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God vår venner! J

Kalender 2008

Heisann - og vel overstått ettervinter og påske til alleJ
Da er det endelig ”langt uti” april, vår og ny sykkelsesong – og dette har vi
ventet på så lenge, ja så lenge…. J
NÅ må vel Kong vinter ha forlatt oss for denne gang, og de første søndagsog tirsdags-kjøringene er allerede unnagjort – med kjempebra oppslutningJ
Chapteret startet sesongen med teoretisk sikkerhetskurs på HOG-lokalet 25.
mars, tusen takk til Magnar Hetland for god gjennomgangJ Info om den
praktiske delen finner dere på HOG-siden og Senior MC sin hjemmesider.
På det sosiale plan har vi arrangert to fester i febr/mars, både ”nykomlingen”
pubkveld og den tradisjonsrike skalldyrfesten gikk suksessfullt av stabelen
med ca 40 deltakere på hver, bilder ligger på nettsiden.
Vi har ila de to arrangementene fått inn ca 8000 som vil gå til kreftsaken – og
det kommer flere muligheter for deg å gi ditt bidrag.
Undertegnede og Maria hadde som nevnt en forsmak på sesongen ifm et
HOG treff i Sør Afrika i februar, og jentene hadde en MEGAturJ - og traff
masse herlige to- og fire-bente……”venner”.
Jeg hadde meg også en ”sveiv” innom Route 66 i Arizona i påska, men det
var på 4 hjul……tar to hjul neste gangJ
-----------

April:
Tirsdagskjøringen har startet
Søndagskjøringen har startet
27: Familiesøndag, ”de tre sverd”
Mai:
1: Vårslepp med frokost på HOGrommet
16: Torgtreffet
8-12: Super Rally, Fredricia,
Danmark.
29-01.06: Harley Cruise, booking
snarest,
www.bergenchapter.no/hog/
Juni:
6-8: H-DOCN-treff, Valle
7: HD-kortesje ifm bryllupet til
Ingunn og IngveJ
12-15: National Rally, Arendal

Vårens arrangementer står i kø, legg inn datoer i kalenderen din og følg med
på nettsiden og mail for nærmere informasjon etter hvert som de ulike
arrangementene nærmer seg.

20-22: Hamburg Harley Days.

Søndag 27. april inviterer vi til familiedag ved de tre sverd, Harfsfjord fra kl.
14. Det blir salg av pølser, brus og kaffe – og ikke minst satser vi på å få tatt
et skikkelig Chapterbilde, så møt opp!!!! NB: værforbehold.
(Påmelding til secretary@hogrogaland.com)

Juli:
12-19. ”Norway Run”, LyngdalStorfjord (Troms), arr: H-DOCN

1. Mai er det vårslepp, vi gjentar suksessen fra i fjor med frokost på HOGrommet fra kl 09-10, pris: 50 kr
Bergen Chapter inviterer igjen til Harley Cruise, denne gangen til Newcastle –
men med innlagt ”lørdagstur”, så det er ingen grunn til å la sykkelen være
hjemme. Meld deg på på www.dfds.no/harley

National Rally, som er årets nasjonale HOG-happening, arrangeres 12-15.
juni – link til påmelding finner dere på nettsiden vår. Ikke utsett det, men meld
dere på i dagJ
Road Captain Erling har også i år laget turkalender for tirsdagskjøringene, så
da får vi krysse fingrene for at været blir litt mer på vår side i 2008 enn
2007….

22-23: Slusefest,
Skjoldastraumen
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Og HOG-gjengen i Chapter Rogaland vokser – og trives forhåpentligvis i
”familien vår”J – vi satser på at veksten fortsetter også i 2008 J
Info om alt vi holder på med – samt referat og bilder fra alt vi har holdt på
med…. – finner dere på nettsiden vår, www.hogrogaland.com
Alle arrangementer som webmaster Rolfen (rolfen@hogrogaland.com)
får beskjed om, vil bli annonsert på nettsiden, i newsletter, og pr mail, så du
skal bli informert om det som skjerJ
Ta kontakt med noen i styret hvis det er noe dere lurer på J
Til slutt: Det er lenge siden forrige sesong, vi er nok litt ”rustne” noen og
enhver, så start sesongen forsiktig, og RIDE SAFE!!!
TAKE CARE VENNER – HAVE FUNJ
Anne-MinneJ
Styret for 2008 ser slik ut, det er bare å ta kontakt:
Director:
Ass. Director I

Anne-Minne Torkildsen
Alf Magne Hult

911 80 578
930 14 660

Ass Director II

Svein Egil Spångberg

900 97 560

Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of HarleyI:
Ladies of HarleyII:
Activity Officer I:

Tore Rindalsholt
Anne Meyer Helvik
Erling Søbstad
Einar Kverneland
Tone Flikkerud
Venche Runde
Brit Elin Gramstad

918 92 956
984 53 644
908 23 576
907 45 644
404 12 446
920 15 991
906 03 435

Activity Officer II

Håkon Lilleskog

901 27410

Photographer

Robert ”Rat” Talenti

918 10 942

”Sverd i fjell” 27.april
Vårslepp m/frokost 1. mai J

TAKE CARE AND HAVE FUNJ

Sjekk også
www.hogrogaland.com
Her finner du alltid
oppdatert info

Webmaster:
Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

