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Rolf Rune Klausen
Fra:
Dato:
Til:
Emne:

"HOG Secretary" <secretary@hogrogaland.com>
7. september 2015 13:24
"Rolf Rune Klausen" <rolfen@hogrogaland.com>
Fw: Nyhetsbrev nr 3.

og dette
From: director@hogrogaland.com
Sent: Tuesday, May 26, 2015 5:37 PM
To: secretary@hogrogaland.com
Subject: Nyhetsbrev nr 3.

NÃ¥r dette skrives sÃ¥ er det kveld 2. pinsedag, en pinse med sÃ¥ dÃ¥rlig vÃ¦r at jeg kan ikke
huske sist det var sÃ¥nn. Pinse skal vÃ¦re ei fin hÃ¸ytid med godt varmt vÃ¦r, masse sol og mange
mil pÃ¥ Harleyen, det er sÃ¥nn vi vil ha det og det er de dagene vi husker.
KjÃ¸resesongen har ikke vÃ¦rt det store fram til nÃ¥, flere tirsdagsturer har blitt avlyst pga av
dÃ¥rlig ver, noen sÃ¸ndagsturer har det blitt sÃ¥ langt, og den fineste var pÃ¥ Kristihimmelfartsdag
som gikk i stedet for sÃ¸ndagen, da det var meldt regn. Takk til Kjell Naas for initiativ og en
utmerket road captain.
Vi fÃ¥r ikke gjort sÃ¥ mye med det som har vÃ¦rt, men fÃ¥r hÃ¥pe at veret blir bedre fremover da
det nÃ¦rmer seg Route 44 som kjÃ¸res lÃ¸rdag 6.juni, det er rekordpÃ¥melding og fullt, men det
gÃ¥r ann Ã¥ bli med pÃ¥ kjÃ¸returen til Flekkefjord viss noen har lyst til det.
FÃ¸rstkommende sÃ¸ndag 31.mai arrangerer HOG avd. Haugalandet tur til Viking Gaarden med
avreise fra Aksdal kl 1200. Det kommer en gjeng fra Bergen nedover og jeg vet at flere her fra sÃ¸r
har tenkt seg oppover. Det er snakk om Ã¥ ta ferge fra Mortavika kl. 1100, men fÃ¸lg med pÃ¥ Fb
om det skulle bli endringer.
SÃ¥ gÃ¥r det slag i slag utover sommeren, noen tar turen til Hamburg Harley Days i slutten av juni
og sÃ¥ rett videre til Scandinavian Days pÃ¥ Voss 2-5. Juli. Der blir vi en god gjeng fra HOG Rogaland
og kanskje vi denne gangen kan vÃ¦re med i konkurransen om stÃ¸rste Chapter.
Noen gÃ¥r nÃ¥ og gleder seg til USA tur til sommeren, noen drar snart og skal kjÃ¸re Wild West
Dream Tour ( kjÃ¸rte den selv i 2014, bare Ã¥ glede seg) deretter drar noen over for Ã¥ kjÃ¸re
legendariske Route 66 fÃ¸r de siste fra HOG drar i slutten av Juli for Ã¥ vÃ¦re med pÃ¥ 75 Ã¥rs
jubileet i Sturgis.
NÃ¥r de siste er kommet hjem sÃ¥ er vi godt uti August og snart klar for hÃ¸stens vakreste eventyr,
KragerÃ¸ turen som og dessverre er fullbooket.
Vil her benytte anledningen til Ã¥ takke alle som bidrog til at helgen 9. og 10. mai ble ei fantastisk
helg for HOG Rogaland.
FÃ¸rst var det KOR dagen som tross dÃ¥rlig vÃ¦r ble en suksess fordi dere stiller opp med sykler til
kjÃ¸ring av unger og andre stiller til andre oppgaver.
Takk og til Morten og Pauline som Ã¥pner sitt hjem denne dagen for et flott arrangement.
Dagen etter var det MC Parade mot mobbing, som var et landsomfattende arrangement, der HOG
Rogaland hadde tatt pÃ¥ seg jobben med Ã¥ arrangere paraden her i distriktet, turen gikk fra Bryne
til Stavanger der det ble avsluttet med parole fra ordfÃ¸reren i Stavanger og levende musikk fra
senen( John SkjÃ¸restad si flotte bil, takk John)
I frivillig startavgift og et bidrag fra HOG pÃ¥ 50 kr for hver HOG medlem som kjÃ¸rte sÃ¥ ga vi kr
23500.- til Global Dignity Rogaland.
Da vil jeg og benytte anledningen til Ã¥ Ã¸nske alle en riktig god sommer og mange fine turer pÃ¥
Harleyen og sÃ¥ treffes vi nok i hyggelig lag bÃ¥de her og der.
KjÃ¸r forsiktig og tenk sikkerhet, stol ikke pÃ¥ noen, det har allerede vÃ¦rt flere MC ulykker med
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dÃ¸delig utgang, senest i dag.
VI HAR INGEN Ã… MISTE.
Mvh
Jon Garmann NÃ¦rland
Director
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