Newsletter 3. 2020
Hei, HOG Arctic Chapter medlemmer.
Dessverre ble jo ikke 2020 vår beste
sesong på enkelte måter, men samtidig
ser vi at det har vært en del fine turer
rundt om i vårt langstrakte land.
I denne utgaven finner dere:

• Informasjon om årsmøte.
• Noen tilbakeblikk.
• 3-På Kornet.
• Informasjon om styret.
• Nyheter fra Reidar og hans crew i
Ballangen

Årsmøte innkalling, og vedtekter er sendt ut til alle på
epost, finnes også på våre Facebook medlemssider.

Vi står parkert midt på veien e
på Ifjordfjellet Jan Grønbeck t
venstre, æ m arman ut og KnutBjarne Klaussen t høyre.
Anledningen va at vi kjørte
østover etter at Post Ride to
North Cape va færddi i 2010.

3 PÅ KORNET
Navn: Therese Susan Isaksen
Alder: 37 år
Bosted: Kjøpsvik
Verv i H.O.G.: Photographer

Hvilken type H-D og årsmodell kjører du:
Har en 2017 XL883n som heite Fluffy.
Hvilken H-D betrakter du som «drømmesykkelen»?
E nok litt sær førr det e min sykkel som e drømmesykkeln
min. Om det dukka opp nå anna som fresta så får vi revurder
det.
Hva er det beste med H.O.G?
Det beste med HOG må vær samholdet og at det e plass tell
alle. Her kan alle senk skuldran og vær sæ sjøl.
Hva er ditt beste motorsykkelminne?
Beste minnet må vær når Terje og Elisabeth beordra mæ
med på treff i Steigen når de hørte røkta om at æ hadde
kjøpt mæ sykkel. Tenk om alle som kjøp sæ sykkel kun få en
sånn varm velkomst når de står der med rykannes ferskt
sertifikat og null peiling om ka de har bidd troffe av.
Hvilke biker-turer gjennomførte du under sesongen 2020?
Har bidd lite kjøring i år pga. Corona og en pelsdott på fire
bein som har fløtta inn i lamme mæ, men fikk blant anna
med mæ banekjøringa i Valnesfjord, 17. mai-kjøringa i Narvik
og Løktatreffet i Gravdal. Satsa på kvalitet over kvantitet i år.
Satsa på at det bi meir kjøring i 2021

3 PÅ KORNET
Navn: Simen Mathias Arntzen
Alder: 26 år
Bosted: Mørkved, Bodø
Verv i H.O.G.: Webmaster

Hvilken type H-D og årsmodell kjører du:
Jeg kjører en Harley Davidson street rod 750, 2017 modell
Hvilken H-D betrakter du som «drømmesykkelen»?
En drømmesykkel for mæ som æ kommer i farta på, må vær en
custom laga dyna low rider!
Hva er det beste med H.O.G?
Det beste med HOG for mæ må vær folkan, hvor imøtekommende
og hyggelig dem er, og at det er en organisasjon man kan være
stolt av og være en del av.
Hva er ditt beste motorsykkelminne?
Jeg har jo ikke hatt så alt for mange år på salen, men må være en
av de første dagene etter jeg fikk lappen og jeg tok mæ en 4
timers kjøretur gjennom svingete veier opp og ned et «fjell» på
Østlandet, i kveldssola!
Hvilke biker-turer gjennomførte du under sesongen 2020?

Har kjørt Oslo-Bodø i sommer, og til og fra jobb hver dag med
sykkelen, og vært med på tirsdagskjøring når det har latt seg
gjøre, og tur til Ballangen, og Salten rundt flere ganger. Og
selvfølgelig mange «småturer» på noen timer nå og da

3 PÅ KORNET
Navn: Tommy «Jailbird» Alstad.
Alder: 18 med 29 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 og vurderte Big Dog, men så behovet
for en «større» sykkel for lange turer. For meg var det da bare et valg for å kunne tilfredsstille
denne lidenskapen, kombinere kjøreegenskaper, «look», «bagasjeplass» og komfort for kona Sykkelen jeg har i dag ☺.
Hva er det beste med H.O.G?
Å ha en Harley og bli med i HOG, 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!”.
HOG blir på mange måter en møteplass for likesinnede, det kan være alt fra ditt lokale
Chapter til møte med andre «HOGére» på treff eller en tilfeldig bensinstasjon. HOG merket
symboliserer en kultur med felles lidenskap og interesse – som inkluderer noen av de
flotteste menneskene jeg har møtt i alle aldersgrupper, kulturer og sosiale lag.
Hva er ditt beste motorsykkelminne?
Øyeblikksfølelse – 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 kamerater 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 gjennomførte du under sesongen 2020?
Utenom noen tirsdagsturer med Chapteret, Open House i Ballangen, noen dagsturer i
finværet og kjøring til jobb ved enhver anledning, ble det gjennomført 1 minne- og
opplevelsesrik tur med velsignelse fra «Sjefen».
Det ble en fantastisk tur langs kystriksveien i midten av juni med 16 likesinnede. Ikke en sky
på himmelen og gradestokken hadde krøpet godt over 20. Det var vel egentlig ikke lange
turen å skryte av fra startpunkt Brønnøysund til sluttpunkt Kjerringøy camping - fordelt på 4
dager. Men desto mer fokus på det sosiale, som ikke var vanskelig i verdens vakreste natur hvor solen aldri går ned😉.
«Livet er herlig!»
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Sponsoring Dealers Corner fra Reidar
Hei Arctic Chapter Venner, ble et litt annerledes år i år.

Ikke Open House i vår, Ikke planlagt H.O.G treff i Ballangen, ikke tur til
USA for å se neste års nyheter, ikke Open House m/mc fest i høst og nå
heller ikke Årsmøte i Arctic Chapter slik vi har vært vant med tidligere!
Merkelig d her med Corona...
Men vi har i alle fall vært heldige som så langt har hatt nok å gjøre, og
dermed ikke har måtte reduserte åpningstider eller permittert ansatte.
Ser ut som når flere har tatt ferie i eget land har også behovet for ekte
motorsykler fra det store landet i vest, service, vedlikehold og
kjøreutstyr vært jamt hele sesongen og sånn sett har vi ikke merket så
mye av pandemien hos oss. Nye varer har så smått begynt å komme
inn og vi ønsker dere velkommen innom for å ta en titt og en kopp
kaffe eller besøke vår nettside www.hd-nordnorge.no
Normalt blir nyhetene fra Harley-Davidson vist i august. Dette er av
ulike grunner utsatt til begynnelsen av 2021. Vi har jo sett en del
"spionbilder" av prototyper på modeller som muligens lanseres, håper
i alle fall at Pan America (på bildet under) vil være på plass til våren.

Håper de fleste har anledning til å delta på årsmøte lørdag under
trygge omgivelser på nett , sees !
Mvh. Reidar og resten av gjenget her i Ballangen og Tromsø.

Satser på små Newsletter, forhåpentligvis «litt»
hyppig slik at vi får med oss arrangementer etter
hvert som de kommer 
Det viktig at jeg får noe stoff tilsendt fra medlemmer rundt omkring i
Chapteret, info fra Styret hvis de ønsker noe videreformidlet.
Dette trenger ikke være store greier, ett bilde av 4 stykk som deler en
pizza i lag, en pokerkveld, ett kaffeslabberas, bilde av vedlikehold av
sykkel, vinter prosjekter, skruing mekking.
Bilde fra turer i fjor, med tekst. Planer for sommeren, ingenting er for
lite, stort eller dumt 
Så får vi se hva vi får til sammen.

Send til meg:
Sven Ove Lofthus
Activity Officer Salten
loffen72@gmail.com
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