Chapter Rogaland
Newsletter Juni 2003
Hei Igjen!

Aktivitetskalender:

Tiden går så sinnsykt fort, det var meningen at dette Newsletter skulle kommet i mai,
men sånn er det bare av og til. Det er dessverre andre ting som for eksempel jobb som
forstyrrer Harley engasjementet.

Juni:

Mai fløy som nevnt fort forbi, hvor ble det av våren..? En del av oss var på
”Homecoming” i Lyngdal. På alle måter vellykket, men velkomstkomiteen var ikke
særlig hyggelige. De fleste har vel fått med seg ”avskiltingsepisoden” så vi går ikke
nærmere inn på det. Vi hadde det kjempegøy uansett!!

07-09: HDOCN-treff, Setesdal

Harley Cruise i regi av Bergen Chapter og Geordie Chapter ble nok en gang en
kjempesuksess. Ca 470 deltagere. Riktignok ble det en del ”rykk og napp” i kortesjen
på vei ned til York. Blås i det, været var på sitt aller beste, og det samme var
stemningen og musikken om bord. Johnny og Vigdis fra Haugaland giftet seg om bord,
og undertegnede har aldri vært i et livligere bryllup. Chapter Rogaland vant premien for
største Chapter, knepent foran Kristiansand. Det var 2. gang på rad vi vant denne
hyggelige utmerkelsen, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det igjen til neste
år! Meld dere på tidlig, dette er garantert et av de bedre treffene.

20-22: Rypetreffet, Sirdalen

Per M, Finn O. og Tor deltok på Directormøte i Trondheim under National Rally. Det
var viktige ting på agendaen p.g.a. forhandler/importør situasjonen. Nigel Villiers fra
HOG Europa var tilstede. Eget referat fra dette møtet vil bli tilgjengelig når det er klart.
Kort fortalt: Før møtet var situasjonen for HOG i Norge litt uklar, mye på grunn av
rykter og lite informasjon fra Europa. Utfallet fra møtet ble imidlertid positivt. Selv om
forhandlersituasjonen er foreløpig uklar, vil alle Chaptere i Norge fortsette inntil videre i
sin nåværende struktur. Den ensete forskjellen er av vår Incountry representant blir
Nigel Villiers fra UK. Det vil bli opprettet et slags ”sentralstyre” med en representant fra
hvert norske Chapter. Kontaktpersonen til Hog Europa (Nigel) blir Bjørn ”Majoren”
Solberg fra Chapter Hokksund. Vi takker Aud for en formidabel innsats som incountry
rep gjennom mange år!!
Rypetreffet er førstkommende helg (20-22 juni), og vi håper så mange som mulig
trosser en totalt uriktig værmelding og tar turen. Det er viktig å støtte opp om alle treff,
men spesielt vårt eget!!! Bli med, kos dere, å ta et tak der det trengs.
Barcelona - HD Open Road Tour står for tur helgen etter, og vi blir ca 14 personer fra
Chapter Rogaland. Vi reiser på litt forskjellig vis, men som vanlig samles oss
Nordmenn på samme hotell. Rolling Stones på søndag kveld…MEGA!!
Hamburg 25-27 juli: Her er det ingen påmelding, men bare å møte opp. Det blir ikke
et tradisjonelt treff, men mer et street-party med STOR HD faktor.
PS
Rolling Stones spiller i Hamburg 24 juli.
Flere aktiviteter og treff på sensommeren, følg med på webben for oppdatert info!!!
Vi har fått datoer for de store treffene i 2004. Med årets erfaringer tør ikke jeg bekrefte
disse endelig men:
Harley Cruise
28-31 mai 2004,
National Rally
Westernbyen Ålgård, 11-13 juni 2004, Et must
European Bike Week, Faaker see 25-27 juni 2004
HOG European Rally i Lisboa 3-5 September 2004.
Norwegian
National Rally 2005 blir sannsynligvis i Geiranger
Det meget gledelig å se flere nye ansikt på tirsdagene. Vi som har vært rundt en
stund lover å bli flinkere å følge dere opp! Fortsett å møte opp, og jeg kan garantere at
etter meget kort tid vil det virke som dere har vært med alltid!! Er det noe dere lurer på
så er det bare å spørre! Vi setter utrolig pris på at dere viser interesse.
Til slutt vil vi ønske alle en kjempeflott sommer!! Kos dere og kjør forsiktig!
Mvh Styret Chapter Rogaland v/ Tor
Info: 911 98 038

13-15: HOG National rally i
Trondheim
27-29: 100års feiring Europa i
Barcelona. Rolling
Stones spiller 29.
Juli:
04-05: Northern Sweden Bike
meet
18-20: Run to the Artic fun,
Troms
25-27: 100 år, Hamburg
Aug:
14-17: Olympic Rally,
Lillehammer
Sept:
05-07: 1. Harleytreff
Kristiansand
02-07: European Bike Week,
Faaker See, Østerike
Nov:
01: Sjøhusfesten, Musikk:
”Midnight Ramblers”
15: Jokerparty, Joker MC
Sjekk også
www.hogrogaland.com

