Chapter Rogaland
Newsletter April 2005
Hei !

Aktivitetskalender 2005:

Det er bare å beklage at Newsletter denne gangen har vært så forsinket. Dette skulle
vært ute allerede i februar, men nå er det endelig her.

April:___________________________

De våkne har fått med seg at tirdagsmøtene er flyttet til sommer location, det vil si
HD Stavanger. Dersom du vil være med på tur er avreisen som regel ca 18.30.
Lengden er som vanlig avhengig av været. Butikken er åpen til kl. 19.00 for de som
vil snope litt.
Det ble nylig holdt Directormøte på Gardermoen. Det ligger et kort referat fra dette på
nettet, og dette vil bli supplert så snart vi får et fyldigere referat. Det var et bra møte,
hvor endelig dealer/chapter situasjonen i Norge ble avklart for fremtiden. Selv om
dette vil bety endringer i chapterstrukturen blir det ikke så dramatisk som mange har
fryktet. Dere kan lese mer fra møtet på www.hogrogaland.com.
Sesongen er i gang, og regner med at mange allerede har plottet inn årets treff og
begivenheter. Hvis ikke er det på høy tid.
Først ut er Vårsleppet. Road Captains vil komme med opplegg som legges ut på
nettet i nær fremtid.
Harley Cruise begynner å bli helt fullt. Dersom du ikke har bestilt må du gjøre
det NÅ!! Link til bookinginfo finner du under hva skjer på nettet. De fleste fra
Rogaland vil bo på Mariott hotellet. Vi har vært størst chapter flere år på rad nå, la
oss opprettholde den tradisjonen.
Det vil bli lagt ut forslag til reiseruter fra Rogaland til de viktigste treffene på
kalenderen. Vi håper at de som har anledning blir med på felles oppleggene. Det er
mye kjekkere og sosialt.
Minner spesielt om National Rally i Geiranger. Her må vi stille så mannsterke
som mulig. Frank fra Chapter Nordvest melder om kjemperespons med flere
utenlandske besøkende.
Til slutt en liten påminnelse: Dersom medlemskapet ikke er betalt i løpet av april vil
du dessverre bli strøket fra våre lister. Vi ønsker så mange medlemmer som mulig,
så spander 200 lappen så støtter du chapteret og får det Nasjonale Newsletteret
direkte hjemsendt. Husk du MÅ være internasjonalt medlem.
ØNSKER ALLE EN FANTASTISK START PÅ SESONGEN!!!!

01

Vårsleppet

26-30: Harley Cruise
Juni:___________________________
TBA:
09-12: European HOG Rally
ved St. Tropez.
16-19: HOG National Rally,
Geiranger. Start
planleggingen nå!!
Juli:___________________________
01-03: Harleytreffet i Kr.Sand
AVLYST
August:_______________________
11-14: Scandinavian Bike Week
Lillehammer
19-21: Danish National Rally,
Jesperhus.
September:___________________
7-11: European Bike Week,
Faaker See, Østerike
Oktober:______________________
29:

SJØHUSFESTEN

November;____________________

Ride Safe!!!
Senior MC avholder førerutviklingskurs 26/4, 28/4 og 10/5 ved Stavanger
Trafikkstasjon på Forus. ANBEFALES PÅ DET STERKESTE. For mer info sjekk

www.seniormc.no/rogaland
Husk at også sykkelen skal være i topp stand til enhver tid. HD Stavanger
utfører vårsjekk av sykkelen for en rimelig penge.
Styre for 2005 ser slik ut:
Director:
Ass. Director
Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Ladies of Harley:
Activity Officer:

Mai:____________________________

Tor Tvedten
Finn Otto Engebrethsen
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Kjell A. Friestad
John Skjørestad
Tone Asgautsen
Anne Minne
Magne Undheim

911 98 038
92 82 1340
957 30 134
984 53 644
907 63 877
908 36 360
911 35 716
934 48 251

NB! HUSK MEDLEMSAVGIFTEN KR. 200,SOM BETALES TIL KONTONR: 3201.12.25852.
DU MÅ VÆRE INTERNASJONALT MEDLEM AV HOG

Desember:_____________________

Sjekk også
www.hogrogaland.com

