
 

 

 

 

 

 

 

Pohjoismaiden Battle of the Kings -mestaruus Norjaan 

 
 

OXFORD (3.3.2017) 

 

 Euroopan suurimman jälleenmyyjille tarkoitetun kustomointikisan finalistit on julkistettu 

 Pohjoismaiden Custom King -mestaruus meni Norjaan Harley-Davidson Ålesundille  

 Kisaan osallistui 220 jälleenmyyjää 21 maasta 

 Battle of the Kings -kisaan osallistujien piti kustomoida Dark Custom® Sportster® -

moottoripyörä  

 Pohjoismaiden voittaja valittiin online-äänestyksellä ja voittaja lähtee seuraavaksi Milanossa 

marraskuussa 2017 EICMA-tapahtumassa järjestettävään suurfinaaliin.  

 

16.1.–14.2.2017 osoitteessa www.h-d.com/battleofthekings järjestetty äänestys keräsi lähes 100 000 

ääntä. Ihailtavaa riitti, sillä 220 Harley-Davidson® -jälleenmyyjää osallistui tämän vuoden Battle of 

the Kings -kisaan.   

Harley-Davidson Ålesundin Dirt Scrambler -versio Harley-Davidsonin Dark Custom® Sportster® -

pyörästä vakuutti pohjoismaiden äänestäjät. Seuraavaksi eri alueiden voittajat kisaavat Milanossa, 

missä Battle of the Kings 2017 -mestaruus ratkotaan EICMA-tapahtuman yhteydessä. Marraskuussa 

järjestettävän mestaruusfinaalin voittajan valitsee asiantuntijaraati.  

 

Ålesundin Dirt Scrambler -projektista 

 

Roadster 1200 valikoitui pohjaksi sen tehokkaan 1200-kuutioisen Evolution-moottorin ansiosta. 

Pyörässä riittää todella hyvin vääntöä, etenkin Screamin Eagle -ilmansuodattimen kanssa, ja sen 

takarenkaassa on rutkasti voimaa.  

 

H-D Ålesundin Custom King Kjetil Kleiva Lervaag otti projektiin mukaan koko tiiminsä, ja 

mekaanikot Ronny Vatnehol sekä Espen Vik-Dahle vastasivat voittajapyörän kokoamisesta. 

Ronnylla (41) on usean vuoden Harley-Davidson-kustomointikokemus. Vaikka Espen on vasta 23-

vuotias, on hän toiminut jo viisi vuotta Harley-Davidson Ålesundin palveluksessa ensin 

harjoittelijana ja edeten siten Vatneholin työkaveriksi. Harley-Davidsonin alkuperäisosien lisäksi he 

ovat rakentaneet voittajapyörään itse useita osia, kuten ilmanohjaimen, pohjapanssarin, 

pakoputkiston ja takalokasuojan.  
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http://www.h-d.com/battleofthekings


”Halusimme rakentaa pyörän, joka näyttää rankalta, mutta on helposti hallittava sekä maastossa että 

kaduilla. Lopputulos vastaa meidän visiota täydellisesti. Emme malta odottaa, että pääsemme 

keväällä ajamaan sillä enemmän!” Ålesundin Custom King Kjetil Kleiva Lervaag iloitsee.  

 

 

Jälleenmyyjien osaaminen esiin 

 

Battle of the Kings -kilpailun tarkoituksena on tuoda Harley-Davidson® -jälleenmyyjien 

monipuolista kustomointiosaamista sekä Dark Custom® -mallistolle saatavissa olevaa Harley-

Davidsonin osien ja lisävarusteiden laajaa valikoimaa. Harley-Davidsonilla on yli 10 000 osaa ja 

varustetta, joiden avulla voi helposti luoda unelmiensa pyörän. 

 

Harley-Davidson Dark Custom -mallistoon kuuluu Street® 750, Iron 883™, Forty-Eight®, Street 

Bob®, Fat Bob®, Low Riders S® ja Roadster™.   

 

Kaikki kilpailupyörät ovat katsottavissa osoitteessa www.h-d.com/battleofthekings, Ålesundin 

voittajapyörän esittelyvideo löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=VF94wjNpgEQ 

 

 

Taustatietoa kilpailusta: 

 Osallistujat saivat kustomoida minkä tahansa Dark Custom Sportster -mallin 

 Kustomointibudjetti sai olla 6000 euroa (+ verot) 

 Vähintään 50 % osista piti olla Harley-Davidsonin osia ja lisävarusteita (arvosta) 

 Pyörän pitää olla ajokelpoinen 

 

Kuva- ja materiaalipyynnöt: 

Jukka Raittila, Republic of Communications, jukka.raittila@republic.fi  

  

Tietoja Harley-Davidson Motor Companysta 

Vuodesta 1903 alkaen Harley-Davidson Motor Company on toteuttanut unelmia vapaudesta tuottamalla 

Cruiser-, Touring- ja Custom-moottoripyöriä, järjestämällä ajoelämyksiä ja tapahtumia sekä tarjoamalla 

kattavan valikoiman Harley-Davidson-moottoripyörien osia, varusteita, ajotarvikkeita ja -vaatteita sekä 

keräilyesineitä. Lisätietoja osoitteessa: www.h-d.com. 
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