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H.O.G. Arctic Chapter

ÅRSMØTE
2. NOVEMBER, 2019
Ballangen Camping (se side 14)

Heia og vel overstått og hele pakka



Dette Newsletter som du nå leser [av Jeppe] er det 45. i rekken.
Det aller første H.O.G. Arctic Chapter Newsletter ble produsert og
utsendt i april 2008 av daværende Secretary/Editor Knut-Bjarne.
I Vedtekter for H.O.G. Arctic Chapter, Artikkel 4. pkt. a. står det
at Arctic Chapter's formål bl.a. er: «å skape en plattform for å
fremme aktiviteter, styrke kommunikasjonen og fremme utveksling
av informasjon mellom eiere av Harley-Davidson motorsykler».
Dette gjøres på flere forskjellige måter, men Newsletter, websidene og Facebook er viktige bærebjelker i nettopp dette arbeidet.
Arctic Chapter er situert i et veldig
langstrakt geografisk område som gjør
at f.eks. vårt Newsletter har en
viktigere rolle her enn i de fleste
andre chapters. For oss er
det vanskelig å impulsivt
kunne samles og utveksle
info og planer unntatt på
årsmøtene. Selv da er det
sjelden
mer enn én tredjedel
2020 Harley-Davidson Low Rider
av medlemmene som har anledning til å kunne delta. Newsletter
er dermed nesten å betrakte som en navlestreng mellom
medlemmene og Styret. Newsletter har utviklet seg fra å være
relativt troskyldig i volum og
innhold til å bli en publikasjon på
om mellom 20 og 30 sider med
artikler i mange former og
aspekter. Innholdet har en sjablong
som gir anledning til å kunne
veksle og skifte mellom skjemt og
alvor og gir forhåpentlig leserne
anledning til både ettertenksomhet,
forlystelse, oppmuntring og
muligens noe kunnskapservervelse.
Målet er å skape en lettlest
publikasjon hvor man skal kunne
både flire og klø seg i hodet.
Billedbruken har vist seg å ha en
vital rolle i leseropplevelsen og
hvert nummer inneholder som
regel over hundre bilder medregnet
stort og smått. Newsletter er en
svært viktig komponent i «limet» i
Bille B, Sven Ole og Tove nyter etterchapter’et. Newsletter’et gir
middagssola under Angel Island Rally 2019
antakelig oss alle anledning å
erverve en bredere følelse av tilhørighet.

side 2

NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER SEPTEMBER 2019

Innhold:
s 1:

s 2-3:
s 3:
s 4-5:
s 6-8:
s 8-9:
s 9-11:
s 11-12:
s 12-13:

s 13:
s.14:
s 15:

s 16-17:
s 17-19:
s 19-21:
s 21-22:

Forsidebildet er tatt
under starten av Ride
Out under Angel Rally
2019. Fotograf Tove
Krogh.
Dette Newsletter som
du nå leser…
KLICKS 2019
Angel Island Rally 2019
Harley Owners Group
H.O.T./R.O.C. 2019
KICKING NEWS
Open House, 21. sept.
Øyhopping i Sverige
Styrets arbeid siden
forrige Newsletter i
juni
Nye medlemmer
H.O.G. Arctic Chapter
Årsmøte 2019
Høstens siste eventyr
på NAF banen i
Valnesfjord
Harley-Davidson NordNorge
Director’s Corner
3 på kornet
Harley-Davidson
Nord-Norge
Produktpresentasjon

Vintage Rebel Filigreen Small Ring

Å utforme og produsere Newsletter har i disse årene vært å
betrakte som en noe ensom oppgave for Editor. Dette er langt fra

Alle deltakerne under Angel Island Rally 2019 samlet på kaia i Nordfold.

en ideell strategi. Til tross for den tilfredsstillende følelsen av å
kunne skape og utforme publikasjonen, så har det vært, for å si
det noe usentimentalt, tidkrevende. Tiden føles derfor moden til å
initiere en ny måte å lage Newsletter på. Man bør se for seg en
arbeidsgruppe på minimum fire personer som samler seg om å
skrive artikler, bearbeide bilder og sette dette sammen til en
anvendelig komposisjon. Man bør kanskje starte arbeidet med å
evaluere både nåværende form, innhold og volum. Målsettingen
må være å fordele arbeidsoppgavene og dermed lettere være i
stand til opprettholde entusiasme og innsatsvilje.
Dermed vil også kvaliteten øke.
I H.O.G. Arctic Chapter er det svært mange
medlemmer med uovertrufne evner og
egenskaper. De som velger å delta i dette
arbeidet for Arctic Chapter vil bli overrasket
over tilfredstillelsen og det å kunne kjenne
på den gode følelsen det gir ved å være
med på å bidra. DU oppfordres herved
til å ta kontakt med undertegnede evt.
valgkomitéen (Knut-Bjarne Klaussen,
Frank Kanebog eller Frank Sundklakk)
og tilkjennegi din interesse for å være med
på utarbeidelsen av Newsletter.
KLICKS 2019 [av Jeppe] H.O.G. Arctic Chapters verdensberømte kilometerkonkurranse, KLICKS,
konkluderes 10. oktober og alle anmodes om å
melde inn oppnådd distanse for sesongen 2019 til
Secretary Per Jonny på e-post per.sjostrand@nogva.no
evt. via sms/mms på tlf. 909 16 483. Husk å legge ved
bilde av odometeret pluss avsender. All distanse som
oppnås etter 10. okt. godskrives konkurransen for 2020.
Vinnerne vil, på tradisjonelt vis, dekoreres under
Årsmøtemiddagen.

H-D JACKET-GMIC, TORQUE,

Nice view, heh..?!

Head Road Captain Tony
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H-D hat

Angel Island Rally 2019
[av Jeppe] ble atter et
vellykket arrangement.
Activities Officers Elisabeth
og Terje hadde også denne
gang organisert alt med
planfasthet og god
metodikk. Allerede ved
ankomst ble vi møtt av
disse to gledes-sprederne og
alle de 43 deltakerne ble
nøyaktig anvist inn i de
rette hyttene. Været var
flott og stemningen likeså.
Lørdag kl. 12 var det tid for

H-D hook

Fredag ettermiddag gikk med til avslapping og kos på
brygga utenfor hyttene.

Angel Island Rally Ride Out
ankommer Norfold sulten og
våt. Willy fremst med Andrè
like bak.

No good for rainy weather…

H-D klærlighetsgave
Gunnar sjekker yr.no
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Man kan jo lure på hva som diskuteres her :-D
F.v. Treasurer Karl Ove, Road Captain Jan og Frode.
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Fett med mye gummi..

Kirkleyce Women's Boot

Alle våre vakre og glade damer lot seg avfotografere på kaia etter å ha spist bacalao.

Terje ble søkkblaut
iført dongeri og
chaps.
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Ride Out til Nordfold; en tur på ca. 45 km hver
vei. Himmelen var grå og det regna lett allerede i
det vi tok laus (se forsidebildet), men fra krysset
på Skjelvareid og nedover langstrekket langs
Saursfjord-myran, så ga han på itta hællsikken;
det bøtta ned på
tropisk manèr. Det tromma sånn i hjelmen at
susinga fra tinnitus’en ble overdøvet for noen
minutter. Det ga seg da vi ankom kafeen til
båtforeninga i Nordfold. Der ble vi hjertelig
mottatt av lokalbefolkninga og invitert inn på
nylaget bacalao og varme focaccia-brød. Det
smakte aldeles fortreffelig. Etter at de fleste
hadde forsynt seg kraftig, så ble vi profesjonelt
briefet om utvikling, forskning og vyer gjort av
Folla Alger AS. Veldig lærerikt. Tilbaketuren gikk
i flott kjørevær. Lørdagskvelden ble rolig da
nyheten om den fatale helikopterulykken i Alta
kom oss for øre. Søndag returnerte alle hjemover
i et nydelig høstvær. Takk til Elisabeth, Terje og
alle deltakerne for en hyggelig helg.
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13. sept. hadde Lokalavisa
NordSalten laget en flott og
velskrevet artikkel om H.O.G.
Arctic Chapters ankomst til
Nordfold.

Harley Owners Group H.O.T./R.O.C. 2019 [av Jeppe] H.O.G.
Arctic Chapter Styre har besluttet at 3 representanter også i år
skal tilbys deltakelse på Harley Owners Group Officer Training
(H.O.T.) i Brighton fra vår klubb. Disse er Editor Sven Ove
Lofthus, Editor Rita Langnes og Merchandise Officer Merethe
Bjørnstad. Alle er positive og har takke ja. Arrangementet går av
stabelen 17. – 19. oktober.

Editor Sven Ove

Editor Rita

Merchandise Officer Merethe

Her kan du lese om hvordan det hele er lagt opp:
Harley Owners Group Officer Training (H.O.T.) is back again this
year, with a Regional Officer Connection (R.O.C.) focus. So - it’s
going to R.O.C.(k)!
All participants are invited to take part
in this leadership convention and take
advantage of the unique opportunity to
engage with fellow Chapter Officers,
exchange tips and tricks and celebrate
collectively at the closing party. In
addition, Regional H.O.G.® Managers and
National Chapter Officers will be there to
support and advise you.
In 2019, the program has again been updated! All
workshops are designed to enable Officers in similar roles from
various Chapters and countries to share their best practices and
experiences, get to know one another and build relationships to
continue into the future.
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Vibramsåle og høye skaft gir god
støtte på kickstarten…

Nice ring for your finger.

Little Winged Post Earrings

COUPLE´S BAND RING MEN

NEW for 2019 are facilitated discussion groups. There will be one
each morning and each afternoon on each day, Friday and
Saturday. In these, Officers will have the opportunity to discuss
topics that are most relevant to them. Upon registration Officers
that select to participate in a facilitated discussion will be asked
to put forward what they would like to discuss. Facilitated by
H.O.G. Managers, Chapter Officers will have the opportunity to

Wall Clock with Genuine HarleyDavidson® Graphics shows time
ten past ten.

Glade Salten-riders. Fv. Editor Jørund, Tommy, Frode og Anders.

get first-hand guidance and support from the H.O.G. management
team.
Following registration, officers will be asked to select from the
following available workshops:
•
Bootcamp - an overview
of the basics for potential and
very new Officers (full day,
Friday only)
•
Chapter Operations &
Management - the follow-on
from Bootcamp, more detail for
Officers in role (full day,
Saturday only)
•
eCommunications - for
those wanting to know more
about managing a Chapter
La Dolce Vita på Kjerringøy. Fv. Kai, Laila, Kurt og
website and social media
Edel Annie.
content and how to choose the
most appropriate communication channels (1/2 day)
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Bar and Shield Wine Glass

Starwood Full-Finger Leather
Gloves Woman

•
Rallies - all things to consider when planning a large, annual
event (full day)
•
Ladies of Harley - not for Ladies only! An opportunity to
learn more about LOH and how this role can fit and benefit your
Chapter (1/2 day)
•
Dealer/Chapter relationship building - an
interactive session for H.O.G.® Dealer Reps and
Chapter Officers and an opportunity to gain an
appreciation for these roles and how they interact
(1/2 day)
•
Chapter Events & Activities - a look at what
keeps members interested and engaged, on and off
their motorcycle (1/2 day)
•
Chapter Communications - for those looking
to become better and more effective in
communicating and better understand the value of
good Chapter Communications (1/2 day)
•
Ride Planning - where to start and what to
consider. Insights for those who may be
interested in taking on the role
of Road Captain (1/2
Membership Officer Kirsti deltok på
day).
H.O.T. i 2018.

«Gastromat-krisen» er snart over [av Jeppe]. NRK melder at
Gastromat-krydderet som har vært savnet over store deler av
landet nå snart er tilbake. «Det er veldig
deilig å være i gang igjen etter å ha vært
borte så lenge», sier daglig leder Tove
Nilssen i familiebedriften Gastromat AS i
Sande.
Hele landet gleder seg over dette. Også
den barmfagre nabokona med det ømme
hjertet var i et sånt beveget humør etter å
ha fått med seg nyheten, at hun gav meg
en to-minutters, tårevåt klem da vi møttes
ved postkassen for å hente morgenavisen.
«Æ har vært så nefførr de her månan at æ
få’kke sakt det. Æ bruke Gastromat tell
Gastromat har vært produsert
alt. Æ har tellåme en boks ståanes på
siden 1966 og er en
bærebjelke i de norske
nattbordet!!» Hun forklarte at Gastromat er,
mattradisjonene.
til en viss grad, helsekost og at TV2s
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Fin skipssekk å ha på baksetet.

Thor Erik går av Road King’en i
Nordfold.

«Matkontrollen» gjorde en
undersøkelse av alle disse
krydderblandingene, og
det viste seg at Gastromat
bare inneholder litt over
halvparten salt – 57
prosent. Alternativet
Natvigs krydderblanding
(«alt i ett dryss») er 89
prosent salt. «..og du
Jeppe, som e en
høyprofilert polkadanser
med sans for de store
Dette bildet, som er tatt i vindusposten på spiserommet til
gastronomiske
Harley-Davidson Nord-Norge, viser med all tydelighet at
opplevelser, du e herved
Gastromat er en av de ingrediensene som må være
invitert over tell mæ i kveld
tilgjengelig når behovet er der.
på Full Throttle Gastromat
Evening – æ veit jo at ho Mona sett stranda på Tenerife
førrdi Thomas Cook gikk ad undas og du e aleina og træng
omsorg.»

Gastromat og to egg er en
knaillhard og uslåelig morgenkombinasjon 

Utenfor Stadshotellet Luleå. Fv. Laila, Head Road Captain Tony, Leo, Geir (gjemt bak Leo), LoH Officer Liv
Iren, Mona og Mona.

«Jau, dæ ska ê sei dê, deijnn der
Gastromatn, deijnn veschke» 

OPEN HOUSE [av Jeppe] lørdag, 21. september, 2019 ga oss en
liten påminnelse om at høsten antakelig er i anmarsj – under
dagen vekslet det mellom deilig, varmende solskinn og heftige
sklettbyger med tilhørende vindrosser.
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Assistant Director Ivarna og
Fredag ble vi tilgodesett med
Membership Officer Kirsti
flott og avbalansert vær for
poserte gjerne innendørs for
utendørs affærer. En dedikert
fotografen.
gjeng bar, monterte og heiste
opp teltkonstruksjonen uten nevneverdig
anstrengelser. Reidar spanderte pizza og
Clausthaler før «torget» i Bjørkåsvn. 18 ble
behørig pyntet med banners og vimpler. Kvelden
gikk med til sosial sammenkomst på campingen.
Lørdag kl. 9 var Elisabeth og Terje i full sving med
serverings-forberedelsene i teltet. Det ble kokt
kaffe, varmet pølser og dandert. Resten av H.O.G.gjengen ankom tre kvarter senere. Denne gang
ble det organisert slik at to medlemmer stod én
en-timesvakt i pølseserveringa mellom 10 – 16. Dette
fungerte utmerket og praten og latteren satt løst der rundt
pølsegryta.
Oppmøtet av bikere og kunder under Open House var lavere enn
det vanligvis er og
at været som yr.no
hadde klart å
produsere nok var
utfordrende for de
fleste. Reidar
arrangerte auksjon
av utvalgte varer i
butikken. De som
evt. hadde kjøpt
tilsvarende vare
tidligere på dagen
som ble auksjonert
Syklene beundres av to kunder sammen med HRC Tony (nr. 3), selger ut ville da få penger
Jan (4 f.v.) og Andrè (5 f.v.).
tilbake dersom
varen gikk for en
lavere pris enn det
de hadde gitt for
den. Publikum satte
stor pris på
tildragelsen.
Kl. 16 ble det satt
punktum og all
dekorasjon og pynt
ble plukket ned og
fraktet til Terrassen
Restaurant for
Gamle baikere møtes i regnværet. Fv. Kurt, Frode, Jan, Andrè og
Assistant Director Thor Harry.
pynting der før
Bikerfesten. Teltet ble stående til søndag.
Bikerfesten ble godt besøkt forholdene tatt i betraktning. Happy
Hour fra 20 – 21 var tydelig oppfattet da over halvparten av de
påmeldte deltakerne tok del. Det ble trukket vinnere blant
deltakerne på Happy Hour som alle fikk flotte premier gitt av
Ballangen Camping, Terrassen Restaurant og Harley-Davidson
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Reidar spanderte Clausthaler,
HÆH..?!!

Stabburets Leverpostei er rik på
jern og mye annet rart.

Frode nyter en kopp kaffe i det
kjølige været.

Harstadbandet «Told You» fikk skankan til å svinge når de dro på.

Nord-Norge. Harstad-bandet «Told You» vartet opp med veldig bra
Musikk. Flere lot seg engasjere ut på gulvet. Det ble spilt musikk
med både rolig og også noen mer spastiske rytmer. Under festen
gikk loddsalget over all forventning og trekningen fengslet alle.
Mange holdt det gående til ut i de små timer.
Søndag ble festlokalet ryddet ved elleve-tiden og teltet demontert
en time senere. Narvikgjengen tok teltdukene til byen for å tørke
dem skikkelig før de lagres i containeren for vinteren. Bikerfesten
gikk med et akseptabelt overskudd.
Øyhopping i Sverige [av Membership Officer Kirsti]. I år fikk jeg
meg en flott tur sammen med en Honda Crosstourer 1200, to BMW
R1200 og en Honda Gold Wing. Det ble ikke
mer enn 2700 km, og det skyldes nok at det
var tatt litt hensyn til min Sportster 883
Custom.
Planen var å se mest mulig
av Øland, Gotland og
Åland. Det kan tenkes
at jeg besøker Gotland
på nytt, Visby er en
sjarmerende by
med mye
historie. Og
et sted
med

Øyhopper Kirsti

Kruttårnet i Visby og deler av ringmuren har bidratt til at Visby står
på UNESCOs verdensarvliste.

Head Road Captain Tony og Lady
of Harley Officer Liv Iren er alltid
å regne med.

H-D 3/4-Helmet The Shovel

botanisk hage og gamle bygninger i stein blir aldri feil.
Billetter til fergene og overnatting ble bestilt i god tid, de store
båtene til og fra Gotland og Åland kan bli full så det var greit å ha
fast avgang å forholde seg til. De mindre fergene på øyene gikk ofte
og kostet ikke noe.
Det ble en del fotostop på steder som var verdt å ta litt mer i
øyensyn. Det var særlig mange steinkirker på Øland og Gotland.
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Nøkkelring

Det ble bygget kirker for å vise rikdom før i tiden. Og andre bygget
murer. Visby har særlig mye av den gamle borgmuren stående
ennå.
Vi kjørte til mange veis ender på turen, noen var mer malerisk enn
andre. Her fra Visby, man kan få rene
sydenstemningen her om været slår til.
Det var mye sykkelhistorie hos en
privatmann i Kneipbyn på Gotland, og
noe traktor og bilhistorie også. Litt for
enhver å se på den største svenske øya!
Live to ride
Ride to live

Kirsti sin Sportster 883 på vegen mot Stora Muren på södra Öland. Muren strekker seg øst-vest på tvers av
øya. Oppført i 1653.

Styrets arbeid siden forrige Newsletter i juni [av Jeppe].
Som sedvane innvilget Styret seg en sommerpause i
møtevirksomheten – juni og juli var derfor møtefri. Imidlertid
dukket det innimellom opp
tema i denne perioden som
behøvde en relativ rask
avklaring, men uten at
man måtte møtes på Skype
for å diskutere. Til dette
har kommunikasjonsAPP’en Messenger vært et
uovertruffent verktøy.
Styret har hatt 2 møter (13.
aug. og 3. sept.) siden siste
Newsletter. I tillegg til
vanlige administrative tema
som aktivitets-rapporter,
medlems-status og
økonomi, så har man
behandlet bl.a. forespørsel
fra Consumer Experience
Manager Nordic, Bjørn
Styret innvilget seg en sommerpause i møtevirksomheten. «Majoren» Solberg, om det
Her slapper Head Road Captain Tony av på asfalten på
kunne la seg gjøre at
Dombås.
H.O.G. Arctic Chapter så
seg i stand til å påta seg å planlegge og gjennomføre arrangementet
National H.O.G. Rally 2021 i Svolvær. Etter en grundig diskusjon
stemte Styret dette unisont ned da man var enige om at tiden var
for knapp til å kunne forberede dette på en god og rasjonell måte
uten å brenne for mye krutt og ressurser. Videre har status og drift
av den nye H.O.G.-bua vært tema. Likeledes vedlikehold og
oljesmøring av scene, danseplatt og benker i Ballangen,
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2018 Road Glide 117 CVO
Jeppe sin.

H-D Shirt Laced Scoop Back

H-D Ceramic Mug Skull

Nå er sesongen straks over og vi
må ta igjen etterslepet i
heimhuset..
Under Finnish Harley Weekend i Oulu ble det også tid til litt avkobling. Fv. Rudolf, Jan, Frode, Frank, Jeppe
og Marianne.

planlegging av anskaffelse av manglende Chapter-effekter for salg
(pins, vimpler, merker, buer, skjorter, etc.) oppfølging av Angel
Island Rally 2019, forberedelser til Open House september,
utnevnelse av kandidater til deltakelse under H.O.T./R.O.C. i
Brighton i oktober, initiering av nytt Road Captain-kurs og ikke
minst forberedelser inn mot Årsmøte 2019. I disse forberedelsene
mot Årsmøtet ligger plassering, prisforespørsler og mange detaljer i
fm. dette. Neste Styremøte avholdes tirsdag, 1. okt. kl. 20:00.
Nye medlemmer
[av Membership
Officer Kirsti] Siden
forrige Newsletter
(medio juni) har vi
fått 12 nye
medlemmer: Vegar
Dale, Kåre How,
Vigleik Skeie, Geir
Hansen, Arnoldus
Blix, Bjørn-Steinar
Johansen, Dag
Nicolaysen,
Phornthip Ramsvik,
Leif-Erling Eriksen,
Sissel Sydow, Andre
Skavik (rejoining) og
Simen Matias
Arntzen.
Velkommen!
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Safety Officer Frank

Årsmøtet for H.O.G. Arctic Chapter [av Jeppe] er berammet til
lørdag, 2. november kl. 12:00 i Terrassen Restaurant på Ballangen
Camping. Det er forhandlet fram en fin «weekend-pakke» med
eierne Sara og Eilert.
Denne pakken
inneholder
overnatting og
bespisning. Priser og
detaljer vil bli gjort
tilgjengelig pr. felles
e-post til alle
medlemmene i løpet
av kort tid.
Tradisjonen tro, så
møtes de fleste
deltakerne allerede
fredag kveld og
Dealer Reidar
inviterer til Dealer’s Night. Han har lovt å servere litt pizza og
kanskje noen øl. Og kjenner vi ham rett, så blir dette veldig trivelig.
Lørdag starter altså årsmøtet kl. 12:00. Etter at selve årsmøtesakene er unnagjort, så
spanderer Chapteret en enkel
lunch. Deretter avholder man
også i år et medlemsmøte
hvor man slakker litt på
snippen og tar opp saker
ettersom det måtte falle en
inn. Litt struktur blir det
selvsagt; man vil prøve å få
spikret noen aktiviteter for
sesongen 2020, etc.
Dersom du har saker du
ønsker å bringe på bane
under årsmøtet, så sender du
Martin, Maire og Kurt gjør klar for avgang fra
en e-post til Secretary Per Jonny
Tornio Camping mot Super Rally i Himos.
per.sjostrand@nogva.no innen 7.
oktober. Merk e-posten «Årsmøtesak». Det er alltid nyttig å få
kritikk for det arbeidet som gjøres, eller ikke gjøres for den saks
skyld, så bruk gjerne litt tid på å tenke gjennom hva du har av
konstruktive forslag for om mulig å kunne øke kvaliteten på det
som ligger foran oss. Lørdag kveld arrangeres Årsmøtemiddag i
Terrassen Restaurant hvor Chapteret betaler for maten. Her skal
bl.a. Rider Skills- og KLICKS deltakerne høytidelig dekoreres. Vel
møtt!!

Send inn forslag til
Årsmøtesak innen
7. oktober

Buffalo soldier Leif Arne

Læschka

Skull Shotglasses
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En perfekt høstdag for å forsøke å erverve seg bedre kjøreegenskaper. Road Captain Knut-Bjarne med god
assistanse av Frode gjorde sitt til at dette ble en vellykket øvelse.

Høstens siste eventyr på NAF banen i Valnesfjord [av Assistant
Director Thor Harry]. Tirsdag, 24. september fikk vi endelig
mulighet til å gjennomføre siste del av det årlige «Safe Rider Skills»
opplegget i H.O.G. Arctic Chapters regi. Dette er ett av de viktigste
tilbudene for våre medlemmer. Vi har alltid hatt fokus på at våre
medlemmer skal få muligheten til å erverve gode kunnskaper for å
bli enda bedre
motorsykkelkjørere på veien
gjennom god opplæring og
praksis. Det øker gleden med
å nyte vår hobby med større
trygghet i trafikken. Denne
høstdagen ble perfekt selv om
det var litt kjølig. Vi vet jo at
sesongen i nord kan by på
utfordringer med vekslende
vær fra vår til høst. I så måte
Den tørre banen gav mulighet for seriøse nedlegg.
var været ingen hindring
denne gang. Undertegnede møtte med medbrakt kaffe, brus og
boller til nytelse (og varme) i pausene. Road Captain Knut-Bjarne
med assistanse fra Frode gjorde en utmerket jobb som instruktør
på banen. 12 stk. var til stede fra vårt Chapter og i tillegg hadde vi
invitert andre som kunne ha lyst til å delta. Det kom 4 stk. ekstra
som kanskje har lyst til å bli medlem når de ser på hvor godt
organisert vi er. Oppsummert ble dette en vellykket kveld hvor alle
fremmøtte trivdes stort og fikk et godt utbytte av dette
arrangementet. Takker alle for deltakelse og vi ser frem til ny
sesong, nye gleder, sosialt og på veien med gode kjøreferdigheter
også i kommende sesong.
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Safe Rider Skills pin

Diplom som viser at man har
gjennomgått førstehjelpskurs,
safety-kurs og banekjøring under
instruksjon.

Harley-Davidson Nord-Norge [av Jeppe] startet sin første
virksomhet i 1986 med import av brukte Harley-Davidson pluss
deler og utstyr. Det hele
begynte i kjelleren hjemme
på Arnes og deretter fra en
nedlagt kiosk (se bildet)
rett ved Garbage MC sitt
klubbhus, Gruva. En
periode drev Reidar også
butikken sin fra et lokale i
Taralsvikbakken i Narvik.
Vinteren ’88/’89 fikk
Reidar sin lisens,
autorisert HarleyReidar utenfor mc-kiosken sin.
forhandler, og er dermed
en av de eldste i Norge.
Harley-Davidson flyttet inn
i de nåværende lokaler
vinteren 1998.
Vinteren/våren ’89 solgte
Dealer Reidar sin første
nye H-D. Den stolte
mottaker var ingen ringere
enn Leif Arne «La-mê-nusjå» Pedersen fra Sandmo
på Kobbelveidet. Han
kjører fremdeles den
samme velholdte Electra
Glide Classic. Leif Arne er
stolt av sykkelen sin og er
fornøyd kunde hos HarleyDavidson Nord-Norge.
Og vi er mange som er
fornøyde og trofaste
kunder til verdens
nordligste Harleyforhandler. Crew’et i
Ballangen legger sin sjel i
å løse utfordringer vi som
Harley-eiere måtte stå
Dealer Reidar og Leif Arne lener seg på 1989-modellen
Electra Glide Classic.
ovenfor; det være seg
service i siste liten, nye dekk før langtur eller hva det enn måtte
være. Dealer Reidar og gutan er alltid løsningsorienterte og
positive. «Næ, næ, næ, det dær fixe vi…,» har de fleste av oss hørt
når vi står og head-bang’er av fortvilelse fordi vi mangle ei
blinklyspære eller det som verre er. «Slapp nu av og trykk på
knappen TRYKK HER og du kaijnn nyte en kopp kaffe så ska æ se
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om ikke vi kan smætt’an inn i løpet av førrmiddagen…» trøster
Reidar.
Reidar rapporterer at ny- og bruktsykkelsalget har vært bra og de
som følger med på FB kan se at det har rullet
ut en del kjøretøy fra butikken i år. Man
er nå inne i et sesongskifte og forsøker
også å legge til rette for at de som
kjører firhjulinger og snøscooter
skal få sine ønsker
oppfylt.
«Vi ønsker alle
velkommen
innom
Bjørkåsveien
18 for en prat
og kanskje
også en
handel», sier
Reidar.
2020 CVO Street Glide
I mellomtiden kan
man jo bla i vareutvalget ved å gå inn på
MotorClothes® Merchandise eller på Products - Genuine Harley
Parts and Accessories | Harley-Davidson Europe
Nettsiden Harley-Davidson® Nord-Norge inneholder alt for noen og
noe for alle.
Dealer Reidar og hans crew ønsker alle en god høst og håper at så
mange som mulig kommer på H.O.G. Arctic Chapter sitt Årsmøte i
Ballangen, helga 1. – 3. november. «Æ ønske å invitere alle
årsmøte-deltakeran tell Dealer’s Night på fredagskveijlln. Vi ska se
om vi’kkje får tell nåkka triveli’ i butikken,» avslutter han med.

Willy er veldig fornøyd med at
ryggen endelig spiller på lag og
at han har kommet seg i salen
igjen!

DIRECTOR’S CORNER
Hva annet kan man gjøre en råkald høstmorgen enn rett bare
glede seg over de vakre
kulørene og naturens uendelige rytme.
Frostkrystallene blunker troløst forlokkende i de
lave solstrålene. Det kan selvsagt være noe
forrædersk over føret og høstens morgenglatte veier,
og man skal derfor ikke unnlate å være på alerten.
Men man må forsøke og ikke henge seg opp i
småpjusk generert av årstiden. Man må løfte hodet og se forbi de
daglige trivialitetene og heller heise entusiasme. Høsten er til for å
nytes; krystallklar luft, oransje-røde åssider som speiler seg i
blikkstille vann, fersk brødskive med blåbærsyltetøy, nordlys og
fårikål med nyopptagen Kerrs Pink. Ja, man har avsluttet plenklippingen for denne gang og på TV går nye sesonger av 710 Nord,
Stjernekamp, Skal Vi Danse og Svenske Hollywoodfruer. Der er så
mangt og meget som skal nytes. Om man leter, gjør tankene
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Paal-Eirik har Linn Skåber på
baksetet under TV-programmet
NRK Sommeråpent fra Kabelvåg i
sommer.

rettvendt, da vil man alltid finne noe inspirerende og oppbyggende.
Men det kan være at det er en treningssak når nu mørttna sig på.
Høstens Open House i Ballangen var
så absolutt oppbyggende, spesielt
med tanke på det dugnadsarbeidet
som måtte ivaretas. Alle som var der
var entusiastiske og villige til å ta et
tak for felleskapet. Det kom endog
medlemmer dit ene og alene for å
være med i arbeidet med å klargjøre
plassen til arrangementet. De gjorde
seg altså en ekstra tur tiltross for at
de egentlig ikke hadde anledning.
Respekt. Og respekt til alle de som
alltid stiller opp og bidrar.
Tiden for Årsmøte i H.O.G. Arctic
Chapter nærmer seg. Asiatiske
nordlysturister okkuperer det meste
av hotellsenger i aktuelle nordnorske
byer, så Styret besluttet å finne en
høvelig location som kan
imøtekomme våre behov, og som
samtidig holder et overkommelig
prisnivå. Det falt seg derfor naturlig
Det noen som alltid smiler. Fv. Rasmus og
Road Captain Frank.
å forespørre Ballangen Camping.
Oppsitterne Sara og Eilert er som
alltid svært imøtekommende og tilbyr rimelige hyttepriser, gratis
møte- og festlokale på Terrassen Restaurant og grei kuvertpris.
Dealer Reidar ser sitt snitt til å invitere alle til Dealer’s Night i
butikklokalene fredag kveld før årsmøtedagen. Alle detaljene vil
kunne leses i epost fra
Secretary Per Jonny.
Valgkomitéen ønsker forslag til
aktuelle kandidater til både
Styrearbeid og andre verv. Send ditt
forslag til kbklaussen@hotmail.com
Årsmøtet og det påfølgende medlemsmøtet
er en ypperlig arena for å bringe på
bane gode, konstruktive forslag og
tema. Saker du brenner for kan du
anskueliggjøre ved å sende mail til
Secretary per@nogva.no
Etter å ha vært med i Styret i
H.O.G. Arctic Chapter mer eller
mindre siden høsten ’08, vært
Editor for 35 utgaver av Newsletter
og de to siste år som Director, har
jeg nå funnet ut at tiden er inne for
å trå til side og overlate vervene til
andre entusiastiske medlemmer.
Dag og Leo med Reidar i bakgrunnen.
Jeg stiller altså ikke til gjenvalg i
noen av rollene på kommende Årsmøte.
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Open House sept. 2019 Heidi og
Ivarna snakker om både det ene
og det andre mens Frode og Dag
Tore titter ut på regnværet.

Reidar og Jan studerer iPad’en
under Open House.

Ring

Disse årene i styre og stell i chapter’et har vært svært givende og
inspirerende, men også forsakende. Godt samarbeid og flotte
samvær har gitt meg mye glede og, om man vil eller ikke, så har
det nok også vært med å forme
meg som person inn mot mine
eldre dager som uomtvistelig vil
komme. Jeg har trivdes veldig
godt. Jeg er stolt av å ha
kunnet bidra til å skape det vi
har fått til. Og for å bruke
tidligere Director Knut-Bjarne
sine ord «..jeg mener det er
etablert et godt fundament for
den videre drift og en fortsatt
positiv utvikling framover.»
Medlemstallet er relativt stabilt,
vi har en god økonomi,
gjennomtenkte rutiner og
mange dedikerte og
ansvarsbevisste medlemmer –
H.O.G. Arctic Chapter er rett og
slett en bærekraftig klubb.
Mitt forhold til Arctic Chapter er Noen ganger kan det være nødvendig å parkere og
henge jakka av seg for ei stund.
nært og det vil det også i
overskuelig framtid være. Jeg vil også i fortsettelsen delta i det
gode miljøet og bidra ved anledning.
Jeg ser fram til Årsmøtet i Ballangen første helga i november og
gleder meg til å møte mange av dere der.
Aut Viam Inveniam Aut Faciam!
Jeppe
Director

“Mitt forhold til Arctic Chapter er
nært og det vil det også i være
overskuelig framtid. Jeg vil også i
fortsettelsen delta i det gode
miljøet og bidra ved anledning».

Zippo Case Black_Silver

NAVN: Dag Nicolaysen
ALDER: 57
BOSTED: Rypefjord i Hammerfest komune.
VERV I H.O.G.: Vanlig medlem..
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL
KJØRER DU? Street Glide Special 2015
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM
«DRØMMESYKKELEN»? Den æ har
no.....eller vent no litt, 2020 Ultra Limited i
fargen Scorched Orange/Silver Flux med Black
Finish…

HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Alle de
flotte folkan man treff på, alltid blide og
hyggelige  man blir godt mottatt om du e fersk medlem (som æ
nu i Arctic) eller har vært med i årevis….trur æ 
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Tja…det må vel
bli Route 66 i 2008, samt turen til Voss over Sognefjellet med tre
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Dag og Geir utenfor kafeen litt sør
for Muonio, Suomi.

meter høye brøyteskalver på hver side av veien i 4 grader og regn,
turen ned fra Turtagrø (privat vei) til Årdal med alle de svingan og
smal vei , Svolvær, Røros, finns mange av dæm……men bare det
å kjøre e jo minner i sæ sjøl  alltid med gode biker kompiser av
begge kjønn på tur..
HVILKE BIKER-TURER HAR DU GJORT UNDER SESONGEN
2019? HOG treff Gol å HOG treff Oulu.
NAVN: Unni Holand
ALDER: 62
BOSTED: Fauske
VERV I H.O.G.: Vanlig medlem.
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL
KJØRER DU? Solgte min snertne lille Street
750 i fjor. Nå er jeg «pensjonist»!
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM
«DRØMMESYKKELEN»? Den sykkelen jeg
kjører i drømmeland? En Road King med
vinger.
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.?
Hyggelige, rause folk fra ulike steder, i ulik alder og med forskjellig
bakgrunn.
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE?Første turen på en
Harley etter å ha kjørt Honda og Suzuki i flere år.
HVILKE BIKER-TURER HAR DU GJORT UNDER SESONGEN
2019? Nå som passasjer: turen til National H.O.G. Rally på Gol,
pluss turer i nærområdet.
NAVN: Tommy «Jailbird» Alstad.
ALDER: 18 med 28 års erfaring.
BOSTED: Bodø.
VERV I H.O.G.: Life Member.
HVILKEN TYPE H-D OG ÅRSMODELL
KJØRER DU? 2013 CVO Road Glide 110th
Anniversary Edition.
HVILKEN H-D BETRAKTER DU SOM
«DRØMMESYKKELEN»?
Hmmmm...... Hadde i mange år lagt min elsk
på Fat Boy, men så etterhvert behovet for en
«større» sykkel for lange turer. For meg var
det da bare et valg for å kunne kombinere kjøreegenskaper, «look»
og «bagasjeplass» - Sykkelen jeg har i dag .
HVA ER DET BESTE MED H.O.G.? Å ha en Harley og bli med i
H.O.G. er som å bli med i et broderskap med likesinnede menn og
kvinner som skjønner hvor herlig det er å kjøre motorsykkel. Ref
uttrykket – når noen spør deg om hvorfor du kjører sykkel, eller
hvordan det er å kjøre Harley; «If I have to explain, you would
never understand!”.
H.O.G. blir på mange måter en møteplass for likesinnede, det kan
være alt fra ditt lokale Chapter til møte med andre «HOG’ere» på
treff eller en tilfeldig bensinstasjon. H.O.G.-merket symboliserer en
kultur med felles lidenskap og interesse – som inkluderer noen av
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Unni sin snertne, lille Street 750
jubileumsmodell som nå er solgt.

Tommy «Jailbird» kjørte mange
pass og svinger i Østerrike og
Nord-Italia i sommer.

Harley-Davidson Full-Face
Helmet M05 Killian orange ECE

de flotteste menneskene jeg har møtt i alle aldersgrupper, kulturer
og sosiale lag.
HVA ER DITT BESTE MOTORSYKKELMINNE? Øyeblikks-følelse
– juli 1996 første kjøretur igjennom Wichita Mountains i Oklahoma
på min første -92 Fat Boy.
Kosetur – Første rally med kona til Republic of Texas Biker Rally i
Austin i 2003, gjennomsnittstemperatur godt over 40 grader, men
herlig stevne, god musikk og fine veier i «Hill Country».
Største inntrykk – Første tur til Sturgis i 2004 med kammerater fra
Texas hvor vi tok langruta rett vest til Santa Fe i New Mexico før
slalomløype igjennom Colorado mountains. Foruten visuelle
inntrykk fra naturen sin side ble det mildt sagt blåst «bakoversveis»
på en «blond» nordmann med alle andre «inntrykk» i og rundt
Sturgis under stevnet.
HVILKE BIKER-TURER HAR DU GJORT UNDER SESONGEN
2019? Utenom noen tirsdagsturer med Chapteret og noen
dagsturer i finværet ble det gjennomført 2 minne- og
opplevelsesrike turer med velsignelse fra sjefen.
Hadde en herlig tur med flere av Chapterets medlemmer til Himos.
Hetebølge, men mulighet for bading og kald drikke . Ble vel
egentlig ikke kjørt så mye under selve stevnet....
Ble så i slutten av juni en tur fra Bodø til Alpene med 15 andre
likesinnede. Ble en fantastisk tur igjennom Tyskland (kan vel ikke
si jeg liker Autobahn transport-etapper) til vi kom til Østerrike. Vi
prøvde å få med oss så mange pass og severdigheter som mulig
igjennom Østerrike og Italia før vi måtte sette nesen nordover.

H-D Harley-Davidson® Men's
Vanocker J08 Modular Helmet,
Gloss Black Chrome 98100-20VX

H-D pengebok

Her presenteres noen utvalgte produkter fra et
rikholdig varesortiment hos

Harley-Davidson Nord-Norge.
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Under Open House sept. 2019
diskuterer Jeppe, Merethe og
Terje om det var nok buljong i
pølsevannet.

For touring enthusiasts, racking up hundreds of miles a day isn't
exhausting—it's exhilarating. The Vanocker Waterproof Jackets
and Overpant helps you meet weather demands to stay comfortable
and still enjoy the view. Functional design includes venting to keep
you cool when you REACH™ a comfortable temp, armor pockets
for enhanced ride, reflectivity to make your road presence known,
and much more in the bullets below. These Vanocker motorcycle
pants zip to any of H-D jackets designed with a jacket-to-pant
zipper. Pair them and the result is a full suit of coverage against
cold and precipitation

COLLAPSIBLE T-PAK RACK BAG

WEEKENDER BAG

DAY BAG

TOURING BAG

TAIL BAG

OVERWATCH DRY BAG
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Trykk HER og du
kommer inn på
Harley-Davidson®
Nord-Norge

sine nettsider

«Vi ønsker alle velkommen innom
Bjørkåsveien 18, 8540 Ballangen
for en trivelig prat og kanskje også
en handel», sier Reidar

