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Godt nyttår alle nye og gamle Hogere

Ja nå nærmer det seg begynnelsen på årets
kjøresesong …det var da veldig hvor sent denne
forblåste vinteren går ?…Men i følge kalenderen
så er vi på rett vei , så mens vi venter på våren

samarbeid i året som kommer  som vi har hatt
i året som har gått .
Årsfesten var en kjempesuksess med mange
fornøyde Hogere som reiste happy hjem med en
personlig gave i sekken  Maten var kjempegod
og vi hadde en veldig trivelig aften sammen, så
en stor takk til alle som stilte opp og gjorde dette
til nok en hyggelig HOG fest.
Julegrøten – god oppslutning og en fantastisk
bevertning,
menge
flotte
bilder
på
www.hogrogaland.com

så får vi ta turen innom Therese, Kent og
Kenneth for å ta en kopp kaffe og handle litt
«stæsj» til Harleyen eller kanskje vi trenger noe
nytt «stæsj» selv også. Det har vert et fantastisk
oppmøte på hemsen på Mariero om Tirsdagene
denne vinteren, det har vert en glede å se hvor
mange som kommer innom til en kaffekopp og
smake på de gode vaflene som blir servert .
Så jeg er ganske så imponert av Maiken og Jan
som steker vafler og holder vinlotteri nesten
hver Tirsdag denne sesongen.
På Årsmøtet i november var det litt lite
oppmøte synes jeg, det kunne ønskes at litt flere
engasjerte seg og stiller opp, så vi håper på bedre
oppmøte til neste gang. Styret har litt endringer i
medlemmer , så vi håper at vi skal få et like godt

Ladies turen til varmere strøk (Spania)med Nina
Melbye, 4 varmesøkende ladies trakk sørover og
hadde en flott tur sammen.
Nå er det blitt 2014 og ny sesong nermer seg og
nye aktiviteter for året er lagt ut på nettsiden vår.
Senior MC arrangerer «rustløserkurs» på
revebanen ,trafikkstasjonen og litt teori i
lokalene deres på Forus, egen mail er blitt sendt
ut så meld dere på folkens det er et veldig nyttig
kurs for både gamle og nye ryttere . Alle er
hjertelig velkomne.
Carsten skal ha et kurs for Roadcaptainene våre
slik at vi blir bedre rustet når kjøresesongen
kommer.
Nye kjøreruter for sesongen er under
planlegging, kommer på nettsiden etter hvert .

Det er også tid for på minnelse av betaling av
årskontingenten, ikke glem og fornye det
internasjonale medlemskapet, har du problemer
med å få dette til så ta kontakt med
medlemsoffiseren vår hun hjelper til etter beste
evne .
Rekefesten går av stabelen 1 mars egen
invitasjon kommer på mail, med opplysninger
om tid og sted.
Vi skal i år også ha et medlemsmøte for nye
medlemmer på hemsen, 1 april kl 17.30 .
Vi har startet opp en aktivitets gruppe som skal
ta seg av/organisere de aktiviteter som kommer
gjennom året, flott at medlemmene går sammen
og hjelper til under arrangementene, så tusen
takk til alle som bidrar med en hjelpende hånd.

Directormøtet har jeg i skrivende stund ikke fått
inkalling til ennå, det blir nok en gang utpå våren
i Drammen, så får vi se om det er noe nytt på
den fronten senere.
Ellers så er det flere som reiser til Halden på
National Rally 12-15 juni, husk og registrere dere
på Chapter Rogaland slik at vi får riktig antall
oppmøte fra Chapteret vårt, tidligere år har det
vist seg at noen har glemt dette , og da har vi
«muligens» gått glipp av en premie for flest
oppmøte fra tilreisende chapter, så husk dette
folkens 
1 februar er det fest på Papas på Haugalandet,
det er noen flotte lokaler de har der oppe så har
du lyst til å reise så ikke nøl med å ta kontakt
med Håkon, så hjelper de til med overnatting.
De er veldig gjestfrie på Haugalandet og de
ønsker gjerne at vi sørfra tar turen nordover på
besøk 

På hemsen på Mariero henger det en
forslagskasse…….. den er der for å
brukes…..hint hint , vi tar gjerne imot forslag til
saker og ting, så ikke vær redd for å putte en
lapp oppi kassen, kan gjerne være anonymt også.
Nå mens det er isende kaldt ute vinden blåser i
hytt og gevær, så fyrer vi i peisen og lukker
øynene og drømmer om en ny kjøresesong på lik
linje med den vi hadde i fjor, ta frem alle de
gode minnene, og nyt øyeblikket. Har du HD`n
din i garagen eller stua. Stryk på den litte grann
og ta en liten prat(om du gjør dette er du ikke
helt rar, bare hekta) Når det nærmer seg Tirsdag,
ta turen innom hemsen for en kaffedrøs, der det
er husrom er det hjerterom er det noe som heter

Så følg med på www.hogrogaland.com under
«hva skjer», og heng deg på de arrangementene
som blir arrangert ,du får garantert en positiv
opplevelse  og for info: Vi har også en
facebookside som er vert et besøk innimellom
 kun for medlemmer.

Dette var litt om det som rører seg i HOG 

Det er mange aktiviteter for de som har lyst, så
det er opp til deg og stille opp å være med og
bidra med og lage et godt HOG miljø 

CU SOON RIDE SAFE TAKE CARE

Vil også minne om grasrotandelen støtt Chapteret, vi får inn noen kroner på dette ca 14.500 i 2013

En liten vits på tampen 

To kvinner er på byen for å shoppe ,da de plutselig ser en kjenning komme ut fra en blomsterbutikk.
Søren, nå er kjæresten min ute og kjøper blomster til meg, sier brunetten
Liker du ikke blomster? spør blondinen
Jo da, men når han gir meg blomster har han forventninger etterpå, og jeg har ikke lyst til å tilbringe hele helgen på
ryggen med bena i været.
Blondinen blir taus og tenker seg om før hun spør forsiktig

Har du ikke vase?

LOL

Kate R Sunde
Director HOG Rogaland

Hvis det er noe du lurer på ikke nøl med å kontakte noen i styret 

Director Kate R Sunde 99039561
Ass Dir Jon Garman Nærland 905 63 866
Ass Dir Haug. Øystein Hansen 90784492
Secretary Maiken Kvammen 99209936
Tresurer Hildegunn Kirkham 98260034
Mem.Officer Ann Mari Grøndal 924 93 979
Activity 1 Jan Berg 977 97960
Activity 2 Nina Melby 95776182
Activity Haug. Håkon Lilleskog 90127410
Ladies Officer Nina Melby 95776182
Ladies Officer.Haugalandet Åse Skage Tørresdal 98059684
Head Road Captain Carsten Schommer 48240470
Road C.Haug. Steinar Raaen 91810454

