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At det antakelig skulle bli sommer [av Jeppe] også i år var vi 

ganske forvisset om, men vi måtte jobbe litt med tanken. All 
pålitelig statistikk tydet på det. Det ble rydda både i hagen, 

naustet og garasjen allerede under de varme 
soldagene i slutten av april. Tørkakjøttet 
ble berga inn for at ikke makkflua skulle 

ta førr sæ og Harley’en var fix, ferdig og 
klargjort. Den stod der så blank, 

fjong og 
forventningsfull 
og ventet. Den 

glitra sånn at 
man 

nærmest 
ikke hadde 
råd å kaste 

skygge på den 
engang. Jeg nynnet «On the Road Again». Alt var så vakkert. Det 

ga sånn begeistring at jeg i vanvare tok to sit-ups..!!  
Men så ombestæmt’an sæ og dreide faenskapen over på nord. 

Han kom med innfallvind og sklættbygan rulla inn i fjordhållan og 
over bergrabban og la landsdelen atter kvit. Han dryla på sånn at 
det tellåme måtte trappekostes. Mange melankolske rødvins-

damer la ut på Feiser’n talløst med gråtkvalte innlegg om hvor 
trist alt var og illustrert med sorgfulle bilda av nesnya terrakotta-

krukker og påskeliljer. «Æ synns det e hærsschlli..», stønna den 
barmfagre nabokona med det ømme hjertet fra verandaen. Hun 

satt der med skankan i kors, med tjôrvat hår og iført morgenkåpe 
med Jerven-duken utenpå. Hun røkte Prince med hansker på. 

På Feiser’n kunne man også se en ironiker som 
til og med satt, litt sånn sadomasochistisk, i 
kortbuksa på den snøkledde balkongen og lot 

seg avfotografere med en kopp kaffe og et 
størttna flir om fliikjen mens han 

antakelig laga lyda som minna om ea i 
hækketia. Også mange av oss andre, i 

kubikk-brigaden, var så desillusjonert 
at vi ikke klarte å stå opp om 

mårran. 

Sånn gikk nu dagan. Etter hvert 
ordna været seg og man kunne 

begynne å kjøre igjen. 
Ubeskrivelig deilig å kjenne 
varmen. Det var bare å gaise 
agåre på tørr asfalt. Man fikk 
ausa unna mange mil både 

hitet og ditet. Men det var nede i Nord-Sverige at jeg møtte en 
saltenværing som hadde parkert sin Hymer litt ved siden av 
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Heia og vel overstått og hele pakka  

H-D Heritage Classic 2019 

Assistant Director Thor Harry sett der, 2. mai, med 
et størttna flir om fliikjen.. 
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pumpene. Vi snakka om mangt og meget, og bl.a. om det kalde 
været som vi hadde hatt over Nordkalotten i mai. «Vi e jo laga 
sånn», sa han med sopranstemme, «at det vi ikke huske, det 
glæmme vi. Og det e jo aijllti nån motbakka, men vi veit jo at det 
kommer nedtura ættepå, heldigvis. Hjernen e jo et fantastisk organ 
sånn sedd..». Semper fidelis!  
 

GARASJEFESTEN PÅ «SELVESTE KISTRAND» I SALTEN 16. 
MARS [av Jeppe] Garasjen var pyntet som seg hør og bør med 

banners og vimpler, levende lys og disco-lamper, duker og 
blomster. Baren var nennsomt oppfylt med fluider for tørsten, salt  

Praten gikk lett og uanstrengt. Frode (th) legger ut i det vide og brede mens Loffen (i midten) 
oppmerksomt lytter. 

garnityr for å bli tørst og nødvendig accessories for bespisning, 
jubalong og galei. Sømmelig blues-rock fra PA’n fylte rommet og 

resten av de 35 festglade baikerne ankom ved 19-tiden. Mange 
hadde ikke sett hverandre siden forrige sesong og det medførte 
seriøst med ryggdunking og noe klemming. Praten gikk løst og 

luften var ladet med lystighet. Sven Ove «Loffen» Lofthus serverte 
lapskaus som han og Rita hadde mekket – terningkast seks. Den 

pluss Rita’s hjemmebakte flatbrød og loff var av ekstraordinær 
kvalitet. Pinnekjøttet, som Leif hadde skaffet til veie, ble dampet 
og kokt i 17 timer før det ble kuttet og paret med resten av 

ingrediensene. En gitar-virtuos var leid inn og serverte den ene 
approberte coverlåten etter den andre. Det ble så bra at de fleste  

 
Det var definitivt en feststemt gjeng under garasjefesten hos Gunnvor og Safety Officer Leif. 

fikk så mye fot at de måtte på gålve for en svingom. Det ble skålt 
over både det ene og det andre og sjårrpraten ville ingen ende ta, 

kun avbrutt av en klarert rakettoppskyting kl. 21. 

 

 

 

H-D JACKET-GMIC, TORQUE, CE, 

LTHR, BLK 

 

 

H-D Vintage Rider Pint Glass 

 

 

Harley-Davidson Motorcycle 

Boots 
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Gunnvor, Leif og resten av arrangementskomitéen ble, og vil være, 
honorert med evig ære og aktelse for forberedelsene og 
gjennomføringen av H.O.G.-kalaset på «selveste Kistrand». 

 
DIRECTORMØTET, 23. MARS, 2019 DRAMMEN [av Assistant 
Director Ivarna og Jeppe] ble også i år avviklet på Clarion 
Collection Hotel Tollboden. De fleste ankom allerede fredag og 

kunne ha det hyggelig med gamle og nye kjente. 
Møtet ble satt lørdag, kl. 09:00 under ledelse av H.O.G. Consumer 
Experience Manager Nordic, Bjørn «Majoren» Solberg. 

 

 
Majoren deklarerte den ene statistikken etter den andre. 

Møtet startet med presentasjon av alle 26 deltakerne, inklusiv 2 

Dealers. Hvert Chapter oppga medlemstall og prosentvis 
kvinneandel av dette. Majoren berettet videre om det som er 

under endring i H.O.G. her i Norge og generelt om den 
kontinuerlige omstruktureringen som foregår i H.O.G.-
organisasjonen og arbeidsoppgavene som han innehar. 

Vi fikk tall og planer fra hele Nordic regionen. 
National H.O.G. Rally 2018 i Stavanger ble avholdt i strålende sol.  

Avviklingen var vellykket og treffet hadde ca. 800 deltakere. 
Planleggingen av National H.O.G. Rally 2019 på Gol er i rute.  
Booking-portalen for National H.O.G. 

Rally 2020 åpner under treffet på Gol, 
27. - 30. juni. Treffplaner for 2019 har 
også falt på plass rundt 

om i Norden og Europa 
og vil bli belyst i 

Newsletter senere 
denne sesongen. 
H.O.T. (H.O.G. Officer 

Training) har atter 
skiftet navn og skal nå 
kalles R.O.C. (Regional 

Officers Connection). 
Samlingen vil 

arrangeres på Hilton Brighton Metropole Hotel i Sør-England 17. – 
20. oktober, 2019. 
Utfordringene mange har ved betaling av den internasjonale 

H.O.G. kontingenten ble tatt opp. Mange Chapter har en ordning 
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Harley-Davidson® Capstone Sun 

Shield Modular Helmet (Open) 

 

 

Harley-Davidson® Capstone Sun 

Shield Modular Helmet 

 

 

Harley-Davidson® Mason's Yard 

Sun Shield 3/4 Helmet 

 

 

Harley-Davidson® Mason's Yard 

Sun Shield 3/4 Helmet (backside) 

Director John, Oslo Chapter briefet med stor innlevelse om status 
for National H.O.G. Rally 2019 på Gol. 
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hvor man betaler inn også denne til Chapter’et og lar Membership 
Officer og Treasurer i felleskap registrere og betaler alt dette i en 
operasjon inn til H.O.G. Majoren oppfordret alle Chapter’ne å 

forsøke å inkorporere denne ordningen. 
Prosjekt «Ride365» ble belyst og forklart for forsamlingen. 

 

 
Gruppebilde av deltakerne på Director Meeting 2019 Drammen. 

H.O.G. EMEA Customer Care Center har blitt drevet av ARVATO i 
Irland, fram til 30. november. Ny operatør er CPM, Barcelona og 

er bemannet med et team på opptil 30 flerspråklige medarbeidere. 
Det er verd å merke seg at det er ny bank og kontonummer for 

innbetaling av ny internasjonal H.O.G.-kontingent (Se artikkel 
«Problemer med fornying» nedenfor). 
Møtet ble avsluttet ved 14-tiden med fellesbilde. 

Chapter South East inviterte til solfest om kvelden og mange av 
møtedeltakerne valgte å ta del. 

 
Ny web-side, nytt H.O.G.-engasjement [av Jeppe] Den 29. mars 
ble det annonsert fra HOG Europe, Middle East and Africa (HOG 

EMEA) at H.O.G.-
medlemmene nå kan få det 

meste av Harley-Davidson- 
og H.O.G.-informasjon på ett 
sted på internett. 

Nå har man laget bedre 
utformede web-sider som 
gjør det lettere å finne H.O.G. 

medlemsfordeler, magasin-
arkiv, en enklere tur-

planlegger og registrering for 
events. Bli kjent med din 
«one-stop shop» for Harley-

Davidson og H.O.G. Trykk HER eller på bildet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

For å opprettholde komfort og 
den gode stemning ved evt. stans 
i Nord-Norge, Nord-Sverige eller 

Finland, så kan det være lurt å ha 
med myggnetting i bagasjen. 

 

Mygg 

 

Klegg 

 

 

HD Grommet Clip Pouch 

https://www.harley-davidson.com/no/no/index.html
https://www.harley-davidson.com/no/no/index.html
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Problemer med fornying av medlem-skapet i H.O.G. 
internasjonalt. [av Treasurer Karl-Ove]  

Mange har opplevd problemer med fornying av det internasjonale 
medlemskapet i HOG. HOG har nå flyttet kontor fra Irland til 

Spania, og det synes som om flyttingen ikke har gjort det enklere. 
Sannsynligvis skyldes dette datamessige endringer relatert til 
flyttingen, og det antas at situasjonen vil «normalisere» seg etter 

hvert. 
Jeg mottok for kort tid siden påminnelse om fornying, hvor det ble 

opplyst at dette kunne gjøres på HOG’s 
hjemmeside HOG.COM. Dette er ikke riktig. 
Korrekt fremgangsmåte er som følger: 

 Logg på harley-davidson.com 

 Klikk Owners i menyen opp i skjermbilde 

 Klikk så på Harley Owners Group 

 Det kommer da opp en side med 3 bolker. 
Velg Medlemskap i midten. 

 Klikk på Lær mer nederst 

 Klikk på Administrere medlemskapet 

ditt 

 Du får da opp selve innlogging. Logg på 

med bruker og passord 

 Legg inn medlemsnummer. (Må gjøres for 

å linke profilen til medlemskapet. Antar at 
dette er et engangstilfelle grunner 

overgang til nytt datasystem) 

 Klikk Next 

 I neste bilde velger du hvordan du vil 
motta Secure Code, telefon eller mail. (Det 

er mulig du ikke vil få spørsmål om 
Secure Code dersom du har vært logget 

på tidligere) 

 Klikk Next 

 Når du mottar Secure Code legges denne inn. 

 Klikk Next 

 Du vil nå få opp en side med tidligere registrerte personlige 
opplysninger. Endre disse om nødvendig, og klikk Lagre 

profilinformasjon  

 I neste skjermbilde velger du den aktuelle av de 3 boksene oppe 

til venstre i bildet. 

 Skal du fornye velger du Forny. 

 Velg type medlemskap etc. 

 Når alt er ok klikk Fortsett nederst på siden 

 Legg inn betalingsopplysninger m.m. 

 Når ferdig klikk Betale nederst på siden. 

Forhåpentlig har du nå klart å fornye medlemskapet. 
 

 

 

Tomt shotglass fra i fjor… 

 

 

Harley-Davidson damering. 

 

 

Harley-Davidson® Bootlegger's 

Pass 3/4 Helmet 

 

 

Harley-Davidson® Bootlegger's 

Pass 3/4 Helmet (backside) 

Man kan se at både Tove og 
Treasurer Karl Ove ble lettet 
og lykkelig når man hadde 
lykkes med å fornye den 
internasjonale H.O.G.-

kontingenten 

https://www.harley-davidson.com/no/no/index.html
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Felles Chapter-innbetaling av internasjonal H.O.G.-
kontingent. [av Jeppe] Som tidligere skrevet, så ble 

utfordringene som mange har ved betaling av den 
internasjonale H.O.G. kontingenten tatt opp under 

Director-møtet i Drammen i mars. For å bøte på 

dette, så har mange Chapter altså en ordning 
hvor man betaler inn også denne til 
Chapter’et og lar Membership Officer 

og Treasurer, i felleskap, registrere og 
betale alt dette i en operasjon inn til 

H.O.G. 
Majoren oppfordret alle Chapter’ne å 

forsøke å inkorporere denne 
ordningen. 

Styret i H.O.G. Arctic Chapter har diskutert dette og kommet til at 
også vi vil skape en slik fremgangsmåte for de av våre medlemmer 
som ønsker det. Dette vil kreve noen forberedelser, og vi håper å 

kunne presentere ordningen under medlemsmøtet som avholdes 
umiddelbart etter Årsmøtet 2019 (primo november). 
 

 
Noen av deltakerne på "Tema-weekend 2019" samlet i baren på Scandic Harstad fredag aften. 

Tema-weekend i Harstad, 5. – 7. april [av Jeppe] På fredag 

benket vi oss ved langbordet i baren på Scandic Harstad. De fleste 
hadde pyntet seg med både vest 
og hårsveis og der ble det fortalt 

både skrøner, anekdoter og 
ømtålige fabler fram mot 

midnatt før man forflyttet 
troppen over til et sted der man 
kunne trø en dans om man ville.  

Lørdag kl. 12 ble de frammøtte 9 
medlemmene og 2 førstehjelp-

instruktører ønsket velkommen 
til temadag av Director Jeppe. 

Han understreket betydningen av å gjennomføre disse kursene i 

førstehjelp, kjøresikkerhet og kolonnekjøring ved å fastslå at det 

Road Captain Jan, Lady of Harley Officer Lene 
Janita og Assistant Director Ivarna. 

 

Harley-Davidson® All-in-One 

Folding Tool 

 

 

Harley-Davidson Flower Power 

Socks 

 

 

Harley-Davidson® Men's Master 
Distressed Slim Fit Leather Biker 

Jacket 

 

 

Harley-Davidson® Men's Master 
Distressed Slim Fit Leather Biker 

Jacket (back) 

 

Membership Officer Kirsti supporter her et 
medlem under Open House. 
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kun er gjennom kunnskap og øvelse at vi sammen vil kunne 
motivere hverandre til å utvikle holdninger 
og tiltak som gjør at utøvelsen av vår felles 

hobby vil oppleves både sikrere, mer 
komfortabel og hyggeligere. 

De første to timene ble viet førstehjelp ledet 
av Wenche og Anita som til daglig arbeider 
som akuttsykepleiere i ambulansetjenesten 

på Evenskjer. Undervisningen ble lagt opp 
som samtaler og diskusjoner med gode 

plansjer som grunnlag. Damene gjorde et 

meget godt inntrykk med sine kunnskaper, 
lettfattelige forklaringer og engasjement. 
Flere antydet sågar at dette muligens var et 

av de mest givende førstehjelpskursene man 
hadde deltatt på. 

Temaene kjøresikkerhet og kolonnekjøring ble elegant presentert 
av Head Road Captain Tony. Det var godt engasjement blant 
deltakerne slik at det vanket fruktbare diskusjoner, 

erfaringsutvekslinger og ettertenksomme synsvinkler. Etter fire 
timer konkluderte man kurset og var unison i oppfattelsen av 

viktigheten ved å gjennomføre temadager som dette. En stor takk 
overbringes Wenche og Anita for utmerket 
  

 
Vi hadde her avsluttet undervisningen og var dermed kvalifisert til både mat og drikke. 

førstehjelpsundervisning, Head Road Captain Tony for flott 

kursledelse, Assistant Director Ivarna for ryddig planlegging, 
Membership Officer Kirsti for fremskaffelsen av det høvelige 

lokalet og, ikke minst til alle medlemmene som deltok med flott 
engasjement. Lørdagskvelden ble viet videre moro og sprell i fin 
forening med lokale bikere og borgere av Harstad by.  

 
Årets førstehjelpskurs i Salten  
[av Editor Sven Ove] ble avholdt 25. 

april hos Thor Harry & Merethe 
Bjørnstad i «gammelpuben» i 

Valnesfjord. Det var disket opp med 
deilige vafler, og 
nykokt kaffe og vi 

koste oss med det 
før vi satte i gang 

kursingen. 

 

 

Undervisningen ble lagt opp som 

samtaler og diskusjoner med 

gode plansjer som grunnlag. 

 

 

Harley-Davidson® Pilot 2-in-1 

Helmet 

 

 

Harley-Davidson® Women's 

Performance Shirt with 

Coolcore® Technology 

 

 

Harley-Davidson® Women's 

Performance Shirt with 

Coolcore® Technology (back) 

Deltakerne på denne 
temasamlingen i Harstad er 
kvalifisert til Safe Riler Skills 
diplom, patch og pin dersom 

også praktisk "rustløser-
kjøring" gjennomføres denne 

sesongen. 

Alf Arne setter stor pris på 
deltakernes engasjement. 

Bente, Merchandise Offiser 
Merethe (med knepte 

hender) og Editor Sven Ove 
(hands up)  
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Oppmøte var dessverre ikke all verden, men så ble det desto bedre 
opplæring for oss som var der. Repetisjon for de fleste av oss, men 
dette kan ikke terpes nok på. Men for noen var dette første 

gjennomgang av HLR (Hjerte, 
Lunge, Redning) 

Som tidligere var det Alf Arne 
Leirvik som kurset oss i HLR, og 
dette er noe han er meget god på 

og har drevet profesjonelt med i 
mange år. Nytt av i år var at han 
hadde koblet dukkene opp på en 

app på Ipad’n, som igjen gjorde at 
han (og vi) kunne se nøyaktig hvor 

godt vi traff med innblås, 
kompresjoner, nøyaktig hvordan 

kompresjonene var, og om det var riktig tempo. Han var seriøst 

imponert over det høye nivået vi hadde. Tommel opp! 
Så fikk vi også prøve hjertestarter. Disse «nye» hjertestarterne er 

nesten idiotsikre, og forteller deg alt du skal gjøre, men krever 
allikevel en viss innsats. 
Vi i H.O.G. Arctic Chapter takker så mye for en lærerik kveld. 

OPEN HOUSE BALLANGEN, 27. APRIL [av Jeppe] April kan være 
lunefull, med snev av både sommer og vinter, men værmelder 
Isabella hadde jobbet på spreng for å kunne melde skikkelig 

baikervær til Open House-helga i Ballangen. Og hun lyktes til det 
fulle – sol fra skyfri himmel og flott temp. 

 

Det er strategisk viktig å spise 

riktig, som f.eks. egg. Man 

minsker kanskje da risikoen for å 

måtte ha behov for førstehjelp. 

Bildet viser en pakke med 18 egg 

fra frittgående Salten-høner. 

 

 

Dersom man har installert et slikt 

blandebatteri trenger man 

kanskje litt hjelp..? 

 

 

Denne utgaven av Harley-

Davidson er fremdeles på 

utviklingsstadiet og ble naturlig 

nok ikke presentert i Ballangen 

under Open House. 

 

 

Harley-Davidson® Thunder Tribe 

5/8 Helmet 

 

Også Terje, som kjører en rød Ultra Limited 
2018, mener at dette var en super repetisjon. 

Det var skarpt sollys og man kan se Assistant Director Ivarna myser kraftig (midt på bildet). 
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Fredag ble det derfor besluttet at «storteltet» ikke skulle settes 
opp, men kun mindre partytelt for å husere anretningen og  

grillen. Riggingen ble dermed en smal sak og var gjort unna i en 
fei. De nødvendige innkjøp ble også effektuert. 

Lørdag klokken ti åpnet dørene og det strømmet på med smilende 
Harley-bikere pluss en kortesje av nypolerte amcars. Bjørkåsveien 
ble dermed et mylder av flotte amerikanske kjøretøy på både to og 

fire hjul. Oppmøtet var imponerende og Dealer Reidar sa: «Æ trur 
det hêr må være all time high..» Harley-Davidson hadde bemannet 

 

  
Man har en mistanke om at Open House april 2019 kanskje hadde all time high deltakelse. 

 

opp for anledningen og salg og demo gikk på skinner.  
Det gikk unna i bevertninga – 300 hot dogs ble fortært og minst 

tre ganger så mange kaffekopper ble supet. 

Under hele dagen, uten avløsning, stod 
Elisabeth og Liv Iren for trakteringa og skal 
ha mucho cred for innsatsen. Respect! 

Ved tre-tiden begynte folk så smått å 
evakuere for enten å kunne nyte godværet 

utenfor hytta på campingen eller cruise 
hjemover. Nedrigging og bæring av utstyr 
tilbake i containeren var en smal sak og 

med godt humør gikk det unna i hui og 
hast. Den  

videre ettermiddagen ble tilbragt i solveggen med skrøner, 
humørfylte skildringer og en kald øl. Garbage mc leverte, 
tradisjonen tro, en kumulert aften på Gruva. 

Elisabet & Liv Iren 

 

H-D Goblet Wine Glass 

 

 

Harley-Davidson® Women's 

Vandre Leather Jacket 

 

 

Harley-Davidson® Women's Ain't 

No Darling Tee 

 

 

H-D Hard Hat 

 

Harley-Davidson® Men's Cordura 
Ripstop Slim Fit Jacket 

 

Harley-Davidson® Men's Cordura 
Ripstop Slim Fit Jacket (back) 

 

 

Ladies H-D Boots for bruk til 
både kalde og varme 

anledninger. 

 

 

Harley-Davidson vinglass med 
neoprenisolasjon dersom man er 

kald på småfingran. 

  

Det skarpe sollyset gjorde at Assistant Director Ivarna måtte myse (midt på bildet). 

Alle besøkende moijllkoste sæ i det fine været under Open House 



 side 11 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER JUNI 2019 

Takk til alle fra H.O.G. Arctic Chapter som tok ansvar og bidro 
med sjauing, servering og godt humør! 
 

 
Klargjøring for avgang.  De ønskes god tur av Tony. Fv: Per-Ole, 
Activities Officer Rune, Head Road Captain Tony og Editor Loffen. 

 
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, 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.  
 

Jeg hadde just gått om bord i flyet [av Jeppe] som skulle bringe 
meg sørover til Director-møtet og hadde sett fram til å kunne 

hygge meg med ei god bok på turen. Men om bord, viste det seg, 
var også den barmfagre nabokona med det ømme hjertet. Hun 
ønsket så veldig gjerne å ha meg til å sitte ved siden av seg ved 

nødutgangen. «Du e min ridder Lancelot og må sêtte i lamme mæ 
førr å trøste og roe mæ», hvisket hun, «å fly e som å kjøre di dær 
hællsikkens el-bilan – man får jo både rekkeviddeangst og panikk 
førr underkjølt rægn.» Hun ville vite hva mitt forehavende søraførr 
kunne være. Hennes oratoriske talent slapp virkelig løs da jeg 

skisserte hva og hvor. Hun anskueliggjorde tydelig, og på 
oppskjørtet nordnorsk manér, sin erfaring med 

det å betale den årlige internasjonale 
kontingenten i H.O.G. Hun gav meg en «hårføner» 
som inneholdt metaforer både om kjønnslivet og 

fortapelsens avgrunn. Jeg måtte ærlig innrømme 
at dette var en gjenganger på disse 

møteagendaene og, ved hjelp av kors på halsen og 
«read-my-lips-artikulering», lovte jeg å framføre hennes budskap, 
dog en tanke mere objektivt og nøkternt. Hun ble veldig overspent 

Gutta boyz som alltid leverer 
varene under dugnad. Safety Officer 

Frank og Road Captain Terje. 

 

Harley-Davidson armband 

 

 

Ved å la din «Grasrotandel» fra 
Norsk Tipping gå til HD-EIERES 
GRUPPE AVDELING NORD NOR, 
så støtter du altså H.O.G. Arctic 
Chapter uten at det går ut over 

din økonomi. 

 

 

Harley-Davidson Asymmetric Zip 

Sweater 

 

 

Harley-Davidso blow dryer 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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og så ute av likevekt under avgang og climb-out, at hun startet 
med å storm-sminke seg.  «Jeppe, vesst du jælpe mæ åverleve 
dettan så ska æ bli Life Member førr evi og aillti..», sa hun med 

ynkelig stemme mens hun gnidde leppene 
sammen. Jeg prøvde å roe henne og etter 

hvert få henne til å slappe av og endog nyte 
turen. Joda, da vi kom opp på level, 34 000 

feet, så hadde hun fått fargen tilbake i sitt 
vakre ansikt og sukket litt melodramatisk 

og ordnet hårsveisen. «Åh gurimalla korr 
førrfjamsa æ blir a det her, men æ veit jo at 
dæm vil jæm di dær som sett fræmme i 
styrhuset åsså», sa hun litt brydd, «men nu 
ska æ bestelle ei lita flaska Prosecco hos 
han pusher-Patrick». «Enn du da, koffer e du 
på reisefot?» spurte jeg. Hun fortalte at hun 

var drittlei helse-shots, gurkemeiesaft, 
sølibat og faans oldemor – hun hadde 
bestemt seg for å begynne å gå toppturer. 

Planen var ti toppturer før 1. juli. «En 
befrielse» sa hun, «æ har tadd den første 
allerede – det var opp trappan tell The Edges 
Skybar i Tromsø og 
der nøt æ en 
frøkteli go 
Daiquiri». «Æ har 
flere toppetasjes 
bara sørpå som æ 
ska bestige, men 
æ kommer ikke tell 
Bodø og Topp13 før 
21. juni. Tøtta Bar 
i Narvik ska æ 
klatre opp til 
dagen ætte.» Hun ville gjerne at jeg skulle 
annonsere dette slik at hun muligens 

kunne møte en eller flere très gentil 
messieurs fra Chapteret – «Det vil være «time 

well spent», førr å si det sånn. 
Og du kan jo be dæm om å 
sende mæ ei tekstmelding på 
905 18 906 vesst dæm e av 

deijnn sårttn som har «hjarte på rette staden».» 
 
Årets Safety-kurs i Salten [av Editor Sven Ove] 

ble avholdt 7. mai hos Thor Harry & Merethe 
Bjørnstad i «gammelpuben» i Valnesfjord. Som 
vanlig var disket opp med deilige vafler, og nykokt 

kaffe og Torill hadde med Tropisk Aroma. 
Leif Lindstrøm var kursholder med gode innspill av 
flere underveis. Oppmøte var bra, og vi var 15 

medlemmer tilstede totalt. Leif har holdt dette 
kurset for oss før, og det dreier seg i hovedsak om 

sikkerhet i forbindelse med generell kjøring og 

 

Harley-Davidson® Women's 

Swingarm Leather Biker Vest 

 

 

Harley-Davidson® Women's 

Swingarm Leather Biker Vest 

(back) 

 

 

H-D grillsett for de store 

anledninger 

 

 

Ole Smoky Harley Davidson 

Moonshine Charred Smoked 

Tennessee Whiskey 

"Jau, det ska ê sei 
dê, ê kaijnn godt 

fijnne på å reng ho", 
sier kanskje Leif 

Arne. 

Assistant Director 
Thor Harry og 
Merchandise Officer 
Merethe 
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Safety Officer Leif (kursholder) tegner og forteller på sedvanlig engasjert måte. 

kolonnekjøring. Det er veldig greit å få en oppfriskning på dette, 
enten man kjører mye eller lite. 
Når det gjelder første del ble viktige momenter som å ha god 

oversikt og marginene på 
sin side et hovedpoeng, i 
tillegg er det viktig å påse at 

sykkelen fungere etter 
vinterdvale, men også på 

daglig basis. Lys, dekk med 
mer, samt at man skal ha 
med refleks-vest. 

Kjørestilling, godt sikker-
hetsutstyr, fare momenter 

som dyr og grus/løv på 
veibanen ble også nevnt 
med mye mer. 

Ja, rett og slett mye god og fornuftig info. 
Selve dette med kolonnekjøringen ble gjennomgått til slutt med 
regler for signalgiving, Road Captain’s rolle både foran og bak, og 

gangen i dette ble gjennomgått. Knut-Bjarne, som er erfaren på 
dette, supplerte og mange andre kom med gode innspill og 

spørsmål. For å få fullt innblikk i dette må du faktisk bare delta 
på Safety-kurs, det 
anbefales!! 

De som gjennomfører: 
Førstehjelpskurs, Safety-

kurs, og treningen med 
instruktør på bane som 
her i Salten er på søndag 

12. mai kvalifiserer til 
«Safe Riders Skills» som er 
et merke man da kan få 

(forutsetter at man har 
godkjente kurs innad året). 

Thor-Harry delte også ut 
minibrosjyre om 

førstehjelp som vi kan ha med oss på lommen, og diplom til de 

som var på førstehjelpskurset. 
Vi i H.O.G. Arctic Chapter takker så mye for en lærerik kveld. 
Til slutt vil jeg bare si: HA ALLTID MARGINENE PÅ DIN SIDE! 

LoH Officers Toril og Rigmor koser seg med vafler og 
Tropisk Aroma-kake, mens Editor Sven Ove skriver 

artikkelen som skal inn i dette Newsletter. 

 

«….for å få fullt innblikk i dette 

må du faktisk bare delta på 

Safety-kurs, det anbefales!!» 

 

 

 

This DIPLOMA certifies that 

H.O.G. Arctic Chapter Member 

[NAME] has, 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. 
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Hålogalandsbrua (Holgolátrovvi) [sakset fra Wikipedia, NCC og 
Statens Vegvesen] er navnet på den nye hengebrua i Narvik 

(Áhkanjárga) kommune i Nordland. Brua krysser  

 

Rombaksfjorden 
og er en del av 
E6. Med en total 

lengde på 1,533 
kilometer (spenn 
på 1,145 km) er 

dette Norges 
nest lengste 

hengebru 
(Hardangerbrua 
har et hoved-

spenn på 1310 meter og total lengde på 1380 meter.). Pr 2018 er 
Hålogalandsbrua (Holgolátrovvi) Skandinavias fjerde lengste og 
Europas sjette lengste hengebru. Til dette prosjektet gikk det med 

blant annet utstøping av 36 000 m³ betong og legging av 6 250 
tonn armering. Hålogalandsbrua (Holgolátrovvi) ble offisielt åpnet 

9. desember 2018 av statsminister Erna Solberg. Strekningen 
Narvik-Bjerkvik langs E6 ble kortet inn med 18 kilometer og 
Narvik-Bjørnfjell (via E10) ble 4 km kortere. Brua består av 30 

seksjoner som hver har en lengde på 40 meter. Byggherren var 
den kinesiske entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group. 

Kostnadsberegninger av 2008 anslo prosjektet til 1 860 millioner 
kroner, inkludert tilknytningsveier og – tunneler. Totalkostnaden 
ble, i flg. Statens Vegvesen på 3,80 mrd. kr. Det avkreves 

bompenger for kryssing av Hålogalandsbrua (Holgolátrovvi), men 
MC passerer gratis. 

 

RETTELSE 

 

I forrige Newsletter (mars) kom 

redaktøren i skade for å skrive 

følgende billedtekst: «Paul 

Newman får nô lekkså sagt 

det….» men det skulle 

selvfølgelig være: «Steve 

McQueen får nô lekkså sagt 

det.» Takk til observant leser i 

Turistveien 52, 9020 Tromsø. 

 

 

 

Harley-Davidson Boot for 

Ladies 

 

 

H-D Woman's Element Leather 

Glove 
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National H.O.G. Rally, Gol 2019 [sakset fra NHR 2019  
«Nyhetsbrev»] Treffet rykker stadig nærmere og mange er allerede 

klare til å cruise til Hallingdal. Trefforganisasjonen melder at det 
meste er kommet på plass og man er klar til gjestebud på Pers 

Hotell. Musikkpakken er klar og det vil rigges to scener. Band 
lineup: torsdag: Dos Mosquitos, fredag: Boots Band og Circus dos 
Mosquitos og lørdag: Voulez Vous og Dolls ‘n Girls. Fredag og 

lørdag besørges den gode stemning av trubadur på dagtid.  
Når det gjelder Chapter bord til 

middagen, har man valgt gå bort fra 
dette med bakgrunn i at H.O.G. er en 
stor familie som treffes en gang i året, 

og for mange er dette muligheten til å 
pleie kontakten med medlemmer fra de 

øvrige Chapter, også ved middagen.  
På hotellet er det à la carte restaurant 
og middagsbuffé. Det vil også være 

grilling av småretter på dagtid. Buffé 
koster ordinær pris kr. 390.-, men 

 

Man kan forvente fine 

temperaturer i Hallingkast 

Territory  

 

 

 

H-D Men's Banks Sandal 

 

 

 

H-D Collapsible Black Frame 

Clear Lens Sunglasses 

Gøran, Activitie Officer Rune og Editor Sven Ove slapper av med forfriskninger under National H.O.G. 
Rally 2018, Stavanger. 

Head Road Captain Tony og Frode i 
godt driv under NHD 2016 i Svolvær 
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bestiller dere ved innsjekking under ankomst er prisen kr. 300.-.  
Det vil bli arrangert Rideouts (fellesturer) både fredag og lørdag 
under treffet på Gol. Påmelding og betaling skjer i resepsjonen på 

hotellet under treffet. Fristen for påmelding er kl. 09:00 den dagen 
turen arrangeres.  

Rideout fredag 28. juni. Tur til Langedrag naturpark.  
Oppmøte utenfor hotellet kl. 10:45, avreise kl. 11:00.  
Ankomst Langedrag, ca. kl. 12:15. Fram til kl. 13:00 kan benyttes 

til fri utforsking av parken. Kl. 13:00 vil det bli servert lunsj 
(rømmegrøt m/tilbehør). Kl. 14:00 vil det bli anledning til å se 
foring av ulvene og få et lite foredrag om dem. Avreise fra 

Langedrag kl. 15:00 – Tilbake på Gol ca. kl. 
16:15. Pris inkl. inngangsbillett og lunsj kr 

325,- pr person. Påmelding og 
betaling i resepsjonen på Pers 
innen kl. 09:00 den 28.6.2019.  

Rideout (fellestur) lørdag 29. juni. 
Tur til stølsfjellet i Vestre Slidre.  

Oppmøte utenfor hotellet kl. 10:45 – 
avreise kl. 11:00. Turen går over 
Golsfjellet og langs Strandefjorden før vi 

tar fatt på stigningene opp til Vaset i 
Vestre Slidre, Vi beregner å ankomme 
her ca. kl. 12:15. Kl. 12:30 vil det bli 

servert lunsj på Sekskanten kro på 
Vaset (Den lokale spesialiteten Majel m/flatbrød og tilbehør, som 

er en kjøttsuppe med mye godt i og ligner litt på sodd). Avreise fra 
Vaset kl. 14:00 – tilbake på Gol ca. kl. 15:15. 
Du kan nå bestille treff T-shirts på vår www.oslo.hog.no . Vi har 

kun et begrenset antall, modeller og størrelser for salg på treffet.  
Det er fremdeles noen få ledige plasser på Pers Hotell. For booking 

og øvrig informasjon henviser vi til hjemmesiden www.oslo.hog.no  

 
 

 
 

Søndag, 19. mai 
hadde Salten 
fellestur til 
Ørnes. Bildet er 
tatt ved Uredd-
monumentet. 
Fv.: Gøran, 
Tom, Anders, 
Activities 
Officer Rune, 
Road Captain 
Frank, Thor-Erik 
og Cathrin. 

 

 

H-D Ring with Diamonds. 

 

 

H-D Hjelmlås 

 

 

H-D Woman's Cooling Vest 

 

 

Harley-Davidson® Men's Oak 

Leaf Plaid Slim Fit Shirt 

 

 

 

http://www.oslo.hog.no/
http://www.oslo.hog.no/
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Angel Island Rally 2019 [av Jeppe] er pr dags 

dato fullbooket. Imidlertid vil det være 
muligheter for 3 – 4 etteranmeldte; «vi må jo få 
tell å plasér nån på sofaen eller i væschte faill 
lægge tre støkka i dåbbelsænga, ja, deijnn i 
mettn må schøllsagt ligg aijnnføttes», sier han 

Terje på telefonen. Ellers er det jo som kjent en 
campingplass for telt og bobiler i molorota (200 

m å gå), som har de fasilitetene som trengs. For 
mer info kontakt Activities Officers Elisabeth (976 

29 777) og Terje (911 011 43). 
 

 
Finnish Harley Weekend, 1. - 4. august, 2019 i Oulu (Uleåborg) 
er organisert av H.O.G. North Chapter Finland. Chapter’et ble 

grunnlagt i 2017, og det er 

det yngste Chapter i Finland. 
Arrangementet er lagt til og 

rundt Sokos Hotel Eden, 
Holstinsalmentie 29. Hotellet 
er et supert SPA-hotell og 

ligger tett inntil Nallikari 
Beach. Selv om 
arrangementet heter Finnish 

Harley Weekend, er det ikke 
bare begrenset til Harley-Davidson motorsykler - alle motorsykler 

og bikers er velkommen. 

 

 

Anders knyter fast løse 

mansjetter og gjør klar for 

avgang. 

 

 

Vær nu obs på at elgen (lat. Alces 

alces) veldig ofte kan komme 

plums på. Oksen kan veie opp til 

900 kg!! 

 

 

Ypperlig å ha tilgjengelig for en 

hurtigvask – av sykkelen altså. 

Rallyhotellet er Sokos Hotel Eden, Nallikari Beach 

Nina myser mot sola 
og koser seg med 
nysykkelen. 
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Fredag arrangeres Poker Run hvor du kan cruise på vakre veier i 
Oulu og se den beste delen av byen. The 
Poker Run tar et par timer og høyest 

rangerte hand vinner premien. Om 
kvelden vil vi feire vinneren på festen.  

Buffetmiddagen foregår lørdag kveld i 
restauranten Maisema på Sokos Hotel 
Eden. 

Hensikten med arrangementet er at 
bikere skal nyte hele helgen (og kanskje 
enda mere tid) i Oulu og nyte kraftig med 

motor-buldring, god musikk, god mat og 
tid sammen med nye og gamle biker-

venner. Vi gleder oss til å se dere alle i 

Oulu. To hjul for alltid! Info: 
info@harleyweekend.com #harleyweekend 

#northchapter 

Ombygging av 
Harley-Davidson 

Night Train 
1999 [av 
Activities Officer 
Rune] Det startet 
med et møte på 

Biltilsynet høsten 
2018, hvor jeg la 
fram planene for 

endring av 
sykkelen. 
Søknaden gikk ut 

på endring av 
hjul dimensjon til 

130x 70 x18 
foran og 240 x 40 
x18 bak. Det ble 

søkt om endring 
til en Fat Bubba-

gaffel med 3 
graders rake. 
Etter samtalen 

ble det gitt 
godkjenning for å 

Bensin-Geir, Christian, Activities 
Officer Terje og Isak (med ryggen 

til) diskuterer kjøreplaner for 2019. 

Rune sitt ombyggingsprosjekt «før og etter». 

 

En soleklar oppfordring! 

 

 

Yo, get off the phone and saddle 

up..!!! 

 

 

Men's Let's Ride Flat Brim Cap 

 

 

Men's Let's Ride Flat Brim Cap 

Backside 

 

 

mailto:info@harleyweekend.com


 side 19 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER JUNI 2019 

 
Det ble et imponerende sluttresultat av Rune's ombyggingsprosjekt. 

starte opp i h.h.t. til søknad. Så startet byggingen hvor det er kun 
rammen og motor/gir som er igjen av den originale sykkelen. 

Biltilsynet ble kontaktet i april i år og det kom to mann på kontroll 
i garasjen og sykkelen ble godkjent og alt av data er oppdatert i 
vognkort.   
 

 
"Nåh - ka du sei - sku'kje vi bærre ha tadd oss en litn en..?" Jau, ska vi'kje bærre jær det..?" :-) Kai og Kurt 

i Ballangen under Open House april 2019 diskuterer vanskelige tema. 

 «Rustløserkjøringene» [av Jeppe] som var 

planlagt på Gokartbanen i Valnesfjord 12. mai 
måtte avlyses på grunn av elendig værmelding. 
Activities Officer Rune melder at man ønsker å 

gjennomføre kjøringen, men må komme tilbake 
med ny dato. 
På Finnsnes gikk kjøringen av stabelen som 

planlagt til tross for at det var grått og trist. 
Head Road Captain Tony var den eneste fra 

H.O.G. Arctic Chapter som deltok. Han kunne 
melde via telefonen at over Bukkemyra så 

sludda det så ille at han nesten 

ikke så veien gjennom visiret. 
 

 

 

H-D Goblet Wine Glass 

 

 

Vest-kjetting dersom man legger 

på seg litt   

 

 

H-D Womens Flag Fashion Tee 

 

 

Pengebok 

Head Road Captain 
Tony er en "true 
Viking"!! 
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Et lystig firkløver ute på tur. Fv. LoH Officer Rigmor, Toril, Cathrin og Editor Rita. 

Styrets arbeid fram til midten av juni [av Jeppe] har, i tillegg til 
alminnelige styresaker, vært dominert av arbeidet med klargjøring 

og organisering av utleie av den nye HOG-bua i Ballangen (se 
artikkel lenger ned). Man har også initiert forberedelser til Årsmøte 
(dato og sted vil bekjentgjøres på et senere tidspunkt da avtale 

med hotellet er på plass). 
3 deltakere, Sven Ove Lofthus, Rune Nystad og Rita Langnes fra 

H.O.G. Arctic Chapter, er invitert til å delta på R.O.C. (Regional 
Officers Connection) i Brighton, 3. – 7. oktober.  

 
Nye medlemmer [av Membership 
Officer Kirsti] Siden forrige Newsletter 

(mars) har vi fått 5 nye medlemmer: 
Bård Hansen, Tom Karlsen, Sture 

Norum, Rune Thomassen og Dag 
Ramsvik. Velkommen! 

 

 

LoH Patch 

 

 

LoH Ring 

 

 

H-D Ring 
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Super Rally 2019, Himos, 
Finland [av Jeppe] Vi var 18 
medlemmer som deltok. Noen tok 

snarvegen med ferga over 
Bottenviken, men de fleste av oss 

møttes tirsdag ettermiddag/kveld 
på Tornio Camping for å kjøre 
sammen i kolonne de siste 530 

kilometerne ned til rallyet. 
Temperaturen steg jamt utover 

onsdagen etter hvert som vi 
marsjet sørover. Den steg til i 
underkant av 30 grader og holdt 

seg der under hele treffet. Det var 
ca. 8500 deltakere, og 

mesteparten campet i telt. Det ble 
derfor avgjørende for trivselen å 
finne skygge og å opprettholde 

væskebalansen. Planen for de 
fleste var å være i treffområdet til 
søndag for å bruke 1. og 2. 

pinsedag til retretten hjemover. 
Den dårlige værprognosen for 

Nord-Norge gjorde sitt til at de 
aller fleste startet hjemover 
allerede lørdag ettermiddag. Den 

siste delen av hjemturen ble kald 
og våt for de fleste. 

 

 

 

 

 

Info-skilt om din hastighet. 

 

 

Under Super Rally var det mest 

bikerfood. 

 

 

Det var flere som var øm i baken 

etter å ha kjørt langt og lenge. 

Både til og fra Super Rally hadde man regnfulle 
partier. Fv. Kurt, Safety Officer Frank, Director Jeppe 

og Harry (minst og fremst). 

Etter hvert steg temperaturen og man måtte til 
med noe lettelse i antrekk. Fv. Kjell-Ole, Road 

Captain Jan og Martin. 

Frode måtte på med sommerhanskene. 

Vi kom inn i vidunderlige værforhold jo lenger 
ned i Finland vi kom. Dette gjorde at smilene var 

limt fast i ansiktene. Fv. Maire, Kurt og Torild. 

Det var godt befolket i innsjekken til Super Rally 2019. 
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HOG-bua er på plass og operativ i flotte omgivelser 

H.O.G.-bua i Ballangen er nå tilgjengelig for overnatting [av 

Jeppe] Endelig kan det annonseres at overnattingsvogna er 
klargjort for overnatting i fm. 
service og andre ærender man 

måtte ha hos Harley-Davidson 
Nord-Norge. Vogna er strategisk 

plassert inntil verkstedveggen vis-
a-vis scenen og inneholder det 
mest nødvendige av utstyr til å ha 

det greit under overnattingene. 
Vogna har altså 2 soverom med 2 

køyer i hver. Vogna vil foreløpig 
ikke kobles til vann- og 
avløpssystemene, men dette løses 

ved at leietakerne kan benytte 
ansatt-kjøkkenet og toalettet der. 
Booking gjøres hos Harley-

Davidson Nord-Norge, gjerne i fm. 
timebestilling for service. 

Felles-mail til alle medlemmene 
med informasjon om reglement og 
priser er sendt ut av Assistant 

Director Thor Harry onsdag, 12. 
juni. Reglementet kan også leses 
på side 28. 

Det har vært utført en respektabel 
jobb både i forbindelse med 

plassering, oppjustering/innkjøp 
av utstyr og utarbeidelse av 
rutiner og reglement. Respekt til 

hver og en av dem det gjelder! 

 

 

 

 

H-D Stool Pneumatic 

 

 

H-D Key Fob Square B&S with 

Hook 

 

 

H-D Bar & Shield Compact Chair 

Kjøkken- og oppholdsrom i H.O.G.-bua. 

Nord-vestre soverom i H.O.G.-bua. 
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Harley-Davidson Nord-Norge [av Jeppe] «Når sola står rett over 
Ballangen», sa faren til meg i mine barndomsår, «da ê klokka fire 
og du må pelle dæ hjem tell middag». Og det 
stemmer; Ballangen ligger omtrent seksti grader 

vest om sør sett fra mitt barndomshjem i 
Bjerkvik. Men nå for tiden, i Ballangen altså, 

er det noen, og spesielt en, en arbeids-junkie 
som hverken bryr seg om ka klokka e eller 
om sola står flere tusen grader øst eller 

vest for alle himmelretninger. 
«Meddag klokka fire ha’kje æ ête sia 
han Niel Armstrong å han Buzz Aldrin 
fôr å vasa på måån sômmar’n 
niåsæksti», humrer han Reidar på over en 

kaffekopp. «…men det e jo mijnn eia feil – æ 
førrdrar’kje å utsætte nåkka tell i mårra. Sæll 
deijnn mijnnste mainnsjit må æ få på plass å 
laina opp før æ tar kveijll.  Æ får hauværsjk 
vesst æ’kje gjær det». Han er, som vanlig, i 
godt humør og ironiserer med seg selv. Han 
sjårre rett som det er i telefonen, ekspederer 

kunder, setter ut varer og retter på klær som 
henger litt skjevt på stativet, men klarer likevel å få deg til å føle at 

du «e kåmmen heim». 
Reidar innrømmer at det har vært mye å stå i med, men at det ser 
ut til «å løssne ættekvært» nå da crew’et er utvidet med noen nye 

navn. Overgangen mellom 
sesongene; vinter til sommer 

og vice versa er som alltid 
den travleste tiden i denne 
bransjen. Det er flott 

kundepågang, men samtidig 
lovpålagt ferie-avvikling og 

kurs. Timebestillingen for 
verkstedet er stadig vekk 
nokså tettpakket, men man 

forsøker så godt som mulig å 
smi det til om det skulle 

dukke opp noe. Sykkelsalget 
har til nå i år gått noen 
lunde etter skjema, mens 

deler og accessories har det 
gått mye av. Dersom du ringer og ikke kan bli besvart umiddelbart, 
så sender Reidar en sms med ordlyden: «Hei, ser at du ringer, er 
opptatt og kan ikke ta tlf. nå. Ringer opp når jeg blir ledig. Mvh. 
Reidar H-D N-N». Og du kan ta dæ yes på at han gjør det. Han sier 

 

 

 

 

 

 

«..det e mye å stå i med, men det 

ser ut tel å løssne ættekvært». 

 

 

 

 

 



 side 24 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER JUNI 2019 

at dersom du ikke har anledning til å stikke innom i Bjørkåsveien 
18, kan du sende en e-post til harley@arcticharley.no og denne vil 
besvares så snart som råd er. Dersom man ønsker å bestille 

service, så kan dette også gjøres elektronisk ved å trykke HER. 
Reidar og hans crew på Harley-Davidson Nord-Norge ønsker alle 

en god sommer. 

 

Vi nærmer oss midtsommer og sommersolverv 
(fredag, 21. juni, 17:54 CET), men vi alle vet at 
dette er kun i astronomisk forstand. For arktiske 

baikere initieres egentlig ikke sommeren skikkelig 
før vi har sett oss nødt til å gnu oss inn med 

myggolje og fått slukka sankthans-bålet med 
gammelsnyen. Selv om mange har rullet hundrevis 
av kilometer allerede, så er det nå komforten med 

de gode temperaturene skal annammes. Det er nå 
vi kan klippe av oss den ene stillongsen og kanskje levere fra oss 

håsselæstan tell stopping. 
Alle har gjort sine forberedelser og satt sin sesongkomposisjon. 
Man har under våren i de sosiale mediene sett utallige impuls-

bilder av Harley’en og hysterisk tekst som beskriver den naive og 
ekte gleden av endelig å komme i 
salen igjen. Av forskjellige 

årsaker ble min sesongstart 
noe forsinket, men jeg har 

løfterike kjøreplaner og vil 
utvilsomt få oppleve 
forjettede øyeblikk og 

vakre kilometer. 
Noen har eksersert sine 

trafikkunnskaper 
gjennom å delta på både 
praktiske og teoretiske 

øvelser mens de fleste 
har repetert og fornyet sin forståelse og kompetanse på egen hånd. 
At man erkjenner at dette er en utendørsidrett med betydelige 

krefter involvert og at det kan dukke opp utfordringer der man 

 

  

Bille, LoH Officer Rigmor og Merchandise Officer Merethe 
under vielsen av Elisabeth og Terje i Oppeid kirke 2014 

Editor Sven Ove venter på tur utenfor dassen på Uredd-plassen. 

 

 

 

 

Dette er en utendørsidrett. 

 

 

 

mailto:harley@arcticharley.no
https://hd-nordnorge.no/book-service
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kanskje minst forventer det, gjør at man må se seg nødt til tenke 
modne tanker og ta veloverveide og årvåkne avgjørelser. 

Det første store 

event’et i den videre 
2019-oppsetningen er 

National H.O.G. Rally 
på Gol. Man forutser 
at om lag 1000 

forventningsfulle 
opplevelses-
abonnenter vil buldre 

inn, børste støv av 
okselæret, gjøre noen 

støle, men dog 
ambisiøse, 
hallingkast og 

muligens også leske strupen med litt mjød for tørsten. Flere fra 
Arctic Chapter har, med stor hengivenhet, bebudet sin deltakelse 

med i laget. 
Den neste viktige sammenkomst er Chapter-turen til 
Engeløya i månedsskiftet august/september. Her 

skal man atter la seg bedåre av Steigens 
betagende natur i samkvem med fellow 
bikers. Ekstrovertianerne Elisabeth og 

Terje har allerede lagt til rette for at også 
denne helgen skal føles som å stjele 

dager fra himmelen. 
Å kjøre Harley-Davidson motorsykkel 
i det nord-norske sommerlyset, enten 

alene eller i kompani med gode 
frender, er som manna å regne for 

både hjernen, kroppen og sjelen. 
Man må sporenstreks skaffe seg 
prokura på å få oppleve øyeblikkene og momentene og være 

årvåken nok til å klore til seg mulighet til å erfare måijllkos..!! På 
vegne av Styret vil jeg ønske god sommer til alle! Ride safe and 

have fun. 
Jeppe 
Director 

 

 

NAVN: Arne Sekse. 
ALDER: 62 år. 

BOSTED: Storslett i Nord-Troms. 
VERV I H.O.G.: Vanlig medlem. 
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL KJØRER 

DU? 1600 FXDL Dyna Low Rider. 
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 

  

 

 

 

 

Man må sporenstreks skaffe seg 

prokura på å få oppleve 

øyeblikkene og momentene og 

være årvåken nok til å klore til 

seg mulighet til å erfare 

«måillkos»!! 

 

 

«..pass på å ha luft i dækkan og 

olja i motor’n..» 

På snarvisitt hos Edel og Kurt. Fv. Jeppe, Kurt, Edel, Knut-Bjarne og 
Siv. Mona tok bildet. 

Secretary Per Jonny ute på en av sine første 
turer denne sesongen. 
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«DRØMMESYKKELEN»? FLHTK Electra Glide. 
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Synes H.O.G. gjør en flott 
jobb med møter og stevner og formidling av turer. Har dessverre 

ikke fått vært på noen av treffene dere har arrangert, men det 
kommer nok. Stå på videre! 

HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Har mange flotte 
minner på sykkel. Jeg har bodd i Florida i nesten 2 år og det ble 
mange flotte turer der. Jeg elsker å kjøre i Østerrike. 

HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU FOR SESONGEN 
2019? Hele juli skal min samboer og jeg sammen med ett 
vennepar kjøre rundt i Østerrike og Italia. 

 
NAVN: Sveis Ovesen 

ALDER: 31 
BOSTED: Vadsø 
VERV I H.O.G.: Fersk medlem 

HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL 
KJØRER DU? 2015 Iron 883 

HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 
«DRØMMESYKKELEN»? Low Rider S 
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Det får 

tiden vise:) 
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Første «langtur» 
på Harley, tur-retur Vadsø - Tromsø på sensommeren i fjor. Sol, 

regn, varmt og kaldt, men jævli bra! 
HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU FOR SESONGEN 

2019? Blir nok ikke noen å skrive hjem om, ho e ikke så 
interessert:) Men blir nok noen turer lokalt, som f.eks. til 
Hamningberg, ellers ska æ rulle mæ en tur til Harstad. 

 
NAVN: Edel Annie Fredheim 

ALDER: 65 år 
BOSTED: Medby, 8484 Risøyhamn 
VERV I H.O.G.: Vanlig medlem 

HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL 
KJØRER DU? Min manns Street Glide CVO 
2015 mod. Regner meg som en god mc-kjører 

fra passasjersalen. 
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM 

«DRØMMESYKKELEN»? Drømmesykkelen var 
Kurt sin Road King; flott å se på og god å sitte på.:) 
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Felleskapet med så mange 

flotte folk, gode venner og flotte turopplevelser sammen med 
«H.O.G.-familien». 

HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Etter så mange år 
i HOG er det vanskelig å velge ,men vi hadde en fantastisk tur til 
Skottland for noen år siden. Flott natur, fine mc-veier og masse 

hyggelige folk med og uten mc. 
HVILKE BIKER-TURER PLANLEGGER DU FOR SESONGEN 
2019? Blir nok endel turer her i Vesterålen og Lofoten og kanskje 

ny tur til Finnmark Så får jeg se hva som frister av min  kjæres 
planer for denne sesongen. 

 

   

 

 

 

Saua e livsfarlige skapninga som 

jåsse i trafikken 

 

 

H-D MUG Bar and Shield 

medallion ceramic 

 

 

H-D Shot Glasses 
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Harley-Davidson Men's Capstone Sun Shield H24 Modular 
Helmet. 
Harley-Davidson 

har konstruert 
denne hjelmen, 

Capstone Sun 
Shield Modular, 
med fokus på 

viktige komfort-
egenskaper. Den 
har forbedret 

ventilasjon for å 
holde det svalt inni 

og en vaskbar liner  
(fôr) som holder 

fuktighet unna og 
bekjemper 
bakterier. Denne 

modulære 
motorsykkelhjelme
n er Boom! Audio 

20S Bluetooth-
kompatibel og 

inkluderer også en refleksdempende solskjerm. Solskjermen kan 
trekkes opp dersom man ønsker det. 
 

 
En dedikert Salten-gjeng tidlig på sesongen. 

 

 

 

 

Work-Wear Inspired Goat Skin 

Gloves 

 

 

H-D Eagle Head Beltespenne 

 

 

Harley-Davidson® Chair Black 

B&S Compact 

 

 

Kai og Kurt evaluerer Ferhagen sin 2018-modell under 
Open House april 2019 

Underveis mot Super Rally 2019. Road Captain 
Frank henger litt bak kolonnen mens han 

strever med hanskene. 
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Reglement for HOG-bua i Ballangen 

 
Dette tilbudet er etablert for enklere tilgang for besøk (handel/service mv) hos vår 

Sponsoring Dealer Harley-Davidson Nord Norge for våre medlemmer og andre i vårt følge 

som trenger overnatting i forbindelse med opphold relatert til dette.  

 

1. Kun medlemmer av H.O.G. Arctic Chapter og andre i følge/selskap til disse har rett til å 

benytte overnattingsvognen. Booking kan kun gjøres av medlemmer og disse er også 

ansvarlig for oppholdet. 

Andre i følge med medlemmer kan også forhånds-bookes, men det er forbehold om at 

medlemmer er prioritert plass og kan dermed booke inntil 24 timer før overnatting og få 

plassen. 

2. Vogna har to soverom med 2 sengeplasser hver. Leier booker ett eller to rom. Pris avhenger 

av antall og medlemskap (se pkt. 6) 

3. Det er ikke tillatt med overnatting under Open House eller avholdelse av H.O.G. Rally i 

Ballangen. 

4. Prioriteringsliste for overnatting – «først til mølla-prinsippet». 

5. Bookingsystem – Booking gjøres via Harley-Davidson Nord-Norge i fb. med bestilling av 

service etc. 

6. Pris-system – kr 250 pr natt pr person i 2-sengs rom (kr. 350 pr. natt pr person for ikke-

medlemmer). Kr 500 pr rom (alene-rom).   (kr. 700 pr. natt for ikke-medlemmer i alene-

rom) 

7. Betalingsform – Betaling gjøres via Vipps (nummer 567793, eller ved å skrive H.O.G. 

Arctic Chapter eller man kan bruke QR-kode) – Dersom man ikke har Vipps kan man betale 

til kontonummer 1503 44 60377.  Husk da å merke hva og hvem betalingen gjelder. 

8. Det ligger nøkkel i overnattingsbrakka slik at man kommer seg inn på kjøkkenet og toalettet 

til butikken.  Avløp på kjøkken, dusj og toalettet i HOG-brakka er ikke koblet til og 

skal ikke benyttes. 

9. Renhold – Brukerne må rydde, vaske og tømme søppel.  Neste person som leier vil være 

den som i praksis kontrollerer og melder fra ved avvik. 

10. Sengetøy – Alle må selv legge på rent sengetøy.  Etter bruk tas sengetøyet av og legges i 

egen sekk for brukt sengetøy inne på badet. Av administrative hensyn er sengetøy inkludert 

i prisen og det er ingen refusjon på pris dersom det ikke blir benyttet. 

11. RØYKING I BRAKKA ER IKKE TILLATT! 

12. Reaksjonsform ved mislighold – Mislighold medfører utestenging.  

  


