Her er historien om Kor-dagen og hvordan den egentlig begynte.
Tidligere hadde HOG flere arr som ble avholdt og inntektene ble øremerket til Muskelsyke
foreningen.
Mc kjøring, Grilldag, Sjøhusfest, Julegrøt etc.etc. Overskuddet av arrangementene ble overrakt på
julegrøten hvert år.
Men siden denne gruppen ble mindre aktiv begynte vi å se på andre organisasjoner, og siden vi
hadde flere i klubben som ble rammet av kreft var dette en naturlig gruppe og velge.
2008 :
KOR kom opp som et forslag, og ble det beste alternativet. (KOR : Kreft omsorgen i Rogaland)
KOR ble invitert til Julegrøten dette året .
2009 :
Da kom forslaget: Hvorfor ikke lage en aktivitetsdag i stedet for pengestøtte.
KOR ble invitert til en MC dag, med en kjøretur på Harley er, og takket ja.
Samtidig ble det foreslått flere arrangementer for å knytte klubben bedre sammen.
Da ble det arrangert en familiedag med grilling og lek for HOG – hvor Morten Nygaard tilbød seg
å ha denne hjemme hos seg.
Deretter kom ideen og forslaget til styret i 2009, hvorfor ikke slå denne dagen sammen med KOR
dagen?
Dette var det ikke full enighet om, så HOG familiedag ble avholdt på Jåttånuten og
KOR kom til Butikken for en kjøretur.
Familiedagen var vellykka, og Anne Mayer (den gang sekretær) og Morten Nygaard hadde en
prat, her skulle KOR også ha vært.
Men vi trengte penger til å gjennomføre KOR-dagen. Det ble satt ned en gruppe som skulle
planlegge og gjennomføre dette, og alle i gruppen forhørte seg rundt omkring for å skaffe
sponsormidler.
2010:
Nygaard AS ville sponse 10.000, og flere i klubben fikk inn midler fra diverse firmaer .
Da ble KOR invitert til Jåttånuten –ikke som en HOG/KOR familiedag, men en aktivitetsdag for
KOR.
Dagen ble en suksess og vi hadde noen penger igjen, så dersom vi kunne få noen til å sponse
Pølser, hamburger, is, brus, ønsket Morten KOR dagen velkommen året etter.
Så på denne måten ble KOR dagen til en tradisjon. Ingen pengeinnsamling kan erstatte de glade
og fornøyde ansiktene som deltar denne dagen, og det gjør noe med hver enkelt av oss som
arrangerer dette år etter år. Det er en stor glede og kunne bidra og se så mye glade ansikter.
Dette i løpet av noen få timer en lørdag på vårparten.
2015: KOR-dagen: Over 100 deltakere fra KOR, 30 Harleyer og mange medhjelpere og sponsorer.
Åpning av nytt KOR-kontor på Bryne, HOG ble invitert og presenterte KOR dagen for hele jæren ,
sammen med 4 ordførere.

