Newsletter 1. 2021
Hei H.O.G. Arctic Chapter medlemmer.
Mange planer ser ut til å bli avlyst også
i 2021, men det skal ikke forhindre oss i
å fremdeles kose oss på 2-hjul.
I denne utgaven finner dere:

• 15 års jubileum H.O.G. Arctic Chapter.
• The Great Relay.
• Klicks 2021.
• Ny kontaktperson H.O.G.
Internasjonalt.
• Sommerens nye konkurranse.
• Bilder fra 1. mai.
• Nyheter fra Reidar og hans crew i
Ballangen
• Kontakt informasjon styret.

H.O.G. Arctic Chapter blir i år 15 år.
Det er blitt laget en flott Pin som alle våre medlemmer vil få.
Om det lar seg gjøre å avvikle årsmøtet på «vanlig måte» ønsker vi å
markere jubileet der.

Vi kommer tilbake med mer informasjon angående dette når vi vet hva
vi har mulighet til å gjøre utover året angående sammenkomster.

The Great Relay – Sommeren 2021.
Hei flotte folk.
Nå merkes det endelig at det går mot vår og mange har allerede hatt sin
første kjøretur. Jeg synes det er nydelig å høre lyden av Harley'er langs
veiene igjen, og gleder meg til å komme hjem igjen fra sør å endelig få
tatt ut Harley'en min.
Som vi har nevnt tidligere så planlegges det en lanseringstur for Pan
America til sommeren, turen kalles The Great Relay. Vedlagt er link til
siden som er under utarbeidelse, den er ikke helt klar enda.
https://thegreatrelay21.com/
Arctic Chapter har fått ansvaret for planlegging av turen fra Polarsirkelen
til Nordkapp, og deretter fra Nordkapp til Kautokeino i tidsrommet 1. til
7. juli.
Det kommer to Pan America sykler som skal kjøres gjennom Norge.
Harley-Davidson selv og pressen kjører den ene sykkelen hele turen,
men de ønsker at vi skal stille sjåfør til en av Pan America syklene.
Om det er noen som kunne tenke seg å kjøre ene sykkelen deler av
turen er det fint om dere sender meg en mail på hvilken etappe som er
aktuell. Vedlagt er en oversikt over datoer og etappe for "vår" rute. Vi
skal overta Pan America sykkelen på Polarsirkelen den 1. juli. Reidar har
sagt seg villig til å stille med bil slik at sjåføren av Pan America sykkelen
får med seg sin sykkel på turen.
Vi har også fått forespørsel om å ta ansvar for turen og sykkelen helt
frem til Luleå den 8. juli. Om det er noen som kan tenke seg dette må
dere si ifra. Foreløpig har vi sagt ifra at vi ikke kan ta ansvar for noe av
kjøringen i Sverige.

The Great Relay – Sommeren 2021.
Alle som skal delta på turen bestiller selv overnatting, det vil stå anbefalt
hotell på nettsiden med telefonnummer man kan ringe for å booke selv.
Dere må gjerne vente litt med å booke, det arbeides med å få
rabattavtaler på noen hoteller. Vi vil opplyse om dette her så snart det er
klart.
Jeg håper mange av dere ønsker å delta på hele eller deler av turen.
Endel av oss i Arctic planlegger å ta imot følget ved Nordlandsporten den
30. juni og markere at det er der vårt Chapter starter, og så ta følge med
de nordover.
Det skal samles inn penger til et veldedig formål, TWO WHEELS FOR LIFE,
se nettsiden ovenfor. Vi vil opprette en side som det legges link ut til her
på siden der alle selv kan donere det de ønsker. Det vil bli utdelt pin til
alle enkeltpersoner som donerer 50 Euro eller mer, og det vil også bli
premiering til de tre Chapter'ne som samler inn mest penger. Det er
derfor fint om alle venter med å donere noe til vårt Chapter har
opprettet sin side for donering.
Det vil komme mer informasjon om turen etterhvert, men det er fint om
dere setter av datoene allerede nå slik at flest mulig deltar på turen
Vi må selvfølgelig ta et lite forbehold på grunn av Covid-19, men
foreløpig så planlegges det for at dette skal kunne gjennomføres.
Ivarna.
Info på medlemssider og Facebook.

Klicks 2021.
Hei alle.
Nå starter en ny sesong og vi håper på mere turer sammen i år
Vi har KLICKS konkurransen som går hvert år
Ta bilde av km telleren og send den til meg på mail eller sms
frode@fure.as og 47932152 .
Det er lengst kjørte dame og mann og gjennom snitt som vinner
Det er viktig at flest mulig er med slik at gjennom snittet blir riktig
Vi treffes på veien i sommer MC venner.
Frode.

Info Salten:
Det er gjort avtale med leie av bane i Valnesfjord for «Rustløser» kurs
som er en av tre deler i Safe Rider Skills. Og uansett en fin erfaring for
både de som kjører mye og lite. Mer informasjon kommer på Facebook
og SMS angående dato og tidspunkt.
Håper på at resten av Arctic Chapter også får dette til.
Frode.

Ny internasjonal kontaktperson.
Dear H.O.G. Members.
I hope you are all well in these challenging times!
My name is Anna Marie Deary, and I am the Consumer Experience
Manager for Harley-Davidson in the Nordics and Benelux region. In my
role I am responsible for the Harley Owners Group and for organizing all
kinds of events and experience like for example an Experience truck
tour, that will be visiting 34 dealers this summer with 14 test ride
models.
I have been with the H-D Motor Company for quite a long time already.
I joined Harley-Davidson Benelux in 2008, having recently graduated at
the age of 25. I remember seeing the vacancy for a marketing assistant
and immediately thinking: “Wow! Harley!” But also: ‘I’ll never get that
job…”. But luckily, I did. Having lived in France for a number of years I
could speak French well, and with 2 marketing diplomas I apparently
had the skills for the job.
At that time, I had no experience with motorcycles, but when I was
young, I rode a moped, a Puch and I loved it. I immediately went for my
motorcycle license and directly bought my Iron 883 afterwards, in 2009.
I still ride the same bike, and I won’t be getting rid of my Black Beauty
anytime soon!
The first thing that struck me from the earliest days working at Harley
was the great enthusiasm everyone has for the brand. I was able to
attend a HOG rally and that really opened my eyes. The love of those
people for their brand and their bikes, it was so sincere and
overwhelming! It made a lasting impression on me. I now know that no
other brand can bring people together like Harley-Davidson does. It feels
like one big family in which you, as a new rider are immediately
included.

Ny internasjonal kontaktperson.
In 2014 I became the Marketing Manager for H-D Benelux. I worked for
the Benelux organization for 9 years when I started to get an itch to go
and see more of the world. After a sabbatical year I got the great
opportunity to work for H-D International in Oxford. After another
break, this time to become a mother, I rejoined the H-D Benelux team in
2019 as a Consumer Experience Manager. This felt like coming home,
back to my former colleagues and the dealer network I had worked with
for years.
Since the end of 2020 I have also become responsible for the Nordics
region, officially taking over the role from Bjorn Solberg. However, he
hasn’t disappeared, he is still here to help me with the role, and you can
still contact him.
The Nordics region is all new to me, and with shame I have to admit I
have never been to Norway… I have seen the most beautiful pictures
though so as soon as the borders open up, I am coming over! I am
normally in Trondheim early of June to join you on The Great Relay ride.
I am really looking forward to meeting many of you there and riding
some miles together.

Take care and stay safe, Anna Marie Deary

Sommerens konkurranse 2021.
Hei alle.
I år skal vi prøve oss på en liten konkurranse som vi har tro på at
kan bli skøy.
Vi velger ut enkelte kirker i forskjellige regioner. Det vil gis poeng
for hver kirke som er besøkt og dokumentert.
Deltakeravgift er: 100 kr pr. person, og kun 1 pr. sykkel.
Premien vill være gavekort på Harley-Davidson Nord Norge.
1.premie er kr 4000,2.Premie er kr 2000,3.Premie er kr 1000,-

Konkurransen strekker seg fra 1. juni til 15. september.
Informasjon om hvilke kirker og hvor blir lagt ut på medlemssider,
Facebook sider, og blir sendt ut på epost.

Sponsoring Dealers Corner fra Reidar
Hei Arctic Chapter Venner.

Ble ikke Open House i år heller, men håper allikevel å møte så mange
som mulig av dere i løpet av denne sesongen også 😊. Vi er allerede i
full gang med MC-sesongen her i Ballangen selv om kjøreværet ikke har
vært det beste hittil.
2021 modeller kommer fortløpende inn på lager. Noen sykler er
kundebestilt, noen er demosykler og noen skal i utstillingen for salg.
Utvalg av klær og kjøreutstyr er fornyet og komplettert for å møte en
ny sesong. Verksted i både Ballangen og Tromsø har en god del
forhånds booking, så ta gjerne kontakt i god tid for timebestilling.
https://hd-nordnorge.no/contact-us

Harley-Davidson ligger ikke på latsiden for tiden og har mange
spennende prosjekter og modeller på gang.
I April lanserte H-D et nytt konsept, Icons Collection, der man skal
«relansere» flere tidligere Ikoniske modeller fra den legendariske
Harley-Davidson Familien. Disse blir produsert i begrenset antall og
første modell ut er FLH Electra Glide Revival. Dette er en kopi av 1969
Electra Glide som blant annet Elvis var eier av, og har vært avbildet i
mange sammenhenger. Vi har nr. 21 stående i butikken for salg, så nå
har dere sjansen til å sikre dere en skikkelig nostalgisk H-D modell med
dagens teknologi, utstyr og ikke minst kjøreegenskaper.
https://hd-nordnorge.no/nye-h-d-paa-lager

Sponsoring Dealers Corner fra Reidar
Etter forhåndslanseringen av Pan America har interessen vært stor og
demosykkel er nå på vei inn, vi forventer å være klar for å tilby
demokjøring i begynnelsen av Juni og vi har flere kunder som venter i
spenning for prøve kjøring.
Dette er en type sykkel vi har manglet i vår modellprogram og ser fram
til å kunne tilby en H-D i dette segmentet også. (Første Pan America vi
skrev kontrakt på bytter ut sin BMW GSA 1250, så dette blir spennende)
https://hd-nordnorge.no/showroom

Sponsoring Dealers Corner fra Reidar
Vi har også gått til anskaffelse av H-D LiveWire for å tilfredsstille spesielt
interesserte motorsyklister som har lyst til å se og prøvekjøre noe som
ikke lager lyd og ikke trenger å svinge innom en bensinstasjon for påfyll
av fossilt brennstoff.
Etter å ha fulgt med på TV serien Long Way Up der man kjørte EL H-D fra
sydligste punkt i Sør Amerika til Los Angeles i veldig variert terreng og
kjøreforhold, ble vi imponert og tenkte denne kan vi også tilbys som
utleie. De som nå ønsker den slags fremkomstmiddel for å ta seg en stille
og rolig helgetur til Lofoten er også dette mulig.
https://hd-nordnorge.no/rentals

Trenger du service, dekk, reparasjoner, deler, oppgradering av utstyr til
din H-D , kjøreutstyr til deg og dine, eller ny/brukt Harley-Davidson er
det bare å ta kontakt. Vi har vanlige åpningstider, så det er bare å
komme innom, slå på, send e-post eller besøk vår nettside.
www.hd-nordnorge.no

Fortsatt god vår og sommer fra oss i Ballangen og Tromsø.
Mvh. Reidar Samuelsen
Harley-Davidson Nord Norge
«35år med Harley-Davidson-Din trygghet»
Bjørkåsveien 18, 8540 Ballangen
Tlf.: 76927400 / 90699299
www.hd-nordnorge.no

Kontakt informasjon Arctic Chapter:
• Reidar Samuelsen
• Sponsoring Dealer

harley@arcticharley.com 76 92 74 00

• Ivarna Mikalsen
• Director

director@arctic.hog.no 41 46 82 97

• Jonny Grunnfoss
• Assistant Director

j.grunnfoss@elektrosalg.no90 09 15 39

• Rune Nystad
• A. O. Coordinator

activities@arctic.hog.no 90 11 50 54

• Frode Fure
• Head Road Captain

frode@fure.as

47 93 21 52

• Rita Langnes
• Membership Officer

membership@arctic.hog.no95 93 79 16

• Sissel Sydow
• Treasurer

sissel.sydow@amesto.no 97 61 03 06

• Marianne Kokvik
• Secretary

secretary@arctic.hog.no 93 21 86 74

Ha en strålende sommer, og husk å send litt bilder og slikt til meg, og
ikke bare på Facebook så vi får litt stoff å lese her ☺

Sjekk også ut vår flotte hjemmeside som vi oppdaterer og legger ut info
på, alt er ikke nødvendigvis best på Facebook.
https://www.arctic.hog.no/

Send til meg:
Sven Ove Lofthus
Activity Officer Salten
loffen72@gmail.com
90 75 76 74

