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Jeg fikk meg en karamell [av Jeppe] under innledende 

forberedelser til 2019-sesongen. Bokstavelig talt. Det hele hadde 
altså sin opprinnelse en vakker vinterkveld, siger og skriver i 

januar måned. Jeg var middags-mett, vel situert med eksellent 
humør og Ray Conniff Orcestra på styrke delirium på 
grammofonen. Jeg hadde plassert skrotten i hovedstolen i inner-

stua, lagt pailabban på puffen, nivellert lyset og med en damned 
good cup of coffee lot jeg bare tankene fly. Jeg tenkte på alt mulig 

og ingenting. Jeg tenkte på fjorårets bær-sesong. Jeg tenkte på 
Oslo Børs som kanskje skulle selges. Jeg mintes Matti Nykänen 

som gikk bort så altfor tidlig. Jeg falt i tanker om meningen med 
livet. Jeg funderte planløst på så mangt og så meget. Jeg kom i 
beflippelsen også til å tenke på begrepet akselerasjon. Jeg 

stundet. Jeg la hodet på skakke og grundet på 
hvordan man i Herrens navn skal kunne 
klare å øke akselerasjonen på Road 

Glide'n uten å måtte ty til assistanse 
fra horsepower-
akrobatene i 
Ballangen? I min 

enfoldighet ble 
jeg forbløffet 
over den 

opplagte 
løsningen; 

slanking. Jeg 
måtte rett og slett slanke meg. Selvsagt! Det ligger jo i dagen! At det 
går an! Hvor har jeg mitt klarsyn fra? Jeg stupte inn i Store Norske 

Leksikon for å børste støv av mine tilårskomne kunnskaper om de 
fysiske lover og da spesifikt læren om bevegelse. Galileo Galilei og 
Isaac Newton satt jo og pønska på dette i årevis. Altså, for å være i 

stand til å kunne kvesse fartsøkninga uten å øke kraft-tilførselen, 
så må givetvis massen reduseres. På EDB’n 

storm-surfet jeg meg gjennom 
«Vektklubben», «Din Helse», «Fast-fit»,  
«Fitness-bloggen» og you name it. 
Strategien ble kjapt definert: Full 
throttle & GO-GO-GO-GO. Neste 

morgen startet med inn-veiing og 
nesten grotesk stare-down mot mitt 

eget ansikt i baderoms-speilet. 
Deretter morgengymnastikk i semi-
brutal Reidar Morseth-stil. Frokost 

bestod av ett glass vann og noen 
sleipe broccoli-rester fra i går. Jeg 

hadde tatt kontroll. Med et 
vidunderlig snev av arroganse  

 
Innhold: 
 
s 1: Jonny G titter utover 

«storsletta» fra 
rasteplassen 
Kleivodden. Den ligger 
ved foten av de bratte 
fjellene, nord for Bleik 
på Andøya. Bildet er tatt 
av Kjell N aug. 2018. 

s 2-3: Jeg fikk meg en karamell 
s 3-4: OPEN HOUSE 27. April 
s 4: H.O.G. Arctic Chapter – 

Aktivitetsplan 2019 
s 5: KLICKS 2019 
s 6: NEW H.O.G. YEAR NEW 

H.O.G. GEAR 
s 7-9: RIDE 365 – ADVENTURE 

IS CALLING  
s 9-10: Super Rally i Himos, 

Finland 
s 11: Angel Island Rally 2019 
s 11-12:  Åtte magiske plasser du 

må se i Norge 
s 12: Lov om vegtrafikk § 6. 

Fartsregler 
s 12-13: 4. MAI, 2019 

INTERNATIONAL 
FEMALE RIDE DAY (IFRD) 

s 14-15: H.O.G. i Norge 2019 
s 15-16: 16. MARS – 

GARASJEFEST hos Leif & 
Gunnvor på «selveste 
Kistrand»  

s 16: 6. APRIL – TEMADAG OG 
PARTY I HARSTAD 

s 17: H.O.G.-brakka 
s 17-18: Norway National H.O.G. 

Rally 2019 Gol 
s 18: Posse Ride til Gol  
s 19: Det var i midten av mars 
s 20: Harley-Davidson Nord-

Norge i Ballangen har nå 
tatt over H-D agenturet 
for hele Nord Norge 

s 21: Harley-Davidson Nord-
Norge Demo Tour 2019 

s 21: Styrets arbeid fram til 
midten av mars 

s 21: Nye medlemmer i 
H.O.G. Arctic Chapter 

s 21-22: Grasrotandelen Norsk 
Tipping 

s 22-23: Director’s Corner 
s 23-25: 3 på kornet 
s 25-26: Presentasjon av noen 

aktuelle produkter fra 
Harley-Davidson Nord-
Norge. 

S 27-28: Litt nostalgi 
 

 
 

Heia og vel overstått og hele pakka  

2019 Harley-Davidson Road Glide CVO.  

Broccoli er ikke bare en vanlig grønnsak. Broccoli 
har hele 3,2 % protein og er rik på vitaminer, 
mineraler, fiber og antioksydanter. Broccoli er 
svært kalorifattig. MEN BROCCOLI SMAKER SHIT! 

https://www.youtube.com/watch?v=V1fApfaeoe4
https://www.youtube.com/watch?v=un_RZ51jP0U
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kastet jeg på meg anorakken mens tinnitus’en bruste i ørene. Jeg 
bød meg selv opp til joggetur. Jeg gønna på i åtte-daga før jeg 

slukøret måtte hinke til legen. Betennelse i venstre akilles. 
«Akilletendinopati», sa fastlegen, dr. Burt Reinholdtsen. Han Burt’n 
er en dedikert, mangeårig og multi-resistent Harley-eier. Han 

hiksta av latter da jeg la ut om min akselrasjonsteori. Etter hvert 
tok han seg sammen, fikk noen kraftige øyelokk-tics og doserte 

høymælt om at den eneste bærekraftige kur, i dette tilfellet, var for 
meg å forsøke å øke den lille differansen mellom «et begrenset 
intellektuelt repertoar og idioti». «Du må snarest erkjenne og ta inn 
over dæ at dynamikken beskrive sammenhengen mella bevægelse 
og de kræftan som virke.» Han reiste seg, gav meg en karamell fra 

pasient-skåla, pekte på døra og sa, «HÛT DÆ UT, 
SMØRBUKK!»  

OPEN HOUSE 27. april [av Jeppe] Harley-Davidson Nord-Norge 

ønsker alle velkommen til å ta del i vårens vakreste eventyr – OPEN 
HOUSE i Bjørkåsveien. 18, 8540 Ballangen, 27. april. Dørene 

åpnes kl. 10:00 CET. Butikken vil bugne med seriøst mye fresh 
stæsj & fashion og det vil vanke gode tilbud på både hoj’er, 

trikotasje, kjøre-utstyr og bling.  Det vil være god anledning til å 
prøvekjøre en rekke 2019-modeller. Som vanlig vil H.O.G. Arctic 
Chapter stå for enkel servering i teltet; kaffe pluss noe å tygge på. 

..DEN ENESTE BÆREKRAFTIGE KUR E FØRR DÆ Å FORSØKE Å ØKE DEN 
LILLE DIFFERANSEN MELLOM DITT BEGRENSEDE INTELLEKTUELLE 
REPERTOAR OG IDIOTI..!! 

 
 

 

 

Patch  

 

 

Kanskje kunne dette ha 

hjulpet…?? 

 

 

Smørbukk karameller i 
pasientskåla til han 

Dr. Burt Reinholdtsen. 
 

 
 
 

 
 

Varenummer: 98343-17EX/000L 
Harley-Davidson Capstone 
Sunshield Modular Helmet 
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Garbage MC inviterer til mc-party oppe på Gruva samme kveld. 

Her vil man få mulighet til å nyte både forfriskninger, en swagger 
limbodans eller en sjøl-komponert reinlender. 

 
H.O.G. Arctic Chapter – Aktivitetsplan 2019 [av Jeppe] ble sendt 
ut som vedlegg i felles e-post til alle medlemmene torsdag, 7. 

februar, 2019 kl. 21:43. Activities Officers i de forskjellige 

regionene har meldt inn sine lokale planer til Activities Officer 
Coordinator/Assistant Director Thor Harry. TH har gjort et grundig 

arbeid med å samle disse i tillegg til aktuell informasjon om treff, 
aktiviteter og festivaler og montere disse i kronologisk rekkefølge. 
Aktivitetsplanen inneholder som vanlig mange begivenheter og 

evenement som er veldig interessante og som Thor Harry skriver – 
«Det er som vanlig en blanding hvor noe skal kunne friste og passe 
for de fleste. Dette er våre forslag, men veiene, plassene, vær og lyst 
har man jo mulighet til å følge hver dag. Det heter jo så enkelt " Ride 
& and have fun! " så mulighetene er vel nesten uendelig når det 
kommer til stykket hva man har lyst å gjøre.»  
Da er det rett og slett bare å brette ut kartet og kalenderen og 

komme i gang med overveielsene og planleggingen. 
«Plans are of little importance, but planning is essential…» (Winston 
Churchill 1874-1965) 

 
DAGROS, JEPPE OG MONA PLANLEGGER Å TREFFES OGSÅ I 2019. (DAGROS TIL VENSTRE I BILDET).  

 

 

Patch 

 

 

H-D ZIPPO 

 

 

VW-modell 

 

 

Plakat med bilde av ei som 

pumper luft. 

 

PLANEN FOR 2019 ER KLAR ALLEREDE. F.V. PER OLE, TOVE, FRANK, SVEN OVE, RUNE, GØRAN OG KNUT. 

 

 
 

Da er det rett og slett bare å 
brette ut kartet og kalenderen og 
komme i gang med overveielsene 

og planleggingen. 
 
 

 

 

 

H-D ZIPPO LIGHTER 

 

 

H-D Vintage Enamel Full B&S Ring 
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KLICKS 2019 [av Jeppe] For atter å stimulere til økt 

tilstedeværelse på veiene og dermed også økt førstehånds reklame 
for både Harley-Davidson som motorsykkel, men også H.O.G. 

Arctic Chapter som sosialt felleskap, har 

chapter’et gleden av å invitere deg til å delta 
i KLICKS 2019. (KLICK = US. mil. 

forkortelse for kilometer.). KLICKS 
arrangeres i år for 11. gang. KLICKS 
avholdes som en årlig konkurranse i 

H.O.G. Arctic Chapter mellom chapter-
medlemmer hvor målet helt enkelt er å 

kjøre flest mulig kilometer i løpet av sesongen (en klasse for damer 
og en klasse for menn.). Nå er det også slik at de fleste av oss, av 
forskjellige årsaker, dessverre ikke alltid har anledning til å kjøre 

så mye som vi gjerne skulle ønske. For at vi ikke skal ekskluderes 
fra å delta i konkurransen allerede før den har startet, så vil det 
rimeligvis også bli kåret en vinner som har et kilometerantall som 

er nærmest mulig gjennomsnittsdistansen for alle som har deltatt 
(felles klasse). Deltagelsen er gratis. Kåring og dekorering av de 3 

vinnerne vil foregå umiddelbart etter fellesmiddagen under H.O.G. 
Arctic Chapter’s Årsmøte (primo november 2019). Påmelding gjøres 
ved å sende en e-post til secretary@arctic.hog.no Denne må 

inneholde: 1) Navn og H.O.G.-medlemsnummer. 2) Vedlagt et bilde 
av kilometertelleren. 
De som benytter flere enn én sykkel summerer kilometerantallet 

fra disse. Ved sesongslutt (oktober) blir en påminnelse om å 
registrere antall km sendt til alle. Fjorårssesongens deltakere er 

automatisk registrert og behøver ikke å melde inn start-status på 
kilometertelleren. 

 
DET DISKUTERES OG BEUNDRES PÅ ROGNAN 

  

 
VW modell 

 

 

Harley-Davidson Chrome HOG® 

Bank 

 

 

H-D ColorBlock Pocketbook Bag 

 

 

Rene sokker blir aldri feil. 
Clean socks are never wrong. 
Чистые носки никогда не 

ошибаются. 
Saubere Socken wrden nie falsch. 
Puhdas sukat eivät koskaan pääse 

väärin. 
Chaussettes propres ne jamais se 

tromper. 

干净的袜子永远不会出错 
 

 

Knut-Bjarne «spælle sæ» på 
Nordskot, Steigen 2014 

mailto:secretary@arctic.hog.no


 side 6 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER MARS 2019 

NEW H.O.G. YEAR NEW H.O.G. GEAR [av Jeppe] H.O.G. tilbyr et 

bredt utvalg av marchandise til medlemmene. Det er masse 
spennende H.O.G.-relaterte 

varer å velge mellom. Du har 
mulighet til å handle fra 
utsalget i USA, NORSCOT ved 

å trykke HER 
eller fra det EUROPEISKE, 

HOGMERCH ved å trykke 
HER 
Felles for disse sidene er at 

du må logge inn med din egen 
profil. 
Vareartikler som er spesielt 

produsert med vår Arctic 
Chapter-logo, kan bestilles 

online på vår webside 
https://arctic.hog.no/ under 
fanen «Medlemssider» ved at 

du logger deg inn med ditt 
brukernavn og passord. 

Merchandise Officer Merethe 
vil kunne være behjelpelig 
dersom du funderer på noe. 

Hun kan treffes på 
mob. 916 01 970 evt. epost 
merethe.bjornstad@gmail.com 

Wiley X Harley-Davidson selges i Ballangen  

 

  

 

 

 

 

Patch  

EGIL OG KNUT-BJARNE KJØRER GJENNOM ALEEN 
NEDENFOR PRESTEGÅRDEN PÅ ENGELØYA 2017 

POLITIET JOBBER UT FRA EN TEORI OM AT DET IKKE SKAL VÆRE MULIG Å FASTSLÅ MED SIKKERHET HVOR 
LASERKONTROLLENE IKKE VIL DUKKE OPP.  

http://content.norscot.com/HOG/catalog/?mc_cid=657d343e57&mc_eid=c4067a3f5d
https://hogmerch.com/index.php/
https://arctic.hog.no/
mailto:merethe.bjornstad@gmail.com
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RIDE 365 – ODYSSÈENE VENTER [av Editor Rita] 
RIDE 365 – THE OFFICIAL RIDING CLUB OF HARLEY-DAVIDSON.  

 
RIDE 365 handler i all enkelhet om å kjøre Harley-Davidson, nyte 
følelsen av frihet på veiene, eventyrene, samholdet og 

kameratskapet med andre bikere. 
Ved å dele dine opplevelser og registrerer dine kilometer i Ride 365, 
så vil du, og også hele Chapteret, kunne motta belønning og 

anerkjennelse i Ride 365-programmet etter at sesongen er over. 
 

 

Leo the lion fra Baddern tar også gjerne en 
Leo the beer fra Thailand :-D 

 
Harley-Davidson 3/4-Helmet The 

Shovel 

 

 

2in1-Helmet Skull Lightning 

 

 

H-D Guardian Bell 
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HVA ER RIDE 365? 
Ride 365 starter hvert år 1. januar og varer til 31. desember. Ride 
365 er en videreutvikling av det som tidligere gikk under navnet 

«Mileage Programme». Det vil si at medlemmene registrer kjørte km 
hos en H-D forhandler gjennom hele året. Etter hvert som du 
sjekker inn og registrerer dine km, så vil både du og Chapter’et bli 

belønnet utfra hvilken milepæl som er oppnådd.  
Ride 365 inkluderer altså det gode, gamle «Mileage Programme» 
pluss 2 nye elementer; Individual Annual Recognition og en årlig 

Chapter-konkurranse. Du samler «poeng» gjennom hele året, og 
ved årets slutt vil det Chapteret med høyeste total kjørelengde og 

gjennomsnittlige kjørelengde per medlem være seirende. Du kjører 
altså ikke bare for deg selv, som v/KLICKS, men også for at ditt 
Chapter skal bli belønnet. 

INDIVIDUAL LIFETIME RECOGNITION 

H.O.G. members riding toward the ultimate goal of 
Lifetime Recognition can apply all the miles logged toward 

their lifetime goal. 

INDIVIDUAL ANNUAL RECOGNITION 

The new Annual Recognition programme rewards 

members throughout the year for meeting various 

milestones. Members validate their mileage at an H-D 
dealership starting January 1 and ending December 31, 

and then check in frequently to record their miles logged. 

It’s that simple. 

ANNUAL CHAPTER CHALLENGE 

The Chapter Challenge makes things even more 
interesting by adding a competitive element among H.O.G. Chapters. At the end 

of the year, chapters with the highest total mileage and highest average mileage 

per member will be victorious. 
HVORFOR GJØR VI DETTE? 
For å oppmuntre til å fokusere på den egentlige grunnen til at vi 

eier Harley-Davidson motorsykler – nyte gleden med å kjøre dem..! 
WHAT’S IN IT 
FOR ME? 

-Få enda flere 
gode opplevelser 

gjennom din 
hobby. 
-registrere dine 

km i RIDE 365 og 
bli enda bedre 
kjent med nye og 

gamle venner i 
miljøet. 

-Du deler dine 
kjøreerfaringer 
med enda flere, 

dine mil og 
opplevelser langs 

veien, samt feire 
de «milepælene» 
du oppnår 

underveis. 
-Glede deg over at ditt Chapter når nye mål og høyder. 

 

 

En gang må man vel starte…. 

 
 

 
HARLEY-DAVIDSON ZIPPO 

 
 

 
 

Siv Anne Helander Klaussen smiler 
alltid så vakkert inni hjelmen. 

 
 
 

 
RIDE 365 handler i all enkelhet om 

å kjøre Harley-Davidson, nyte 
følelsen av frihet på veiene, 
eventyrene, samholdet og 

kameratskapet med andre bikere. 

Membership Officer Kirsti, Secretary Per Jonny og Assistant Director 
Ivarna diskuterer her muligens RIDE 365 
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Din kjørelengde vil så bli registrert så lenge du vil, og klarer å 

dyrke denne hobbyen, som en del av livstids-programmet. Man må 
bare huske at man må registrere kjørelengden hos en H-D 

forhandler for at dette skal gjelde for deg og for Chapteret. 

 

HVORDAN LOGGER MAN KILOMETRENE? 
Du må registrere kilometer-status hos Dealer Reidar før sesongen 
begynner. Dette kan du gjøre ved å benytte det velbrukte 
registreringsskjemaet for «Mileage Programme». Du kan laste det 

ned ved å trykke HER. Skjema bringes med til Dealer Reidar som 
signerer og stempler. Deretter sender du det til 

customerservices@hog-europe.com. Etter det, så legger du til dine 
kilometer i programmet de gangene du er innom i Ballangen hos 
Harley-Davidson Nord-Norge. Dine kilometer vil da også bli tillagt 

din Lifetime Total og registret som en del av Lifetime Programme. 
Member Care Centre customerservices@hog-europe.com tel: +44 
20 8891 9088 

 

Super Rally i Himos, Finland 
[av Editor Jørund] går av stabelen 
5. -9. juni 2019. Allerede nu er det 

merkbar stor interesse blant Arctic 
Chapter sine medlemma, inkludert 

Dealer Reidar og Jan. Det skal etter 
sigende vær 10 år sia en hel gjeng 
bikera dro på Super Rally i Seinajoki. 

Dette bør absolutt gjentas. På 
Chapteret sin Facebook-side har han 

Knut-Bjarne lagt ut et bra kjøreforslag 
nedover tell Himos som går over 2 dags-etappa.  

Bildet er tatt i Bodø under markering av «MC mot mobbing» 2016. 
f.v. Terje, Odd, Vibeke, Rigmor, Torild, Vidar, Linda og Jens Martin. 

 

 
 

Rå bike! 
 
 

What are the individual levels, 
rewards and recognition offered 
in the annual RIDE 365 
programme? 
 
• 1,000 miles Digital badge 
• 2,500 miles Digital badge 
• 5,000 miles Digital certificate, 
digital badge 
• 7,500 miles Digital certificate, 
digital badge 
• 10,000 miles Digital badge, 
certificate 
• 15,000 miles Digital badge, 
certificate 
• 20,000 miles Digital badge, 
certificate 
• 25,000 miles Digital badge, 
certificate, 
• 50,000 miles Digital badge, 
certificate 
• 75,000 miles Digital badge, 
certificate 
• 100,000 miles Digital badge, 
certificate 
 
 

 
 

3 dagsdoser i hver skje!! 

 

 

Harley-Davidson Men's Bar & 

Shield Black Face Dimensional Link 

Chronograph Watch 

 

 

I Norge er det ulovlig å kjøre 

mc/bil med over 0,2 i promille. Å 

kjøre mc/bil etter at man har 

drukket alkohol er både livsfarlig 

og dyrt. 

Her vises promillegrensene i 
noen land: 
 

•Danmark: 0,5 ‰ 
•England: 0,8 ‰ 
•Finland: 0,5 ‰ 
•Frankrike: 0,5 ‰ 
•Italia: 0,5 ‰ 
•Kroatia: 0,5 ‰ 
•Nederland: 0,5 ‰ 
•Portugal: 0,5 ‰ 
•Russland: 0,35 ‰ 
•Spania: 0,5 ‰ 
•Sverige: 0,2 ‰ 
•Tyskland: 0,5 ‰ 
•USA: Varierer i ulike stater 
mellom 0,5 ‰ og 0,8 ‰ 

 
 

 

 

H-D 800 mA Weatherproof Dual 

Mode Battery Tender 

 

 

Nice! 

 

Nice! 

 

 

Super Rally 2019, Himos 

Head Road Captain Tony under 7th Arctic H.O.G. Rally 2018 i Ballangen 

https://members.hog.com/website/_downloads/membership/benefits/HOG_US_2013_Mileage_Form.pdf
mailto:customerservices@hog-europe.com
mailto:customerservices@hog-europe.com
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Vårres Chapter er som kjent langstrakt i areal, sånn at 

hovedgruppa samles først etter at første etappe er 
unnagjort. Han KB foreslår at vi møtes på Tornio 

Camping og overnatter der fra 4.- 5. juni. Tornio 
passer bra i forhold tell kjøring fra forskjellige steder 
i Nord-Norge. Bikera kan f.eks. samle seg fra 

Tromsø og kjør til Tornio, tilsvarende fra Bodø, 
Narvik, Alta, etc. Neste dag kjør man så fra Tornio i 
lag nedover tell Himos (ca. 550 km), og vel fremme på 

treffplassen kan man kjøp sæ en halvliter øll tell 4,70 
€. Teltplass på området er inkludert i billetten, så det 

lova jo godt førr at Chapteret kan sosialiser sæ i lag i en 
større teltleir. Her sætt bare fantasien grensan.  
En foreløpig opptelling på Facebook indikere at 15-20 

Chapter-bikera skal eller er interessert i å dra dit i år. Det 
sku bli ei stor hovedgruppe fra Bottenviken i alle fall. 

Undertegnede får ikke anledning tell å delta, men ønska dokker 

som skal dra en skikkelig god tur. Medlemman anbefales å følge 
med på fjæsboka førr oppdateringer på status og fremdrift. Tips: 
om du kommenter et eller anna i disse innleggan, så vil du få 

mulighet til å få varsel hver gang noen andre skriv i samme 
innlegg. Da slipper du å leite gjennom heile medlemsveggen etter 

innlegget neste gang du skal sjekke status.  
Billettan er i salg nu og koster 75 € før hele eventet. Dette dekker 
inngang, fire frokostmåltider (torsdag - søndag) og teltplass.  

Se også 
nettsida til 
treffet HER 

og FAQ. 
 

Det er masse artig man kan gjøre på et treff, bl.a. å ta en Bayer med en tilfeldig bikerbrother. Bildet 
tatt i Praha 2017 og med Frode til venstre. 

THB 

 

 

Harley-Davidson Men's Bar & 

Shield Black Face Dimensional Link 

Chronograph Watch 

 

 

I Norge er det ulovlig å kjøre 

mc/bil med over 0,2 i promille. Å 

kjøre mc/bil etter at man har 

drukket alkohol er både livsfarlig 

og dyrt. 

Her vises promillegrensene i 
noen land: 

 
•Danmark: 0,5 ‰ 
•England: 0,8 ‰ 
•Finland: 0,5 ‰ 
•Frankrike: 0,5 ‰ 
•Italia: 0,5 ‰ 
•Kroatia: 0,5 ‰ 
•Nederland: 0,5 ‰ 
•Portugal: 0,5 ‰ 
•Russland: 0,35 ‰ 
•Spania: 0,5 ‰ 
•Sverige: 0,2 ‰ 
•Tyskland: 0,5 ‰ 
•USA: Varierer i ulike stater 
mellom 0,5 ‰ og 0,8 ‰ 

 
 

 
 

Harley-Davidson Helmet 

Norskot, 
Engeløy 2014 

https://www.campingtornio.com/
https://www.campingtornio.com/
http://www.superrally2019.fi/en/
http://www.superrally2019.fi/en/faq/
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Hei alle HOG’ere [av 

Activities Officers Elisabeth og 
Terje] Nå har vi allerede 

planlagt årets treff. I år 
møtes vi fredag, 30. 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 Nordfold på lørdag 
formiddag. Det blir langs 

hovedveien i Steigen frem til 
krysset i Botn, derfra til 

venstre på svingete, asfaltert 
og nydelig H-D-vei. Et flott 
nytt anlegg med en utmerket 

cafe, som for anledningen 
serverer oss mat og drikke. 
Meny kommer senere. 

Vi får også besøk av Tarald 
Sivertsen, som forteller om 

«prosjekt algeoppdrett», 
lokalisert til Nordfoldområdet. 
Prosjektet har ei foreløpig 

ramme på 100 millioner! Vi 
satser på å ordne med besøk 

av lokalbefolkningen. Tips: 
prøv å google Nordfold! 
Vi disponerer hele anlegget på 

Engeløya i år også! 
Hyttene er fullbooket, men det er 3 ledige plasser i Tårnhuset. 
Også i år har vi tilbud om å bruke det store rommet i Tårnhuset til 

felles oppholdsrom, men vi må selv betale for det.  
Prisene for 2019 har vi ikke fått ennå. Når de foreligger får dere 

beskjed! 
Mvh. Activities Officers Elisabeth og Terje 
Telefon 976 29 777 / 911 011 43 
 

Åtte magiske plasser du må 
se i Norge [utdrag fra artikkel 
i VG, 21.2.2019]. Borte bra, 

men hjemme best? Du trenger 
ikke dra til utlandet for å se 
vakker natur. Norge har alt 

du kanskje drømmer om en 

 
 

Nå har Elisabeth og Terje allerede 
planlagt Angel Island Rally 2019. 
 I år møtes vi fredag, 30. august 
atter en gang på Steigen Sjøhus 

på vakre Engeløya i Steigen.   
                                                                                                      

 
 
Elisabeth hopper på ei garnblåsa. 
 
 

 
Steigen kommunes slagord: 

«KYST SOM GIR LYST» 
 

Engeløya er ei øy i Steigen 
kommune i Nordland. 

Den har et areal på 69,25 km². 
Høyeste punkt på Engeløya er 

Trohornet på 649 moh. Engeløya 
har verdens nordligste hasselskog. 
Øya var høvdingsete i vikingtida, 
og det finnes mange fornminner 

på øya, særlig sørvest på øya. 
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liten kjøretur unna inngangsdøren. For er det noe vi nordmenn er 

bortskjemt med så er det vakker natur, og man skal ikke dra langt 
for å finne naturverk som tar pusten fra deg. Så når turister fra 

hele verden strømmer til for å oppleve fjell og fjorder de aldri har 
sett maken til, kan nordmenn gjøre det samme. 
For å sette deg i gang har vi samlet åtte magiske plasser i Norge 

som er verdt en god biltur: Loen [..], Gudvangen [..], 
Atlanterhavsveien [..], Geirangerfjorden [..], Jostedalsbreen [..], 
Trollstigen[..], Trolltunga [..] og Steigen, Engeløya. Steigen er en 

naturhemmelighet i Nordland. Her får du kritthvite strender i 
verdensklasse med smaragdgrønt vann og bratte flotte fjell. 

 
Lov om vegtrafikk § 6. Fartsregler (utdrag) [av han Staten] 

Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, 
føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan 
oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at 

annen trafikk blir minst mulig hindret eller 
forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme 
over kjøretøyet. 

Dersom ikke annen fartsgrense er fastsatt ved 
offentlig trafikkskilt, må det i tettbygd strøk ikke kjøres fortere enn 

50 km/t, og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80 km/t. 
Departementet kan delegere til regionvegkontoret, 
politiet eller kommunen å avgjøre om et område 

skal regnes som tettbygd strøk etter denne lov, 
og kan fastsette grensene for det tettbygde strøk. 

I trafikkregler gitt i medhold av § 4 og skiltregler 
gitt i medhold av § 5 kan det fastsettes nærmere 
bestemmelser om fartsgrenser, herunder om 

lavere fartsgrense for bestemte grupper av 
motorvogner og lavere fartsgrense, for bestemt 
eller ubestemt tid, også av hensyn til 

miljøet. 
 
 

 
4. MAI, 2019 INTERNATIONAL FEMALE RIDE DAY (IFRD). 

[av Jeppe]. Dette er et prosjekt som stadig brer om seg 
internasjonalt og er en kampanje for kvinnelige 

motorsykkel-kjørere. Kampanjen har som 
målsetting å rette søkelyset på og profilere de 
mange kvinnelige kjørerne som verdsetter 

denne lidenskapen. IFRD går av stabelen 
første lørdag i mai hvert år. 

 

Steigen er en naturhemmelighet 

i Nordland. Her får du kritthvite 

strender i verdensklasse med 

smaragdgrønt vann og bratte 

flotte fjell. 

 

 

Paul Newman får nô lekkså sagt 

det…. 

 

 

Forenklet forelegg. 

 

 

 

IFRD har som målsetting å rette 

søkelyset på og profilere de 

mange kvinnelige kjørerne som 

verdsetter denne lidenskapen. 

 

IFRD arrangeres første lørdag i mai hvert år. 



 side 13 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER MARS 2019 

Kvinner som er med og kjører under International Female Ride Day 

demonstrerer med dette liden-skapen, evnene, entusiasmen og 
involveringen i motorsykkel-kjøring på forskjellige måter og nivåer. 

Deltakerne kan være med å kjøre med alle mulige typer 
motorsykler: cruisers, off-roads, enduro, trikes, motorsykler med 
sidevogn, scootere og til og med mopeder. Målet er å bygge 

bevissthet om kvinnelige motorsykkel-entusiaster og, på tvers av 
alle kulturer og samfunnslag, promotere motorsykkelkjøring og de 
som faktisk elsker å kjøre motorsykkel. Med dette oppfordrer man 

altså alle andre kvinner, som ennå ikke har utforsket motorsykkel-
kjøring, til å komme i gang og ta del i denne herlige aktiviteten. 

Hver kvinne som deltar på IFRD vil således være en rollemodell for 

motorsykkelkjøring og IFRD har til hensikt å viske bort 
gammeldagse og forutinntatte forestillinger om kvinnelige 
motorsyklister. Kvinner som deltar på IFRD viser en 

tidløs mangfoldighet når man demonstrerer at et så 
stort antall kvinner har tilegnet seg disse 

ferdighetene og mestrer motorsykkelkjøring på en 
så sikker og elegant måte. 
Dette er altså en dag for- og med kvinner på 

motorsykkel. Dette er en dag som har fokus på alle 
kvinnene som kjører motorsykler all over the place 

og som støtter deres mangfold, deres evner og den 
gleden som kvinner utstråler under 
motorsykkelkjøring. 

Det er i skrivende stund ikke lagt noen planer av 
Ladies of Harley i Chapteret for å delta på dette. Det 
vil naturligvis være god promotering av både 

prosjektet, Ladies of Harley, H.O.G. Arctic 
Chapter og også Harley-Davidson som brand om våre lady riders 

deltar og kanskje drar i gang et eller annet i denne forbindelse. 
For mer informasjon trykk på linken International Female Ride Day 
Ride Day Goals | Woman Motorcycle Enthusiast  

 

Lene tester en ny H-D 
under Open House 2013 

 

Vicki Gray, grunnleggeren av 

International Female Ride Day 

 

 

 

 

Harley-Davidson Washed Leather 

Lady Biker Jacket 

 

 

Harley-Davidson Washed Leather 

Lady Biker Jacket 

 

 

https://motoress.com/international-female-ride-day-resources/international-female-ride-day-global-synchronized-motorcycle-ride-goals/
https://motoress.com/international-female-ride-day-resources/international-female-ride-day-global-synchronized-motorcycle-ride-goals/
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H.O.G. i Norge 2019. [av Assistant H.O.G. Manager Norge Rune 
Samnøy]. Pr 15. januar 2019 var det 115039 medlemmer i H.O.G. 

EMEA (EMEA=Europe, Middle East og Africa) Norge tilhører en 
region innenfor området EMEA som heter Nordic. I regionen Nordic 
er det registrert 6485 aktive medlemmer. I Norge er det registrert 

2530 medlemmer. Av de 2530 HOG medlemmene i Norge er 
1241medlemmer av disse fordelt på 9 lisensierte H.O.G.-

avdelinger/chapter. I Norge er 52,8 % av 
aktive internasjonale H.O.G. medlemmer 
også medlemmer av en avdeling. Innenfor 

EMEA er ca. 24 % av aktive internasjonale 
medlemmer også medlem i en avdeling. Av de 

1241 medlemmene i Norge er ca 150 
tillitsvalgte offiserer med diverse verv. Litt i 
overkant av 10% av medlemmene har altså et 

verv innenfor en avdeling.  
Hver avdeling har et styre som består av 
minimum:  

 Sponsoring Dealer (Forhandler) 

 Director   (Leder) 

 Assistant Director (Nestleder) 

 Treasurer   (Kasserer) 

 Secretary   (Sekretær) 
Avdelingene i Norge har opp mot 34 offiserer hvorav noen verv ikke 

nødvendigvis gir deltagelse i avdelingens styre. Hver avdelings 
ledelse rapporterer direkte til sin Sponsoring Dealer. H.O.G. er 
inndelt i et antall regioner verden over. Norge sokner til region 

Nordic, som består av: Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island. 
Hver region ledes av en 
Consumer Experience Manager (tidligere: H.O.G. Manager)  

i regionen Nordic er Bjørn Martin 
Solberg Consumer Experience 

Manager. Consumer Experience 
Manager er ansatt i Harley-
Davidson Motor Company.  

I noen land er det oppnevnt en 
lokal assistent (Assistant H.O.G. 

Manager). For Norge er Rune 
Samnøy Assistant H.O.G. 
Manager. Assistant H.O.G. 

Manager er et ubetalt verv.  
Driften av hver enkelt avdeling 

reguleres gjennom en årlig lisenssøknad (”Chapter Charter”). 

Chapter Charter fylles ut av sittende styre i respektive chapter. 
Chapter Charter skal være godkjent pr 31. jan hvert år. Sponsoring 

Treasurer Karl Ove ved San 
Francisko Golden Gate 

Bridge 2006 

Bjørn "Majoren" Solberg og Rune Samnøy  
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Dealer for hvert chapter legger nå inn sine respektive chapter 

offiserer direkte i Harley-Davidsons interne portal.  
Det er krav om at alle personer som skal besitte verv i avdelingen 

skal ha gyldig internasjonalt medlemskap i H.O.G. for hele 
perioden vedkommende skal ha vervet.   
H.O.G. er representert på web i Norge. Websidenes 

portal er: https://www.hog.no  
I 2016 startet arbeidet med en 
standardisering/forbedring av alle avdelingenes 

websider i Norge. Vi leier nå plass på servere hos 
Aurora Borealis AS i Svolvær, hvor de sørger for at 

vår felles WEB- plattform holdes teknisk 
oppdatert til enhver tid. På den måten har våre 
WEBmastere etter hvert blitt innholds-

leverandører fremfor webdesignere. Samtlige 
avdelinger i Norge administrerer sin egen 

webside. Assistant H.O.G. Manager 
administrerer webportalen, felles epostlister og 
tilgang på webhotellet som H.O.G. benytter.  

H.O.G. medlemmer bidrar også til å skape god 
stemning på Open House arrangement hos 
Sponsoring Dealer vår og høst hvert år. 

HOG har årlig Director-møte(ledermøte) hvor 
det utveksles erfaringer og tas avgjørelse i fellesskap på tvers av 

fylkesgrenser. Møtet holdes normal i Drammen på vårparten. Her 
voteres blant annet over hvem som skal arrangere nasjonalt H.O.G. 
Rally fremover i tid. 

16. MARS – GARASJEFEST HOS LEIF & GUNNVOR PÅ 
«SELVESTE KISTRAND» [av Editor Sven Ove]. H.O.G. Arctic 

Chapter Region Salten inviterer til «Vinterfest». 
Oppmøte klokken 19:00, og det ryktes at det er lov 

å holde på til 07.00 (..!!). 
Det blir servert lapskaus som Rita og jeg har 
ansvaret for, Leif har kjøpt inn pinnekjøtt så vi får 

skikkelig smak på den, så får vi håpe noen lar vær 
å pepre den etter kokkene er ferdig  Egenandel 

pr hode er satt til kr 200,- pr. pers. og det 
inkluderer mat + 1 drikke til maten (vin eller 
øl).  

 
 

 

Nexx X60 Army Helmet 

 

 

Harley-Davidson Sailor Jerry 

Spiced Rum 

 

Harley-Davidson Zippo Lighter 

 

 

Patch 

Bo, en av 2530 H.O.G. 
medlemmer i Norge 

God stemning i garasjen på selveste Kistrand 

Høvdingen på Kistrand & Safety Officer Leif, og hans 
fru Gunnvor, inviterer til blot 

https://www.hog.no/
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Festkomiteen består av: 

Rune N, Thor Harry, 
Merethe, Gunnvor, Leif, 

Bente & flere stiller opp 
etter hvert. Thor Harry, 
ordner med musikk, og det 

ryktes om Live musikk 
også. Sverre L har fikset 
tilbud om transport 

tur/retur Bodø. 
Det ligger an til å bli minst like trivelig som sist! 

 
6. APRIL – TEMADAG OG PARTY I HARSTAD  
[av Assistant Director Ivarna] Vi, i Harstad-regionen, 

ønsker å ha et koselig lite arrangement helgen 5. til 
7. april. Vi ønsker alle i H.O.G. Arctic Chapter 

velkommen og det hadde vært kjempehyggelig om 
vi klarte å samle en bra gjeng. 
Det vi har tenkt på så langt er å ha 

sikkerhetskurs (Safety, Kolonnekjøring og 
førstehjelp) lørdags formiddag. På ettermiddag 

tenkte vi at vi skulle bestille bord ute og spise 
middag sammen. På kvelden lørdag har vi fått 
låne et klubblokale der vi alle i H.O.G. blir 

gjester og klubben som eier lokalet sørger for 
musikk og salg av forfriskninger. Vi tenkte også 

å publisere på klubb-sidene her i 

området at vi i H.O.G. Arctic 
Chapter i Harstad har barheng og 

at vi ønsker alle mc-folk hjertelig 
velkommen. 
Dersom det er noen som kommer 

tilreisende tenkte vi at de som 
hadde mulighet til det kunne møtes 

ute fredag. 
Vi vil komme ut med mere 
informasjon senere, men det er 

bare å sette av helgen og ordne seg 
med overnatting så snart som 

mulig. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Det diskuteres og legges planer under festen i 2016 

Disse tre, fra venstre Lene, Safety Officer Frank og 
Marianne, er for lengst kommet tilbake fra 
Grossglockner og Edelwisspitze og blir garantert med på 
opplegget i Harstad. 

Assistant Director Ivarna 
ønsker å samle flest mulig i 

Harstad 5.-7. april for å delta 
på temamøte og party med 

likesinnede. 

 

Skaff deg rene sokker før du drar 

til Harstad…!! 

 

 

Det kan jo være greit å ta på seg 
ordentlige dansesko når man blir 

«bedd bort»..! 

 

 

EARRING B&S WINGED, DROP 
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H.O.G.-brakka [av Assistant Director Ivarna] H.O.G. Arctic Chapter 

har kjøpt en overnattingsvogn som skal stå i Ballangen utenfor 
butikken hos Reidar. 

Den vil bli satt på plass 
i løpet av våren, og det 
vil bli lagt inn vann, 

avløp og strøm. Brakka 
inneholder 2 soverom 

med til sammen 4 
køyeplasser, den har 
oppholdsrom med 

mulighet for matlaging, 
dusj og toalettrom.  
Den vil bare kunne 

leies av medlemmer av 
H.O.G. Arctic Chapter, 

og det vil være «først til 
mølla»-prinsippet når 
det gjelder utleie.  Det 

vil bli slik at man leier 
og betaler for ett soverom. Det vil ikke være mulig å leie den under 

Open House eller avholdelse av H.O.G. Rally i Ballangen. 
Det vil bli slik at alle som benytter den må sørge for at den forlates 
ren og ryddig og at søppel er tomt. Vi vil henge opp et reglement 

inne i brakka som alle må innrette seg etter slik at neste som leier 
H.O.G.-brakka kommer til en ren og ryddig vogn. 
Vi vil komme med mere informasjon senere når alt er klart. 

[Red. anm. Arbeidsgruppen, som utarbeider retningslinjer for bruk 
og vedlikehold av «H.O.G.-brakka», består av Ivarna, Thor-Harry, 
Reidar og Knut-Bjarne.] 

 
Norway National H.O.G. Rally 2019 Gol [utklipp fra treffets 
hjemmeside]. 27. – 30. juni. Programmet/innholdet for rallyet har 

nå begynt å komme på plass. Åpningsseremoni er i boks. 
Musikkpakken som inneholder 4 band, 1 duo og trubadurer er 
booket.  

Det jobbes nå med aktiviteter som skal foregå inne på hotellet og 
på/ved treffplassen. Det vil også bli lagt opp til utstilling av sykler 

med premiering.  
Det blir arrangert 2 Rideouts; en på fredag og en på lørdag. Når det 
gjelder Post Ride er det stor interesse og mange har allerede meldt 

seg på. 
Vi har på treffet også deltagere fra andre land enn Norge, blant 

annet Danmark, England, Finland, Italia, Russland og Tyskland. 
På grunn av stor pågang på overnatting har vi nå lagt ut Torpo 
Gjestegård for booking på vår hjemmeside. Her kan du velge 

Også Leif Arne kan glede seg over at det blir mulighet for 
overnatting i nærhet til butikken i Ballangen. 

 

 

Membership Officer Kirsti og 

Kjell sager ved helt forgjeves – 

H.O.G.-brakka har elektrisk 

oppvarming… 

 

 

Harley-Davidson campingstol 

 

 

Gol er kommunesenteret i Gol 
kommune som ligger i 

Hallingdal i Buskerud fylke. 
Folketall: 4 566 (1. januar 

2018). 

https://oslo.hog.no/arkivet/national-rally-2019
https://oslo.hog.no/arkivet/national-rally-2019
https://oslo.hog.no/images/documents/info/Oslo-HOG-NR2019-Post-Ride-brosjyre-NO_web.pdf
https://www.torpogjestegaard.com/
https://www.torpogjestegaard.com/
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mellom dobbeltrom, leiligheter og campinghytter. Gjestegården 

ligger kun 10 minutters kjøring fra Pers Hotell. Pris er inkludert 
opphold med frokost samt Shuttle transport til/fra treffet på 
oppsatte tider. Det er også lagt opp til camping/telt og bobiler. 

Når det gjelder booking og øvrig informasjon henviser vi til 
hjemmesiden oslo.hog.no 

Har du problemer med bookingen, ta kontakt direkte med Pers 
hotell på e-post hog@pers.no  
 

Posse Ride til Gol [av Jeppe]. Dette tema 
her vært diskutert ved flere anledninger 

blant medlemmene og i Styret. Det 
hersker enighet om at det å kjøre Posse 
Ride i kolonne helt fra Nord-Norge og ned 

til Hallingdal fortones som en utfordring 
for mange. Likeledes kreves det en god 

porsjon organisering bl.a. overnatting og 
felles bespisning for en stor gruppe. 

Konklusjonen er at vi skipper 

dette og forsøker heller å 
samles formiddag, torsdag, 

27. juni på et høvelig sted 

mye nærmere Gol og 
kjører i majestetisk 

kolonne de siste 
milene. Lillehammer 

har vært nevnt som et 

mulig startsted 
for dette. Det 

er ca. 140 
km fra 
L:hammer 

til treff-
plassen. 

Dette er en 

typisk sak som 
kan diskuteres på FB når tiden begynner å nærme seg.  

 
 

Exo-Combat Helm Rookie 

 

 

Det vil antakelig åsså bli mulig 

å ta seg en knekkert på Gol. 

 

 

Premium Tour-Pak Luggage 

Rack Bag 

 

 

Premium Tour-Pak Luggage 

Rack Bag 

 

 

Editor Jørun sin gammelsykkel på 
Mjelle. 

https://oslo.hog.no/images/documents/info/Oslo-HOG-NR2019-Post-Ride-brosjyre-NO_web.pdf
mailto:hog@pers.no
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Det var i midten av mars [av Jeppe] og snøen hadde så yyyderst 
forsiktig begynt å bråne og det dryppet litt fra takskjegget. Ikke det 
at jeg trodde så mye på at våren hadde dukket opp, men jeg følte 

en forunderlig vårlig munterhet. Jeg satte meg på lûn-plassen 
attmed vedsjåen. Jeg ville bare 

sitte der for å nyte øyeblikket. Jeg 
hadde lent bakhodet mot 
furukledningen, øynene var 

lukket og jeg lyttet bare til lydene. 
Jeg hørte lyden av en som hakket 

is i oppkjørselen. Jeg hørte Masi-
bussen passere. Jeg hørte 
teppebanking. 

«ÅHÆLLVETTEÅOLDEMOR» 
gjallet det plutselig ut av det åpne 

baderoms-vinduet til den 
barmfagre nabokona med det 
ømme hjertet. Jeg skvatt så at jeg 

ble blå-kvit rundt nesevingene. 
Det ble et malebarisk rabalder 
der inne. Plutselig stakk hun 

hodet ut og vrælte: «Jeppe, æ har 
møsta telefon’ i dassn!!» Jeg 

spratt opp fra stolen og børna 
bortover. Da jeg kom inn på badet 

lå hun med hele armen ned i 
toalettskåla for å prøve å klore tak i mobilen. Hun sverget og svor 
mens hun kavet. Buksene var halvveis nedpå knærne og jeg må si, 

med hånda på hjertet, at det var verken vakkert eller raffinert. Hun 
fikk ikke tak i mobilen og var så rasende at hun skylte ned over 30 

ganger; «Den der j..vla telefon ska’kke nå båttn før den har passert 
Doggerbanken..!!» Etter hvert fikk hun roet seg og ordnet og løftet 

på klærne på nêr-kroppen. Jeg var først sjokkert, men etter hvert 
tok sympatien overhånd. Hun forklarte at PC’n hennes var sendt 
inn og at hun derfor, mens hun satt på do, kunne betale kontin-

genten i H.O.G. Arctic Chapter via nettbanken på telefonen. Hun 
hadde fått en påminnelse fra Membership Officer Kirsti for noen 
dager siden. «Mens æ dreiv på å knåtta der, så klødde det så 
grønnsalte under BH-stroppa på ryggen. Æ la fra mæ fansmakta på 

det eine låret og skauv høyrearmen bakover 
med venstrearmen. Æ gjôr antakeli nån 
knix der førr å komme årnttli tel og der 
førsvainn dingsn ner imella føøtn på mæ og 
goodbye…». Da hun etter hvert hadde fått 
summet seg litt sa jeg at det var jo synd å 

miste mobilen på den der måten. Ja, og 
når det gjaldt å få betalt kontingenten, så 
inviterte jeg henne over til meg for å 

ordne det på min laptop. Hun smilte sitt 
søteste smil og sa sånn litt forførerisk: 

«Yess, førr vi må vel ikke skuffe ho der 
Membership Officer’n, må vi vel..?!»   

 
Harley-Davidson® All-in-One 

Folding Tool 
 
 
 

 
Harley Davidson® Galaxy S7 

Phone Case 
 
 
 

 
 

Harley Davidson Toilet Seat 
 
 
 

 
 

Harley Davidson Messenger 
Book Bag 

 

 
 

 

Noen ganger når man har kjørt lenge og hardt, så 
kan det hende man kan hallusinere :-) 
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Harley-Davidson Nord-Norge i Ballangen har nå tatt over H-D 
agenturet for hele Nord Norge [av Jeppe] 

Fra årsskiftet var ikke lenger Tromsø Motor AS forhandler for 
Harley-Davidson, samtidig tok Harley-Davidson Nord-Norge i 

Ballangen over agenturet for Troms og Finnmark og blir dermed 
eneste autoriserte Harley-Davidson forhandler i de tre nordligste 
fylker.  

I forbindelse med utvidelsen av distriktet til også å omfatte Troms 
og Finnmark er det i ferd med å bli opprettet et serviceverksted i 
Tromsø hvor kundene kan få utført service, vedlikehold, 

customisering og reparasjoner. Verkstedet Twin Garage AS vil bli et 
autorisert 

verksted av 
Harley-Davidson 
MoCo. Twin 

Garage AS vil bli 
drevet av 
mangeårig eier av 

H-D Tromsø, Lars 
Ole «Lasse» Berg. 

Lasse er en 
dyktig, faglært mekaniker gjennom Harley-systemet og har lang 
erfaring med merket. Verkstedet vil være operativt i de første 

dagene av april og vil ha et lite showrom, der man også kan få 
kjøpt det meste av servicedeler. Twin Garage er lokalisert i 

Skattørvegen 40, Tromsø. E-postadresse og tlf.-nr. vil bli lagt ut så 
snart dette er på plass. 
Når det gjelder butikk med parts & accessories (P&A), 

motorclothes, nye og brukte H-D, så vil det være i Ballangen. 
Dersom du har behov for mer informasjon kan du kontakte Reidar 
på e-post harley@arcticharley.no evt. telefon 76 92 74 00/906 

99 299. 
Du kan bli bedre kjent med Harley-Davidson Nord-Norge og hvilke 

tjenester og produkter som tilbys ved å besøke web-siden 
https://hd-nordnorge.no/  
 

    

 

 

 

 

Screamin’ Eagle Cap 

 

 

 

 

Fullsyntetisk olje 

 

Tekstfaksimile fra avisa Nordlys den 7.2.2019. 

mailto:harley@arcticharley.no
https://hd-nordnorge.no/
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Harley-Davidson Nord-Norge Demo 

Tour 2019 [av Jeppe] 
Reidar planlegger demo-tur med 

bussen til flere steder i Nord-Norge. 
Han ønsker å vise fram og la folk få 
prøvekjøre et utvalg av Harley-

Davidson 2019-modeller. Kjøreplanen 
er pr. dags dato ikke krystallisert, men 

han antyder at Helgeland/Salten vil få 
besøk før Sankthans mens resten av 
stedene, inkludert Finnmark, vil bli 

gjestet etter midtsommeren. Planen vil 
legges ut på web-siden. STAY TUNED!!  
 

Styrets arbeid fram til midten av mars [av Jeppe] I tillegg til 
alminnelige styresaker (økonomi, medlemsstatus, oppfølging av 

tidligere saker, osv.), så har styret brukt 
ressurser på innkjøp av overnattings-

brakka som altså skal stå i Ballangen og å 
få på plass retningslinjer for bruk av 
denne. Vi har bl.a. også jobbet med 

Aktivitetsplanen, med å arrangere 
temakvelder/weekend, oppdatering 
av Chapterets vareutvalg som kan 

bestilles på https://arctic.hog.no/ , 
lage en plan for Open House 27. 

april, osv. Alle i Styret er 
involvert i prosjekter i en eller 
annen form. Styrereferatene 

blir lagt ut på websiden under fanen «Logg 
inn» fortløpende etter styremøtene. 

Styremøtene avholdes via Skype som regel første tirsdag i hver 
måned. 
 

Nye medlemmer i H.O.G. Arctic Chapter [av 
Membership Offiser Kirsti] Siden forrige Newsletter 

(desember) har vi fått to nye medlemmer: 
Rolf Morten Gumdal og Linda Brevik. 
Velkommen! 

 
Grasrotandelen Norsk Tipping [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 

organisasjons-nummer 990006741. Vi oppfordrer deg til å støtte 

oss! Når du spiller favorittspillene dine hos Norsk Tipping - Lotto, 

 
 

 
 

 

 

Det herran herran hadde vært 

nåkka..!!? 

 

 

Harley-Davidson Screw It Let's 

Ride Notch Neck Tee 

 

 

Klokka e ti over ti 

 

Det er alltid spennende når Reidar 
senker lemmen på bussen. 

Styret holder turtallet oppe og å gir 
maks pådrag ut av svingene. 

Yngve, Merethe Kristin og Liv Iren under 
Årsmøtet i Harstad 2017 

https://www.facebook.com/harleydavidsonnordnorge/
https://arctic.hog.no/
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Tipping og Joker for eksempel - vil 7 % av innsatsen din gå direkte 

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

premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. 
Dersom du trykker HER, så kan du legge inn 
organisasjonsnummeret (990006741) og så trykk "Tilknytt nå». På 

forhånd takk! 

 

Vi skal nå kreke oss ut av hiene våre, rista av oss 
vinterens nummenhet og gaule våre brunstbrøl 
mot skogen og vannene, mot havet og fjellene. Vi 

har kjørt reboot på harddisken og vi føler oss 
sorgfri, yr og varm om hjertet. Vi skal nå slippe å 

plages med neggelbett og blåfrosne øyrstola. For 
noen av oss kan vinteren generere en utfordrende 

mental balansegang. Det at været pendler så 
hurtig mellom den kalde, vakre og poetiserende 
stillheten og det destruktive og fatalt ødeleggende, 

oppleves fra tid om annen som krevende. Å sitte innesnødd og 
skredutsatt og fantasere om å cruise langs svingete nordnorske 
veier i lyse midnattssol-netter føles til tider nesten absurd. Man 

kan nesten være tilbøyelig til å være enig med dem som mener at 
vinterlivet kanskje arter seg best 

på avstand. 
Nå blir imidlertid dagene lengre og 
preges av forhåpninger og komisk 

begeistring. Optimismen brer om 
seg også her oppe under iskanten 
når man mottar kommuniké om 

at mange er i full gang med 
kjøringen lenger sør i Kongeriket. 

For egen del er jeg i full swing 
med planleggingen. Som utmerket 
grunnlag for dette benytter jeg 

H.O.G. Arctic Chapter 
Aktivitetskalender 2019. Denne 

inneholder et rikt utvalg av 
aktiviteter for sesongen. Her er 
noe for alle og alt for noen. Jeg 

har under tiden komplettert med 
noe utstyr, oppdatert innstillinger 

og initierer straks nødvendig klargjøring av Harley’en. Men mitt 
første viktige ærend er å delta på temakveld i regi av H.O.G. Arctic 
Chapter. Jeg ønsker å få repetert all mulig kunnskap og erfaring 

om kjøresikkerhet. Jeg vil atter forsøke å få rensket opp i eventuelt 
villedende trafikalt tankemønster i mitt hode. Jeg har også et sterkt 
håp om å ta del i «rustløserkjøring» under kyndig instruksjon enten 

på Valnesfjord-banen (26.mai) eller på NAF-banen ved Finnsnes  

 

 

 

 
HARLEY-DAVIDSON VEST-
AVENUE, LEATHER, BLACK 

 
 

 
HARLEY-DAVIDSON VEST-
AVENUE, LEATHER, BLACK 

 

 

2016 Head Road Captain Stig 

briefer før start fra Svolvær på 

Post Rally to North Cape  

 

 

 

Det kan beskrives som euforisk å kjøre sammen 
med 160 Harley-Davidsons mot Nordkapp i 2016. 

Bildet er tatt under siste oppstigningen mot 
platået. 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


 side 23 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER MARS 2019 

(1. juni). Jeg vet av erfaring at ved å være med på dette så vil 

motorsykkelkjøringen oppleves både tryggere, mer relaxed og 
hyggeligere. 

27. april arrangeres vårens Open House i Ballangen. Denne helgen 
er nærmest for høytidelig 
å regne. Der skal vi atter 

møtes i rustning og 
snakke om de tingene vi 

alltid snakker om. Vi skal 
drømme, vi skal beundre 
og vi skal prøvekjøre 

årets H-D modeller. Vi 
skal sjarmeres og vi skal 
smile. Vi skal nynne og 

kanskje endog få nyte 
noen øyeblikk av vårens 
upålitelige solskinn. Det 

er noe rituelt over dette.  
International 

Female Ride Day faller i 

år på lørdag, 4. mai. Jeg 
vil oppildne Ladies of 

Harley om ta del og støtte 
opp om dette og kanskje 
komme sammen og dra i 

gang enkle tildragelser. 
27. – 30. juni arrangeres National H.O.G. Rally på Gol i Hallingdal. 
H.O.G. Oslo Chapter legger sin ære i å organisere et flott treff og vil 

utvilsom husere mange besøkende fra både fjern og nær. Mitt 
inntrykk er at vi er mange som vil finne veien fra Nord-Norge og 

nedover. 
Jeg vil ønske dere alle lykke til med sesongforberedelsene og håper 
at vi møtes allerede på en av temakveldene og under Open House..! 

Jeppe 
Director 

NAVN: Gøran Meisler 
ALDER: 50 

BOSTED: Bodø 
VERV I H.O.G.: Ingen verv 

HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER 
DU? Night Rod 2007 
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 

«DRØMMESYKKELEN»? Road Glide 

 
 
 

 
 

Det er noe rituelt over det å 

komme til Ballangen 

 

 

Jeppe & KBK in USA 2013 

standing at the Four Corners 

Monument. It marks the 

quadripoint in the 

Southwestern United States 

where the states of Arizona, 

Colorado, New Mexico, and 

Utah meet 

 

 

Harley-Davidson Boot (left). 

 

 

 

 

 

Bille justerer væskebalansen med vann mens Rigmor tar bilde. 

Merchandise Officer Merethe Kristin, Bente og Vibeke under 
Open House sept. 2016 
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HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Det er en samlende 

gruppering av likesinnede med interesse for motorsykkelkjøring. 
Og gir en tilhørighet, samt mange fine arrangementer i løpet av 

året. 
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Stavanger turen 
2018. Vi hadde fått transportert syklene ned til Oslo og tok turen 

over Morgedal der vi overnattet. Så Stavanger i 3 dager på H.O.G.- 
treff med 1000 andre deltakere. Vi valgte så ruta langs kysten 
Nordover, vi besøkte Bergen, Geiranger, Trollstigen, Molde, 

Kristiansund og Trondhjem. Vi valgte å ta av mot Brønnøysund og 
kjøre Helgelandskysten før vi havna hjemme i Bodø. En kongetur 

som man neppe får oppleve med 20 plussgrader, hyggelige folk, god 
mat og drikke. Og nydelige kjøreforhold uten det minste problem 
med syklene ... Den beste turen ever..! Det gledes til ny 10 dagers 

tur i 2019. 
HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU UNDER SESONGEN 

2019? Det blir H.O.G. Gol, Sørlandet, Kjerringøy og Steigen 
 
NAVN: Linda Brevik 

ALDER: 47 år 
BOSTED: Fauske 
VERV I HOG: Har ingen verv i H.O.G. 

HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL 
KJØRER DU? –Kjører en Fat Boy 2001-modell. 

HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 
«DRØMMESYKKELEN? –Er meget fornøyd med 
den jeg har, så det er kanskje «drømme-

sykkelen» jeg alt har! 
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? –Siden jeg er helt fersk så er 

jeg ikke helt sikker på den, men tror kanskje det må være 
samholdet mellom medlemmene, å ha en tilhørighet! 
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? –Hadde en herlig 

minnerik tur til Lofoten sammen med kjæresten min, det var vår 
første tur i lag. 
HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU UNDER SESONGEN 

2019? –Først og fremst håper jeg på mange fine turer i 
nærområdet, og turer sammen med medlemmer av Chapteret, så 

får vi se… 
 
NAVN: Per-Ole Straum 

ALDER: 53 
BOSTED: Fauske 
VERV I H.O.G.: Life Member 

HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER 
DU? 2010 FLHXSE CVO Street Glide 

HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 
«DRØMMESYKKELEN»? Kanskje som å banne i 
kirka, men det må bli sykkelen som var på 

plakaten på ungdomsrommet mitt, Honda 
CBX1000 1978 modell med tverrstilt rekkesekser. 

HVA ER DET BESTE MED H.O.G? At man har medlemmer over 
hele landet, fra alle samfunnslag, samt et aktivt lokalt miljø, hvor 
man kan treffes for å kjøre motorsykkel  

 

 

Harley-Davidson Bagger Stealth 

Edition 

 

 

Ladies of Harley is group of 

female Harley-Davidson® 

enthusiasts promoting activities 

and adventures from within a 

local Harley Owners Group® 

(H.O.G.®) Chapter. 

 

 

Harley Davidson Hard Hat 

 

 

H.O.G. HOT Patch 
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HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Det må være 

turen jeg og kona hadde til Nordkapp i 1996 på hver sin 
japsesykkel etter «travel light» prinsippet, med telt og sovepose, 

hvor vi opplevde en overveldende gjestfrihet blant lokale bikere vi 
møtte på, i Troms- og Finnmark. Et herlig folkeslag. 
HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU UNDER SESONGEN 

2019? Har ikke de de store planene for denne sesongen. Men 
lukter litt på Super Rally i Finland eller H.O.G.-treffet på Gol. Tur 
til Angel Island blir det i alle fall, samt turer i nærområdet og rundt 

omkring i Nordland. 
 

 

www.hd-nordnorge.no 
 

Velkommen til en av Norges eldste 

Harley-Davidson®forhandlere. 
"Over 30 år med H-D® - Din trygghet" 

 
Vi har levert kvalitet, kjøreglede, frihet og livstil i vår landsdel i over 
30 år. Fra vår spede begynnelse i 1986 har vi solgt godt over 1000 

nye og brukte Harley-Davidson® motorsykler og har i flere år vært 
mestselgende motorsykkelmerke i nord. Vi takker våre kunder for 

tilliten! 
 
Harley-Davidson® Lithium LiFe-batteri har lenger levetid, mer 

kald-start Amp og er betydelig lettere enn standard H-D® AGM-
batterier. 
Sammenlignet med AGM-batterier veier Lithium LiFe-batteriene 

imponerende 8 kg mindre på Touring-modeller, 5,5 kg mindre på 
Softail®-modeller og 3,9 

kg mindre på Sportster® 
og Harley-Davidson 
Street®-modellene. 

LiFe-batteriet har 
messingpoler for en 

kompromissløs tilkobling 
og en innebygd tester som 
gjør at du umiddelbart 

kan se batteriets 
strømnivå. 
Inkludert med hvert batteri er ei vugge som sikrer at LiFe-batteriet 

passer perfekt inn i batterirommet. For optimal ladning, bruk Dual 
Mode Battery Tender, som selges separat. 

 

 

H-D Utstyr  
Gjør en trygg og enkel 

handel på originalt H-D 
utstyr og originale H-D 
deler med inntil 2-års 

Norgesgaranti. 
 

For best vedlikehold og 
pleie av din H-D anbefaler 
vi på det sterkeste å bruke 

originale H-D deler. 
 

 
 

Harley-Davidson 
Nord-Norge 

NYHET! 
Du kan nå også betale med 

VIPPS. Hvis ønskelig legg inn 
dette i kommentarfeltet ved 
bestilling, NB! husk også ditt 

mobilnr. 
 

 

Vnr. 76000840 
 BOOM! AUDIO 30K 

BLUETOOTH HELMET 
HEADSET, DUAL PACK 

This is Harley-Davidson®'s 
flagship wireless headset 

engineered to simplify and 
extend wireless 
communication. 

 
 

 
 

Varenummer: HDE0454 
H-D Women's Embellished 
Wing Ear Jackets, Sterling 

Silver 
 
 

http://www.hd-nordnorge.no/
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Harley-Davidson 800 mA Weatherproof Dual Mode Battery 

Tender 
Denne helautomatiske batteriladeren er perfekt designet 

for å dekke behovet for hurtig- og 
langtidslading (vedlikeholdslading). Ved å 

velge nødvendig lade-modus, så gir laderen 

optimal lading for både Harley-Davidson 
Lithium LiFe eller AGM batterier. 

Laderen er vanntett og sørger for problemfri 

lading selv om det er vann og fukt i 
lagringsområdet. 

Laderen har LED-indikator som til enhver 
tid viser status for ladingen. 

Laderen gir max 800 mA input. 

Typisk ladetid for lithium batteri er 5-9 timer 
og for AGM batteri 8-12 timer. 

 
FXRG® Rain Jacket & Pant Ta på deg dette regnsettet og du er 
særdeles godt hyrt for å møte drittvær med regn og vind. Den 

pustende, vanntette konstruksjonen tåler seriøst med høljeregn. 
Bokstavene og stripene på dressen er refleks som sørger for at man 

lettere blir sett under kjøreforhold med redusert sikt. Settet er lett 
å rulle sammen og stue (oppbevaringspose inkludert) og dette 
regnsettet inneholder pålitelige møkkavær-elementer som god søm-

forsegling, hjelmvennlig hette (som er festet med glidelås og kan tas 
av), god nakkekrage, vanntette glidelås, anti-gli-belegg i ræva, etc. 

etc. Bukse og jakke kan kjøpes hver for seg. Finnes i både dame- 
og herreversjon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Vnr: 98205-04V/000L 
Bar & Shield Logo Essentials 

Face Mask 
Lightweight, stretchable face 

mask featuring windproof 
fabric that is resistant to wind 

and soft to the skin. Wear 
alone or with any helmet. Bar 

& Shield embroidery. 
 
 
 

 
 

Varenummer: D85090 6 
Harley-Davidson Tiff Boots 

Full grain leather upper. Full 
length cushion sock lining. 
Inside zipper. Rubber lug 

outsole. 
 

 

Varenummer: 78B139 
Harley-Davidson Men's 

Chronograph Watch 
From the Piston Case 
Collection. Six-hand 

chronograph with motorcycle 
bearing cap piston inspired 

bezel design. 
 

 

Linda er straks klar for 2019-sesongen Jonny er straks klar for 2019-sesongen 
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Harley-Davidson Big Twin Panhead Duo Glide 1974 

Lykkelig dame på veg til golfbanen Lykkelig Elvis hilser på sin KH modell 1956 
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2X stivramme Harley-Davidson KH model from 1956 

Kronprins Olav i regnvær med Harley-Davidson Kronprins Olav i gråvær med en Harley-Davidson 

Også tidligere var det vanlig å frakte med seg litt Rignes 


