
Lisätietoja Pohjoismaiden Battle of The Kings -kilpailutöistä 

 

Harley-Davidson Helsingborg 

Pyörämalli: Roadster 

Pääsuunnittelija: Rickard Berg 

”Kiinnostukseni Harley-Davidsoneihin alkoi 25 

vuotta sitten, kun ostin ensimmäisen pyöräni. 

Olen rakentanut ja kustomoinut moottoripyöriä 

siitä asti”, Helsingborgin Custom King Rickard 

Berg sanoo. 

Hänen mukaansa tämän vuoden Battle of The 

Kingsiin suunnitelmana oli rakentaa klassinen 

café racer modernilla teknologialla. Tämän takia Roadster 1200 oli luonnollinen valinta alustaksi. Sen 

päivitetty jousitus, USD-haarukka ja 1200 kuution moottori antoivat pyörälle ne ominaisuudet, mitä Berg 

etsi. 

”Inspiraatio pyörään tulee kiinnostuksestani klassisiin Mansaaren TT-ajoihin. Ohjaustanko käännettiin 

ylösalaisin ja säätimet sekä kahvat vaihdettiin. Myös sivupaneeleita muokattiin. Polttoainesäiliö otettiin 

vanhasta englantilaisesta kilpapyörästä ja säiliön hihna tehtiin täällä meillä. Runkoa muokattiin takaa niin, 

että custom-kisasatula saatiin mahtumaan. Jalkahallintalaitteet siirrettiin, jotta saimme kuskin enemmän 

kilpa-ajoasentoon. Ilmanotto muutettiin ja pakoputkisto vaihdettiin 2-1-systeemiin, sekä tietysti laitoimme 

pyörälle custom-maalipinnan”, Berg kertoo 

 

 

  



Harley-Davidson Tukholma – “Eagle Spirit”  

Pyörämalli: Roadster  

Pääsuunnittelija: Hans Angermund 

”Aloitimme tämän vuoden Battle of The Kings -

projektin aivoriihellä. Minä, Martin ja Tee 

valitsimme Roadsterin pohjaksi ja mietimme 

tyyliksi joko café raceria tai scrambleria. 

Päädyimme lopulta Scrambleriin. Tykkäsimme 

Roadsterissa sen voimakkaasta 1200-

kuutioisesta moottorista, hienostuneesta 

jousituksesta ja käännetystä etuhaarukasta. Sen kaksoislevyjarrut lisäävät vielä entisestään kilpa-ajo-lookia”, 

Tukholman Custom King Hans Angermund selventää. 

”Olimme kaikki samaa mieltä teemasta, ja päätimme tehdä pyörästä hieman sotilaallisen näköisen 

maalamalla sen ruotsalaisen JAS-hävittäjän näköiseksi ja laittamalla siihen Ruotsin kolme kruunua”, 

Angermund jatkaa. 

Metzlerin off-road-renkaat antavat pyöralle särmää, ja vanteet on maalattu kiiltävän mustiksi, kuten myös 

hihnapyörän ja -suojuksen. Rungon etuosan suoja on valmistettu itse ja istuinta on leikattu pienemmäksi. 

”Penkin uuden verhoilun on tehnyt kaverimme Krister ja hänen yrityksensä Lejonkulan. He tekevät 

mahtavaa jälkeä!” Angermund kehuu.  

Pyörän pakoputkistona on käytetty hieman muokattua Roland Sandsin Slant-mallia, ja moottorin covereina 

Harley-Davidsonin omaa edge-cut-mallia. Ohjaustangon kahvat ja jalkatapit ovat niin ikään Harley-

Davidsonin Defiance-sarjan osia. Off-road-tyylin viimeistelevät motocross-henkinen ohjaustanko, 

Daymaker-ajovalon suoja, leikattu takalokasuoja ja sivulle asennettu rekisterikilpi. ”Tällä tavalla takapyörä 

näkyy kunnolla ja koko pyörä näyttää aggressiiviselta. Me tykkäämme todella paljon lopputuloksesta, ja 

toivottavasti niin myös tekin!” Angermund päättää. 

 

  



Harley-Davidson Täby – “Speedster”  

Pyörämalli: Forty-Eight 

Pääsuunnittelija: Adde Bengtsson 

“Kun olin kahdeksanvuotias, isäni osti 

ensimmäisen Harley-Davidsoninsa. Kuten monet 

muut Harrikkaomistajat, hän halusi pyöränsä 

erottuvan joukosta, joten hän kustomoi sitä itse. 

Tämän kautta minäkin kiinnostuin Harley-

Davidsonien kustomoinnista”, Täbyn Custom 

King Adde Bengtsson sanoo. ”Kymmenen 

vuotta sitten sain mahdollisuuden tulla työstämään Harrikoita tänne Täbyyn. Aloitin tavallisista huoltotöistä 

ja etenin kustomointiin käyttäen niitä taitoja, joita opin nuorena omalla työpajalla.” 

Täbyssä valittiin Forty-Eight alustaksi sen pienemmän peanut-polttoainesäilön ja täysin mustan 1200-

kuutioisen moottorin takia. Myös pyörän leveä etuosa ja roteva profiili miellyttivät. Pyörän innoittajan 

toimivat vanhat flat track -kilpapyörät, johon haluttiin yhdistää street ja drag race -henkeä. 

Pyörän ohjaustanko vaihdettiin H-D Original Clubman-ohjaustankoon, ja myös muita osia, kuten derby 

cover ja timing cover, vaihdettiin H-D Original -varaosiin ja hiottiin sekä maalattiin antamaan niille 

rouheamman lookin. Bengtssonin mukaan maalauksessa on haettu inspiraatiota 70-luvulta, mutta siinä 

haluttiin pitää Fourty-Eightin alkuperäinen tyyli. Pyörät, takalokasuoja, etulokasuojan pidike ja ajovalon 

visiiri ovat kaikki H-D:n vakiovaraosia, joita on muokattu hieman sopiakseen paremmin pyörän tyyliin.  

Suuntavilkut ja jarruvalot ovat niin ikään korvattu aftermarket-osilla, kuten myös pakoputkisto ja 

venttiilikopat, jotka antavat nyt pyörälle näyttävyyttä. Dunlopin 180 mm leveät XR1200-renkaat antavat 

pyörälle enemmän pitoa.  

  



Harley-Davidson Ålesund 

Pyörämalli: Roadster 

Pääsuunnittelija: Kjetil Kleiva Lervaag 

H-D Ålesundin Custom King, Kjetil Kleiva 

Lervaag, on ottanut koko tiiminsä mukaan tähän 

projektiin. He ovat yhteistuumin keskustelleet 

pyörän designista ja teknisistä ratkaisuista, jotta 

pyörästä saadaan kustomoitua rankka ja 

voimakas Sportster Roadster 1200. 

Ronny Vatnehol ja Espen Vik-Dahle kokosivat tämän mestariteoksen. Ronnylla (41) on usean vuoden 

kokemus Harley-Davidson-mekaanikkona ja on kokenut aitojen Harley-Davidson-osien kustomoija. Vaikka 

Espen on vasta 23-vuotias, hän aloitti Harley-Davidson Ålesundissa harjoittelijana ja on kerryttänyt jo viisi 

vuotta kokemusta Harley-Davidson-mekaanikkona. Ronny ja Espen ovat rakentaneet itse useita pyörän osia.  

Ålesundin kilpailutyö on voimakas “Dirt Scrambler”, jonka pohjaksi valikoitui Roadster 1200 sen tehokkaan 

1200-kuutioisen Evolution-moottorin ansiosta. Pyörässä riittää todella hyvin vääntöä, etenkin Screamin 

Eagle -ilmansuodattimen kanssa, ja sen takarenkaassa on rutkasti voimaa. 

Pyörässä on käytetty Harley-Davidsonin mustia pinnavanteita Metzlerin Karoo 3 -renkailla, jotka antavat 

pyörälle oikean lookin. H-D Ålesundin teknikot Espen ja Ronny tekivät itse pyörän ilmanohjaimen, 

pohjapanssarin, pakoputkiston ja takalokasuojan. Pakoputkistoon on liitetty kaksi Akrapovicin vaimenninta, 

jotka antavat moottorille hienon jylinän.  

”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. 

 

 

 


