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Flere hundre personer har vært innom klubben 
i årenes løp men de siste 12-15 årene har 

medlemstallet ligget stabilt på ca 35 stk. I dag har 
klubben 25 medlemmer og 10 seniorer. Som en 
kuriositet kan nevnes at HMC i 1978/79 hadde 178 
betalende medlemmer. Siden klubben har eksistert 
lenge og mange har vært innom HMC i årenes løp er 
det moro å se at fl ere av de ”gamle” fortsatt er med. 
Flere av medlemmene har vært med i over 20 år. Noen 
av seniorene har vært med siden starten. Det er også 
kommet tilbake medlemmer til klubben som var med 
på oppstarten på 70-tallet.

Det sterkeste ”varemerket” til Harstad MC er 
nok Nord-Norge Treffet som i 2008 skal feire 

sitt 30-års jubileum. De siste år har deltakerantallet 
ligget ganske stabilt på ca 1500 personer og ca 1000 
innmeldte sykler. Nord-Norge Treffet er kanskje et av 
de treff mange har lagt på sin liste som ”fast” post på 
sesongens treffprogram. Det virker som deltagerne er 
fornøyde. Nord-Norge Treffet er av mange omtalt som 
det treffet hvor ”alle” kan møtes og ha det moro, helt 
uavhengig av hvilken del av miljøet du tilhører. Om 
du kjører Harley eller Ducati, Jawa eller Goldwing; her 
er alle like velkommen. På treffet fi nnes alt fra bikere 
til familiefolk som har tatt med kone og barn for å 
oppleve et ekte treff. Klubben har gjort hva den kan 
for å legge til rette for at her skal alle kunne treffes og 
dra hjem etter endt treff med en god følelse i magen. 

Harstad som by har nok også merket utviklingen av 
treffet fordi det er betydelig aktivitet i byens mange 

butikker, puber, pizzasjapper og bensinstasjoner. Fra 
å starte i det små med treff litt utenfor Harstad i 
1979, med ca. 100 registrerte motorsykler,  til å ha 
passert 2700 deltakere på Norgestreffet som klubben 
arrangerte i 2005, må man jo kunne si seg fornøyd 
med utviklingen… Klubben legger stor vekt på at 
treffet skal inneholde de grunnleggende ting man 
forventer seg på MC-treff. Det brukes hundrevis av 
timer på forberedelser og under treffet presenteres 
et godt tilbud med inkluderte frokoster og middag i 
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HMC ble stiftet i 1972 og har gjennom tiden vært i stadig utvikling. Oppturer, 
nedturer, moro, slit, jobbing, feiring, treffkjøring og masse arrangementer har man 

opplevd. Og alt har styrket klubbfølelsen og samholdet blant klubbens medlemmer. 
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treffavgiften. Store navn som Stage Dolls, Wild Willys 
Gang, Omar & The Howlers og TNT pluss fl ere har alle 
gjestet treffet for å spille og underholde.

Eneste tunge oppgave hvert år er å få aksept for 
at klubben ønsker en ”fredelig” gjennomføring 

av treffet uten den ”poppingen” enkelte alltid 
prøver å gjennomføre. HMC har brukt mange år 
på å vedlikeholde et godt forhold til de nærmeste 
naboer til treffområdet og det er derfor ikke så 
gledelig og måtte bruke tiden på treffet til å fortelle 
voksne mennesker at man skal oppføre seg litt… Den 
generelle treffopplevelsen blir jo også noe forringet 
når det alltid er noen som skal være litt ”verre” enn 
de fl este andre… Folkeparken som er området treffet 
arrangeres i er på ”lån” fra kommunen, så klubben 
legger stor innsats i å kunne levere tilbake parken 
bedre enn slik den var før treffet startet. Hvis vi ikke 
klarer å opprettholde ro og orden vil klubben miste 
retten til å bruke folkeparken. 

En annen utvikling som har skapt litt problemer er 
jo at etter hvert som årene har gått så har fl ere og 

fl ere begynt med bilkjøring til treffene. Dette sikkert 
for å kunne bringe med seg alt fra bord og stoler, 
til griller, mat, store lavvoer, ovner osv. For klubben 
er dette en utfordring da HMC faktisk ønsker at et 
MC-treff skal være nettopp det navnet sier, et treff 
for og med MC.Hva som nå venter av opplegg og 
underholdning til neste års jubileumstreff er ikke 
avklart i skrivende stund. Men HMC skal gjøre alt for 
å levere et meget bra Nord-Norge Treff som kanskje 
kan friste både nye og gamle motorsyklister til å ta 
turen innom Harstad 13.-15. juni 2008.

Klubbhuset er også en viktig del av Harstad MC. 
Fra å ha startet opp i det små med klubblokaler i 

tilfeldige brakkerigger og bomberom til å i dag kunne 
sitte i eget hus med verksted, lager for vinterlagring 
av sykler, lager for treffutstyr og telt, stort festlokale, 
fl ere gjesterom og egen TV-stue, så er medlemmene 

fornøyde. Dette har aldri kunnet vært gjennomført 
hadde det ikke vært for de tusenvis av dugnadstimer 
medlemmer opp gjennom årene har lagt igjen i form 
av svette, slitt, innsats og selvfølgelig litt krangling og 
mye moro sammen. Den positive utviklingen av treffet 
er jo også en viktig grunn til at klubben er i mål med 
det huset medlemmene i dag kan kose seg i.

Det har også vært mye annen aktivitet i og rundt 
HMC. Gjennom alt fra det å være delaktig 

arrangør av Nord-Norsk MC & Scootermesse, delaktig 
arrangør av det faste Nord-Norge treffet for Russ til å 
ha utført vaktjobber opp gjennom årene, har klubben 
blitt oppfattet som en seriøs klubb. 

En annen arena hvor klubben deltar er ”MC-
Rådet” i Harstad. Der er de fl este klubber i 

byen er representert. Her planlegges for eksempel 
gjennomføring av Motorsykkelens Dag, treffdatoer, 
klubbfester og fellesturer. Dette for at alle klubber i 
byen skal kunne gjennomføre ønsket aktivitet uten at 
det kolliderer med hverandre.

HMC arrangerer en del andre aktiviteter for 
medlemmer og partnere. Dette er alt fra fellestur 

til MC-messa sørpå, fellestur på snøscooter til 
Riksgrensen. Det som de siste årene har vært en 
prioritert sak, er fellestur til Artic Circle Raceway 
(Mo i Rana) hvor klubben da drar for å oppleve 
både moro, grilling, banekjøring og litt kneskrap 
under kontrollerte forhold. Første ACR-tur ble holdt 
i 2005 og dette har blitt en årlig happening Klubben 
leier anlegget på Mo med Racekontroll, instruktører, 
ambulanse og fl aggvakter. Thorvald Sæby som er et 
kjent navn innen Road Racing har ansvaret for den 
faglige biten. Geir og Evy Berntsen fra Artic Circle 
Motorsportklubb er også en viktig del av dette 
arrangementet. Takk fra oss i HMC for all hjelp. Og 
fra siste års tur kan det jo sies at fra deltakere ble 
det nevnt saker som ”Utrolig lærerik opplevelse med 
tanke på kjøreteknikk, sporvalg og bremseteknikk” 
og ”Fy f.. hvor mye sykkelen endret seg etter at 
Thorvald justerte fjæringen, en ny sykkel…!”. Et 
slikt arrangement inneholder alt som en MC-fører 
drømmer om. Tekniske råd, utveksling av erfaringer 
og en høy sosial faktor for å vedlikeholde det gode 
samholdet blant deltakerne. Ny tur på høsten 2008 
er allerede på skisseblokka på medlemsmøter, dette 
er moro!

HMC-medlemmer har lange tradisjoner i å reise på treff. Her ser 
vi Jan-Erik Hansen (t.v) og Viggo Opheim på Lofotentreffet.

De siste årene har HMC leid Arctic Circle 
Raceway og arrangert klubbkurs. Her ser 
vi Jan-Erik Hansen i fi nt driv.

HMC må ha et av Norges fl otteste 
klubbhuset - bygd på dugnad av 

klubbens medlemmer (!)

Lars Roger Kulseng-Hansen 
har vært formann i Harstad 

Motorsykkelklubb i en årrekke

Klubbesøk
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Flere av klubbens medlemmer ferierer hvert år i 
Europa. Det har blitt en tradisjon å kjøre hele 

Europa rundt for å nyte mil etter mil på sykkel i 
selskap med gode venner. Treffkjøring i Norge er 
selvfølgelig også en sak man forsøker å prioritere. 
Flere fra klubben har deltatt på Madonnatreffet i 
Italia. På FIM-rally i Edinburgh, Skottland i 1992 
deltok 21 medlemmer fra HMC. Bikemeet i Sverige 
og Danmark har også vært besøkt. 

Egne fester på klubbhuset hvor alle kjente og 
klubbens venner inviteres er også en prioritert 

sak. Sist ute var årets Høstfest som ble arrangert i 
november. Der var ett par hundre personer til stede 
for å sammen kunne prate om både sesongen 
som har vært og den sesongen som skal komme. 

Kjempebra mulighet for at man får snakket litt 
sammen over en pils eller to. Deltakelse på andre 
klubbers høstfester, vinterfester er selvfølgelig også 
noe HMC prøver å gjennomføre. Da legges turen til 
stedet det gjelder enten dette er i Norge, Sverige, 
Finland eller Tyskland for den saks skyld. HMC har 
jo hvert år i fl ere år opplevd ”faste” deltakere på 
Nord-Norge Treffet som kommer fra sentrale deler av 
Europa så moro er det jo å kunne besøke dem når 
anledningen byr seg.

Alle MC-folk er velkommen innom på klubben. Du 
fi nner folk der stort sett hver eneste dag gjennom 

hele året! Mer om både HMCs historie og det klubben 
opplever fi nnes det masse informasjon om på egne 
nettsider som ligger på www.harstadmc.no 

Treffplassen i Folkeparken i Harstad i strålende midnattsol

Fra klubbtur til MC-messa i Oslo i 2006

Fest i verkstedet på klubbhuset

HMC


