
 

 

 

 

 

HARLEY-DAVIDSON JULKISTAA BATTLE OF THE KINGS -

KILPAILUN ALUEELLISET VOITTAJAT 
 

Pohjoismaiden välisen Nordic Custom King -tittelin voitti norjalainen 

Harley-Davidson Østfold, joka etenee kustomointikilpailun seuraavaan 

vaiheeseen. 

 
OXFORD (13.5.2015) – Harley-Davidson kutsui aiemmin tänä vuonna kaikki EMEA-alueen Harley-

Davidson-jälleenmyyjät mukaan kilpailemaan parhaan custom-pyörän rakentajan tittelistä. Kilpailu on 

edennyt vaiheeseen, jossa alueelliset voittajat ovat ratkenneet. Pohjoismaiden Nordic Custom King -

tittelistä kilpailleet Harley-Davidson Oslo ja Harley-Davidson Østfold rakensivat Harley-Davidson 750 -

moottoripyörästä oman custom-versionsa, joiden väliltä yleisö valitsi suosikkinsa. Eniten yleisöääniä 

kerännyt Harley-Davidson Østfold jatkaa kilpailun seuraavaan vaiheeseen. 

 

Battle of the Kings  on Harley-Davidsonin käynnistämä moottoripyörien kustomointikilpailu, jossa 

valtuutettujen Harley-Davidson-jälleenmyyjien henkilökunta pääsee ottamaan mittaa toisistaan. 

Osallistujilla oli tehtävänään luoda yhtiön uusimmasta linjastomallista, Harley-Davidson™ 750 -

moottoripyörästä, uniikki ja mielikuvituksellinen custom-versio. Pohjoismaiden aluekilpailusta jatkoon 

valittu Harley-Davidson Østfold kohtaa Euroopan parhaimmat H-D-ammattilaiset toukokuun aikana 

järjestettävässä semifinaalissa. 

 

Kilpailun seuraavassa vaiheessa ottelevat Euroopan yhdeksän alueellista voittajaa, joista yleisö äänestää 

viisi parasta jatkoon. Äänestys on käynnissä 11.–28.5.2015, minkä jälkeen eniten ääniä keränneet 

jatkavat loppukilpailuun. Battle of the Kings huipentuu finaaliin legendaarisilla Wheels & Waves -

festivaaleilla, jossa arvovaltainen tuomaristo päättää kenestä tulee Euroopan “Custom King”. Tapahtuma 

järjestetään Etelä-Ranskan Biarritzissa 11.–14.6.2015. Kilpailijoihin ja custom-pyöriin voi tutustua 

osoitteessa http://customkings.harley-davidson.com/fi_FI/. 

 

Pohjoismaiden semifinalistin, Harley-Davidson Østfoldin toimitusjohtaja Svein Erik Simensen odottaa 

innoissaan kilpailun seuraavaa vaihetta.  

 

”Kilpailu tulee olemaan kovaa, sillä monet Harley-Davidson-jälleenmyyjät ovat onnistuneet 

rakentamaan uskomattomia pyöriä. Näyttää kuitenkin siltä, että meidän kilpailutyömme on yksi 

harvoista Street Racer -tyylisistä pyöristä. Jos tämänlainen tyyli saa äänestäjät liikkeelle, saatamme olla 

voitossa kiinni”, sanoo Simensen. 

 

”Mielestäni olemme jo voittajia, vaikka emme yltäisikään Euroopan finaaleihin Biarritzissa. Kilpailun 

myötä motoristien nuorempi sukupolvi on saanut nähdä miten moniin eri tyyleihin Harley-Davidson 

Street 750 taipuu. Tämä on jo saavutus, kilpailun lopputuloksesta huolimatta”, Simensen jatkaa. 

 

“Olemme otettuja siitä, miten hienosti Euroopan jälleenmyyjät ottivat vastaan Battle of the Kings -kisan 
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haasteen”, sanoo markkinointijohtaja Mike Johnstone, Harley-Davidson EMEA. ”Harley-Davidson on 

synonyymi custom-moottoripyörälle, ja tämän jälleenmyyjämme ovat kilpailussa osoittaneet 

luovuudellaan ja yksilöllisellä tyylillään.” 

 

Lue lisää Battle of the Kings -kilpailusta ja äänestä omaa suosikkiasi Euroopan parhaiden joukosta 

osoitteessa: http://www.h-d.com/customkings.  

 

Lehdistömateriaali: 

Kuvia moottoripyöristä: Euroopan yhdeksän Custom Kings -semifinalistia. 

Lataa kuvat: http://we.tl/KDXeMUUAZ4. 

 

 

Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: 

Panu Alanko 

Republic of Communications 

panu.alanko@republic.fi  

 

 

 
Tietoja Harley-Davidson MotorCompanysta 
Harley-Davidson Motor Company valmistaa Custom-, Cruiser-, Touring- ja Street-moottoripyöriä ja tarjoaa kattavan 

valikoiman Harley-Davidson® -moottoripyörien osia, varusteita, ajotarvikkeita ja -vaatteita sekä erilaisia keräilyesineitä. 

Lisätietoja Harley-Davidsonin verkkosivustolla www.h-d.com, http://www.harley-davidson.fi/ ja Facebookissa. 
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