Hva er HOG?
HOG er en organisasjon med over
1 mill. medlemmer rundt om i
hele verden.
Når man er medlem i HOG kan
man melde seg inn i et lokalt
chapter. Det er 9 chapter i Norge,
knyttet til hver sin H-D
forhandler.
I Chapter Rogaland er vi ca 180
medlemmer.
Tanken bak dannelsen av ”Harley
Owners Group” var at det skulle
være en medlems organisasjon
for folk som eide en Harley; en
familieorientert, ikke-profitt eller
politisk organisasjon.
Eneste mål skulle være:

”Ride and have fun”

Hva gjør vi?
Vi treffes hver tirsdag for kjøreturer og/eller sosialt samvær. Vi
har mange kjekke arrangement.
For hele familien, eller fester for
de store.
Info lokalt sendes ut via mail.
Roadcaptain setter opp en
kjøreplan for sesongen, men
denne styres litt etter været.
Oppmøte for fellesturer:
Tirsdag: 18:00 fra Mariero
Søndag: 12:00 fra Statoil, Lura
Vi reiser også på treff i både inn
og utland.
For mer info om turer, treff og
sosiale arrangement gå inn på
www.hogrogaland.com

”Ride safe. Ride proud”

Hvem er vi?
En flott miks med vanlige
mennesker fra alle samfunnslag,
med felles lidenskap for Harley
Davidson motorsykler.
Alder spiller ingen rolle, så lenge
førerkortet er intakt. Vi har et
sosialt fellesskap rundt sykkelen
som ikke forplikter til mer enn
det som passer for deg og din
livssituasjon.
Kvinnelige medlemmer kan også
være med i Ladies of Harley hvis
de ønsker. Det koster ingenting
ekstra. Jentene er med på
Chapterets tirsdag og
søndagsturer, og aktiviteter
forøvrig, men har også egen
kjøredag.

Hvordan bli medlem?
• Du er en stolt eier av en Harley
Davidson motorsykkel.

Hva koster det?
Internasjonalt se http://hog.com

•

Du kan blir Assosiated medlem i
HOG dersom din partner eier en
H-D.

Medlemskap i Chapter Rogaland
koster kr. 250,- pr år.

•

Når du er medlem i HOG kan du
melde deg inn i Chapter
Rogaland.

Bli medlem du også!

•

Bli medlem i HOG
Chapter Rogaland
Langflåtveien 37
4017 Stavanger

Ved kjøp av ny sykkel er du
automatisk medlem i HOG
internasionalt i 1 år.

Det er ingen forpliktelse
forbundet med medlemskapet,
utover det å møte opp og ha det
gøy.
Du mottar diverse effekter og
medlemsblad fra HOG.
International.Vi har en nettside
hvor det ligger reportasjer, bilder
og info om det som skjer. Gå inn
på
www.hogrogaland.com

For mer info send en mail til

membershipoffices@hogrogaland.com

Tlf.982 60 222

