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Godt nyttår alle venner! J

Kalender 2008

Håper alle hadde en avslappende og fin jule- og nyttårsfeiring og er klare for
det nye året 2008, som vi for øvrig har kommet godt i gang medJ

Februar:
8:Film- /pubkveld, HOG-lokalet

Det er med tungt hjerte jeg må starte med å fortelle at vi dessverre har mistet
ei av våre, 30. desember måtte Torill Sande gi tapt mot kreften, 27 år
gammel. Masse gode og varme tanker sendes til Kent i denne tunge tiden. Vi
vil huske Torill’s herlige vesen og sprudlende latter og lyser fred over hennes
gode minne.

Mars:
8:Skalldyrfest, HOG-lokalet

I tillegg mistet Harley Riders en av sine for ei uke siden, Bjørn Fjelde døde
28. januar, 39 år gammel. Våre tanker går til Bjørns nærmeste, alle hans
gode venner i Harley Riders og bikervenner i inn- og utland.

-----------

Mars/April:
Tirsdagskjøringen starter
Søndagskjøringen starter
Mai:
1: Vårslepp med frokost på HOGrommet
16: Torgtreffet
8-12: Super Rally, Fredricia,
Danmark.

Dagene blir heldigvis lengre og lysere, vinteren passerer og plutselig kommer
våren og ny kjøresesong, gleder megJ Fra april/mai og utover er det allerede
mange arrangementer som kan legges inn i kalenderen, og før den tid får vi
treffes på klubbkveldene på tirsdagene og ellers i sosiale lag vi arrangerer i
mørke kvelder.
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 Vi har enda noen hotellrom igjen – liste henger på HOGrommet.
Den utsatte film-/pubkvelden blir avholdt førstkommende fredag (8. februar)
fra kl 20. Da blir det film, quiz og salg av øl/vin/brus og pizza. Det vil også bli
arrangert en ”50/50-drawing”, overskuddet fra kvelden vil bli gitt til
kreftforeningen. Send en mail til Anne (secretary@hogrogaland.com) senest
tirsdag 5, og meld din ankomst slik at vi vet ca hvor mange vi blir.
Vår årlige reke-/skalldyrfest arrangeres på selveste kvinnedagen, altså lørdag
8.mars – sett av datoen og meld deg gjerne på allerede nå til Anne.
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….
Treffsesongen starter litt tidligere for enkelte i klubben, om snaue to uker skal
Maria og undertegnede på HOG-treff i Sør-Afrika, en ny og spennende
opplevelse……Referat kommer nok på hjemmesiden vår…..J

29-01.06: Harley Cruise, booking
åpnet,
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
20-22: Hamburg Harley Days.
22-23: Slusefest,
Skjoldastraumen
Juli:
12-19. ”Norway Run”, LyngdalTromsø, arr: H-DOCN
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To av våre, Maren og Erik giftet seg lørdag 2. februar, gratulerer så masse til
dere – og dere får en liten HOG-baby til sommeren, vi gleder oss til å få et
nytt medlem J
HOG-gjengen i Chapter Rogaland vokste godt i antall medlemmer i 2007. Jeg
håper alle dere ”nye” trives og vil fortsette å være en del av den trivlige
”familien” vi er – og at veksten fortsetter også i 2008 J

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

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 i 2008 som webmaster (rolfen@hogrogaland.com)
får beskjed om, vil bli annonsert på nettsiden, i newsletter, og vi sender også
ut mail til medlemmene – med andre ord: det er opp til DEG om du vil være
med på arrangementer – vi håper selvfølgelig du blir medJ
Ta kontakt med noen i styret hvis det er noe dere lurer på J

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

Pub-/filmkveld 8. februar
Skalldyrfest 8. mars J

TAKE CARE AND HAVE FUNJ

Webmaster:
Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

