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Årsmøte H.O.G. Arctic Chapter 31.10.2020 kl. 12:00
[av Secretary Marianne] På grunn av situasjonen som har vært og
fortsatt er, ble det bestemt at Årsmøtet måtte avholdes på nett, og
da ble det Teams. Et nett som var ukjent for noen av oss i Styret.
Heldigvis var Webmaster Simen den som hadde ansvaret bak
kulissene da dagen opprant.
Vi hadde alle et stykke å kjøre før vi ankom butikken i Ballangen
hvor Reidar har styringen. Frode var først ute i 14-tiden. Resten
av Styret kom etterhvert og alle var på plass i ca. 18:30-tiden på
fredagskvelden. Det var bestilt pizza, som var god, og alle ble
mette.

Innhold:
s 1:

s 2-3:
s 4:

s 4-5:
s 5-7:
s 8:
s 8-9:
s10:
s 10-13:
s 13-15:
s16:
s 16-17:
Litt mat må til for å kunne være skjerpet under Årsmøtet

Reidar stilte 2. etasje i butikken til vår disposisjon, og var
hjelpsomheten selv med å skaffe det vi trengte. Ryddet plass til
«styrebordet» med å flytte motorsyklene og andre utstillings
saker.
De startet med å bruke en Harley til kamerastativ, en snaisen
sak som nesten ikke vistes på styret.
Så var det å teste ut hvilke pc som kunne brukes til sendingen på

s17:

s17:

s18:
s18-21:
s 21-25:

s25:

s26-27:

Bildet er tatt 1. juni,
2016. Stedet er
Valbergsveien, ikke
langt fra Horn på
Vestvågøya i Lofoten,
og det er Frode og
Tony som poserer.
Fotograf Jeppe.
Årsmøte H.O.G. Arctic
Chapter
Kilometerkonkurransen KLICKS
2020
H.O.G. Arctic Chapter’s
HEDERSDIPLOM
Styresaker etter
Årsmøtet i 2020
National H.O.G. Rally,
24. – 27. juni, 2021
Året 2020 går straks
inn i historien
Welcome New
Members
A long, hard ride...
Vi har nå inntatt
startblokkene
Grasrotandelen Norsk
Tipping
Harley-Davidson NordNorge
Eksklusivt lanseringsarrangement på nettet
19. januar 2021
kl.17:00
Lansering av HarleyDavidson® PAN
AMERICA ™ 22. februar
Da det har vært stort
fokus
DIRECTOR’S CORNER
Presentasjon av Styret
2020/2021 H.O.G.
Arctic Chapter
SCREAMIN' EAGLE®
MILWAUKEE-EIGHT®
131CI PERFORMANCE
CRATE ENGINE
Kavalkade

En meget energisk gjeng samlet. F.v.: Secretary Marianne, Director Ivarna, avgående Treasurer Jørund,
Assistant Director Jonny, Assistant Director Rune, Head Road Captain Frode og Treasurer Sissel. Dealer
Reidar og Membership Officer Rita er ikke med på bildet.
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Bæivve

Treasurer Sissel og Secretary Marianne diskuterer dagens utfordringer.

Teams og som var grei å få toveiskommunikasjon i. En annen til
å bruke som projektor slik at deltakerne kunne både se og høre
oss.
De jobbet hektisk og fikk til slutt oversikt over hvor det kunne
mutes, åpnes for lyd og hvor håndsopprekkingen var, pluss en
del til. Klokka passerte 22 før vi ga oss og fikk innlosjert oss i
hytter på Ballangen Camping.
Neste dag var det frokost på kafeen på campingen. Etterpå dro
noen for å lete etter
chapterflagg i kontaineren ved
butikken. Noen av oss slappet
av i hytta før det var tid for å
dra til butikken, hvor alle var
på plass i 11-tiden.
Det var litt spenning å føle på
før årsmøtet startet. Mat var
bestilt, men den ble ikke
inntatt før etter at sendingen
var slutt.
Årsmøtet startet da det skulle
kl 12. Da hadde 32 stykker og
en gjest/observatør meldt seg
på. Director Ivarna ønsket
Director Ivarna jobber så det gnistrer mens Assistant velkommen og fikk alle til å
Director Jonny tar et halvt minutts pause.
trykke på «håndsopprekkingsknappen», dette på grunn av
hvis noen hadde et innspill, så visste de hvordan de skulle få
kontakt med lederen.
Etter avsluttet årsmøte ble det et minimedlemsmøte.
Sendingen forløp veldig bra, men så var de involverte godt
forberedt. De bør si seg veldig fornøyd med sendingen, og
tilbakemeldingene fra deltakerne var også positive.
Referat fra Årsmøtet og medlemsmøtet skal nå være lagt ut på
websiden vår og facebook.

Leselampe

Denne vinen er å få kjøpt på
polet i Alta.

Marsipangris
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Kilometer-konkurransen KLICKS 2020 [av Jeppe] gjenspeiler
på flere måter pandemisituasjonen og den «trangsydde»
kjøresesongen ganske godt. Det er ikke overraskende at antall
kjørte kilometer og antall deltakere i år ble lavere enn tidligere år.
Imidlertid er det likevel enkelte «bakelitt-skinker» som aldri gir
seg; de ser seg ikke tilbake og slakker aldri på gassen.
Vinner av klassen for km-sum nærmest «gjennomsnittlig antall
km kjørt av deltakerne» - ble Lene Grønbeck (6653 km – dvs. kun
267 km fra idealtallet/gjennomsnittet.).
Vinner av klassen «flest kilometer damer» ble Cathrin Rendal
(11680 km).
Vinner av klassen for herrer (og også «absolutt lengst kjørt
uansett klasse».) ble Frode Fure (14112 km).
Vinnerne gratuleres og vil få sine velfortjente patch’er tilsendt i
posten. Respekt!
H.O.G. Arctic Chapter’s HEDERSDIPLOM [av Director Ivarna] I
2014 besluttet Årsmøtet å etablere en hedersbevisning i form av
H.O.G. Arctic
Chapters
Hedersdiplom. I
henhold til de
vedtatte statuttene
kan denne
hedersbevisningen
tildeles medlemmer
som har gjort en
spesielt
fortjenestefull
innsats for
Chapteret. Dealer
Knut-Bjarne, Frode, Cathrin og Kurt på tur til 115-årsjubileet til
og Director
Harley-Davidson i Praha.
kommer, i
samarbeid, fram til hvem hedersdiplomet skal tildeles.
Hedersdiplomet deles ut under Årsmøtemiddagen hvert år.
Hedersdiplomet har tidligere blitt tildelt: Jeppe Medby (2014),
Terje Hartgen Jespersen (2015), Merethe og Thor Harry Bjørnstad
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Det er ikke vanskelig å kjenne
igjen ganglaget til Paal-Eirik

En pose «Tvest»

(2016), Odd Nordgård (2017), Knut-Bjarne Klaussen (2018) og Liv
Iren og Tony Jespersen (2019).
Dealer og Director har besluttet at Hedersdiplomet ikke deles ut i
2020.

Forsmådd nisse.

H-D Grommet Clip Pouch

Styresaker etter årsmøtet i 2020 [av Director Ivarna]
 Arbeidsrutiner, oppgavefordeling, oppgavebeskrivelser,
kommunikasjon og kjøreregler er gjennomgått.
 Forslag fokusområder for styret 2020/2021
1. Endre navn på Chapteret i Brønnøysundregisteret.
Årsmøtesak til neste år. Endre til HOG Arctic Chapter
Nord-Norge?
2. Nettsiden. Det må fortsatt være fokus på å forbedre websiden til Chapteret i samarbeid med
Simen.
Rune tar kontakt med Simen og
påtar seg å lære mer om hvordan
endre ting på siden.
Gruppen med Rita, Jonny og Ivarna
påtar seg å møtes på nett for å gå
gjennom alt som står skrevet, se hva som Webmaster Simen
kan fjernes eller endres av tekst, bilder som bør byttes ut
etc.
De samarbeider så med Simen som retter dette opp. På den
måten få siden til å virke mer livat.

Wall Clock with Genuine HarleyDavidson® Graphics

H-D COUPLE´S BAND RING MEN
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Tekst foran linken til påmelding internationalt, må endres
slik at medlemmene blir oppmerksom på at når de melder
seg inn for første gang i H.O.G. Internationalt, må de kun
bruke debetkort og ikke kredittkort. Ellers blir det et
problem.
Simen må få tilsendt bilder som kan legges ut på siden.
3. Aktivitet 2021. Styret ønsker større aktivitet, men på
grunn av dagens situasjon, planlegges ikke noe spesielt nå.
Aktivitetslisten blir oppdatert fortløpende dersom noe skjer.
Invitasjon om Piratfest fra Chapter Sørlandet, legges på
Facebook.
Rustløserkurs tidlig på våren.
Om det ikke kan avholdes Open House våren og eventuelt
høsten 2021, så kan vi jo samles i mindre grupper, som
turen vi hadde i juni til butikken.
Vårt treff i 2022, først i august, må starte planleggingen i
2021.
4. Fellessamling siste helg i august. Se nærmere på dette på
nyåret. Alternativene er blant annet Steigen og Kabelvåg.

Under 1st. Arctic H.O.G. Rally 2006 ble det bla. overrakt et veldedig bidrag på kr. 30.000 til FFM
Nordland.

5. Nye medlemmer kontaktes – fast kontaktperson i hver
region.
Forslag om at Rita får navn på både de som kjøper ny og
brukt sykkel, av Reidar, slik at kontaktpersonene blir holdt
orientert.
Rita legger ut navnene på nye medlemmer, på styrets side
på Messenger.
Da kan de ringes til, tilby dem å være med på
ukedagskjøring i regi av chapteret, eller annen kjøring, og
lignende.
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H-D Key Fob Square B&S with
Hook

Kai sjekker YR.no

Sparegris fra 2018

Rita får email på engelsk i stedet for på norsk, om
medlemmer. Ta kontakt
med Aurora for å få løst
problemet.
6. Kjøresikkerhetskurs en
hel helg. Forslag om å
ha teorikurs en helg i
Harstad på våren. Ta
kjøre-sikkerhet og
ferdighet senere, mot
sommeren.
Finnsnes ble også nevnt.
Langt å kjøre, blir
muligens ikke tid til
begge deler der heller.
Salten har forslag om en
helg sist i
mai/begynnelsen av
juni, ha teoridelen på
Membership Officer Rita stormkoser seg i
formiddagen og
butikken i Ballangen under Dealer's Night i fm
Årsmøtet 2019
praktisk/kjøredel på
ettermiddagen, i Valnesfjord.
7. Road Captain kurs. Sist arrangert i Salten. Blir enten i
juni eller august.
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Oppdatering av det nye styret i Brønnøysund, Chapter
Charter Renewal og av diverse tilganger.
Medlemskontingent til nye medlemmer – Det har kommet
mange reaksjoner på at de som kjøper ny sykkel på høsten,
og da blir lovet ett års fri internasjonalt
medlemskontingent, får tilsendt krav om faktura på
internasjonalt medlemskap i november samme året. Dette
er styret enig i at må forandres. Styret besluttet derfor at
medlemmer som melder seg inn internasjonalt etter 1.
september ikke skal få nye faktura på internasjonal
kontingent før i november etterfølgende år. Det vil da for
første året kun bli sendt ut krav på lokal kontingent.
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H-D Twila Ankle Boots

Skaller

H-D Midland EC waterproof full
grain leather

Harley-Davidson® Harlen riding
sneakers

National H.O.G. Rally, 24. – 27. juni, 2021
Også denne gang arrangeres National H.O.G. Rally i samarbeid
med Pers Hotell, Gol i Hallingdal.
Hotellet stiller sine fasiliteter til treffets
disposisjon. Arrangører er H.O.G. Oslo
Chapter og H-D Oslo (Lazy Boyz).
Det vil bli et H.O.G. Rally med samme
form som i 2019 med sosialt, intimt
samvær, og musikkopplevelser med
blant annet Dolls‘n Girls …
Man har selvfølgelig planlagt Ride Out og Post Ride.

Detaljer om påmelding/booking er å finne på hjemmeside og
Facebook til H.O.G. Oslo Chapter. Det er ingen forhåndsbetaling
av oppholdet og treffavgift. Alt ordnes ved ankomst.
Følg med på hjemmesiden: www.oslo.hog.no og Facebook H.O.G.
Oslo Chapter - Norway
Alle ønskes velkommen til National H.O.G. Rally 2021!
Året 2020 går straks inn i historien.
[av Road Captain Jeppe] For de lærde
som etterhvert skal
flette dette
året inn i
krøniker og
saga til
lesning for
senere
generasjoner, er
dette året
særdeles
Flott gjeng fra Arctic Chapter deltok på European H.O.G. Rally, Biograd, Croatia
2011.
fullt av
begivenheter. Historien vil skape anekdoter og beretninger om
glede og samhold, om usikkerhet og valgfusk, redsel og isolasjon.
For de personene som nyter og endog pleier pessimismen og
uvissheten, hysteriet og forferdelsen, så har altså dette året vært
et gullår for å si det sånn. Ta for eksempel klimaprognosene,
Norsk Transportplan, elbilhysteriet, Senterpartiets framgang,
innskrenkede skjenketider og lock-down i fm Covid-19, osv., osv.
Her er nesten utømmelige kilder til deilig depresjon og håpløshet
som man kan gasse seg med. Om man, på grammofonen, også
setter på en LP med tungsindig blues eller atonal folkemusikk
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Oslo Chapter arrangerer
National H.O.G. Rally 2021

Dag og Leo bestiller to glass
vann.

Harley-Davidson® Onyx Premium
Luggage Touring Bag

H-D SHIRT-WOVEN, BLACK PLAID

Appelsin med nellikspiker.
Melankoliens momentum kan videreføres med enkle hjelpemidler; surk, sukking og stønning

med hardingfele, fyller et glass med sur rødvin fra i går, så kan
man veldig enkelt framkalle alle tiders nedstemthet og syt.
Melankoliens momentum kan videreføres med enkle hjelpemidler;
med surk og nag, sukking og stønning.
De fleste av oss andre er
svært oppmuntret over at
året snart ebber ut og at
blikket kan løftes og man
kan øyne nytt lys i
horisonten. Vaksinene
rulles ut og de mest
eksponerte
aldersgruppene og yrkene
vil prioriteres. Bekymring
og engstelse vil
forhåpentlig vis etter
hvert slippe taket. Glede
og lykke vil atter innta de
tusen hjem og garasjer.
Og la det være klart: året
Super Rally 28.5.-1.6. 2009, Seinäjoki, Finland.
Jeppe og Erlend.
som vi straks går inn i, skal
så absolutt ikke få preges
av demring og forsakelse –
det er nå vi skal åpne opp
forgasser-spjeldet og ause
på. Det er i det nye året vi
skal dra inn slakken og ta
igjen det tapte. Smilene
skal frem og det skal
nynnes og lalles, ja, endog
når man står opp om
morgenen. Når pandemien
etter hvert kommer under
kontroll vil også mc-folket
atter møtes til dont og
fest. Man vil kauke «fåkk2016 Morning brief før start av 3. etappe under Post Ride
all-i-brunsaus», kanskje
to North Cape.
slå en baklengs flikk-flakk
innover parkeringsplassen i Ballangen og rett og slett bare
«knaijlle tell..»?! Det er så mangt man kan glede seg over i året
som kommer at vil ta for lang tid å ramse opp alt, men det skal,
avslutningsvis, ikke unnlates å nevne det gledeligste: at i 2021
har H.O.G. Arctic Chapter 15-årsjubileum.
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H-D Indoor or Outdoor
Motorcycle Cover

Karen Marie

15-årsjubileum i 2021.

Welcome New Members [av
Membership Officer Rita] Geir
Svendgård fra Fauske, Cato
Myrseth fra Laukvik, Tom Løkken
Antonsen fra Hammerfest, Per Kristian Helgesen fra Røkland,
Sigurd Amundsen fra Leknes, Bjørn Tore Hansen fra Bodø, Eirik
Strøm fra Bodø, Andre Eilertsen fra Harstad, Per-Jørgen Olsen fra
Bodø, Nina Høyskar fra Bodø, Robin Johansen fra Finnsnes, Pål
Nøstdahl fra Bodø, Per Jensen fra Bodø, Leif Karl Hansen fra
Myre, Odd-Harry Mathisen fra Myre, Ketil Solvang fra Narvik,
Kim Vegard Martinsen fra Bodø og Cathrin Rendal fra Bodø.
Dette året er det altså meldt inn 17 nye medlemmer (pluss
Cathrin som har konvertert fra assosiate til fullverdig medlem).
Velkommen!

H-D TEE-KNIT, BLACK

Harley-Davidson BaileyMotorcycle Boot For Women

Sommeren 2020, Namsentunet, Grong. Karl Ove står og følger med på at Kurt og Edel (tv) og Kai og
Laila kommer seg vel avgårde nordover.

A long, hard ride... [av Road Captain Knut-Bjarne] I motsetning
til de fleste som gjennomfører
langdistansekjøringer etter kravene fra Iron Butt
Association (IBA) så hadde jeg ikke planlagt
denne kjøringen. Galskapen oppsto underveis og
jeg hadde derfor ikke sørget for den
dokumentasjonen som kreves for å få godkjent
kjøringen. Det var da heller ikke en patch eller
pin fra IBA som
var målet, men
det hele utviklet
seg som en utfordring til meg
selv. Målet ble utformet underveis – klarer jeg å kjøre 2000
kilometer på under 24 timer?
La oss begynne med
begynnelsen.... Året var 2018 og
vi var en gjeng fra Arctic
Cathrin og Frode ligger på hjul i Østerrike.
Chapter som hadde tatt turen
til Praha og den europeiske feiringen av 115-års jubileet for
side 10
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Lotto bike

Gloss Black Kahuna HEATED
Grips

Harley-Davidson. Etter noen supre dager i Praha kjørte Cathrin,
Frode; Siv og jeg til Østerrike. Nydelig vær, fantastisk natur og
god mat og vin. Siv fløy hjem fra München og Cathrin, Frode og
jeg fortsatte turen med kjøring over krevende alpepass og
gjennom flotte vintersportssteder i Sveits, Italia og Østerrike før vi
etterhvert kom til Schwartzwald i Sørvest-Tyskland. Der skiltes
våre veier og jeg satte kursen nordover om morgenen 14. juli i
godt vær.
Jeg ble heftet et par steder med kø på Autobahn, men
stresset ikke noe videre over det da jeg ikke
hadde satt noe mål for dagens kjøring.
Tanken var å parkere for natten når jeg
begynte å bli trøtt og da ville jeg
sannsynligvis være kommet nord for
Hamburg et sted, kanskje til og med til
Danmark.
Min Road Glide CVO 2015-modell er
en herlig touring-maskin. Jeg sitter godt og
kilometerne og milene gikk godt unna. Nord
for Hamburg bestemte jeg meg for å fortsette
videre og ta ferga fra Puttgarten til
KBK på ferga fra Puttgarten
til Rødbyhavn.
Rødbyhavn i Danmark. Ombord i ferga
kunne jeg konstatere at 90 mil var unnagjort
på knapt 10 timer og formen var fin. Jeg bestemte meg for å
pushe videre...
Danmark ble greit unnagjort med litt trafikale utfordringer
rundt København. Så bar det over Øresundsbroen i det sola
begynte å gå ned under horisonten. Jeg tenkte at jeg skulle finne
meg overnatting på svensk side
etter å ha fylt bensin og fått i
meg litt fast food. Det var da jeg
begynte å leke med tanken om å
fortsette kjøringen gjennom
natta og se hvor langt kunne jeg
klare å kjøre på 24 timer? Litt
betenkt var jeg med å kjøre
oppover den svenske vestkysten
i mørket, men beslutningen ble
fattet – jeg dundret videre. Kan
jeg klare 2000 km?
Trøttheten begynte å
komme ut over natta og jeg
måtte finne på ting for å
engasjere hjernen og holde
konsentrasjonen oppe. Dette
inkluderte å knotte med
Infotainment-systemet, iaktta
detaljer i omgivelsene og spille
god musikk og synge med.
Over Øresundbrua var det rosa himmel i øst og
solnedgang i vest.
Kroppen forøvrig måtte også få
litt mosjon for at ikke musklene skulle stivne, noe som til tider
resulterte i de underligste bevegelser og sittestillinger. Å kjøre i
bekmørket i et forholdsvis progressivt tempo føltes ikke helt bra
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H-D Waterproof Battery Charger
EUR and NO

HELMET-2-IN-1, PILOT II,HD

rent sikkerhetsmessig. Selv om lysene på sykkelen er bra er de
ikke i nærheten av de lysene jeg har på bilen. Hadde et dyr
kommet løpende ut i veibanen ville jeg nok hatt store problemer
med oppdage dette tidsnok til å unngå kollisjon.
Etter fuelstop, en hamburger og litt kaffe på en nattåpen
bensinstasjon gikk ferden videre inn i Norge ved Halden. Det var
veldig oppløftende og energigivende når dagslyset begynte å
komme og temperaturen begynte å stige. Trafikken gjennom Oslo
var minimal denne nattmorran og jeg suste videre på E6 mot
Hamar. Ved Mjøsa støtte jeg på veiarbeid og omkjøringsveier. I
tillegg kjørte jeg feil og jeg
begynte å få angst for at
2000/24-målet ville ryke. Det
ble litt heftig kjøring videre
nordover, men nå var jeg
relativt pigg og veldig innstilt på
å prøve å klare dette.
Ca. 4 mil sør av Dombås
passerte tripptelleren 2000 km.
Klokka var nesten halv ni om
morgenen og
Frokost på Dombås
det var gått litt under 24
timer siden jeg startet fra
«svartskogen» sydvest i
Tyskland! (Av disse 24
timene hadde jeg mistet
over halvannen time
effektiv kjøring grunnet
fergeturen mellom
Puttgarten og Rödbyhavn).
Jeg jublet for meg selv og
gliste de siste milene til
Dombås hvor jeg spiste
Halvtimes sovepause på Hjerkinn. frokost før jeg satte meg
på sykkelen og kjørte videre.
Temperaturen steg og trøttheten
ble påtrengende. Oppe på
Hjerkinn stoppet jeg, ruslet
hundre meter inn i naturen og la
meg å sove en halvtime i lyngen.
Det gjorde godt og jeg kjørte
deretter videre i det fine været til
Stjørdal hvor jeg leide meg inn på
Scandic Hell hotell og tok en kald
pils og et varmt bad. Da hadde jeg
kjørt 2.265 kilometer tilnærmet i
Scandic Hell Hotel, Stjørdal. Badekarbad og en
ett.
kald pils.
Morgenen etter lastet jeg på
sykkelen og kjørte hjem til Bodø med en avstikker til Nærøy for å
se på valpene etter engelsksetteren vår Bjarki. Det ble 910
kilometer i salen denne dagen før Harleyen ble parkert i garasjen
hjemme og en kjempefin MC-ferie var avsluttet.
Hadde jeg planlagt å kjøre så langt og sørget for tilstrekkelig
dokumentasjon så hadde jeg vært kvalifisert til «SaddleSore
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2x KB

Det er lurt å ta en lur et par gang
i uka.

2000K» i henhold til kravet fra Iron Butt Association. Det betyr
likevel ikke så mye. Det er
utfordringen og kampen med meg
selv jeg vil huske, samt gleden av å
ha en fantastisk langtursykkel som
muliggjorde denne kjøringen.
Om jeg blir å gjøre noe
tilsvarende igjen? Neppe, men det er
en tilfredstillelse å ha gjort det og
opplevd at det er mulig. Hvis man
2040 km fra Schwartzwald til Dombås
planlegger slik «merkekjøring» nøye,
inkl. litt feilnavigasjon og en avstikker.
så kan man legge forholdene godt til
rette for å klare utfordringen. Eksempelvis ved å
legge nattkjøringen til Nordkalotten
midtsommers slik at man slipper en
risikofylt kjøring i mørket. Områder og
tider med mye trafikk bør unngås og ferger
er skikkelig heft. Godt vær er absolutt en fordel.
Lykke til med utfordringen!
“A long ride is the answer to your questions you will soon forget.”
Vi har nå inntatt startblokkene [av Road Captain Jeppe] for det
årlige juleracet, det er like før at startskuddet går og det er høyt
turtall. Men i de fleste hjem har det nok vært lange og grundige
forberedelser allerede. Folk
har handla tynnribbe og
pinnekjøtt, marsipan, fiken og
dadler. Folk har hamstra
stearinlys og lykter, svibler og
amaryllis, brennevin til både
inn- og utvortes bruk,
munnbind og andre
nødvendige hygieniske
artikler. Man har bakt alle syv sorter og, for å være sikker, også
noen ekstra kakebunner. Det har blitt vasket både høyt og lavt.

Harley-Davidson Men's Steel
Double Cable Band Ring

Nå går startskuddet straks

Flott gjeng samlet ved Saltstraumen Hotell før avgang nedover Kystriksveien sommeren 2020.

Man har pusset vindu, sølvbestikk og nedstøvede kandelaber.
Status er altså: «same procedure as last year, miss Sophie», men
med et viktig unntak; pandemien. Pandemien som har hjemsøkt
oss i snart et år har satt sitt preg på livet og utfoldelsen til hele
verdens befolkning. De fleste tar ansvar i så måte og velger å feire
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Harley-Davidson Klokke New
Mexico

jul med færrest mulige nærkontakter. Noen velger endog
selvpålagt karantene. Det ser ut til at det blir færre folk å måtte
forholde seg til; mange velger å feire jula elektronisk med venner
og familie på grunn av de utfordrende smittetallene.
For egen del, så har jeg fokusert på å få det på stell i garasjen.
Der får jeg stort sett
være i fred. Der har jeg
både ryddet og flikket,
dandert og foranstaltet.
Jeg har pusset og
gnikket på Harley’en
med nennsom hånd.
Den framstår som et
smykke som kun
utvalgte får nærme seg.
Den barmfagre
nabokona med det
ømme hjertet er ikke
en av de som uten
På Fauske ser man ofte Terje og Head Road Captain Frode.
videre får nærme seg
juvelen; hun er så vimsete og gjør
improviserte dansetrinn rett som det
er. Det kan av og til nesten virke som
om hun hjemsøkes av ukontrollerte
tics. Men, plutselig og helt uten
videre, så stod hun bare der. Lydløst
åpenbarte hun seg i inner-rommet i
garasjen med nymalt trutmunn,
rouge på kinnene og lange
øyenvipper. Kokett stilte hun seg opp
i en klassisk 3. ballettposisjon og
lurte på om vi ikke skulle roe ned og
ta et glass
vin..? Hun
hadde
gjemt to
stettglass i
lomma på
morgenkåpa. Med den største selvfølge, dro
hun opp en flaske Valpolicella
Ripasso 2005 som hun hadde dandert
inne på barmen. «Den måtte
tempereres,» sa hun mens hun yndig
arrangerte akterspeilet opp på en
utrangert barkrakk ved arbeidsbenken. Hun tente seg en cigarillo
etter å ha slått i glassene, tok et dypt
drag, løftet sitt vakre hode og blåste,
litt sånn støt-aktig, to røykringer før
Han Dag og ho Solfrid har tatt en tur i
finværet fra Hammerfest og over til
resten av innhaleringen kom rolig ut
Nordkapp.
neseborene. «Mens vinen lufter seg

En sortlending som har det
travelt 

1993 Daytona Florida Rally Ride
Harley-Davidson Beer-can

En spiseskje tran daglig er
tilstrekkelig.
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pittelitt så kan æ førtælle dæ at det e faktisk nåkka som e bra med
corona’en,» hun strøk ettertenksomt vekk en hårlokk, «nu kan æ

"Han hette Enok, men han va så lav på energi at æ byijnnte å kalle han førr ENØK."

førr første gang feire jul aleina uten å skjemmes av det.» Hun
hadde sendt han på dør, han Enok fra Hammerfest som hadde
gjort sine hoser grønne hos henne den siste uka. «Han hette Enok,
men han va så lav på energi at æ byijnnte å kalle han førr ENØK.
Det einaste han hadde på CV’n va at han va tidligere venstremann
og hadde vært to år i 17-maikomitéen.» Hun smilte og sa at han
var hverken nervesterk, mentalt velutrustet eller fysisk aktiv.
«Nei, gurimalla – æ førhoijlle mæ tell protokolln og ska kose mæ
aleina. Ingen fleire filantropiske utskeielser nu på ei stund.» «…Men
du, du kan jo ta dæ en tur bortom, Jeppe…?» Hun hikstet liksom,
litt teatralsk, etter pusten

Karl Ove er lav på energi om
bord på ferga M/F Rødøy på
strekningen Jektvik – Kilboghavn

H-D Shelia Womens Boots

Smultringer fra Finnmark
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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 organisasjonsnummer 990006741. Vi oppfordrer
deg til å støtte oss! Når du spiller
favorittspillene dine hos Norsk Tipping - Lotto, Tipping og
Joker for eksempel - vil 7 % av innsatsen din gå direkte til
H.O.G. Arctic Chapter (gjelder ikke Extra og Flax). Grasrotandelen
vil ikke på noen måte gå ut over innsatsen eller premien din - du
blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Dersom du trykker
deg inn på siden www.norsk-tipping.no , så kan du legge inn
organisasjonsnummeret (990006741) og så trykk "Tilknytt nå». På
forhånd takk.

«Norsk Tipping
Fåkking Dått Ænno
Kan dæm ikkje snaske sæ tell å
sende nån milliona noråver..?!»

Harley-Davidson Nord-Norge tar juleferie
nå ganske snart. «Æ må jo ta mæ ti’ å
smake på kromkaken som kjærringa
har stekt i samarbei’ me mæ, førr å sei
det sånn», sier han Reidar anført av en
herlig skoggerlatter. «Ja, nei, sånn
heijlles, så har det gådd greit med oss
her i Bjørshkåsveien». Han innrømmer
imidlertid
at det tidlig i
pandemien hersket noe usikkerhet
hvordan sesongen skulle arte seg
for butikken og verkstedet, men
det viste seg jo etter hvert at hele
befolkninga så seg nødt til å feriere
i Norge. Effekten av det ble et bra
kundeinnrykk i butikken, noe mer
utleie og godt sykkelsalg, særlig da
H-D Pan Amerika lanseres 22. februar 2021.
brukt. «Så man kan sei at sæll om
deijnn der hællsikes pandemien har holdt sin klamme hånd over
samfunnet i snart et år, så har ikke hestan stådd her i Ballangen
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En kjent profil

og bette i krybba», sier han. «Vi har vaska nævvan, brætta opp
arman og jedd jærne». Hele crew’et har, som vanlig, vist ansvar og
gjort alt man kunne for å møte kundene sine behov.
Reidar og alle hans medarbeidere i Harley-Davidson Nord-Norge
vil gjerne ønske alle i H.O.G. Arctic Chapter en riktig god jul og et
godt nytt år.

Harley-Davidson
Fat Boy 2020

EKSKLUSIVT LANSERINGS-ARRANGEMENT PÅ NETTET
19. JANUAR 2021 kl.17:00
Harley-Davidson Motor Company lanserer 2021-modellene
virtuelt. «Aldri før i vår 118-årige historie har vi samlet hele verden
til et enkeltstående virtuelt arrangement. Hør ledere,
sykkeldesignere, ingeniører og klesprodusenter fortelle om alt som
kommer til den lokale forhandleren din i 2021.»
For å bli med på den virtuelle lanseringen må du registrere deg på
siden www.harley-davidson.com
Lansering av Harley-Davidson® PAN AMERICA ™ 22. februar.
I februar 2021 planlegger H-D Motor Company å lansere sin
første og helt nye Adventure Touring motorsykkel; HarleyDavidson® Pan America ™ «Motorsykkelen utstråler evne,
funksjonalitet og holdbarhet mens den knuser forutinntatte
merkeoppfatninger. Pan America™ åpner opp en helt ny verden for
Harley-Davidson.»
Registrer deg på www.harley-davidson.com og finn ut mer om
Harley-Davidson’s første Adventure Touring-sykkel: 2021 HarleyDavidson® Pan America.»
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Thor Harry

Werner

Gave fra Stockholm Chapter som
takk for velorganisert Post Ride
to North Cape 2016

Fra venstre: Assistant Director Rune, ukjent, Steinar, Road Captain Frank (delvis skjult) og Road Captain
Knut-Bjarne som forsiktig spiser litt mat.

Da det har vært stort fokus [av Assistant Director Rune] i Styret i
Chapteret på å få liv i internett siden vår, har Webmaster Simen
og jeg startet opp med å få lagt inn bilder og prøve å få liv i siden
slik at de som ikke er medlemmer ser at det er aktivitet i
chapter’et. Vi endrer og oppdaterer også en del gamle tekster, etc.
Vi har lagt inn en mappe i «galleriet» som heter «Sommeren 2020».
Siden vi kom så sent i gang i år blir det kun en mappe i denne
omgang. Men til neste år skal vi legge ut egne mapper for treff etc.
som skjer i H.O.G.- regi.
Vi ønsker at alle skal gå inn og se på siden, da den blir oppdatert
ofte i tiden som kommer. Vi trenger bilder fra hele regionen og vi
jobber på. God jul!

Director’s Corner - annerledesåret
2020. Nå har det gått litt over ett
år siden jeg takket ja til å ta over
roret som Director for H.O.G.
Arctic Chapter. Det var med stor
spenning og ærefrykt at jeg påtok
meg dette vervet. Siden det meste
av styret ble byttet ut på årsmøtet
i fjor var jeg veldig spent på
hvordan dette skulle gå. Men det
nye styret kom raskt inn i sine
oppgaver, alle var positive og tok
tak i sine verv på en utmerket
måte. Vi planla å avholde treff i

Leverpostei «Leif Arne Edition»

Director Ivarna

Ballangen i august
2020 samt mange
fantastiske
arrangement og turer,
jeg så virkelig frem til
en ny og flott
motorsykkelsesong.
Så litt utpå nyåret
begynte vi å se på
Safety Officer Frank, Cathrin, Marianne og Head Road Captain
Frode sterkker på bena på Polarsirkelen.
nyhetene at det var
ville tilstander i Kina. Folk i verneutstyr gikk rundt i gatene og
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“It has been a heck of a
year, but soon the
throttles shall be cracked
open..!!”

“BE PREPARED”

sprayet med desinfiserende midler, dører ble blokkert, noen folk
ble sperret inne i sine hjem og andre ble båret ut av husene sine.

Julenisse som akkurat er ferdig
med jobben.

Sterke, smilende gutter som bærer staur under forberedelsene til Nordic Harley Days 2016

Jeg tenkte – sånn kan bare skje i Kina, dette kunne aldri skjedd i
Norge. Så kom vi til starten av mars og begynte å ane at dette
virkelig ikke bare rammet Kina, viruset kom nærmere og selv vi i
trygge Norge kunne bli rammet.
12. mars, dagen jeg aldri glemmer. Alt stengte ned, det jeg aldri
hadde trodd kunne skje her var nå et faktum. Foreldre, slekt og
venner kunne vi ikke besøke lenger. Vi måtte isolere oss,
klemming som for meg alltid har vært en selvfølge, ble det helt

Mona, Tove og Karl Ove nyter været på Kleivodden ved Bleik på Andøya 2020

H-D Bar Chair

National H.O.G. Rally, Røros 2017. Fv. Leif Arne, Per Ulrik, Yngve og Per.

slutt på. Håndsprit i alle butikker og ansiktsmasker ble
dagligdags å se, og etter hvert fikk vi koronatilfeller også i
Harstad.
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Mens Bike Chain Band Ring

Harley-cruiset som jeg hadde gledet meg så lenge til var det første
som ble avlyst. Open House ble avlyst. Vi i styret så ingen
mulighet til å kunne gjennomføre
treffet vi hadde planlagt og etter
hvert måtte alt vi hadde planlagt
og sett frem til i Chapteret
avlyses. Det var tungt å ta
beslutningen om å gjøre dette,
men vi hadde ikke noe valg.
Til tross for at alt ble stengt ned
og avlyst så kunne vi heldigvis
kjøre motorsykkel så snart våren
kom og veiene ble tørre. Så til
tross for at ikke vi fikk
Røros under National H.O.G. Rally 2017.
gjennomført noen av de planlagte
Director Ivarna og Edel.
arrangementene så har det blitt
mange fine turer i små grupper denne sommeren. Det har vært
utrolig koselig å se på bilder fra turene dere i Chapteret har lagt
ut, spesielt i år gjorde dette godt. Og mini Open House Reidar
fikk gjennomført i juni for oss medlemmer var fantastisk hyggelig

Hi-Vis Vest Front

Utrolig mange fra H.O.G. Arctic Chapter som deltok på National H.O.G. Rally 2017. Her er nesten alle
samlet i hovedgata. Fantastisk!

å delta på. Tusen takk Reidar for at du alltid stiller opp for oss,
jeg er veldig glad for at vi har akkurat deg som Dealer. Når man
plutselig blir avskåret fra å kunne være sosial setter man utrolig
mye større pris på disse små turene og tiltakene. Jeg tror nok
mange av oss har fått oss en oppvekker dette året, ting vi alltid
har tatt som en selvfølge blir nok mer verdsatt for ettertiden.
Nå ser det heldigvis ut at det ganske snart starter med
vaksinering her i Norge, jeg begynner å håpe på at livet utpå
våren eller høsten 2021 kan bli mer normalt igjen. Jeg har meldt
meg på National Rally på Gol som skal avholdes i juni, Oslo
Chapter vil avgjøre i mars hvorvidt dette kan gjennomføres. Vi i
styret har startet forsiktig med planlegging av aktiviteter for år
2021, vi håper og tror at det utover våren åpnes mer og mer opp
slik at vi i Chapteret igjen kan møtes og ha det hyggelig sammen.
Vi vil oppdatere kalenderen på hjemmesiden og legge ut på
Facebook arrangement etter hvert som vi ser at dette kan
gjennomføres.
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Hi-Vis Vest Back

H-D Generator Belt

Jeg vil takke Jørund for det utmerkede arbeidet han gjorde som
kasserer i året som gikk. Jeg vil også benytte anledningen til å
ønske Sissel
hjertelig
velkommen i
styret som ny
kasserer. Jeg
er helt sikker
på at hun også
vil gjøre en
super jobb og
jeg ser frem til
å samarbeide
videre med
henne i styret.
Jeg vil også
takke alle de
øvrige i styret
for jobben dere
En seriøs gjeng samlet på grensen mellom Østerrike og Tyskland 2011.
har gjort dette
året, dere er en fantastisk gjeng å samarbeide med. Dere har
vært med på å gjøre jobben min som Director til noe jeg virkelig
synes er hyggelig. Og til alle dere andre som har verv i Chapteret,
tusen takk for at samtlige i år valgte å stå videre i vervet. Vi
trenger dere alle og dere er med på å gjøre oss til det flotte
Chapteret vi er.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en fantastisk god jul og et
riktig godt nytt år. Jeg håper alle holder seg friske og at vi trygt

H-D Bottle Opener Key Fob

Stor juleklem fra Director Ivarna

H-D Embroidered Clip Pouch

Sponsoring Dealer: Reidar Samuelsen
Jeg er født i 1965 og bosatt på Arnes, rett nordøst for Ballangen sentrum. Jeg er gift med Beate
og vi har to voksne barn og to barnebarn. Jeg
har kjørt og skrudd på moped/mc siden
tenårene og kjøpte min første H-D i 1986, en
1951 Panhead. Jeg har etter dette hatt
forskjellige H-D modeller opp gjennom årene.
Har nå både gammel Shovel, Electra m/sidevogn
(barnebarnsykkel) og Street Glide Special med litt "preppa" motor.
Street Glide'n er forøvrig nettopp solgt, uten lakksett, men dette
blir nok å dukke opp på ny 2021 med planlagt SE 131"- kit i løpet
av våren. Jeg er utdannet bilmekaniker i tillegg til et par år på
teknisk fagskole. Startet med import/salg av H-D i 1986 og ble
autorisert H-D forhandler høsten 1988. Er nå importør og
side 21

NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER DESEMBER 2020

Zippo H-D Eagle

forhandler av Harley-Davidson i Nord-Norge gjennom firmaene
Harley-Davidson Nord-Norge.
Jeg har vært engasjert innenfor H.O.G. siden 1991 da det første
H.O.G. Chapter her oppe i nord ble startet, navnet var den gang
Chapter Ofoten. Chapter Ofoten ble etterhvert utvidet til Chapter
Hålogaland. Chapter Ofoten var blant annet med på å
starte/arrangere North Cape Rally i 1994 som gikk fra Lindesnes
til Nordkapp, et par år etter ble starten lagt til Cadiz i Spania.
Høsten 1999 ble skandinavisk lanseringen av H-D sine 2000
«millenniums» modeller lagt til Kabelvåg i Lofoten, her var både
Chapter Hålogaland og Chapter Nordland sterkt engasjert og
medvirket til at dette også ble et meget vellykket arrangement
med stor pressedekning i skandinavisk mc-presse.
I 2006 «fusjonerte» Chapter Hålogaland og Chapter Nordland og
ble da starten på dagens H.O.G. Arctic Chapter som nå består av
rundt 180 medlemmer. To av mange vellykkete arrangementer
som medlemmene i Arctic Chapter har stått bak er National
H.O.G. Rally i 2010 og Nordic Harley Days 2016, med
etterfølgende Nordkapp turer, disse arrangementene vil det gå
sagn om i mc-miljøet i mange år framover. Som dere vet er Arctic
Chapter godt organisert og veldrevet, det er en lek å være Dealer
til en sånn fin gjeng. Gleder meg til å treffe dere igjen og håper på
noen flere chapter-turer i sesongene som kommer.
Director Ivarna Mikalsen Jeg er født og
oppvokst i Harstad hvor jeg bodde frem til år
2003. Da flyttet jeg til vakre Nøtterøy og bodde
der frem til sommeren 2015. Jeg har likt
motorsykler så lenge jeg kan huske og drømmen
har alltid vært å få meg en Harley. Jeg startet
tidlig med å få barn, så jeg har 3 skjønne unger
på 18, 29 og 34 år. Er også så heldig at jeg har
fått fire nydelige barnebarn. Jeg har mitt eget
lille regnskaps-/ og revisjonsfirma med kontor i Harstad og i
Vestfold. Alle barna mine bor sørpå så jeg har god grunn til å
besøke barn og barnebarn ofte, så da går det greit at det er litt
avstand. Min første motorsykkel var en Yamaha Dragstar 650. I
2009 kjørte jeg Route66, der kjørte jeg en H-D Road King. Det var
en fantastisk tur og når jeg kom hjem var det ingen vei tilbake, da
måtte jeg bare ha en Harley. Så i 2010 fikk jeg endelig hjem min
første Harley-Davidson, et smykke av en Heritage Softail.
Etter at jeg fikk Harley lette jeg litt rundt for å finne ut hvilken
motorsykkelklubb jeg ønsket å være med i. Jeg fant ut at H.O.G.
hørtes ut til å være rett for meg, så jeg ble medlem i H.O.G.
Chapter South East (Buskerud, Vestfold og Telemark) i 2011.
Etter hvert ble jeg valgt til Secretary der, og det var jeg noen år
frem til jeg flyttet nordover. Jeg tok også Road Captain kurset og
var Road Captain på noen turer der sør.
Jeg meldte meg inn i H.O.G. Arctic Chapter januar 2016 og i
november 2016 ble jeg valgt til Secretary i H.O.G. Arctic Chapter.
Fra våren 2017 og frem til Årsmøtet 2017 hadde jeg også rollen
som Membership Officer. På Årsmøtet i 2017 ble jeg valgt til
Assistent Director og i 2019 fikk jeg det ærefulle oppdraget å
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2011 Årsmøte på Innhavet.
Andre, Kjell og Lene

Sir Bo

Chrome HOG® Bank

H-D ColorBlock Pocketbook Bag

overta som Director etter Jeppe. Jeg takker så mye for tilliten og
ser frem til å jobbe videre sammen med styret.
Assistant Director Rune Nystad Jeg er født i
Bodø og er nå blitt 55 år og er samboer med
Malin. Jeg er utdannet sveiser og platearbeider
og har jobbet i et mekanisk selskap siden 1982
og jobber der fortsatt. Jeg har siden midt på
80-tallet bygget om spesielt Amcar biler, så min
interesse for kjøretøy startet med biler. Jeg var
ute av dette i en lengre periode på 2000 tallet
hvor jeg ikke holt på med dette som hobby, før
jeg kjøpte en Chevrolet Corvette i 2009. Dette
var en bil som var lite å skru og endre på, så jeg hadde en liten
plass ledig i garasjen som det var plass til å sette en Harley på.
Jeg bestemte meg i 2013 at jeg skulle kjøpe en og bygge om, så
jeg fikk litt mere å gjøre i garasjen enn å sitte å se på bilen. Jeg
fant en 1990-mod. Softail i Sandessjøen. Denne kjøpte jeg og
startet å bygge den om vinteren. Våren 2014 begynte jeg å treffe
Harley-folk på Esso på Tverlandet på tirsdagene. Så da var det
gjort – oppdaget for en flott gjeng det var og meldte meg etter
hvert inn i H.O.G. og dette er noe jeg ikke har angret på. Jeg har i
dag solgt bilen og holder kun på med Harley. Og disse har jeg nå
har tre stykker av. Og stortrives i lag med alle dere i H.O.G.
Assistant Director Jonny Grunnfoss Jeg bor
nu på Melbu etter at vi flyttet tilbake hit i
2002, da hadde vi bodd 20 år i Bodø. Hadde
mine barne og ungdomsår i Kabelvåg. Jeg er
64 år, er gift og har tre barn og sju barnebarn.
Er utdannet innen elektro, og har siden 2003
drevet som selvstendig næringsdrivende innen
salg, og har tre agenturer som jeg håndterer.
Besøker elektroinstallatører fra Brønnøysund i
sør til Kirkenes i nord, så er godt kjent i vår
langstrakte landsdel.
Kjørte opp til MC i godt voksen alder og startet med en Kawasaki
VN800 før jeg konverterte til Harley-Davidson, og har ikke angret
ett sekund siden. Kjører i dag en FLHX Street Glide. Starter på
min 7. sesong som H.O.G.-medlem. Har vært så heldig og fått
oppleve å kjøre Harley to ganger gjennom USA og tenker å ta en
ny tur om ikke lenge. En annen uforglemmelig tur er Post-Ride til
Nordkapp i 2016.
Har en fritidseiendom i Bø i Vesterålen som består av hus, fjøs og
naust, som jeg bruker mye tid på. I sommerhalvåret er vi der
stort sett hele tiden. Kajakk padling og fiske på fjorden er også
noe jeg setter pris på i den lyse årstiden, i tillegg til å kjøre
Harley. Ut over det er det en fantastisk plass å nyte en god
Cigar&Whisky. I vinter halvåret liker jeg veldig godt å gå på ski.
Så når man nu har tatt på seg vervet som Assistant Director kan
det jo bli litt travelt innimellom. Jeg ser frem til fortsatt å kunne
bidra i styret og tror det kan bli både spennende og interessant i
tiden fremover.
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Bjørnar tar en pust på ei strand
sommeren 2006

H-D Skull Ring with Black Enamel

Treasurer Sissel Sydow Jeg er født i Bodø i
‘66, men har aldri bodd der. Når jeg blir
spurt hvor jeg er fra, så er svaret at jeg er fra
Harstad, men bor i Narvik. Flyttet til Harstad
i 1975 og fra Harstad til Innhavet i 1986 og
så til Narvik i 1996 hvor jeg ennå bor.
Jeg har jobbet i kolonialbutikk i 24 år, og
hoppet av det i 2008 og begynte å jobbe med
regnskap. Så at jeg skulle bli spurt om å ta
vervet som kasserer, var ikke uventet.
MC interessen kom tidlig. Jeg bodde ikke langt fra bunkersen
som Harstad MC brukte som klubblokale tidligere, og vandret ofte
forbi der og så på syklene.
Kjørte opp og kjøpte min første sykkel, en Kawa Z500 da jeg var
20. Etter den hadde jeg noen Suzuki’er og Kawa før jeg var uten i
noen år. Harley skulle jeg ALDRI ha…. Det forandret seg da jeg
satt bakpå en H-D for første gang i 2008 og følte at nå var jeg
kommet hjem. I 2010 kjøpte jeg Wide Gliden min, og i 2016 byttet
jeg den med Switchback’en som jeg har nå. Men noe HOG’er
skulle jeg hvertfall aldri bli 😊 Nå her sitter jeg, som kasserer for
Arctic Chapter etter 1 år som HOG’er.
Secretary Marianne Kokvik Jeg er født i 1953
i Harstad. Etter mange år sørpå, flyttet jeg til
Bø i Vesterålen i 2014. Jeg har 2 voksne barn
og 2 barnebarn som bor sørpå. Har jobbet
innen Reinsurance og bank, og er nå
pensjonist. Jeg er «født» på en motorsykkel da
den vanlige mann ikke fikk kjøpt bil før i 1960,
noe min far gjorde da. Har derfor hatt det i
blodet og kjøpte min første Harley i 2002, 883
Sportser Hugger. På min første kjøretur ble jeg vinket inn av UP
for promillekontroll, det viste seg at vedkommende politi var leder
i H.O.G. Chapter Østfold, og var bare interessert i høre om jeg
ville bli medlem, noe jeg sa ja til. Da var vi rundt 30-40
medlemmer, nå er de ca 250. Der var jeg innom LOH og Road
Captain verv.
Kjører nå Soft Tail Deluxe 2007 modell som har vært med på
mange og lange turer, og treff. Har kjørt både i USA og Europa,
hvor jeg alltid har truffet hyggelige folk. Jeg ble medlem i Arctic
Chapter i 2014.

Tony tar på vesten

H-D Guardian Bell

Membership Offiser Rita Langnes Jeg er født
i 1965, bor i Valnesfjord og kjører en rød
Heritage 1690, 2013 modell.
Å bo i Valnesfjord, nært gammel-puben og
våre gode venner med Harley Davidson,
medførte at jeg og min samboer ga etter for
«presset» og gikk til anskaffelse av egne HD-er.
Det startet høsten 2013 da Reidar kom heim
til oss med en ny Softail Heritage, og
returnerte med 2 stk. Kawasaki. I mine øyne var dette den
perfekte sykkel, Candy farget, lavt tyngdepunkt for stutte bein og
H-D Eagle Zippo
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nok krefter til å slippe planlegge forbikjøring lang tid i forveien.
Dette ble min 3. MC på 9 år, og den beste!
Gift har jeg aldri vært, men ble samboer med Jens i år 2004. Fra
tidligere har jeg 2 barn, en sønn på snart 32 år og ei datter på 24
år. Jens har 2 voksne sønner, så vi er mange i lag når vi samles.
I ren nysgjerrighet og for å «legge meg på hjul», tok jeg lappen for
tung mc samtidig som min «autofile» sønn tok mopedlappen.
Av yrke er jeg kreftsykepleier, og jobber i Bodø kommune. I
sommerhalvåret pendler jeg ofte med min røde H-D, for å «lufte
hodet» etter endt arbeidsdag. Slik er mc-kjøring en befrielse. Tenk
å få frisk sjøluft i nesen før dagen starter, det er herlig.
Ellers liker jeg å koble av med strikking, baking, ølbrygging og
med alt som spirer og gror.
For meg er interessen for Arctic Chapter vokst seg større etter
hvert som man har blitt kjent med nye medlemmer, der felles
glede er å kjøre sykkel. Her er så mange trivelige «bikere», alle fine
turer, den gode ånden som rår der det er rom og takhøyde for
forskjeller blant oss, og at vi kan gi en gave til noen som trenger
det.
Head Road Captain Frode Fure Jeg bor i
Bodø og jeg stortrives. Jeg er født i ’64, og jeg
har to voksne barn som har flyttet ut for
lenge siden. Jeg jobber som elekriker i et lite
firma hvor sjefen er meg og den eneste
ansatte også er meg.
Har kjørt sykkel siden 100cc-tiden, har hvert
med i H.O.G. siden 2000. Jeg har to sykler;
en Road Glide og en 1958 Duo Glide. Når jag
ikke skrur nede i garasjen, så brygger jeg øl
der. Satser på en lang sesong i 2021 med mange flotte turer.

SCREAMIN' EAGLE® MILWAUKEE-EIGHT® 131CI PERFORMANCE CRATE ENGINE
Harley-Davidson offers power-hungry street riders a new performance option with the
introduction of the Screamin’ Eagle® Milwaukee-Eight® 131 Crate Engine for select
Softail® model motorcycles. The new 131 cubic inch (2151cc) V-Twin engine delivers
the biggest, most powerful street-compliant engine Harley-Davidson has ever created.
The Screamin’ Eagle 131 is a bolt-in replacement engine for select 2018-later model
Harley-Davidson Softail motorcycles originally equipped with a Milwaukee-Eight
engine, designed to run at high RPM and to provide a significant boost of torque from
cruising speed. Available in Oil-Cooled and Twin-Cooled™ configurations and in
Chrome or Gloss Black finishes.
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Harley-Davidson&reg; Men's Bar
& Shield Black Face Dimensional
Link Chronograph Watch

Dikt av Jan Erik Vold

Årsmøtet 2018 Fauske. Reidar, Lill, Karl Ove og Leif

Engeløya. Tor Harry fremst med
Kurt og Edel bak.

Bilde tatt fra promoteringsfilmen i fm NHD 2016. Frode og Venke fremst,
deretter KBK og Siv til høyre og Paal-Eirik og Monika som nr 3.

Lene og Jan ute på Grense Jakobselv 2020
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Gallamiddag Nordkapp 2016. På venstre
side: Merethe, Rigmor og Kristian.
Høyre: Lene og Steinar.

Super Rally Himos, Finland 2019 og over 30 varmegrader.
Mange kjente fjes.

Tove, Karl Ove og Mona venter på kolonnekjøring gjennom Forsåtunellen 2020

NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER DESEMBER 2020

Masse flotte folk samlet på Presteid, Hamarøy 31. mai, 2014 i fm Elisabeth og
Terje's bryllup

Black Hills, South Dakota 2013 To
urinnvånere og Jeppe (i midten).

Road Captain-kurs Pitstop Henningsvær pinsa 2014

Minnestund over falne soldater i Murmansk 2012. Fv. Per, Frode, Sasha, Leif Arne, Jan og Lene.

Polarsirkelen og på vei til Røros. Fv: Fritz, Rigmor, Mareijke, Conni, Hans
og Tony

Styremøte på Svolvær Brannstasjon 2014. Fv: Terje, Odd, Jeppe, Thor
Harry, Hans, Tony, Knut-Bjarne og Reidar.

Road Captain-kurs
Saltstraumen, 2016.
Fv: Liv Iren, Tony,
Frode og Leif.
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