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Godt nyttår kjære hoggere  Nå kan vi atter se frem mot en ny vår, nye lodd og nye
gevinster 
Vil først og fremst takke Turid, Alf Magne og Tore som gikk av i styret , tusen takk for godt
samarbeid .Ønsker velkommen til Ann Mari og Jon Garman, håper dere vil trives i deres
nye verv .Vil også takke alle dere som var med på å lage den flott årsfesten vi hadde i
november.
Julegrøten den 22 desember da må det ha vert rekordoppmøte, jeg klarte ikke helt og telle
men der var nok en 60-70 personer innom den dagen 
Nå i Januar er det ikke mange Harleyer og se på veien , men vi har Tirsdags kaffe på Hinna
Bistro fra kl 18.30 ca ( det hender det ikke er noen før etter butikken er stengt kl 19.00) Det er
også mange som finner veien til kaffekroken vår på Mariero og det er veldig hyggelig .
Det har vert litt prat om vi kanskje bare skulle bruke Mariero som Tirsdagskaffe, men vi vil
beholde Hinna Bistro en stund til for å se om det tar seg opp med oppmøte.
Av andre happeninger av aktiviteter i jan/febr er Haugalandet som arrangerer fest på Papas
Lørdag 19 januar,( mer info ligger på Hog siden)
Lørdag 26 januar har vi satt som pubkveld på Hinna bistro, dette er bare en sånn «ta en øl
sammen kveld», ikke noe stort privat arrangement , Håper det er mange som finner veien 
Tirsdag 29 januar har vi vert så heldige å få Andre Patay til å vise presentasjon over Turene til
JoyRides, litt info om Guidede turer med bil / motorsykkel til Route 66, Wild West mm

Her er det sikker mange som kunne tenkt seg en tur med dette selskapet, og det er bare å stille
spørsmål hvis der er noe dere lurer på .
Tid og sted kommer vi tilbake med info senere, Det er litt trangt for slike ting på Hinna, så vi
jobber med et bedre alternativ.
Lørdag 9 februar blir det skalldyrfest med levende musikk og 15-16 februar er det
Directormøte i Drammen, da legger vi frem søknad om National Rally 2016.
Det er lagt ut en god del av kommende aktiviteter under hva skjer, så følg med, følg med
Så et lite hjertesukk fra medlemsofficeren vår Ann Mari som oppdaterer info på alle
medlemmene , det er en del mailadresser som ikke er gyldige lengre, så har du endret
mailadresse så vær grei å send henne oppdaterte opplysninger .
Litt om det som rører seg ellers…kan nevne facebook som fremdeles høres litt skremmende
ut for noen, alle de andre chapterene rundt om har også egne facebooksider og det skulle bare
mangle at ikke vi også skal ha en , vi lever tross alt i 2013. Det er faktisk mye lettere og å
informere hverandre om spontane kjøreturer og annen info på disse sidene , og facebook har
kommet for å bli. Så jeg vil anbefale medlemmene og melde seg på facebook fordi det er lette
og dele bilder blant annet, Vi kommer fremdeles til å ha www.hogrogaland.com som den
offisielle siden der det vil bli lagt ut bilder info om arrangemanger osv, facebook er bare et
nettsted i tillegg til dette. Så jeg håper at så mange som mulig ønsker å ta del i dette , men det
er selvfølgelig ingen tvang, det er opp til hver enkelt og tilegne seg den informasjon de selv
ønsker.
Ellers så er det opp til deg som medlem å stille opp på ulike arrangemang, det er du som
medlem som er med på å lage et godt bikermiljø som vi alle kan trives i 
Husk å stell godt med kjøretøyene i vintermånedene, vedlikeholdslagring ol.

Håper å se mange gamle og nye medlemmer i 2013
Ellers, .er det noe du lurer på så er det bare å ta kontakt med oss i Styret.

Kate
Director Hog Rogaland

Styret i 2013 er følgende:

Director Kate R Sunde 990 39 561
Ass Dir Jon Garman Nærland 905 63 866
Ass Dir Haug. Øystein Hansen 907 84 492
Secretary Hildegunn Kirkham 982 60 034
Tresurer Carsten Schommer 482 40 470
Mem.Officer Ann Mari Grøndal 924 93 979
Activity 1 Tom Foose 924 86 477
Activity 2 Maiken Kvammen 992 09 936
Activity Haug. Håkon Lilleskog 901 27 410
Ladies Officer Nina Melby 957 76 182
Ladies O.Haug Gretha Pedersen 930 07 615
Head Road Captain Åge Vestergård 932 55 861
Road C.Haug. Steinar Raaen 918 10 454

