og locals, ble
noe lavere enn
forventet, men likevel
kom stemningen opp
mot gamle høyder
lørdag kveld.
Nedriggingen søndag
gikk på skinner og var
avsluttet ved 17-tiden.
Mange av
EN GJENG MED GODT HUMØR OG MASSE ENERGI. F.V. JONNY,
medlemmene i
KJELL, TONY, KIRSTI, KARL OVE, THOR HARRY OG MERETHE.
Chapter’et gikk flere
vakter og deltok også i både rigging og nedrigging. Det ble lagt ned
en fantastisk flott innsats. Man skal være særdeles forsiktig med
å dra fram enkeltpersoner, men det kan ikke unnlates i denne
sammenheng å nevne at spesielt to herremenn fra Harstadregionen tok ansvar – de leverte utover det man kan forvente. På
grunn av rasjonell planlegging og flott dugnadsvilje, så gikk
arrangementet med et akseptabelt overskudd. Takk til alle som
bidro!

Jan og Reidar ute på «baikertur»
nu sist august.

Daytona H-D Beer anno 2000

RØSSØYA, 1. SEPT. JEPPE, KARL OVE OG TONY GJØR KLAR FOR RIDE OUT.
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Open House lørdag, 22. september [av Jeppe] i Ballangen ble
arrangert på
tradisjonelt vis med
visning og demo av
utvalgte 2019modeller. H.O.G.
Arctic Chapter
besørget enkel
servering av pølser
og kaffe/brus i teltet.
Om kvelden spilte
Narvik-gruppa KES
FIN STEMNING I TELTET UNDER OPEN HOUSE. FV.: FRITZ, JANNE,
MARIT, ANDRÈ OG WENCHE.
opp til dans under
bikerfesten i
restaurant Terrassen
på Ballangen
Camping. Det
varslete været pluss
andre arrangementer
i regionen gjorde sitt
til at deltakelsen
under Open House
både i Tromsø og
Ballangen var noe
under pari. Til tross
for dette så hadde de
hardbalne, trofaste
deltakerne en
hyggelig dag og
aften.

Ole Smoky Moonshine.

Road Glide Special

DET GIKK UNNA MED BÅDE KAFFE, PØLSER OG FRUKT UNDER OPEN
HOUSE.

2018 H.O.G.®
Officer Training
(H.O.T.) [av Jeppe]
går av stabelen på
Hilton Brighton
Metropole Hotel i
Brighton (UK) fra
torsdag, 18. okt. –
t.o.m. lørdag, 20.
okt.
H.O.T. inviterer et
begrenset antall
chapter-offiserer
eller potensielle
sådanne fra UK,

LIVING LIFE WIDE OPEN

Irland, Belgia,
NATIONAL H.O.G. RALLY 2018 STAVANGER. FV. JANNE, FRITZ, JON,
TROND OG MARIT.
Nederland,
Luxembourg. Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og
Norge til å lære mer om H.O.G. og Harley-Davidson.
Genuine Logo Dose Wide

side 5

NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER SEPTEMBER 2018

Under kurset vil man skaffe seg innsikt, ideer
og informasjon om hvordan man framover
på en konstruktiv måte skal kunne være i
stand til å
legge til
rette for
gode
opplevelser for
HOT PATCH
chaptermedlemmene; det være seg
gjennom arrangementer som
temakvelder, felleskjøringer,
rallies, osv. Man vil, sammen
med dedikerte entusiaster,
diskutere kunnskap og
strategier som vil gjøre en i
stand til å videreutvikle
chapteret man er medlem av.
Man vil få masse motiverende
tips og anledning til å utveksle
FLOTT STED - PYSSYJOKI..!
kreative tanker gjennom diskusjonene og workshops. Man vil selv
kunne velge hvilke tema man ønsker å lære mer om: Bootcamp –
an overview of the basics for potential and very
new
Officers (full day) • Chapter Operations &
Management (full day) •
eCommunications (full day) • Rallies
(full day) • Ladies of Harley (½ day)
• Dealer/Chapter relationship
building – an interactive session
for H.O.G. dealer reps and
Chapter Officers (½ day) •
Chapter Events & Activities
(½ day) • Chapter
Communications (½ day).
Under kurset knyttes
det nye og flotte

Mona i de finske skoger: «At
dæm gidd å ha så mye trær..?!»
KBK koser seg med god rock’ roll
på ørene.

bekjentskapsbånd
MILWAUKEE 2013. FV. KNUT-BJARNE, BILL DAVIDSON OG JEPPE.
og oppholdet vil gi deltakerne minner som man vil bære med seg i
lang tid framover.

PARKERING HELNESSUND, 1. SEPT. 2018.

Det er spesielt i slike sammenhenger som dette at det vises ekstra
tydelig hvilket fantastisk godt og grenseløst fellesskap vi HOG’ere
er så heldig å kunne være en del av.
H.O.G. Arctic Chapter dekker reise, deltakelse og opphold for
Membership Officer Kirsti og Safety Officer Frank.
Typisk langturfottøy
HD police babe sign
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H.O.G. Arctic Chapter Årsmøte 2018 [av Jeppe] er berammet til
lørdag, 3. november kl. 12:00. Styret har denne gang valgt
Scandic Hotell Fauske som møtested. Alle medlemmene mottok
onsdag, 26. september 2018 kl. 13:02 eposten «Invitasjon Årsmøte
og medlemsfest helga 2.-4. november på Fauske».
Eposten gir informasjon om tider, hotellpriser,
bespisning, osv., i forbindelse med dette. Det er å
håpe at flest mulig tar seg anledning til å delta
på møtet. Vanligvis ankommer de fleste
allerede fredag og blir til søndag.
Årsmøtet er en ”høydare” i den mørke
årstid og det legges opp til en sosial aften
med god mat, litt underholdning og muligens
en jenka etter at årsmøte- og
medlemsmøtesakene er behørig behandlet og
unnagjort. Slipp alt du har i hendene den
helga og ta del.
Bestillingen av rom og meny må gjøres til
Assistant Director Thor Harry, mail:
thor.bjornstad@gmail.com innen 19.
oktober 2018, som formidler dette samlet videre
til hotellet.
RUNE PÅ SIN NIGHT TRAIN
Årsmøtepapirene vil bli utsendt medio oktober.
Styret ber om at saker som ønskes behandlet av Årsmøtet sendes
inn til styret innen 12.10.18 til secretary@arctic.hog.no
«Vaktlotteriet» [av Jeppe] Basert på tidligere erfaring, så hadde
Trefforganisasjonen for 7th Arctic H.O.G. Rally 2018 en mistanke
om at det ville bli en utfordring å fylle opp vaktlistene for de
forskjellige postene under treffet. For
om mulig å inspirere flere
ildsjeler til å melde seg,
så bekjentgjorde
man et
«vaktlotteri»;
ett lodd for
hver vakt man
gikk. Også de
som deltok
under rigging
og/eller nedrigging
er kvalifisert til lodd. Premien
er et gavekort på kr. 2000,- fra
MAN KAN ANE FRODE OG KATRIN DER BAKE.
FOTOGRAF: HEMMELIG
Harley-Davidson Nord-Norge.
Den heldige og dugnadsvillige vinneren vil bli trukket ut under
Årsmøtemiddagen på Scandic Hotell Fauske den 3. november og
nyte applaus under mottoet: «Dolor transit, gloria aeterna». 

JAN NYTER NATUREN I EFJORD
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FRANKIE BOY LOOKING FOR
SOME MORNING JOY

th

115 Anniversary HarleyDavidson Challenge Coin

BJØRNAR ET STED LANGS ROUTE66

KLICKS 2018 [av Jeppe] H.O.G. Arctic
Chapters verdensberømte
kilometerkonkurranse, KLICKS, konkluderes
10. oktober og alle anmodes om å melde inn
oppnådd distanse for sesongen 2018 til
Secretary Per Jonny på e-post
per.sjostrand@lofotkraft.net evt. via sms/mms
på tlf. 909 16 483. Husk å legge ved bilde av
odometeret pluss avsender. All distanse som
KLICKS 2018 PATCH
oppnås etter 10. okt. godskrives konkurransen for
2019. Vinnerne vil, på tradisjonelt vis, dekoreres under
Årsmøtemiddagen.
2018 er den 10. sesongen KLICKS gjennomføres. Dette vil selvsagt
også behørig markeres på Fauske.
Harley-Davidson Nord-Norge
shot glass

BALLANGEN - STEDET DER DET MESTE KAN SKJE :-)

H-D Lady Glove Right Hand

Karl Ove, Terje, Rigmor, Elisabeth, Mona og Terje.
FRANK ÅPNER EN COLA
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Årets sesong er definitivt på hell [av Jeppe] og man må tidvis
bøye skallen kraftig for å klare å se i det hæschlie motlyset fra den
lave ettermiddagssola.
Skyggene er lange og før man
vet ordet av det så kan det der
skjule seg både elg, troll og det
som verre er. Det faller sleipt
løv på veien og termometeret
kan plutselig krøke seg ned i de
blåe sifrene. For de av oss som
er gjenstridige og ikke vil gi
slipp ennå, så er det å huske
på at nyere forskning har
konkludert med at nedlegg på
ferskt islagt asfalt, fort kan
resultere i utsettelse av neste
års sesongstart. Både baik og
DAG, LEO OG REIDAR UNDER 7TH ARCTIC H.O.G.
mainnskap kan jo bli frøktelig
RALLY 2018
gebrøttn. Det skal jo bare et par meter med glarholka til før man
bokstavelig talt havner helt ut på jordet.
Klargjøring for vinterlagring av Harley’en er et dagsaktuelt tema da
toppene således allerede er dekket
med nysnø. De fleste har sine faste
rutiner og formaliteter for
forfatningsmessig god lagring. Det
ville være grusomt å ha gnagende
tanker gjennom vinteren om at man
skulle egentlig ha gjort seg mere flid
og vært yderst skjønnsom med
jernhesten i det den ble stallet. Noen
bare hepser sykkelen inn under tak,
slipper en fis og marsjerer vekk,
mens mange gjør parkeringen til en
NICE, EH..?!
høyverdig seanse; en slags tête-àtête mellom eier og hoj. Man forholder seg til sitt gjennomprøvde
rituale; man kler seg gjerne om, arrangerer blues på Bose’n og
danderer en slitt, men jæv Stressless inntil den veloverveide
parking-spot’en i garasjen og kjærtegner vidunderet med Q-tips og
polish.
Det er mange meninger om hvordan vinterlagringa skal forberedes
og gjennomføres, men dersom du trykker HER eller HER, så kan
du kanskje bli inspirert og erverve logiske råd. Lykke til.

Terje, Tony, Liv Iren, Merethe, Thor Harry og Jan på Røssøya.
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H-D Jubileumssparegris.

Cute parking Levi, Finland

Ring

Nok en ring

Angel Island Rally 2018 [av
Activities Officers Elisabeth &
Terje]. Kjære HOG'ere. Vi vil få
takke dere for nok ei hyggelig
treffhelg med base på Steigen
Sjøhus, Røssøy/Engeløy. I år
sponset klubben leie av
Tårnhuset slik at vi fikk et flott
samlingssted, og samtidig ble
det litt subsidierte soveplasser
til fem.
På fredagskvelden var
stemningen i taket, som vanlig.
Lørdag, på kulturturen, stilte
21 ekvipasjer og én bil opp.
Vi ankom, med stil som det det
seg hør og bør, Nybrygga med
ventende fiskesuppe, nybakt
brød og historiske perler av Jan
Andersen. I følge hans
Hypotetisk faksimile av forsiden på en av
filosofering rundt Helneslandets hovedaviser.
samfunnets utvikling kom han
fram til at sivilisasjonen sluttet ved Mighamran.
På returen stakk noen av og besøkte slekt og venner og noen

Elisabeth – the pink Lady.

Prole, Tove, Rune og Sven Ove gjør klar for Ride Out til Helnessund primo september 2018

havnet på Engeløya Håndbryggeri.
På lørdagskvelden fyrte vi opp grillene og tok ut de siste sosiale
kreftene.
Søndag var hjemreisedag, og heldigvis kom alle vel hjem.
Vi har allerede booket samme plass til neste år, og en del av
hyttene er bestilt. Her er det bare å kontakte oss. Kulturturen er
også i boks.
Vi takker for tilliten og ønsker dere velkommen til neste års treff.
Vennlig hilsen Elisabeth & Terje

Frank, Rasmus og Thor Harry ruller inn på Nybrygga, Helnessund.
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Terje – en framifrå gjuremester

Elite Retro 3/4 Helmet
EC-98307-14E

Styrets arbeid siden forrige Newsletter [av Jeppe] Det har vært
avholdt 2 Styremøter via Skype siden medio juni. I tillegg til
vanlige rutinesaker som
aktivitetsrapporter,
medlemssituasjonen og
økonomi, så har Styret
hatt fokus på 7th Arctic
H.O.G. Rally for å

Styret jobber med å legge til rette for et vellykket
Årsmøte på Fauske

supplere
Trefforganisasjonen med strategiske
avgjørelser og legge forholdene best mulig til
rette for Dealer å kunne avvikle høstens Open
House og Bikerparty. Årsmøtet som skal
arrangeres på Scandic Hotell Fauske 3. november
2019 H-D FXDR 114 la beslag på mye av tiden under siste møte den 25.9.
Neste Styremøte avholdes 16. oktober og vil i all hovedsak også
dreie seg om Årsmøtet.

Harley-Davidson Bailey
Motorcycle Boot For Women

Nye medlemmer [av Jeppe] Martin Bosch, Svein Magne Hansen,
Svein Åge Korsnes og Sveis Ovesen.
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:
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Olive Gold Military Retro
3/4 Helmet

Harley-Davidson® Rocks Glasses Set of 2

Lill på sin V-Rod

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 organisasjonsnummeret og trykk «Tilknytt nå».
Lykke til og takk!

Det er å håpe at også du lar
Grasrotandelen gå til
HD-EIERES GRUPPE AVDELING
NORD NOR
Organisasjons-nummer
990006741

H-D Logo With Flames Ceramic
Mug

Harley-Davidson Nord-Norge [av Jeppe] Man kan annamme
energien allerede over Kalvåsen og Råna-brua når man er på tur
inn mot Ballangen. Auraen av stå-på-vilje får det til å gå kaldt
nedover ryggen på oss stakkarer som er av den der flegmatiske og
henslengte sorten. Han sjøl, han Stormy-Samuelsen, ause på seint
og tidlig. Og det er jo ei Guds løkka at resten av crew’et vanligvis
opererer med kun to-sifra puls og er i stand til å puste med
magen. De fleste har vel lagt merke til at Jan er kommet inn for å
avhjelpe primært i salgsavdelingen og sørge for at «fangen på
fortet», Reidar, kanskje kan spise middag til normal tid en gang i
mellom. Erlend overtar nå mer som boss i deleavdelingen og Knut
Are er tilbake på verkstedet for fullt sammen med Knut Ronny.
Arild har latt seg friste av jobb et annet sted.
Reidar kan melde at salget av nysykler og utstyr ligger an som
budsjettert, mens bruktsykkelsalget har fortont seg godt i
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Jan.

vår/sommer. Han vil komme tilbake med noen mere konkrete tall i
neste nummer av Newsletter.
Reidar vil gjerne ønske alle en god høst og at det overbringes en
velfortjent takk til ildsjelene som tok del i telt-rigging og servering
under Open House.

Høsten er en vakker tid; flotte farger, bær i skogen,
store v-formasjoner med gjess og svaner på tur
sørover og krystallklar luft. Det hele fortoner seg
vakkert og fredfullt. Man må nyte øyeblikkene og
ikke la seg bringe inn i desillusjon og vissenhet
over at sommeren og de flotte baiker-turene er
over. Man må jobbe med skallen for å få fram de
positive tankene. Man må løfte blikket og lage seg
ideer for hvordan man skal få ventetiden fram mot
neste vår til å være givende og oppbyggende. Man
må ikke la apatien få overtaket og bli sittende å se på direktesendt
fjernsyn fra fjellet Mannen. Det er jo så uendelig mange ting man
kan glede seg over ved å gjenskape
de gode minnene fra sommerens
bravader og opplevelser på
doningen. Bare tenk på f.eks.
den latterlig vidunderlige
følelsen man har når man
kjører ut fra Ballangen og har
just hatt Harley’en på service
og motoren maler i den nye,
silkemyke olja.
Mange kan se tilbake på
episke turer under
sommeren – noen kjørte til
Per Jonny og datteren starter ut på tur.
Stavanger og National H.O.G.
Rally, mens andre baiket til
Praha og fikk med seg
Rolling Stones-konserten
under 115-års-jubileet til
Harley-Davidson. Og noen
fikk endog med seg begge
deler. De fleste av oss holdt
seg imidlertid innenfor
grensene til Arctic Chapter
Territory for å nyte den
majestetiske nord-norske
Ettertenksomme og energiske karer. Fv. Frank og Tony
naturen og det særegne
lyset. Noen var med på å planlegge og å gjennomføre arrangement
og opplevelser for andre fellow bikers, så som f.eks. 7th Arctic
H.O.G. Rally 2018, Angel Island Rally 2018 og Open House med
Bikerfest. Og la det være klart; dugnad er en dyd. Et gammelt
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H-D Patriot Fingerless Gloves

Ti over ti.

Røssøya, 1. sept. 2018.

Barba-uttrykk sier: først yte, så nyte.  Under en dugnad bygger
man unektelig relasjoner, man tilegner seg kunnskap og man føler
en underlig, dyp tilfredshet med å kunne være med å bidra. Man
bringer i erfaring en tilhørighet og et samhold som er vanskelig å
definere med enkle ord, men man skaper «limet», bindemiddelet
som gjurer oss sammen på tross av forskjellig bakgrunn og
innfallsvinkel. Det var vakkert og imponerende å erfare de gangene
i sommer, da det strammet seg noe til, å kunne bevitne hvordan
mange vokste med
oppgavene og nærmest sto
fram som bautaer. Dr.
Henry Kissinger sa i sin tid:
«A diamond is a chunk of
coal that did well under
pressure».
Tiden fram mot ny sesong
kan gjøres kortere og mer
givende ved å være med på
å pønske ut gode ideer og
formålstjenlige målsettinger
for Chapter’et. Man kan
engasjere seg i styrearbeid,
Fin gjeng i god stemning.
man kan være med på å øke
trivselen og tryggheten ved motorsykkelkjøring ved å arrangere
temakvelder, man kan delta i produksjon av Newsletter og
bekjentgjøringer på våre sosiale
medieplattformer eller man kan
arrangere løfterike, sosiale tilstelninger i regionene. Dess flere
vi er som supplerer, dess enklere
vil det være å drifte klubben. Det
vil selvsagt alltid være en mulighet for alle til å
kunne bidra til å løfte H.O.G. Arctic Chapter
videre opp og fram.
Styret er nå fokusert på organiseringen av
Årsmøtet; det er mange detaljer som må på
plass for å kunne gjøre dette til en trivelig og
oppbyggende opplevelse.
Valgkomiteen starter nu sitt arbeid med å
lage forslag til innstilling til vervene i Styret og alle øvrige
funksjoner. Da alle funksjoner kun velges for ett år er alle på valg
under kommende Årsmøte. Har du forslag til kandidater eller selv
ønsker å stille, send en e-post til valgkomiteen
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H-D Avenue Leather Vest

H-D Cooling Vest

hans.bjornstad@vagan.kommune.no og da helst innen 15.
oktober.
Mitt håp er at vi blir mange som møtes under Årsmøtet på Fauske.
Med dette vil jeg ønske alle en fin høst!
Hilsen
Jeppe
Director
H-D Chain Accent Biker Cap

NAVN: Martin Bosch
ALDER: 51
BOSTED: Alta
VERV I H.O.G.: Vanlig medlem
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL
KJØRER DU?
2018 Heritage Classic 114
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM
«DRØMMESYKKELEN»?
Det må bli den jeg har nå, og som jeg tror jeg blir å ha i mange år.
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.?
Er helt fersk i H.O.G. så har liten erfaring, men det jeg har
registrert til nå er at de jeg har møtt virker veldig dedikerte og
inkluderende. Jeg ser på fortsettelsen med optimisme.
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE?
I min 3 mnd lange karriere er det kanskje begrenset hva jeg har
opplevd til nå. Det burde være greit å huske det meste. Likevel må
jeg si mitt beste motorsykkelminne til nå må være da sensor sa:
«Du har bestått»
HVILKE BIKER-TURER GJENNOMFØRTE DU UNDER
SESONGEN 2018?
Sesongen min startet med L på ryggen med tur Alta – Harstad for
å delta på Norgestreffet. Senere, med fersk førerkort, gikk turen til
Vesterålen og videre til Ballangen. Kjørte videre fra Ballangen (med
ny sykkel) over Junkerdal til Luleå – Haparanda og hjem til Alta.
Siden har det blitt turer, med Alta som utgangspunkt, til Levi,
Havøysund, Nordkapp og Hamningberg.
NAVN: Hilde Merete Lillerust Vestbakken
ALDER: 48
BOSTED: Skåbu i Gudbrandsdalen. NordEuropas høyeste bebodde fjellbygd! 😊
VERV I H.O.G.: Vanlig medlem.
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER
DU? Jeg er «kun» passasjer på min mann sin CVO
Ultra, 2007 modell
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H-D Canvas Tote Bag

Siv og Steinar

HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM «DRØMMESYKKELEN»?
Ja, det er jo den sykkelen vi allerede har. Har ikke en gang lyst til
å bytte ut i nyere modell, da fargene på den vi har er kjempekuule!
(Svart og oransje) Vi har også en tilhenger som min bror har
lakkert likeens som sykkelen.
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Det beste med H.O.G. er alle
de fine menneskene! Vennlige, koselige og alltid imøtekommende!
Vi får flere og flere venner for hvert treff vi er på, og det liker vi! 😊
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Åh, ja, hva skal
jeg si om det? Alle motorsykkelminner er de beste.. Å få sitte bak
ryggen på min elskede mann og bare kose meg, det er det beste
som finnes! Nye opplevelser hver sommer. Men selvfølgelig,
Route66 er jo et minne for livet da. Og det var jo der vi traff Liv
Iren og Tony også, som igjen introduserte oss for dere alle i H.O.G.
Arctic Chapter. 😊
HVILKE BIKER-TURER GJENNOMFØRTE DU UNDER
SESONGEN 2018? I årets sesong fikk jeg dessverre ikke mulighet
til å være passasjer på Harley’n.. En ryggoperasjon i april gjorde at
jeg måtte være forsiktig hele sommeren. Men jeg ble såpass bra til
august at jeg kunne ta fly og være med på treffet i Ballangen! Og
det var veldig hyggelig å få møte dere alle igjen!
NAVN: Leo Ditlefsen
ALDER: 58
BOSTED: Badderen, Kvænangen.
VERV I H.O.G.: Vanlig medlem.
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER
DU? 2008 Ultra CVO m/Stema henger bak.
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM
«DRØMMESYKKELEN»? 2019 Ultra CVO
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Det er en
klubb med avslappet atmosfære med folk på vår
alder. Vi trives bare rett og slett i H.O.G. (Hotell & Gourmet).
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Ja, der her jeg
egentlig to minner som kommer klart fram. Det første er når ho
Laila ble med første gangen. Den gleden ho uttrykte over å sitte
der bak og nyte utsikten, luktene og hele atmosfæren, den er
ubetalelig. Det andre minnet er da vi kjørte nedover til Bodø og
Geitvågen i 2014 og deltok på Norgestreffet. Det var et fantastisk
vær under turen nedover, under treffet og også på hjemturen. Og
treffet var helt supert.
HVILKE BIKER-TURER GJENNOMFØRTE DU UNDER
SESONGEN 2018? I år har det ikke blitt anledning til så mye
motorsykkelkjøring som jeg skulle ønske. Det ble en tur til
Harstad og Norgestreffet i midten av juni. I slutten av juli kjørte vi
nedover til Luleå i knallvær og satte deretter kursen rett oppover
til Ballangen og 7th Arctic H.O.G. Rally.

side 16

NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER SEPTEMBER 2018

..the finishing touch..

Merethe lurer på korr det blei av
han…?!

Harley-Davidson® FXRG®
Gå aldri på akkord med dine krav!!

Ivarna

H-D FXRG TRIPLE VENT SYSTEM Waterproof Leather
Jacket

H-D FXRG Mens Waterproof Overpant

Været og kjøreforholdene har en lei tendens til å forandre seg og da
helst når man minst forventer det. Det er alltid en utfordring å
være hundre prosent forberedt uten å måtte pakke for enhver
tenkelig anledning. Harley-Davidson® FXRG® har allsidigheten du
behøver for å kunne ha det komfortabelt i vind, nedbør, varme og

H-D FXRG TRIPLE VENT SYSTEM Waterproof Leather Jacket

H-D FXRG Womans Waterproof Overpant

kulde. Med førsteklasses teknologi og materialer pluss berømt
produksjonskompetanse gir Harley-Davidson® FXRG® all den
beskyttelse du trenger uten at det skal hemme deg på noen måte.
Jobben hen mot å oppnå overlegen ytelse slutter aldri hos HarleyDavidson®. Grunnlaget er basert på utviklingen av nyskapende,
funksjonelt utstyr. Man identifiserer og integrerer den beste
teknologien og materialer bransjen har å tilby. Og i denne
sammenhengen er ikke den nye FXRG®-linjen noe unntak. Hvert
eneste element i FXRG®-kolleksjonen gir den absolutt beste
allsidighet, komfort og beskyttelse. Dette fordi det er hva din
ultimate tur krever.
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Vanntett skinn – fullstendig mettet med vannavstøtende
produkter og med tillegg av Cocona® Technology ™ Membran, er
læret helt vanntett for å holde elementene ute.
Vanntett tekstil – lett, vanntett, vindtett, slite- og rivebestandig.
Denier nylon kombineres med en Cocona® Natural Technology ™
membran.

Kjør komfortabelt
Cocona® Natural Technology ™ membran
Cocona® Membran ligger mellom ytterlaget og mesh-foret i jakken.
Denne teknologien
bruker naturlige fibre
fra kokosnøtt-skall og
andre naturlige
mikroporøse partikler
for å gi en uovertruffen
pusteevne, samtidig
som det opprettholder
ultimat vind- og
vanntetthet.
Ei dama med et vidunderlig
vennlig smil 

I alle år har det versert visdomsord og enkle filosofiske
betraktninger i Hjemmet og KK, men etter at Facebook ble lansert,
så har det tatt helt av. Jeg ser for meg at der sitter noen
forhenværende famme fatal der ute og har det gørrkjedelig.
Kanskje er det tirsdags formiddag, iført morgenkåpe, krøllnåler i
håret og første vinglasset er delvis tomt; «oi, dette var et nydelig
ordtak – det MÅ man bare dele med alle!!» Frøktelig, spør du meg.
Jeg ser også at der verserer ordtak og visdomsord om
Harley-Davidson og motorsykkelkjøring – MEN DET ER JO
NÅKKA HEILT AINNA…! Her presenteres et lite knippe.

KBK
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Ti over ti.
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