Chapter Rogaland
Newsletter Januar 2004
GODT NYTT ÅR!!!!

Aktivitetskalender 2004:

Et nytt og spennende Harley år står foran oss.

Januar:

Til tross for jubileum, ble fjordåret på mange måter litt spesielt for alle oss i HOG
Norge. Stor usikkerhet rundt dealersituasjonen, og HOGs struktur i fremtiden kastet en
skygge over det hele.
Det er på tide å legge dette bak oss å starte på det nye året med friskt pågangsmot.
Året ble avsluttet med fest på sjøhusene hvor det var oppimot 400 besøkende!!
Tilbakemeldingene er særdeles hyggelige, med bl.a artikkel i siste Muskelnytt. Det
kommer også en hyggelig reportasje i årets første Scanbike.
På julegrøten i HD-Stavangers nye lokaler var det også rekordoppslutning. Vet ikke
hvor mange som totalt var innom, takk til dere alle! Kr. 10.000,- ble overrakt FFM.
Dessverre hadde vi undervurdert besøket slik at de aller siste som kom ikke fikk grøt.
Overskuddet ble i overkant av kr 2000,- som blir øremerket til de muskelsyke neste år.
☺

10: Etterjulebord Lyngdal,
HarleyRiders
Februar:
21: Skalldyrfest Chapter
Rogaland. Kr. 150
Senior MC
Mai:
27-30: Harley Cruise til
Newcastle/York
27-30: SuperRally, Ljungbyhed,
Sverige

Når det gjelder HD-Stavanger, er de som de fleste vet på plass i nye og trivelige lokaler
Juni:
i Hillevågsveien 42. Offisiell åpning har i skrivende stund ikke funnet sted, men regner
3-6: HOG European Rally,
med det blir i nærmeste fremtid. Følg med i avisen og på websiden! Vi ønsker vår
Monto Gordo, Portugal
dealer lykke til i de nye lokalene, og håper på et godt samarbeid.
Våre lokaler i Sandnes disponerer vi ut Mars. Styret vil jobbe med alternativt møtested,
men ser for oss at vi vil møtes i HD Stavangers lokaler når kjøresesongen begynner.

11-13: Swedish Bikemeet.
High Chaparral

Vår største utfordring i år blir arrangementet av National Rally 2004 i Westernbyen.
Planleggingen pågår for fullt. Det er sendt ut over 4000 foldere via Ancient Troopers
MC, i forbindelse med Scandinavian Bike Week. Nettsiden vår er distribuert til over
10.000 Harley entusiaster i hele Europa. (Vi får håpe ikke alle kommer).

18-20: HOG National Rally
Westernbyen, Ålgård

Vi har vært i dialog med FFM (Foreningen for Muskelsyke) om et opplegg på linje med
det som ble gjennomført ved forrige National Rally. Dette var meget vellykket og vi har
nettopp fått overrakt et flott album med bilder og deres beskrivelse av opplevelsen.
Dette vil snart ligge klart på HOG rommet.
FFM vil også være til stede under treffet med vaffel-stand.
Salvation Army Riders (Frelsesarmeens egen MC klubb) har sagt ja til å stille som
vakter på nattestid. Vi setter stor pris på dette, og ser for oss at de får tilholdssted i
Westernbyens kirke. Ellers er T-skjorter, pins osv i rute, så alt går foreløpig etter
planen. Vi håper ellers at vårt eget Chapter stiller med en viss ”dugnadsinnstilling”
under selve treffet.
Vi vil også i år prøve å følge opp med så god informasjon som mulig. De som har
tilgang til internett finner alltid oppdatert informasjon på www.hogrogaland,com
Newsletter vil forhåpentligvis komme ut annenhver måned, og vil bli sendt i posten til
alle betalende medlemmer.
Mest får du selvfølgelig vite ved å møte på tirsdagskveldene kl 18.00
Håper det kan bli et aktivt år med god oppslutning fra alle.
Kom godt i gang med den årlige skalldyrfesten 21. februar kl 1900. Pris kr.150,påmelding: 92 82 1340 (FinnO) Sted: Senior MC sine lokaler på Forus
Styre for 2004 ser slik ut:
Director:
Ass. Director:
Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Activity Officer:

Tor Tvedten
Per Magne Kleven
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Finn Otto Engebrethsen
Magne Undheim
Tone Asaguten
Kent Sjøberg

911 98 038
920 34 364
957 30 134
984 53 644
92 82 1340
934 48 251
911 35 716
412 70 868

Juli:
2-4: 2nd Harleytreff, Kr.Sand
27: HOG-Rally, Hamburg
31: Islandstur
Arr: Chapter Telemark.
Avsluttes ved
Scandinavian Bike Week
August:
5-8: Scandinavian Bike Week,
Lillehammer
12-15: North Norwegian
HOG Rally, Kabelvåg
20-22: North Sea HOG Rally,
Jesperhus, Danmark
September:
1-5: European Bike Week,
Faaker See, Østerike
Oktober:
30: Sjøhusfesten,
Chapter Rogaland

Sjekk også
www.hogrogaland.com

