Nyhetsbrev nr. 1 - 2015.
Godt nytt år til dere alle sammen fra oss i styret i Hog Rogaland, håper dere har hatt en fin
Jul og Nyttårsfeiring og en god start på det nye året.
Året har startet vått og mildt med mye regn, men det gjør ingen ting om regnet kommer nå
og ikke til sommeren, når vi vil ha tørre veier og sol. Års nedbøren er nokså lik fra år til år,
så jo mer det regner nå, jo større er sjansen for at vi får en fin vår og sommer, får vi håpe.
Styret i HOG rogaland hadde sitt første styremøte for året onsdag 7.januar der vi gikk
igjennom våre planer og aktivteter for vinteren og kommende vår.
Vi har ei fantastisk aktivitetsgruppe med Jan Berg og Frank Kristiansen i spissen, dei har
stålkontroll på ting som skal skje i regi av HOG, og det de gjør sparer styret for mye
arbeid. De har med seg en fin gjeng i gruppa som gjør at dette fungerer veldig bra.
Av de ting som er viktige og skal skje i nermeste fremtid, er MC fest i Papas Saloon, det er
en fest hos vår avdeling på Haugalandet, det er en flott fest i fantastiske lokaler.
Om noen ønsker å ta turen så kan de ta kontakt med Øystein Hansen som er
ass Director der oppe. Festen er lørdag 31. januar. Han har noe overnattings plasser ledig.
Det nærmer seg òg vår årlige skalldyrfest som avholdes lørdag 21.februar i lokalene til
Geir og De, samme sted som i fjor.
Nærmere info og påmelding kommer fra akktivitetsgruppa, så følg med, det er begrenset
med plass og i fjor var det fullt, første mann til mølla prinnsippet.
Vi skal òg ha et førstehjelpskurs som er planlagt til tirsdag 17.mars, der er det og
begrenset plass, så følg med.
Alle disse arrangementer står i vår nye kalender som ligger på hemsen i HD butikken.
Dette er de viktige tingene som skal skje før kjøresesongen starter i april.
Nå når det det nye året nå er startet opp igjen så er vi igang med kos og vinlotteri på
hemsen i butikken hver tirsdag fra sånn ca når det passer og frem til kl 2000.
Vil du være med på vinlotteriet så må du være på plass i god tid før kl 1900 for da skjer
trekningen, det er det seneste, av og til litt før og.(Dersom Maiken har det travelt ☺ )
Jeg vil spesielt invitere nye medlemmer i HOG til å komme og bli kjent med oss,
vi har det koselig med vaffler, kake og vinlotteri, møt opp og ta kontakt med oss som er
der, vi i styret har veldig fokus på å ta vare på nye medlemmer sånn at de føler seg

velkomne og blir en del av HOG Rogaland/Haugaland.
Om noen lurer på hvem som sitter i styret og hvem gjør hva,så er det bare å gå inn på
HOG Rogaland sin Web side www.hogrogaland.com og klikke seg frem, nøl ikke med å ta
kontakt med en av oss om det skulle være noe.
Da er det bare å glede seg til dagene blir lengre og saltet forsvinner fra veiene så er det
nok ikke lenge før de første er ute å lufter sin kjære Harley, frem til da må dere ha en fin
vinter og bli med på de sosiale tingene vi har på gang.
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