Chapter Rogaland
Newsletter Februar 2006
Hei !
Her kommer nok et forsinket Newsletter…travle tider.

Kalender 2006

National Rally 2006.
Det er ikke lenge før sesongen tar til, og det er et særdeles spennende år vi går inn i.
Chapter Rogaland er arrangør av National Rally, og som de fleste vet skal dette
arrangeres midt i sentrum av Stavanger. Etter fjordårests suksess i Geiranger stilles
det store forventninger til oss, og vi håper våre medlemmer vil støtte opp om
arrangementet. Vi vil ha et ”kick off” og info party den 25 februar, og regner med å se
alle som kan komme. Det er stor interesse for dette rundt i landet. Pr 12 februar er det
135 påmeldte til selve treffet.(Ca 80 av disse kommer fra Chapter South East og
Østfold). Både Victoria og Skagen Brygge Hotell er HELT fulle, og det er booket en
god del rom på de andre hotellene også, det skulle tilsi godt over 300 personer som
allerede har sikret seg overnatting. Det blir et bra opplegg, så følg med å vær
engasjert.

Februar:
25:
Skalldyrfest og KICK OFF PARTY
for National Rally 2006, Senior
MC
Mars:
04:
HarleyPizza og visning av 2007
modellene

Nytt lokale???
Noen har kanskje fått med seg at lokalene til HD Stavanger er avertert for salg. Ingen
grunn til panikk.., Dealeren vår flytter inn i nye og dobbelt så store lokaler i
nabobygget. Planlagt åpning er i april. Vi er så heldige at vi har blitt tilbudt flotte
lokaler i etasjen over. Det gjenstår å bli enige om diverse betingelser, men vi regner
med det skal gå i orden. Litt dugnadsinnsats må vi regne med for å få sette vårt preg,
men ikke på langt nær så mye som i de gamle lokalene i Sandnes.

30 – 31:
Harleydager hos HD Stavanger

Deltagelse / engasjement
Året startet bra med hele 20 deltagere på en kjempefin tur til etterjulebord i Lyngdal.
Hvis vi vil at folk skal komme til oss, må vi også besøke andre. Selv om vi har vært
blant de største på flere arrangement i året som gikk kan vi bli bedre. Chapteret vårt
har alltid vært kjent for at vi stiller opp, men det har dabbet litt av…. La oss vise resten
av Norge at Chapter Rogaland fortsatt ”ruler”, og la 2006 bli det året der vi feier alle
av banen, på både borte- og hjemmebane!!

16 - 18:
Norwegian National HOG Rally.
I Stavanger

Nye Medlemmer.
Vi har fått flere nye medlemmer, ta godt i mot dem og la dem føle seg som en del av
gjengen fra dag 1…for det er de nemlig☺
Skalldyrfest / Kick Off National Rally.
I år er det ekstra viktig å få med seg Chapterfesten som avholdes på Senior MC. Vi vil
vise film for treffet vårt, og muligens vil det bli andre overraskelser også. Vi vil
informere om alt som er klart for den store helgen i Juni, og for dere som skal til
Killarney vil det også bli litt informasjon om dette. Så HUSK……:

Skalldyrfest / Kick Off Party
Info om National 2006, billige forfriskninger av alle slag.

Juni:
01 – 05 Harley Cruise til York
01 – 05 Superrally Vinstra

22 - 25:
HOG European Rally,
Killarney, Irland
Juli

August
10-13:
Scandinavian Bike Week
Lillehammer

Sjekk også
www.hogrogaland.com

Spis alt du kan for kr. 150,Senior MC (Gamle Helikopter Service) 25 februar kl 19.00
Påmelding til Anne Meyer tlf 984 53 644 / 51 67 80 41
Styre for 2005 ser slik ut:
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Tor Tvedten
Finn Otto Engebrethsen
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Kjell A. Friestad
Per Magne Kleven
Anne Minne Torkildsen
Tone Arntsen
Magne Undheim
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