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Hei hei alle sammen  Vel overstått påskeferie og håper at alle er kommet seg
hele (skadefrie) igjennom ski sesongen. Nå er heldigvis våren i anmarsj,
kjøresesongen er så vidt startet opp, men varmen lar visst vente på seg…
temperaturmessig har det vert en smule kaldt, men vi kan kle oss godt og ikke ta
av ulla enda . Sopebilene har hatt en travel tid og det er en lykke for oss, men
asfalten er fremdeles kald så kjør forsiktig.
Siden forrige bulletin har det vert en del happeninger, hver Tirsdag har vi hatt
kaffe og boller på Hinna bistro  fantastisk bevertning har vi hatt der, og kaffen
har stått klar til oss hver Tirsdag. Tusen mange takk for hyggelig og stort oppmøte
av både gamle og nye Hogere, kjekt med en hyggelig kaffedrøs og et lite vinlotteri
gjennom mørketiden.
I februar avviklet vår kjære Maria Sylvester(klesforretning) etter 25 år i St Olav, vi
ble invitert til avslutningssalg, og flere benyttet seg av dette tilbudet  Takk til
Maria, vi har hatt mange kjekke handlekvelder hos deg opp igjennom.
Fredag 10 februar, Ladies of harley ,hadde også en trivelig kveld med Tapas i
Sandnes, 7 ladies stilte opp og hadde en kjekk kveld sammen.

Ladies har Torsdag som kjøredag hver uke, Essoen på Sandnes er møtepunkt kl
18.00. Så møt opp jenter 
Lørdag 3 mars reiste Carsten og meg (Kate) på Directormøte i Drammen. Dette er
en årlig happening der alle chapterene i landet er representert, og felles saker blir
satt på dagsordenen. National Rally er en av disse sakene som blir lagt frem, vi
kjempet om NR 2015 sammen med 3 andre chapter (Artic,Nordvest og Bergen)
Der som dere vet var det Bergen/ Voss som fikk NR i 2015, men da får vi i
Rogaland legge frem en skikkelig bra søknad til NR 2016 neste år, vi gir oss ikke .
Ellers ble det diskutert litt på felles regler for kolonnekjøring etc, derfor fikk Artic
oppgaven med å ta den ballen, resultatet av dette er sendt i egen mail. Hvorvidt vi
kjører sånn eller ikke er opp til oss selv i chapteret ( det er lov å lage en egen vri),
det viktigste er at vi tar sikkerheten på alvor, og at alle får det med seg hvordan vi
praktiserer kolonnekjøring , slik at ikke uønskede hendelser oppstår.
Tirsdag 13 mars hadde vi besøk av Andre Patay fra Explorify som informerte om
deres turer rundt om i verden, blant annet Route 66, dette var veldig interessant
og informativt, kjekt med en temakveld som dette, vi kunne nok hatt flere av de
vinterstid, så det er bare og komme med forslag til vinteren igjen. Denne kvelden
var det godt oppmøte ca 45++, så det ble noe trangt på bistroen på Hinna, men
hyggelig var det 
Etter Påske startet vi opp med et lite medlemsmøte i butikken på Mariero, det var
meningen at vi skulle starte med Tirsdagskjøringen denne dagen men været var
noe dårlig, men det var jo noen hardhauser som stilte opp på sykkel og det skal de
ha . Håper våren trør til nå snart vi trenger litt sol og varme nå ….
Revy og pubkveld på Stavangeren og Hinna bistro på lørdag 21 april , det ble en
knallflott kveld med ca 25 stk som var på revy og så ble det pizza på Bistroen
etterpå, takk for en hyggelig kveld 
Det er snart 1 mai med frokost på verkstedet til Bikerstreet på Mariero.
Vi tar et lite medlemsmøte i de gamle lokalene til bikerstreet i Hillevåg mandag 30
april. Kl 18.00, da informeres det om kjøringen på 1 mai og ellers hvis noen har

noe på hjertet så er det flott. Kjøring til Røros er det kommet spørsmål om. Vi kan
benytte den kvelden til å planlegge den sammen, det er kanskje noen som ikke
har noen å kjøre sammen med, så kan dere lage noen grupper som kan kjøre
sammen, det er nå bare et forslag så får vi se…
Ellers fremover starter sesongen for fullt og dere har nok alle sammen planer og
drømmer som skal gjennomføres i løpet av sommeren. Håper alle får en flott
sesong fremover og at dere ikke treffer på noen utrivelige billister.
16 mai er det kjøring med senior MC oppmøte på Torvet i Stavanger
Haugalandet skal på tur til Hardanger 19 mai og så er det KOR dagen 2 juni
Husk at det er opp til DEG om du vil være med på aktivitetene som blir satt opp,
og vi håper du vil være med oss så ofte du kan.  Det er veldig hyggelig at vi blir
mange, jo flere jo bedre, husk at det er du som medlem som gjør at trivselen i
miljøet holder seg på topp 
Hvis det skulle være noe er det bare å spørre en i styret eller en annen HOG er
dere treffer på  Her er alle i klubben hjertlig velkomne til å være med oss 
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