SOMMERBULLETIN
Vi skriver allerede august og de fleste har vel hatt en velfortjent ferie og samlet opp mye
ny energi.
Før del 2 av sesongen kommer skikkelig i gang vil jeg komme med en liten
oppsummering av sesongen så langt.
Juli har vært en av de våteste som er registrert, men ivrige medlemmer har benyttet
oppholdet mellom regnbyene for en kjøretur på tirsdager og søndager.
Årets høydepunkt var national rally i Geiranger, og ca 50 medlemmer fra chapteret var
med og fikk seg en flott tur i storslagen vestlandsnatur. Rallyet var en kjempesuksess
med over 1000 deltakere, så all honnør til chapter North West for utmerket arrangement.
1. Pinsedag var chapter South East på besøk i Lysebotnen og 33 HD fra oss møtte dem i
Sirdal og var sammen med dem i et fantastisk vær.
I midten av mai ”åpnet” Morten Nygaard m/fam. sitt hjem og arrangerte familiedag for
chapter-medlemmer, et fint tiltak som kanskje kan gjentas.
Open house, som Svenni arrangerte, gikk også veldig bra, mye folk og HOG Rog. stilte
med stand, samt hadde noen rundturer med barn fra KOR, tilbakemeldingen fra dem var
gode.
Ellers var chapteret godt representert både på torgtreffet og vårsleppet, hvor to av våre
medlemmer fikk med seg premie for fineste sykkel i sin klasse.
Secretary Anne og LOH Nina deltok på årets HEAT i Tyskland, og etter
tilbakemeldingene vi har fått, så representerte de chapteret godt både faglig og sosialt.
Director møtet ble avhold på Gardermoen 23-24. januar. Jeg og Geir deltok, ferske som
vi var, så var det som å bli kastet på dypt vann med en gang.
Det virker som medlemmene trives i hverandres selskap, for både på rekefesten og pubkveld etter årsmøtet var det ”stinn brakke” og god stemning.
Vel, det var avdelingen for selvskryt, men for styret er det inspirerende for fortsatt innsats
når medlemstallet øker jevnt og oppslutningen om arrangementene er så gode.
Avd. Haugaland går vel under det som kan kalles sjølstyring, men så vidt jeg skjønner,
godt drevet av sine tillitsvalgte. Det har heldigvis blitt noen fellesturer/arr. i år, men vi
kan og bør bli enda bedre.
I begynnelsen av juli meldte ”majoren” Bjørn Solberg sin ankomst, og på kort varsel
greide noen av styremedl. å komme sammen til et møte med ham med følgende saker:
- Han informerte om planene om å arrangere HEAT kun i USA i 2010. 5 medlemmer fra
chapteret har allerede meldt seg på.
- Forholdet mellom chapteret og dealer ble tatt opp, og det var enighet om at spesielt
”lekkasjen” fra HD Stavanger til Lyngdal er bekymringsfull og at den bør en prøve å få
stoppet.
- Vi informerte om vår motstand mot å droppe vår meget gode lokale webside for å
komme inn i den nye felles websiden. Det er langt frem til nye er fullt oppe og går, så vi
beholder Rolfens i overskuelig fremtid enda.
Det har så langt i 2009 ikke skjedd de dramatiske endringene i chapteret, og det vil det
vel heller ikke, så det blir kjørt mye i de samme spor som tidligere.

Vi har pratet litt om å ta opp igjen 2 tidligere arrangement, Rypetreff og Bikerfesten på
Sjøhusene, så det hadde vært fint om vi hadde fått litt tilbakemelding. Jeg understreker at
ingen ting er bestemt enda.
Årsmøtet vil bli flyttet tilbake til før jul av praktiske årsaker, det viste seg å bli veldig
hektisk for det nye styret når årsmøtet ble avholdt i januar, hele sesongens opplegg gjøres
i løpet av vintermånedene, så årets vil bli avholdt i november.
Dermed følger oppfordringen: ta godt imot valgkomiteen når de kommer på besøk, det er
faktisk interessant å være med, og for min del er det inspirerende å være med i et team
som er villige til å ta på seg oppgaver. (og kan jeg, så kan dere også)
Noen har etterlyst regelmessige Newsletter, men der må jeg nok skuffe, det gir meg
traumatiske minner om stilskriving fra folkeskolen. Newsletter er vel noe fra før pc og
internett tiden, dessuten legges jo alt ut fortløpende på websiden.
Flere av seniorene har ”manglet” det siste året, jeg håper det bare er et hvileår og at vi ser
dere igjen snart.
Route 44 står for tur, og så får vi satse på en like fin høstsesong som våren.
Kjør forsiktig og ha det kjekt.
Kjell N.

