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Å vente [av Jeppe] Isolert sett er det å måtte vente en særdeles lite 

oppbyggende tilstand. 
Venting fortoner seg for 
mange som noe av det mest 

grufulle og gørr-kjedelige man 
kan bli utsatt for. Ordet 

beskriver altså en situasjon 
hvor man avstår fra å gjøre 
noe som helst over en viss 

tid, vanligvis for at «tilfellet», 
altså det man venter på, først 

skal inntreffe på et senere 
tidspunkt. Man forblir 
kanskje stillestående og 

passiv på et gitt sted, eller 
man lar en «situasjon» hvile 
eller bero over en periode. 

Venting kan ofte assosieres 
med inaktivitet og 

likegyldighet. Venting har i utgangspunktet to hovedformer; 
venting på noe formålstjenlig og positivt eller venting på noe 
bedrøvelig og forstemmende. Disse to typene skiller seg gjerne fra 

hverandre med diametralt forskjellig sinnsstemning og at man ofte 
oppfatter at tiden har forskjellig hastighet. Man vil vel neppe bli 

geni-erklært om 
man hevder at 

«aktiv 

venting» vil 
få denne 
tiden til å 

akselerere. 

«Løft blikke og hæng nævvan i nåkka», sa faren min til meg for 

mange år siden mens jeg anemisk og kvisete sjokka langs fjæra og 
sparka småstein i havet. Jeg var 15 år og venta agalaust på å bli 

både lovlig mopedist og alt det andre. 
Det er mange varianter av venting. Adventstiden er en typisk 

ventetid. En graviditet er en ventetid. Perioden mellom oktober og 
april er så absolutt en ventetid for oss mc-folk. Aktiv venting, 
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ambisiøs venting eller positiv venting er det som 

tydeligst skiller oss HOG’ere fra måsen. Stor-måsen 
parkerer gjerne på nausttaket og venter der i 

uendelighet på at noen skal starte og sløye. Mens 
vi, vi som er med i H.O.G., vi parkerer i garasjen 
og starter umiddelbart med forberedelsene inn 

mot neste sesong. Vi sitter ikke stille. Vi 
stagnerer ikke og bare venter på at noen skal 

starte «å sløye» for oss; vi måijlle på og håijlle høtten 
i bevægelse. Vi beskjeftiger oss aktivt i tia fram tell at 
det atter ska bli abæra veia ijæn. Vi lar til stadighet 

nødvendig vedlikehold utøves; lær skal gnikkes med 
fett og krom skal pusses. Vi nid-leser vårt atlas for å 

tegne nye roder og ruter hen mot ærerike opplevelser 
in flagranti. Vi lar oss ufordervet løfte opp av 
ventetidens ørkesløse likegyldighet og angriper tiden 

med krom rygg og kållåpne aua. Venting kan således 
være det som behøves for å skape noe enestående og 

oppbyggende. Mang en baiker i vårt chapter går 

svanger med ideer og intuisjoner – det er nå tiden er moden for å 

sette disse til verden. Vi må la ideene bli en plan og la planen bli en 
handling – da fornekter vi ventetidens silentium og tonefattige 

harmoni. 
 

 
Årsmøtet 2018 samlet 41 medlemmer og 3 observatører. 

Årsmøte 2018 [av Secretary Per Jonny] ble avholdt på Fauske, 3. 
november, nærmere bestemt på Scandic Hotell. 

Mange ankom fredags ettermiddag/kveld til hyggelig samvær og 
bespisning av husets beste lasagne.  Hotellet ble pyntet etter alle 
kunstens regler med vimpler, banner og roll ups. For å sette 

prikken over i-en hadde Dealer Reidar med en av Harley-
Davidson`s nye modeller, en FXDR 114 og plasserte denne i 
resepsjonen. Det var mange av hotellets gjester som tok doningen i 

et nærmere øyensyn. 

Treasurer Karl Ove lar rett som det er ideene bli til planer og planene til handling. 

 

Svartbak (lat. Larus Marinus) 

 

 

Vi må jær nåkka vetti mens vi 

vente på at det ska bli abæra 

igjen! 

 

 

Harley-Davidson® Pink Label® 

Women's watch by Bulova® Ti 

over ti. 

 

 

H-D Cruiser Cradle Wheel Chock 
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F.v. Steinar, Frank, Marianne, Rita, Merethe, Rigmor, Bente, Bille, Toril, Lill og Cathrin 

 
F.v. Terje, Terje, Kai, Edel Annie, Kurt, Frank og Kjell Ole. 

 
Dedikerte medlemmer som fulgte skarpt med under møtet. 

Lørdag ble Årsmøtet satt 
kl. 12:05, og Director 

Jeppe kunne ønske 41 
medlemmer og 3 

observatører velkommen. 
Innkallingen fikk ingen 
kommentarer og ble 

følgelig godkjent. 
Videre skulle det velges 

referent, Secretary Per 
Jonny ble foreslått – ingen 
motkandidat ble foreslått 

og dermed valgt ved 
akklamasjon. Vi trengte 
også en ordstyrer og 

Knut-Bjarne fikk ingen 
motkandidat da han ble 

foreslått. Også han ble valgt ved akklamasjon. Marianne Øijord og 
Sven Ove Lofthus ble foreslått og valgt til å underskrive 
Årsmøteprotokollen. 

Årsberetningen for 2018 ble lest opp til Årsmøtedeltakerne av 
Director Jeppe. Ingen innsigelser eller kommentarer til 
Årsberetningen. Godkjent ved akklamasjon. 

 

Cocky Rudolf 

 

 

SYN3 er en ypperlig julegave!! 

 

 

Harley-Davidson barkrakk. 

F.v. Director Jeppe, Secretary Per Jonny og Dealer Reidar 
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Neste sak var regnskapet for 2017/2018. Treasurer Karl Ove går 

grundig igjennom regnskapet, som inneholder en detaljert 

oppstilling både av resultatregnskap og balanseregnskap. Dealer 

Reidar har ikke blitt fakturert for Arctic Chapters support i 
forbindelse med Open House før regnskapet var avsluttet. Han har 
heller ikke fakturert A.C. for premier som har blitt hentet i 

butikken til diverse utlodninger. Vi ble enige om at disse går mot 
hverandre og settes til kr 0,-. 

Revisor Terje Jespersen tok så ordet. 

Regnskapet var gjennomgått, revidert, og 
funnet i orden i henhold til gjeldende regler. 
Revisor anbefaler regnskapet godkjent. 

Regnskapet godkjennes derfor uten 
anmerkninger av Årsmøtet ved akklamasjon. 

Neste naturlige sak var da budsjett for 2018 / 
2019. Treasurer Karl Ove orienterte om Styrets 
planlagte budsjett for 2019. Budsjettet ble 

godkjent uten anmerkninger. 
Det var bare en sak kommet inn og den var 
fremmet av Styret. Sak 9.1: Styret i H.O.G. 

Arctic Chapter foreslår å selv kunne utnevne 
tilleggsfunksjoner i løpet av året dersom 

situasjonen endrer seg. Forslaget ble 
enstemmig godkjent. Neste på programmet var 
valg. Valgkomitéen har i år bestått av følgende 

Ordstyrer Knut-Bjarne og Treasurer Karl Ove 

 

 

 

 

 

Harley-Davidson bjelle som er fin 

å bruke når alt er klart  

 

 

Harley-Davidson verktøyskap 

 

 

Tove, Mona og Beate 

Kai og Jan flankerer ville Lill :-) 

Treasurer Karl Ove nyter 
"a damned good cup of 

coffee.." 
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medlemmer: Hans 

Bjørnstad (leder), Knut-
Bjarne Klaussen og Liv 

Iren Jespersen. 
Knut-Bjarne tok ordet 
og gikk gjennom 

komiteens innstilling. 
Alle styreverv i 
Chapteret ble gjenvalgt 

ved akklamasjon i 
henhold til 

valgkomiteens 

innstilling, da det her 
ikke fremkom 

alternative kandidater 
fra salen. 
Styret 2018/2019 er da 

som følger: 
Sponsoring Dealer: Reidar Samuelsen 
Director:   Jon Petter (Jeppe) Medby 

Assistant Director: Thor Harry Bjørnstad 
Assistant Director: Ivarna Bratteng 

Treasurer:   Karl Ove Thomassen 
Secretary:   Per Jonny Sjøstrand 
Head Road Captain: Tony Jespersen 

Membership Officer: Kirsti Kristiansen 
 
Øvrige verv: 

Activities Officer: I tillegg til valgkomiteens forslag ble følgende 
foreslått: Rune Karlsen og Tony Jespersen A.O. i Ofoten. Lill Nilsen 

A.O. i Lofoten. Det var ingen som påtok seg vervet som A.O. for 
Troms eller Finnmark. Valgkomiteens forslag med tillegg ovenfor ble 
valgt ved akklamasjon. 

Road Captains: I tillegg til valgkomiteens forslag ble følgende 
foreslått: Knut-Bjarne Klaussen R.C. i Saltenregionen og Ivarna 

Bratteng R.C. i Harstad-området. Valgkomiteens forslag med tillegg 
ovenfor ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

 

 

 

Harley-Davidson Mesh Tank & 

Boy Short Set 

 

 

H-D Motor Oil 
Ypperlig julegave. 

H.O.G. Arctic Chapter Styre 2018/2019. Bak f.v. Sponsoring 
Dealer Reidar, Director Jeppe, Treasurer Karl Ove og Secretary 
Per Jonny. Foran f.v. Assistant Director Thor Harry, Assistant 

Director Ivarna, Membership Officer Kirsti og Head Road 
Captain Tony. 

En frøktelig fin gjeng! 
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LoH Offisers: Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon. 

Øvrige Offisers: Jeppe får med seg Rita Langnes, Sven Ove Lofthus 
og Jørund Tingvand som Editors. Alle ble valgt ved akklamasjon. 

Valgkomite for 2019: Knut-Bjarne Klaussen, Frank Kanebog og 
Frank Sundklakk. 
Valgkomiteen velger selv 

leder. Årsmøtets forslag ble 
valgt ved akklamasjon. 
Årsmøtet besluttet å utsette 

gjennomgang av Aktivitets-
planen til medlemsmøtet og 

utdeling av KLICKS til 
festmiddagen. Årsmøtet ble 
hevet 13:54 og vi inntok 

dermed lunch i hotellets 
spisesal. 

For mer detaljert 
informasjon, så kan du lese 
«Årsmøteprotokoll 2018», «Årsregnskap 2018» og «Årsberetning 

2018» som Secretary Per Jonny sendte på felles e-post til alle 
medlemmene torsdag, 15.11.2018, kl.10:39. 
 

Medlemsmøtet 3. sept. [av Secretary Per Jonny] ble avholdt 
umiddelbart etter Årsmøte-lunsjen, kl. 15:00. 

Det nye Styret tok plass framme og ble dermed presentert. 
Medlemsmøtet startet med at Assistant Director Thor Harry tok 
ordet og holdt en liten minnetale om vårt medlem Dagfinn Arntzen 

som gikk bort 17. juni 2018. Det ble så avholdt ett minutts stillhet. 
1. Director Jeppe orienterte om H.O.G. Arctic Chapters veldedige 
bidrag på kr 10.000,- som i år tilfalt Kirkens Bymisjon. Man ble 

kort orientert om organisasjonens historie og virksomhet. 
Assistant Director Thor Harry fortalte om overrekkelsen som fant 

sted i Bodø. 
2. Director Jeppe snakket om viktigheten av temakvelder og kurs 
med tema som f.eks. førstehjelp, kjøresikkerhet, kolonnekjøring.  

3. Vi ble enige om å prøve å få til Road Captain kurs til våren. 
4. Vi snakket om å lage små spontane, lokale fellesturer, dersom 
været plutselig ble bra. Annonseres aktivt gjennom Facebook 

(«Medlemmer HOG Arctic Chapter) og felles SMS. 

 

Ny Quartermaster 
Trond Pettersen 

 
 

 

HD Wing Back Coated Jacket 

Front 

 

 

HD Wing Back Coated Jacket 

Back 

 

 

H.O.G.  Ceramic Coffee Mug 

Bak f.v. Knut-Bjarne, Thor Harry og Frank. Foran f.v. Per 
Ole og Sven Ove 

F.v. Assistant Director Thor Harry, Secretary Per Jonny, Sponsoring Dealer Reidar, Membership Officer 
Kirsti, Head Road Captain Tony, Assistant Director Ivarna og Treasurer Karl Ove. 
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5. Posse Ride Gol 2019 ble diskutert. Styret ønsker å komme med 
mere informasjon senere. 

6. Membership Officer Kirsti orienterte om sin 
deltagelse på H.O.T. i England i høst. Hun kom 
bl.a. inn på de nye personvernreglene i EU, 

General Data Protection Regulation (GDPR), som 
også vi i H.O.G. Arctic Chapter er forpliktet til å 
forholde oss til og hva dette innebærer.  

7. Det blir Chapter-tur til Engeløya, Steigen i 2019 

også. Dato 30. aug. – 1. sept. Activities Officers 
Elisabeth og Terje er i gang med planleggingen. 

8. For å redusere dugnads-trykket på medlemmene i Ofoten-
regionen ble det foreslått at H.O.G. Arctic Chapter kunne leie 
lokale ungdommer i Ballangen for vedlikehold av scenen, 

danseplatten og utemøblene utenfor Harley-Davidson Nord-Norge.  
9. Det ble foreslått å kjøpe en overnattingsbrakke som plasseres i 

Ballangen som medlemmene kan bruke i forbindelse med service 
på syklene. Dealer Reidar var positiv som vanlig. 

10. Til slutt tok Assistant Director Thor Harry ordet og snakket om 

viktigheten av dugnad. 
Det er ikke bare for å få 
jobben gjort, men også 

viktig for å øke samholdet 
og det sosiale delen. Det 

gir i tillegg eierskap og 
skikkelig godfølelse å 
gjennomføre et bra treff 

eller Open House. Det 
beste eksempelet er 
Nordic Harley Days 2016 

i Svolvær som ble et treff 
som kan være vanskelig å 

toppe. 
 
Vi møttes kl. 19.00 til Årsfesten 2018 [av Secretary Per Jonny] 

som ble avholdt i et eget selskapslokale 
på hotellet, og var dekorert som seg hør 

og bør på en Harley Davidson/HOG 
Bikerfest. Safety Officer Leif «Laffen» 
Lindstrøm var toastmaster og ledet oss 

gjennom kvelden i kjent stil. Det var 
utdeling av Hedersdiplom til Knut-

Bjarne for sitt fantastiske arbeid for 
Chapter’et gjennom mange år. 
Det ble også utdelt KLICKS for året 

2018 og for de siste 10 år (se artikkel 

 

 

 

Chaptertreff Engeløya, Steigen. 
Dato 30. aug. – 1. sept. 2019 

 
 

 
Typisk morgengave. 

 
 

 
 

H-D Watch. Åtte på tre.. 

Nordic Harley Days 2016 Parade start Svolvær Lufthavn Helle. 

Membership Officer 
Kirsti 

Å drive med motivering kan av og til være en utfordring :-D 

Toastmaster Leif ledet oss gjennom 
kvelden i kjent stil :-D 
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lenger ned). Videre ble det høytidelig utdeling av patcher til nye 

offiserer. Vinner av 
det såkalte 

«Vaktlotteriet» ble 
trukket og premien, 
en gavesjekk 

pålydende kr. 2000,- 
tilfalt Frode Fure. I 
tillegg hadde vi også 

årsmøte-middag-
loddtrekning med 

masse forskjellige flotte smågevinster, og til tider sto stemningen i 
taket. 
 

H.O.G. Arctic Chapters Hedersdiplom 2018 [av Jeppe] ble tildelt 
Knut-Bjarne Klaussen. 

Hedersbevisningen ble overrakt 
under Årsmøtemiddagen den 

3. november på Scandic 

Hotell, Fauske under 
øredøvende applaus. 

Knut-Bjarne har innehatt 
verv i Styret siden februar 
2008 og Director-rollen fra 

2011 til høsten 2017. 
Knut-Bjarne har vist en 

utrettelig dedikasjon og har 

brukt svært mye tid og energi 
på å skjøtte oppgavene han 

har påtatt seg i H.O.G. Arctic 
Chapter i disse årene. Han 
har utøvd lederfunksjonen på 

en forbilledlig måte med sitt 
energiske pådrag. Han har vært en nøysom systematiker og en 

voldsom inspirator for alle oss andre. KB gjorde nærmest rollen til 
en del av seg selv og regisserte 
mange av begivenhetene i vårt 

felleskap uten noen form for 
dekadanse eller jåleri. Han har 
stått på barrikadene for både 

Chapteret og oss medlemmer de 
gangene det har vært nødvendig. 

Han har sakte men sikkert bygget 
klubb-organisasjonen sten for sten 
og lagt et solid grunnlag for at dette 

skal kunne drives i lang tid 
framover uten at man behøver å 

omorganisere. Knut-Bjarne har 
ledet mange chapter-prosjekter i 
disse årene, men Nordic Harley 

Days 2016 ble både unik og en 
suksess mye takket være hans 
lederegenskaper. 

Knut-Bjarne mottar sitt velfortjente Hedersdiplom 
2018 under øredøvende applaus. 

 

 

 

H-D Patch 

 

 

Harley-Davidson nøkkelholder 

 

 

 

Harley-Davidson Womens 

Beechwood Motorcycle Boots 
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I forbindelse med denne heders-bevisningen er det 

også naturlig å nevne Siv, Knut-Bjarnes kone. Hun 
har nødvendigvis vært nødt til å ivareta de 

domestiske gjøremål alle de gangene KB har vært 
opptatt med chapter-oppgaver. Kanskje burde 
hennes navn også stått på Hedersdiplomet. 

På vegne av alle i H.O.G. Arctic Chapter så er det 
bare å bøye seg i støvet, 
gratulere og takke dere 

begge for innsatsen. 
 

Kilometer-konkurransen KLICKS hadde denne gang 18 deltakere 
og disse kjørte i år til sammen 151.684 kilometer. Dette tilsvarer 
nesten 4 ganger rundt ekvator. 

 

Vinner av klassen for km-sum nærmest 
«gjennomsnittlig antall km kjørt av 
deltakerne» - Vibeke Bernhoff (8107 km, 

dvs. kun 320 km fra 
idealtallet/gjennomsnittet.). Vinner av 

klassen for damer – Cathrin Rendal (8.836 
km.). Vinner av klassen for herrer (og også 
«absolutt lengst kjørt uansett klasse».) – Leif 

Arne Bratteng (17.803 km). 
Under Årsmøtets festmiddag ble vinnerne 
behørig dekorert av Sponsoring Dealer 

Reidar med hver sin KLICKS 2018-patch. 

 

Typisk gave man kan gi til ei snill 

kone som stiller opp  

 

 

Miss Enthusiast Leather Jacket 

Front 

 

 

Miss Enthusiast Leather Jacket 

Back 

 

 

H.O.G. Arctic Chapter har mye å takke 
Siv og Knut-Bjarne for. 
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KLICKS ble i år arrangert for tiende året på rad. Dealer Reidar 

mente derfor at det var på sin plass å markere dette ved å kåre 
vinnere basert på tallene for 

disse ti årene. Mange 
deltakere har vært med i disse 
årene, men kun 5 personer 

har meldt inn sine resultater 
hvert eneste år. Til sammen 
har disse 5 kjørt 592.356 km; 

dette gir en 
gjennomsnittdistanse på 

118.471 km. Vinner 

«jubileums-gjennomsnitts-

biker»: Jan Grønbeck (122.157 

km. – dvs. 3.686 km. fra gjennomsnittet.). Vinner «jubileums-flest 

km. klasse damer» - Lene Grønbeck (111.468 km.). Vinner 
«jubileums-flest km. klasse herrer» - Jeppe Medby (150.630 km.). 

Vinnerne fikk hver sitt flotte hodeplagg fra Harley-Davidson Nord-
Norge. Gratulerer. 

Aktivitetsplanen 2019 [av Jeppe] Arbeidet med denne er i full 

sving. Målet er å ha denne klar for utsendelse pr e-post i løpet av 
månedskiftet januar/februar. Activities Officers spiller en sentral 

rolle i denne sammenhengen, men det er ønskelig at så mange som 
mulig gir innspill og forslag til aktiviteter. Assistant Director Thor 
Harry, som også har rollen som Activities Officer Coordinator, har 

ansvaret for å samordne aktivitetene i de forskjellige områdene for 
å kunne skape en helhetlig plan. Dersom du har innspill, forslag 

eller rettelser, så ta kontakt med Thor Harry på e-post eller mob. 
976 33 249.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Jubileums-KLICKS vinnerne Jan, Lene og Jeppe flankert 
av prisutdelerne Per Jonny og Reidar 

 

FXRG® Panoramic Vision Full 

Face Helmet 

 

 

FXRG® Panoramic Vision Full 

Face Helmet back 

 

 

I det hele tatt ikke helt bra. Ja, og 

utn jælm, enda. 

 

 

Kurt og Edel Annie. 
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Overnattingshytte i Ballangen [av Jeppe] En stor del av 
medlemmene i H.O.G. Arctic Chapter har over lang tid ytret ønske 

om en overnattingsmulighet i nær tilknytning til lokalene til Harley-
Davidson Nord-Norge i Ballangen i.f.m. service, etc. Dette har vært 
snakket om og diskutert under medlemsmøter, kaffemøter og i 

mange andre sammenhenger. I Chapteret har det endog vært 
etablert en prosjektgruppe for å utrede dette nærmere. 
I forbindelse med medlemsmøtet, rett i etterkant av Årsmøtet på 

Fauske den 3.11.2018, kom Safety Officer Leif med et tilbud til 
Arctic Chapter; vi kunne få kjøpe ei brukt bo-brakke som hans 

firma ikke lenger har behov for. Denne vogna er en 2012-modell 
WIKS boligvogn, med 4 
senger, kjøkken 

m/komfyr/micro/kjøle-
skap, bad med dusj og 

WC. Vogna står parkert 
på gården på «sjølveste 
Kistrand» i Valnesfjord. 

Assistant Director Thor 
Harry inspiserte vogna 
og sendte en beskrivelse 

og bilder til Styret for 
diskusjon. Saken har 

vært drøftet under de to 
siste Styremøtene. 
Director fremmet forslag for Styret 

om anskaffelse. Styret vedtok 
enstemmig den 11.12. å kjøpe 

vogna for kr. 80.000 + moms 
under forutsetning av at beløpet 
kunne deles opp i to like deler; 

femti tusen kroner nå og femti 
tusen etter 1. oktober 2019. Det 
var bred konsensus om at dette 

definitivt var «an offer we couldn’t 
refuse». Leif aksepterte vår forutsetning og 

forsikret samtidig at vogna, i strøken tilstand, 
skal leveres Ballangen så snart føret tillater det 

nærmere våren.  
Det må utarbeides retningslinjer for bruken av 
boligvogna slik at både sanitære forhold og 

øvrige driftsmessige aspekter blir 
tilfredsstillende ivaretatt. 
Dersom du har velfunderte ideer om hvordan vi 

bør organisere dette, så send en epost til 
secretary@arctic.hog.no  

 

Fire sengeplasser, dusj, 
do og velutstyrt 
kjøkken. 

 

 

 

Victoria’s Secret..?? 

 

 

Harley-Davidson Grey Star Retro 

3/4 Helmet 

 

 

Harley Davidson Dartboard 

 

http://www.wiks.no/Bolig.htm
mailto:secretary@arctic.hog.no
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National H.O.G. Rally Gol 27.-30. juni 2019 [av Editors Rita, 
Jørund & Sven Ove] I 2019 er National H.O.G. Rally lagt til vakre, 

uimotståelige Gol i Hallingdal.  Det er her det gjelder å delta for de 
av oss som vil ha en felles HOG-opplevelse og kjøretur. 

Hvor mange som skal av gårde er vel ennå tidlig å svare på, men vi 
har førstehånds info på at flere allerede har booket treffet og fått 
seg overnatting. Det ryktes at det er 

begrenset med overnatting der, så 
det lønner seg nok å være kjapt 

ute. 
Som dere ser av den flotte 
brosjyren Oslo Chapter har laget, 

er det lagt opp til et riktig trivelig 
opplegg med aktiviteter i 
umiddelbar nærhet; Rideout og 

Post Ride. 
Det anbefales å dele hytter for de 

som har mulighet, og så kan 
Tropicana Badeland friste med 
bading og dusj for en svett biker fra nord. 

Uansett, her er det bare å hive seg rundt å få bookingen gjort!! Det 
er jo enklere å melde seg av, enn å ikke få plass fordi du er for treg. 

Fra Arctic Chapter prøver vi å få satt sammen en 
samkjøring nedover mot Gol, med 
møteplass/avgang fra Fauske om vi ser 

at det blir mange som ønsker dette. 
Sven Ove, Rune og Gøran har allerede 
planlagt tur, og har fastsatt dato og 

overnattingsplasser. Så vil du kjør 
i lag nedover Norges fjell og daler 

med disse gutta, så tar du bare 
kontakt. 
Dette er første innlegget til oss 

nye «editorer», og vi satsa sterkt 

på at det blir bedre etter hvert 😊 

Hilsen Rita, Jørund & Sven Ove 

 

D’ekke nåkka å lure på – sett i 
gang med booking’en NUH..!! 

Tre dedikerte 
medlemmer, Rita, Sven 
Ove og Jørund, ønsker å 
være med på å utforme 
Newsletter i årene som 
kommer. Artikkelen om 
«National H.O.G. Rally 

Gol 27.-30. juni 2019» er 
deres første bidrag. 

Supert!! 

 

Editor Rita

 

Editor Sven Ove

 

Editor Jørund 

 

"Han Frode og æ, 
vi foretrække SYN3" 

https://www.golinfo.no/
https://oslo.hog.no/images/documents/info/Oslo-HOG-NR-2019-brosjyre_i.pdf
https://oslo.hog.no/images/documents/info/Oslo-HOG-NR-2019-brosjyre_i.pdf
https://oslo.hog.no/images/documents/info/Oslo-HOG-NR2019-Post-Ride-brosjyre-NO_web.pdf
http://www.pers.no/tropicana
https://oslo.hog.no/arkivet/national-rally-2019
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Styret i H.O.G. Arctic Chapter ble altså på Årsmøtet i sin helhet 

gjenvalgt. Styret har allerede rukket å avholde to Skype-møter etter 
Årsmøtet på Fauske. På agendaen har bl.a. 

stått «Styrets arbeidsprogram for 2019 – 
målsettinger og vektlegging». Vi debatterte 

og ble rimelig raskt enige om følgende 
målsetting og satsingsområder for Styret 
2019: 1) Fortsette å fokusere på 

trafikksikkerhet ved å arrangere 
Temakvelder med vektlegging på 
kjøresikkerhet, kolonnekjøring og 

førstehjelp. 2) Opprettholde gode rutiner 
for medlemspleie. 3) Bidra til økt 

aktivitetsnivå både lokalt og regionalt. 4) 
Bidra til økt aktivitetsnivå i Ladies of 
Harley. 5) Planlegge vedlikehold av 

scene/danseplatt/ut
emøbler og 

oppgradering av 
container-fundament 
i Ballangen. 6) 

Fortsette utredning 
om anskaffelse av 
overnattings-hytte og 

avlastnings-container 
i Ballangen.   

Til tross for gode 
planer og forsetter, 
så vil vårt motto stå 

høyest:  
Ride and have Fun! 

Styret avholder møte en gang i måneden. Dersom det er saker som 
du mener bør styrebehandles, så er det bare å ta kontakt med 
Secretary Per Jonny på e-post secretary@arctic.hog.no eller mob. 

909 16 483. 
 
Kontingenten for 2019 [av Jeppe] For etternølerne som, av 

forskjellige årsaker, ennå ikke har hatt anledning til å betale 
kontingenten for 2019 til H.O.G. 

Arctic Chapter, så er det selvsagt 
ikke for sent å gjøre det nå eller så 
snart som mulig (forfallsdato var 

altså 1. desember). Betal kr. 250,- 
inn på konto 1503 44 60377. Husk 

å merke innbetalingen med navn og 
«Kontingent 2019». Det 
internasjonale medlemskapet må 

nødvendigvis også være på plass. 
For mer informasjon eller hjelp så 

kan du kontakte Membership 
Officer Kirsti, tlf. 911 69 503, e-
post: membership@arctic.hog.no 

eller ta kontakt med en av styrets øvrige medlemmer. 

 

 

Harley-Davidson Performance 

Woven Shirt for her. 

 

 

Laila, Edel, Hilde og Knut-Bjarne 

tar en velfortjent pause under 7
th

 

Arctic H.O.G. Rally 2018. 

 

 

Drikkebeger fra H-D Hamburg 

Süd 

 

 

Harley-Davidson Women 039s 

Salt & Pepper 

Til tross for gode planer og 
forsetter, så må ha som motto "Ride 

and have Fun"! 

mailto:secretary@arctic.hog.no


 side 15 NEWSLETTER & DIRECTOR’S CORNER DESEMBER 2018 

 

Veldedig bidrag til Kirkens Bymisjon [av Jeppe] H.O.G. Arctic 
Chapter har etter hvert etablert en fin tradisjon med å bidra med et 

gitt pengebeløp til et veldedig formål hvert år (imidlertid med 
unntak av 2017). 
Under møtet 16. 

oktober fattet Styret 
et enstemmig vedtak 

om å overrekke kr. 
10 000 til Kirkens 
Bymisjon. 

Kirkens Bymisjon ble 
grunnlagt for snart 
164 år siden, altså 

22. januar 1855, av 
professor Gisle 

Johnson under 
navnet «Foreningen 
for indre Mission i 

Christiania», seinere 
Oslo Indremisjon. 

Kirkens Bymisjon er 
en organisasjon som 
driver sosialt arbeid i 

Norge innenfor 
rusomsorg, 
eldreomsorg, 

barnevern, psykisk 
helsevern og 

prostitusjonsfeltet og 
kirkelige aktiviteter. 
Kirkens Bymisjon er 

et nettverk av 12 
diakonale stiftelser, 

og driver på 
landsbasis ca. 70 
store og små 

institusjoner og 
virksomheter. 
Arbeidet drives i ca. 

25 byer; bl.a. 
Trondheim, Bodø og 

Tromsø. 
På landsbasis har 

bymisjon-stiftelsene 

til sammen ca. 2000 
ansatte med faglig 
kompetanse. Rundt 

4000 frivillige er også knyttet til arbeidet. 
Vi i H.O.G. Arctic Chapter er takknemlig for å kunne yte en 

beskjeden skjerv til Kirkens Bymisjon slik at det kan fokuseres 
videre på det flotte arbeidet som gjøres for de som trenger det.  
 

 

 

Daglig leder Kirkens Bymisjon Bodø, Egil Arnsby (vår tidligere Chapter 
Chaplain), satte stor pris på gaven fra H.O.G. Arctic Chapter. På bildet, 
tatt 3. nov. under den symbolske overrekkelsen, står Egil mellom Terje 

(tv) og Assistant Director Thor Harry. 

 

 

 

Relogio-Bulova Harley-Davidson 

Watch 

 

 

Harley-Davidson kaffekopp 

(høyrehendt). 

 

 

En julejenka til forlystelse. 
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Harley Officer Training (HOT) [av Membership Officer Kirsti]  
Årets kurs ble avholdt i Brighton, en 
sjarmerende by på sørkysten av England, 

hvor til og med sommeren kom og la inn 
noen ekstra varme dager denne høsthelga.  
Det som umiddelbart treffer sansene er det 

samholdet denne interessen gir meg. Å 
komme til et utland, langt vekk hjemmefra og 

bare bli inkludert og tatt imot som en kjær venn 
av helt fremmede folk, er helt ubetalelig. 
Når vi samler oss fra 6-7 land, og kommunikasjonen 

nødvendigvis må gå på et språk vi i større eller mindre grad greier å 
gjøre oss tilstrekkelig 
forstått på, så får vi litt 

trening på engelsken 
vår. Smarttelefon med 

ordboken oppslått, ble 
brukt en del ganger 
under forelesningene. 

I forrige Newsletter var 
det en oversikt over  

hvilke foredrag/temaer 
man kan velge mellom 
på HOT. Jeg valgte å 

delta på: Bootcamp (hel 
dag): et slags 

grunnkurs som gir et 

godt innblikk i hvordan 

H.O.G. er bygd opp og 
hvilke grunnprinsipper som gjelder, også i Chapterene. Chapter 
Communications (½ dag): om hvordan vi holder kontakten oss 
imellom, får ut informasjon til medlemmene på en gunstig måte og 

som når alle. Ladies of 
Harley (½ dag): 
innføring i hvorfor vi 

har LOH, mye 
erfaringsutveksling, og 

idemyldring om hva det 
ønskes at LOH skal 
være. Kort oppsummert 

var det en flott kurshelg 
som jeg vil anbefale på 
det varmeste å delta på, 

om du får muligheten. 
Og så velger jeg å si litt 

mer om LOH, for det er 
mange som har noen 
hjemme som det er greit 

å få dele denne 
begeistringen med. 

Begeistringen for våre tohjulinger med denne særegne lyden vi bare 
elsker å lytte til, terapien vår. 

 

 

Drikkebeger fra Harley-Davidson 

115th Anniversary, Prague 

 

 

Harley-Davidson Firefighter 

Patch 

 

 

Boots Women's Harley-Davidson 

Vikki Black Full Grain Leather 

 

 

 

Å komme til et utland, langt vekk hjemmefra og bare bli inkludert og 
tatt imot som en kjær venn av helt fremmede folk, er helt ubetalelig. 

Bildet er tatt av Janne Holm. F.v. sitter Safety Officer Frank, Teddy 
(Janne sin mann), Marianne, Karri Koskenkorva, Membership 

Officer Kirsti og Sten Clasen DK. 
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LOH skal være et felleskap for alle damene som på en eller annen 

måte er knyttet til H.O.G. Om en aldri sitter på en Harley, om en 
sitter på og noen andre kjører Harleyen, eller om en kjører Harleyen 

selv. Hele grunntanken er et sosialt fellesskap for dem som deler 
interessen for Harley Davidson, på en eller annen måte, en sosial 
del som foregår når man ikke kjører sykkel. OG det er også fritt 

frem for menn å delta i 
LOH, som support for 
oss damene! Og dere 

menn kan også gjøre en 
verdifull innsats for at 

damene skal trives i 
vårt og hverandres 
selskap.  

Jeg har inntrykk av at 

vi som melder oss inn i 

et H.O.G. Chapter er 
genuint interessert i å være sosial med andre med samme interesse 
for Harley Davidson, og vi gjør det fordi vi liker det. Enhver innsats 

som vi gjør for hverandre vil bli satt pris på. La oss fortsette å skape 
dette felleskapet sammen! 

 
NMCU – noe for deg? [av Activities Officers Terje og Elisabeth].  
NMCU (Norsk Motorsykkel Union) er ikke en MC-klubb. 

Dette er en organisasjon som jobber 
opp mot det statlige byråkratiet, og 

som gjør en veldig god jobb for oss på 
to hjul.  
NMCU er en høringsinstans for de 

ulike direktorater og departementer i 
saker som angår motorsykkel. 

De er dermed vårt direkte talerør og 
"influensers", som det heter på 
nåtidens norsk. 

Nytt for i år er at NMCU går over til at 
alle får status som enkeltmedlemmer.  
Den tidligere medlemsfordelen på 50 

kr går nå til tilsluttet klubb, som for 
oss betyr HOG AC. 

Årskontingent for medlemskap i 
NMCU er kr 450,- og av dette 50,- til 
oss! 

Som medlem får du årlig fem nr. av 
MC-Bladet, diverse rabatter på 

bensin, forsikring og overnatting. 
Dette er jo midt i blinken for 
«KLICKS'erne». Det blir lett gratis 

medlemskap for disse mil-slukerne. 
Om tegning av medlemskap, og mye 
annet kan du lese på deres nettside https://nmcu.org/  

       

 

 

 

Snow-joggers 

 

 

 

 

Fellesbilde av HOT crew: leder, instruktører og support. Vi øyner 
Bjørn "Majoren" i hvit skjorte. 

Han AS har halvveis lovt å vurdere å melde 
seg inn igjen ved uttalelsen "Ill be back". 

https://nmcu.org/
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Det skjedde i de dager [av Jeppe] da alt og alle stod på hodet. 

Snøen hadde lava ned hele natta og plogen hadde ausa en million 
kubikk inn på gårdsplassen. Da jeg kom ut og fikk tatt det i åsyn, 

så ble jeg frøktelig emosjonell, for å si det sånn. 
Brøytesjåføren hadde ikke akkurat bare 

snærta skavveln, han hadde lagt breisia tell, 
jedd kardus og førr fuill måkkings lagt alt av 
snø i Vest-Finnmark inn her. Blodtrykket steg 

så besætt at jeg begynte å blø neseblod. «Så, 
så, så…» kvitra den barmfagre nabokona med 

det ømme hjertet. Hun kom stålpanes bortover 
gata sånn som mannekengene koketterer 

bortover cat-walk’en. Det var altså ved 
lunsjtider og hun var allerede oppstasa som en modell-mamma; 
med «bed-head», raff aftensminke, et ribald silkeskjerf 

serendipitously dandert rundt halsen, rødlakkerte 
negler, feik ozelot-pels og raffe Harley-Davidson 

Gabriella-støvletter. Og en velfylt polpose hengende 
over armen. Hun var rett og slett et ubetalelig syn 
for øyet. «Husk nyttårs-forsettet ditt», kvitret hun. «Du 
må prøve å være overbærende. Du skulle jo anstrenge 
deg hen mot å tenke og snakke positivt om alt og alle 
dette året, åkke som er…» Hun fortsatte: «Tenk på at 
du får masse frisk luft mens du måkke, du får trim 
som igjen gjør at kolesterolet går ned og, ikke minst, så 
blir du i næssn hæschli godt humør ættepå..» «Jeppe, 
æ syns du sku fær på polet og kjøp ei flaska jule-

knækkert tell han brøytefjongen – han e med på å 
redde livet dett..!» «Og apropos polet», nærmest 

sang hun, «der traff æ fire bålluktende 
herremenn fra Kautokeino Ungkarsklubb. Da 
æ inviterte dæm hjem tell mæ på en kopp 
urte-tea, så skvatt han ene sånn at han 
fjærtta…» Hun holdt på å flire seg tvikrokat 

mens hun la ut om dem. «..men nu må æ fôrtte mæ – æ ska ta på 
mæ Victoria’s Secret-undertøyet og skræmme vette a dæm når dæm 
ankommer!» Enden på visa var at hun hadde fått meg i sånt godt 
humør at jeg stod og «boingket» opp og ned som en lykkelig Masai. 

Hadde alle hatt ei sånn nabodame, så hadde ordet ufred ikke 
eksistert.  
 

 

 

 

 

Juleknækkert 2018 

 

 

Harley-Davidson Nord-Norges 

julekalender engasjerer mange. 

 

 

Knut Are 

Den barmfagre nabokona med det 
ømme hjertet sin høyre Harley-

Davidson Gabriella-støvlett. 

Kurt cruiser på veg mot H-D jubileet i Praha. Flott representasjon fra Arctic Chapter i Praha 
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Nye 

medlemmer i 
H.O.G. Arctic 

Chapter [av 
Membership 
Offiser Kirsti] 
Siden forrige 
Newsletter 

(september) har 
vi fått tre nye 
medlemmer: 

Arne Sekse, Odd 
Egil Hansen og 
Rune 

Kristiansen. 
 

Historien bak Vikingsverdet [av Head Road Captain Tony] Under 
årsmøtet til Arctic Chapter i Bodø i november 2014 ble det 

informert om at Arctic Chapter var blitt forespurt om å arrangere 
Nordic Harley Days i 2016. Dette ble gledelig mottatt av 

medlemmene og planlegging ble iverksatt. 
Forslag og ideer ble fremmet og diskutert, noen ble forkastet og 

mange ble satt ut i livet. Vi bestemte tidlig at Svolvær 

var plassen å arrangere på, med 2010-treffet friskt i 
minne. Vikinger måtte selvfølgelig være tema. Stor 

enighet blant medlemmene om at skjegg måtte 
dyrkes før treffet. Vi som vertskap skulle være 

vikinger. Dette blei en artig og strevsom greie. 

Mange satt i gang og lot det gro. De fleste ga 
opp underveis, men noen få sto han av og fikk 

ganske flotte skjegg etter 
hvert. 

Det kom også opp forslag 

om at vi burde få 

produsert noe som 
skulle fungere som 
en form for 

«stafettpinne». Et 

ekte vikingsverd ville vi ha! Hvert 
Chapter som heretter skulle 
arrangere treffet skulle 

høytidelig få overrakt sverdet fra 

arrangør. Søk på nett ble foretatt, 
leverandør ble funnet og sverd bestilt. Hvert Chapter som har 

 

Ni over ti. 

 

 

Harley-Davidson sokker. 

 

 

Ti over ti. 

 

 

Bar and Shield Shot Glas 

Head Road Captain Tony og Frode 

Den dyktige 
knivmakeren, Dag 
Hogstad, har laget den 
vakre og solide sliren 
til sverdet. 

 

 

«Klippe plæn… KLIPPE PLÆN..!? 

HÆH..!!??» 

 

 

KLUBBREKORD..?  
KBK og Jeppe kjørte her 

13.8.2013. 
Beartooth Pass, at an elevation 
of 10,961 ft (3,341 m) above the 
sea level. Northwest Wyoming 

and leads into Yellowstone 
National Park at its Northeast 

Entrance.  
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arrangert treffet graverer inn sin logo og årstall før overrekkelse til 

neste arrangør. Det ble også bestilt slire til sverdet, men denne ble 
aldri levert av produsenten. Vi ser nå at Oslo Chapter har fått 

produsert slire til sverdet. Meget pent håndarbeid. 
Ha ei riktig God Jul alle sammen. Sees på veien til våren. 
Hilsen HRC AC Tony Jespersen 

Harley-Davidson Nord-Norge [av Jeppe] er et begrep med hele åtte 

stavelser. Man må nesten ha litt kondis for å greie å uttale det. 
«Ballangen, æ va en tur i Ballangen», og da skjønne de fleste at man 
har vært en tur i Bjørkåsveien 18. «Æ va en tur hos han Reidar..» 
tror jeg er vanligst å si. Han Reidar rister på hodet og svarer at «det 
betyr’kje nåkka ka folk sei, bærre dæm finn fræm.» «…men det som 
betyr nåkka, det e jo at kundan har i bakhaue at Harley-Davidson 
Nord-Norge består a fleire enn mæ – æ har døkktie folk som står på 
her kvær dag.» Reidar nevner stadig sine medarbeidere og har tro på 
at også 
kundene 

setter pris 
på deres 

innsats og 
kunnskap. 
Ut i fra 

tallenes 
tale ser 

2018 ut til 
å bli et 
greit år. 

Salget av brukt har vært veldig bra, mens omsetningen av nye H-D, 
butikk og delelager har vært som forventet. 
Reidar og hans medarbeidere ønsker alle en riktig God Jul og et 

Godt Nytt År. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hd-nordnorge.no/
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Livet er (også) rart [av Egil] Jeg snakker ofte med folk om hva vi 

driver med i Kirkens Bymisjon og hvem de folka vi arbeider for er. 
Ofte konkluderer vi med at vi alle kjenner noen som har det 
vanskelig. Og at vi – hvis vi tenker etter – vet at hver og en av oss 

kan havne der. At vi sliter. Og endringen kan skje på et øyeblikk. 
For egen del har vel alvorlige livsproblemer, sviktende 

vurderingsevne og ustabil mental helse vært kilde til bekymring og 
undring i HOG-kretser etter at Road King-en som har vært en 
trofast følgesvenn i 9 år ble solgt i vår. Jeg kan berolige med at det 

hverken er konstatert drypp eller varig svekkede sjelsevner – uten 
at det vel bidrar til forklaring på bytte til Honda Africa Twin og 
grove grusdekk. Ekstra stas da å fortsatt bli invitert til å dele noen 

tanker her! 
Men som sagt, vi kjenner alle noen som sliter. Og vi kan alle få det 

vanskelig. Noen 
ganger på grunn av 
dårlige valg vi gjør. 

Andre ganger kan vi 
rammes som lyn fra 

klar himmel. Og slik er 
det for folka i 
bymisjonen også. Ulikt 

mange, tenker jeg at 
det er tyngst for de 
som sliter etter egne  

dårlige valg. Når det vonde rammer tilfeldig, kan jeg 
si: Dette er urettferdig! Når det skyldes mine egne valg, må jeg s til 

meg selv: Din idiot, Egil! Dette har du klart å rote det til, og det er 
ingen å skylde på. 
Juletiden er som et forstørrelsesglass på følelser; gode og dårlige. 

Kirkens Bymisjon har noen år fått og delt ut tusenvis av oransje 
skjerf i førjulstiden. Disse skal helt konkret og symbolsk utrykke at 
vi alle trenger varme, vennlighet og kjærlighet. Og det varmet 

virkelig da Terje og Thor Harry på vegne av dere alle overrakte 
gaven. Masse penger som vi skal bruke klokt. Og som oppleves som 

et håndslag til alle hos oss som sliter nå før jul.  
Guds velsignelse og god jul til hver enkelt av dere. Håper vi sees på 
veien til sommeren! 

Egil   
 

 

 

 

Bar and Shield box 

 

 

H-D Ceramic Tea Mug 

 

 

«Håper vi sees på veien til 

sommeren!» 

Egil og Thor Harry 2017 
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For å kunne øke følelsen av lykke og dernest klare å 
forbli i en velbefinnende tilstand, så kreves det 
innsats. En lotto-premie eller temporær medvind 

skaper ikke den fundamentale følelsen av velvære og 
henrykkelse. Ønsker man «å gå for fulle seil» over 

lang tid, så kreves det syssel og pådrag – arbeid. 
Aktivitet og geskjeft er gjerne 
ensbetydende med lykke. 

Jeg tror de fleste av 
oss føler det slik og alltid 

ønsker å bidra og 
produsere i en eller annen 
form. Juleforberedelsene 

er inne i en hektisk 
periode og gir god anledning til anstrengelse. Der er mangt et 
geskjeft som skal utføres før jula ringes inn. Å være med på å skape 

denne planmessige oppbyggelsen hen mot jule-stemningen og 
kunne få oppleve barna og henrykkelsen er muligens en definisjon 

av lykke. 
I H.O.G. Arctic Chapter er det mange som har grunn til å kjenne på 

god karma og velfortjent blomstring. 

Gjennom året, som nå går mot sin ende, 
har mange gjort seg fortjent til den gode 

følelsen og fortjent honnør for den 
innsats de har lagt ned for vårt 
fellesskap. Henry Ford sa for noen år 

siden: "Å komme sammen er 
begynnelsen. Å holde sammen er 

framgang. Å arbeide sammen er 
suksess." Ved å lese gjennom 

Årsberetning 2018, så får en 

ubetinget 
fornemmelse av 

pasjon og dedikasjon. 
Arctic Chapters 
Hedersdiplom 2018 

ble tildelt Knut-Bjarne 
og er et symbol på at 
vi alle setter stor pris 

på hans og Siv sin 
innsats for Chapter’et gjennom mange år. Vi setter også pris på den 

innsats de «avgående» offiserene har gjort og ønsker samtidig de 
nyvalgte velkommen og lykke til. 
2018-sesongen ble veldig innholdsrik for mange med flotte turer 

både her til lands og lenger ned på kontinentet. Vi arrangerte 7th 
Arctic H.O.G. Rally og en flott Chapter-samling på Engeløya. Vi 

foretok mange lokale fellesturer og arrangerte temakvelder og 

 

 

 

 

Harley-Davidson Multi Tool 

 

 

Kai, Laila. Edel og Kurt på 

Nordkapp 2018 

 

 

Harley-Davidson Silver 

Crossroads Birthstone Ring - 

October Pink Topaz 

 

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å 
arbeide sammen er suksess» 
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parties. Flere deltok på National H.O.G. Rally 2018 i Stavanger og 
noen tok turen til Praha og feiret Harley-Davidson sitt 115-

årsjubileet og H.O.G. sitt 35-årsjubileum. 
Det foreligger ikke rapporter om alvorlige trafikkuhell under 
sesongen, bortsett fra en tildragelse under kjøring mot Praha. 

Denne endte tilslutt godt. Jeg tror derfor ikke at man kan kalles 
frimodig om man antyder at vår mangeårige fokusering på 

 
På tur i Finnmark 2018. Fv. Jeppe, Mona, Edel, Kurt, Laila og Kai. 

trafikksikkerhet gjennom temakveldene har festet seg i bakhodet 

hos de fleste og gir håp om at vi skal nærme oss «null-visjonen». Å 
repetere og tvære på dette i det uendelige gir resultater over tid. Vi 
må fortsette med det. 

Neste sesong er allerede under planlegging. Aktivitetskalenderen vil 
legges ut i månedsskiftet januar/februar. Dersom du har forslag til 

aktivitet i en eller annen form, ta kontakt med Activities Officer 
Coordinator Thor Harry på tel.: 976 33 249 evt. via e-post: 
thor.bjornstad@gmail.com. Mange har allerede 

flagget at de skal delta på Super Rally 5. – 9. juni 
2019 i Himos, Finland og på National H.O.G. 

Rally 2019, 3. – 5. juli på Gol i Hallingdal. 
Kanskje kan vi få til en form for felleskjøring og 
gjøre en seriøs entré med 20 – 30 sykler..? 

Jeg håper at ingen, nå i juleforberedelsene, har 
satt seg selv i en situasjon hvor summen av 
arbeidsoppgaver overstiger den mentale kapasitet 

og at innkjøp og handel er fornuftig 
porteføljestyrt. Det er nå det skal roe seg; dukene 

skal strykes med andakt, vedkassen skal fylles og 
lysene tennes. Og vet du ikke hva du har lyst på til jul, 
så har du sannsynligvis lyst på ny Harley  

Jeg ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År. 
 

Jeppe 
Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…og vet du ikke hva du har lyst 
på til jul, så har du sannsynligvis 

lyst på ny Harley»  

 

Fin stemning under Årsmøtemiddagen 

Kurt Ole under 7th 
Arctic H.O.G Rally 2018 

mailto:thor.bjornstad@gmail.com
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Grasrotandelen [av Jeppe] er en ordning fra 

Norsk Tipping hvor du, som registrert 
spiller, kan velge et lag eller en forening som 

du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. 
H.O.G. Arctic Chapter er registrert med 
navnet HD-EIERES GRUPPE AVDELING 

NORD NOR og vi har organisasjons-nummer 
990006741. Vi oppfordrer deg til å støtte oss! Når du spiller 

favorittspillene dine hos Norsk Tipping - Lotto, Tipping og Joker for 

eksempel - vil 7 % 
av innsatsen din gå 
direkte til H.O.G. 

Arctic Chapter 
(gjelder ikke Extra 

og Flax). Merk at 
Grasrotandelen 

ikke på noen måte vil gå ut over innsatsen eller premien din - du 

blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk 
Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort 
får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen. Vi oppfordrer deg til 
å knytte deg til ordningen allerede i dag og du gjør det på en av 

følgende måter: 
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg ditt spillerkort til en av Norsk 

Tippings kommisjonærer. Kommisjonæren taster inn 

organisasjonsnummeret eller søker frem til din 
grasrotmottaker på terminalen. 

2. Send SMS: GRASROTANDELEN 990006741 til 2020 
(tjenesten er gratis). 

3. Dersom du trykker HER, så kan du legge inn 

organisasjonsnummeret (990006741) og så trykk "Tilknytt 
nå». 

4. Lykke 

til og 
takk! 

 
 

 
 

Planleggingsmøte i Valnesfjord 4. des. 2018 

 

Christmas Boots 

 

 

Alt henger klart. 

 

 

 

 

The H.O.G. 
Couple: 
Merchandise 
Officer Merethe 
& Assistant 
Director Thor 
Harry 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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Sponsoring Dealer: Reidar Samuelsen 
Jeg er født i 1965 og bosatt på Arnes, rett nord-øst for 
Ballangen sentrum. Jeg er gift med Beate og vi har to 

voksne barn. 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. 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 forhandler av Harley-
Davidson i Nord Norge gjennom firmaene Harley-Davidson Nord Norge og 
Harley-Davidson Tromsø (Tromsø Motor). 
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: Jon Petter "Jeppe" Medby 
Jeg er født våren ‘55 og vokste i Bjerkvik, nord i Nordland. 
Jeg er far til Peter, Ingrid og Karl – alle er nå voksne og 
spredd for alle vinder. Jeg er pensjonert flygeleder og har 
bodd flere steder rundt om i landet, men jeg har alltid 
trivdes best i Finnmark. I 2008, etter nesten tjue år i Bodø, 
fant jeg ut at tiden var moden for å flytte nordover til Alta. 
Her bor og lever jeg sammen med Mona og har det som 
plommen i egget. Her kan jeg dyrke mine lidenskaper; jakt- 

og friluftsliv, laksefiske med fluestanga og selvfølgelig Harley-kjøring. Her, 
i mulighetenes fylke, er det åpent landskap og massevis av smale, svingete 
motorsykkelveier. Jeg kjører nå min femte Harley-Davidson – en 2018 
Road Glide CVO. 

 

 

 
 

HØSTDIKT 
av Bjørn Venstad 
 

Hvis 

du har stått ute 

ei klar høstnatt 

og hørt lyden 

av magnetismen 

fra månen 

treffe jorda 

som et teppe 

av elektronisk 

musikk bak de 

andre lydene 

fra naturen  

…da har du spist 

Fleinsopp 

 

 
…da har du spist fleinsopp 

 

 

Helmet 

 

 

PRESENTASJON  AV 

H.O.G. ARCTIC CHAPTER 

STYRE 2018/2019 
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For meg er Harley Owners Group og Arctic Chapter synonymt med 
begreper som godt samhold, trygghet og ansvarsbevissthet. Man lar seg 
stadig imponere over takhøyden, empatien og omsorgen i dette felleskapet. 
Jeg overtok rollen som leder for Arctic Chapter høsten 2017 og gleder meg  
over å skulle kunne yte mitt bidrag til å opprettholde framdriften og 
vedlikeholde mekanismene som skaper de positive opplevelsene og 
genererer gode, uforglemmelige minner og relasjoner. Jeg har som 
målsetting å forsøke etter beste evne å skape rom for kreativitet og innspill 
fra flest mulig og involvering for alle. Ride and have Fun! 

 
Assistant Director: Ivarna Bratteng 
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 16, 27 og 32 år. Er også så 
heldig at jeg har fått to nydelige små barnebarn. De to 
eldste barna bor fremdeles sørpå med sine små 
familier så det er min yngste datter og jeg som nå bor i 
Harstad. 
Jeg har mitt eget lille regnskaps-/ og revisjonsfirma 

med kontor i Harstad og i Vestfold. Så jeg har god grunn til å besøke barn 
og barnebarn ofte, da går det greit at det er litt avstand. Min datter på 16 
elsker å sitte på meg når jeg kjører på tur. Min første motorsykkel var en 
Yamaha Dragstar 650. I 2009 kjørte jeg Route66, der kjørte jeg en HD 
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.  Nå går jeg 
med planer om å skifte sykkel til våren, så i år blir nok vinteren å føles 
ekstra lang.  Hvilken Harley valget faller på er ikke helt bestemt enda. 
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 i sør og er det også her i 
Arctic nå. 
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  november 2017 hadde jeg også rollen som Membership Officer. I 

november 2017 ble jeg valgt til Assistent Director i Chapteret. Jeg takker 
så mye for gjenvalget i år og ser frem til å jobbe videre sammen med det 
nye styret. 

 
Assistant Director: Thor Harry Bjørnstad 
Jeg er født i Tromsø 1956 men har bodd i Valnesfjord, 
Fauske i de siste 43 år. Bor sammen med min kone 
Merethe som jeg har vært gift med i snart 43 år. Hun er 
også ivrig H.O.G. medlem og sterkt involvert i hobbyen. Vi 
ble tidlig foreldre og har nå tre voksene sønner og ett 
barnebarn, gulljenta våres som er blitt 18 år. 
Har alltid vært interessert i amerikanske kjøretøy og har 
også en forkjærlighet til Amcars. Har da også en veteranbil 

som benyttes på fine sommerdager inn i mellom. Etter mange år med 
hektisk liv som selvstendig næringsdrivende i anleggsbransjen, taxidrift, 
serveringsbransjen og ulike jobber i offentlig sektor har jeg nå endelig tid 
og mulighet til å dyrke min store lidenskap og hobby innenfor H.O.G. 

 

 

 

 

 

Extreme bagger 
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Dette er et miljø jeg stortrives i og som har beriket mitt liv i form av mange 
fine turer på verdens beste motorsykkel, med gode venner og et fantastisk 
samhold. Min sykkel for tiden er en 2010 CVO Ultra Classic Electra Glide 
og er den 8. Harley’en vår i rekken og er en nydelig kjøremaskin. Kona var 
i mange år passasjer men kjører nå sin egen CVO Softail Convertible 2010 
modell. 
Har vært aktiv i H.O.G. siden jeg kjøpte min første Harley i 1997 og har 
etter hvert skjønt at dette neppe er noe jeg kommer til å slutte med 
frivillig. Har derfor satset på livslangt medlemskap og har ikke angret et 
sekund på det. Gjennom årene har jeg også hatt ulike verv i Chapteret. 
Har tidligere hatt verv som Activities Officer i Salten i mange år og som 
Memberhip Officer i styret. Ser nå frem til et fruktbart samarbeid i Styret 
som gjenvalgt Assistant Director og skal også fortsatt ha ansvar for 
koordinering av våre ulike aktiviteter gjennom året. Takker igjen med dette 
også for tilliten fra dere medlemmer og skal stå på for fellesskapet. 
Kjære chaptervenner da er det bare å si fortsatt “RIDE AND HAVE FUN”. 

 
Secretary: Per Jonny Sjøstrand 
Jeg er født og oppvokst i Svolvær og har bodd her hele 
tiden. Jeg har alltid hatt bensin i blodet og startet med 
moped og mekking i 10 års alderen. Jeg er gift med Ann 
Helen og har 3 barn på 32, 29 og 23 år. Vi bygde oss hus i 
en alder av 21 år, og med nytt hus og små barn måtte 
blodet renses for bensin. Jeg er daglig leder på et 
motorverksted med 13 ansatte og har til tider nok å gjøre. 
Videre har vi hytte på Bjørnfjell i Narvik kommune så noe 
av tiden tilbringes på fjellet. Til fots og sykkel på 
sommeren, og med snøscooter på vinteren. Jeg fikk tilført 

ny bensin i blodet 2002 da jeg kjøpe en Kawasaki Z550F 1983 modell som 
jeg restaurerte tilbake til "ny stand". I 2004 kjøpte jeg en Kawasaki 
GPZ1100 1996 modell som jeg hadde til 2014. Vi var på mange Harstad 
Treff og en del andre lokale treff. 
Jeg kom ut av "skapet" i 2014, konverterte og kjøpte min første Harley, en 
Fat Boy 2002. Jeg meldte meg umiddelbart inn i H.O.G. Arctic Chapter. 
Det ble en ny start på MC livet. Etter Nordic Harley Days 2016 i Svolvær 
begynte vi å planlegge tur på National H.O.G. Rally 2017 Røros. Fat Boyen 
ble vurdert for liten til oppgaven og i mai 2017 var jeg i Ballangen og 
hentet en HD Ultra Limited 2017 med ny Stema henger. Største MC minne 
2018 var ferien da vi kjørte Atlanterhavsveien til Ålesund og Østerdalen 
hjem. 
Ride and have fun! 

 
Treasurer: Karl Ove Thomassen 
Jeg er gift med Tove og holder til i Tromsø, men trådte 
mine barnesko i Alta. Startet mitt yrkesaktive liv som 
anleggsarbeider og lastebilsjåfør, tok etter hvert 
overgang til kontinental langtransport med 
utgangspunkt i Trondheim. 
Fikk etter hvert lyst til å prøve noe annet, og endte 
opp som kjørelærer i videregående skole på tyngre 
kjøretøy. Etter et par år som lærer i videregående 
skole ble det økonomistudier, og har de siste 30 årene 
arbeidet innen økonomi og administrasjon frem til 

februar 2016 da jeg valgte å pensjonere meg. I 2003 tok jeg opp igjen min 
gamle interesse for motorsykler, og kjøpte min første Harley. Er nå på min 
fjerde Harley, en 2015 Road Glide CVO. Jeg har vært med i H.O.G. siden 
2003, men ble først medlem i AC i 2013. 

 

 

Ride and have fun 

 

 

 

 

Knagg 

 

 

Skull Ring with Black Enamel 
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Vi har siden 2003 hatt mange fine turer både i Europa og USA, og deltok 
blant annet på 75 års jubileet i Sturgis i 2015. 
 

Head Road Captain: Tony Jespersen 
Jeg bor i Narvik og er gjenvalgt Head Road Captain i 
Chapter’et, hvor jeg stortrives. Jeg er født i -55, gift med 
Liv-Iren og har to gutter på 33 og 38 år. Jeg jobber som 
ingeniør i eget ventilasjonsfirma som jeg driver sammen 
med tvillingbroren min. Med 16 ansatte, så går det med 
en del tid der. Fra 16-årsdagen og opp gjennom åran har 
jeg hatt en del forskjellige sykler. For tiden kjører jeg en 
Ultra CVO 2009 (med henger så klart) som jeg (og kona) 
stortrives på. Fikk kjørt en god del i sommer og det ga 
mersmak. 

Hovedinteressene er: kona, guttan, mc-kjøring, reiser med og uten MC og 
campingvogn/spikertelt på Trollhøgda nord for Narvik. Det blir en del tura 

til Australia for å besøke sønn og barnebarn. Spiller også i band med 
«gammel» musikk på repertoaret. Her går det med litt fritid, men bare 
artig! Sykkelen står tørt og godt lagret og er klar til våren kommer. 
 

Membership Officer: Kirsti Kristiansen 
Jeg er 51 år og kjører en rød -99 Sportster 883C, og bor 
for tiden i Harstad. Er født og oppvokst i Vesterålen, på 
Hadseløya.  
I tidlig ungdom var det mopeden til eldste bror som var 
det nærmeste jeg kom motorisert tohjuling, jeg fikk 
selvfølgelig ikke lov å røre! Da nærmeste bror og 
søskenbarn på min alder kom med sine kjøretøy, fikk 
jeg i det minste lov å prøve.. ..tre meter ca.. det var litt 
skrekk-inngytende. 
Senere var det å se beundrende på yrkesskoleelevene 

som hadde motorsykler, men det ble med glaninga, så sjenert som jeg var 
da… (joda, jeg var sjenert. Ikke nå lengre!) 
Mine 4 barn er voksne og jeg har fått meg 2 barnebarn som lykkeligvis bor 

i Ballangen, hvor der er flere attraksjoner å bruke tid på 😊 

Jeg jobber i Statens Vegvesen som kontrollingeniør på nyanlegg 
(vegbygging) i Harstad og stortrives med det. Om vinteren får jeg 
ventetiden til å gå med andre hobbyer som sying og maling, innimellom all 
tv tittinga. 
Jeg stortrives på to hjul, og livet har fått en ny dimensjon ved å komme 

inn i storfamilien Arctic Chapter og H.O.G. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Straw Star Cowboy Hat 
 

 

 

Embroidered Clip Pouch 
 

 

 

Bar & Shield nøkkelring 

 

 

Isolert short-drink-glass fra 

H.O.G. 

 

Inger Lise og Bjørnar er klar for kaffe og vafler på 
Kaia Kafe, Kjeldebotn 2018 

The Breakout Rider Kurt 2018 
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som forhåpentligvis vil inspirere flere kvinner til å kjøre mer og da 

helst Harley-Davidson.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtte over ti 
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Harley-Davidson 
«EAT MY DUST» 

 

 

H-D Gasoline Watch. 
Ten past ten. 

 

 

H-D socks 

 

 

 

 

 

Det e nu bærre knapt 4 måna tell 

det e abæra  


