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Hei alle venner! 
Snart jul igjen….. Jeg regner med at de fleste stresser litt disse dagene
men jeg håper julefreden senker seg hos alle innen julaften
Mørkt og grått i været, men sola snur i dag  og DA er det ikke lenge igjen
før vi kan ut på to hjul….
Vi murer oss heldigvis ikke helt inne i ”mørketiden”, Chapteret har arrangert
både nye og etablerte arrangementer.
I oktober arrangerte vi medlemsmøte med 25 deltakere (bra oppmøte ) –
nytt møte blir på nyåret, følg med på nettsiden for dato. Styret hadde et håp
om å få i gang en aktivitetsgruppe i Chapteret, og vi var optimistiske i forkant
av medlemsmøtet….. Men av 25 deltakere var det 0 – null – som sa seg villig
til å være med i denne gruppen (vi hadde fått èn forhånds-interessent da…).
Så, enten gidder dere ikke å engasjere dere, eller så er dere godt fornøyde
med styrets innsats og arrangementene vi lager til – vi velger å tro det
siste…… 

Januar:

10: Etterjulebord hos Harley
Riders, Lyngdal
16: Årsmøte HOG Chapter
Rogaland, kl 1900 med
påfølgende pubkveld

Januar/Februar
Medlemsmøte en tirsdag

Februar
28: Skalldyrfest

HD Stavanger arrangerte ”end of season” party i slutten av oktober, og våre
medlemmer i Nordfylket arrangerte sin 22. november. Bra oppmøte på begge
arrangementene.

Mars:
On the road again…..

21. november var siste kvelden med Helen og RAT før de returnerte til USA
etter 3 år sammen med oss. ”So-long”-festen ble holdt på Dolly’s og drøye 20
stk hadde anledning til å være med til tross for kort varsel. Tusen tusen takk
til Helen og RAT for deres innsats, kreativitet, stå-på-vilje og gjestfrihet ifm
Chapteret
Julefest og årsmøte ble i år fordelt på to arrangementer – årsmøte arrangeres
når vi kan si 2009….
Julefesten samlet ca 40 feststemte deltakere og var igjen en suksess 

Årsmøte for 2008 blir FREDAG 16. JANUAR kl 1900 i HOG-lokalet – be
there!!!! Vi tar glidende overgang til pubkveld når årsmøtet er unnagjort
Julegrøten ble inntatt i HD-butikken på Luciadagen, 13 desember. Ca 30 stk
var innom butikken og spiste god grøt i år igjen.
Det ble også overlevert en sjekk på kr 13 000 til Kreftomsorg Rogaland
(KOR). KOR er fra nå av vår nye samarbeidspartner og når det bare våres og
blir tørre veier og ny kjøresesong, så skal vi ta med kreftrammende samt
pårørende på kjøretur – kanskje opptil flere ganger  Dette regner jeg med at
alle som har anledning til stiller opp på – en gyllen anledning for oss til å gi
lyspunkt i tilværelsen til mennesker som ikke har det godt 
Vi fikk også overrakt gave fra KOR – ta turen innom HOG-rommet en tirsdag
så ser du…..

April/Mai/Juni/Juli…
Treff, turer, arrangement, ferie,
sol og varmt…. 
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Planlegging for neste år er i gang, både i Chapteret og helt sikkert hjemme
hos mange av dere – planlegging av turer hører med i mørke vinterkvelder
Vet du om arrangementer, treff etc så send litt info til Webmaster Rolfen
(rolfen@hogrogaland.com) så legger han det ut på nettsiden vår til info for
alle. Også tilbakeblikk på forrige sesong er trivlig – og det er ikke for sent å
sende ”reisebrev” fra 2008 til Rolfen heller 
Alle arrangementer som Styret og Rolfen får beskjed om, vil bli annonsert på
nettsiden, i newsletter, og pr mail, så du skal bli informert om det som skjer
Som nevnt er det Årsmøte i januar, håper å se deg der.

Jeg vil avslutningsvis benytte sjansen til å si tusen takk for meg etter to år i
”Director-salen”, takk for tilliten til alle, jeg har både storkost meg som - og
vært stolt Director for HOG Chapter Rogaland 
Vi er en alle tiders kjempefin ”HOG-familie”, den er helt klar 
Kjempelykke til ønskes til ny Director og nytt styre  
Ønsker me dette alle HOG’ere med familier en riktig god, avslappende og
fredfull julehøytid – og et knakende godt HD-år, vi sees.
Take care, venner
Anne-Minne
Styret for 2008 har sett slik ut, vi som er med uthevet – og blå - skrift er på valg:
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

GOD JUL – GODT NYTT ÅR

TAKE CARE AND HAVE FUN

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

Webmaster:
Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

