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HEI ALLE SAMMEN
Nå er heldigvis kjøresesongen startet, selv om
gradestokken ikke er helt enige med oss til tider,
og værgudene for øvrig så har våren overtaket,
heldigvis. Senior MC har startet opp
førerutviklingskursene sine, det anbefales på det

HVEM DELTAR?
- Både de som kjører hele året, og de som lufter
sykkelen i pent vær
- De som har fått ny sykkel
- Turkjørere med og uten passasjer
- De som holder på med lappen
- Unge og voksne ;)
- Allslags sykler, små og store
- Sjåførskolelærere
- Personell på utrykningskjøretøy

sterkeste at dere tar turen dit , alle trenger en
«Rustløser «

- Absolutt alle

Nytt i år er at prisen er Kr. 300,– kontant
betaling!

INGEN trenger å skylde på at de er redde for å
drite seg ut på Revebanen, fordi det er mye
flauere å drite seg ut i trafikken.

Ute på Revebanen starter kurset kl. 17:30.

Så meld dere på på de dagene som er igjen 

Møt opp i god tid og husk: kontant betaling!
Følgende kvelder 17:30 ute på Revebanen:
Torsdag 23. mai
Mandag 27. mai
Torsdag 30. mai
Meld på til Turid på tlf. 971 44 605 eller på mail:
turid113@gmail.com i Senior Mc
Rustløserkurs kan vi trenge noen og enhver ikke
bare nye, det er også for de som har kjørt en
stund.

Begivenheter siden forrige bulletin har vert
Ladiesnight på Egon  Det var en
kjempekoselig kveld, så takk til alle som var
med, det må ikke bli så lenge til neste gang.
1 mai ble det ikke så flott vær som vi håpet på,
men det var 90 HOG ere som stilte til avgang
fra Mariero  kjempeflott. Og tusen mange takk
til Bikerstreet som inviterte til frokost, det setter
vi stor pris på .

Vil også takke Roadcaptain Åge og hans mange
medhjelpere for en flott innsats og godt
oppmøte fra dere 

Firhjulinger, kran til bruskassestabling, stor grill
, og vi må stille med Harley er til kjøring, kaker
og masse hjelp til aktivitetene og grilling.

Hvor langt vi følger ruten 1mai er det opp til
hver enkelt hvordan vi velger å gjøre det , ikke
alle har tid og anledning til å kjøre til Egersund,
det må vi bare ta høyde for, i år var det ikke mer
enn ca 10 sykler som kjørte til Egersund,(av de
90 så var det ikke mange) Men temperaturen
gjorde nok sitt denne dagen tenker jeg.

Still opp alle som kan !!

Jeg vil også i denne anledning få gratulere Tom
Tajet som fikk premie for flotteste custom bike
på 1 mai .
4 mai hadde dealer åpen dag på bikerstreet , med
gode tilbud i butikken,prøvekjøring var det nok
ikke så mye av grunnet været, men det var
grilling, og vi stekte vafler. 
Dette var tross været en meget vellykket dag for
dealer, det var veldig mange som var innom
butikken denne dagen(var ikke akkurat vær til
hagearbeid kan en si ;-) ).
Takk for hjelpen alle dere som er med å gir en
hjelpende hånd , koseligt å se så mange smilende
mennesker 
Kor dagen skal snart arrangeres, lørdag 25 mai,
og vi håper at de som kan og har anledning
stiller opp på dette .
For de som ikke har vert med på dette tidligere,
så er KOR(Kreftomsorgen i Rogaland) en
organisasjon for barn og familier som enten har
eller har vert kreftsyk selv, eller har et
familiemedlem med sykdommen.
Vi i Hog Rogaland ønsker å gi disse barna en
dag med aktiviteter slik at de får et annet fokus
enn sykdommen de er rammet av, så i den
forbindelse så har Morten og Pauline Nygaard
satt hele gårdsplassen sin til disposisjon, med
tilhørende utstyr som :

Alle som har ekstra hjelmer tar med disse, når
det gjelder å sitte bakpå, så er det helst de med
sissybar eller bedre som egner seg, og vi har
skjema som blir fylt ut (eget ansvarsjema)for
kjøringen.
Det er ca 90 deltakere denne dagen så vi trenger
en del frivillige til dette,
Så kan du være med , eller bake en kake send
mail til Maiken activity@hogrogaland.com
Vi er veldig takknemlige for hjelp denne dagen
Haugalandet skal arrangere tur til Voss i Mai
den 25- 26, de skal også ha Slusefest som er blitt
en tradisjon på de kanter den 22 juni, så det er
bare og henge på de som har lyst og bli med.
Haugalandet har Torsdag som kjøredag, de
møtes i Aksdalkrysset kl 18.00, så for de som vil
være med så heng på .
Tirdagskjøringene er i full gang, på tirsdag 7 mai
var vi ca 50 sykler  Tror det er rekord for min
del på en Tirsdag, helt kanon 
Så vi håper at det flere dager av denne sorten,
det er så kjekt å se så mange pene mennesker på
et sted ;-)
Geir Ole er i farta med noen flotte helgeturer
lør-søn som kan tas på sparket når det er meldt
fint vær. Så vi går spennende tider i møte. Følg
med følg med 
Route 44 går av stabelen 1 juni , vi har bestilt
fint vær 
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 

Her er det Nygaard holder til 
Det er Her KOR dagen foregår

TAKE CARE ,RIDE SAFE AND HAVE FUN
Og riktig God sommer folkens

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 Hildegunn Kirkham 98260034
Tresurer Carsten Schommer 48240470
Mem.Officer Ann Mari Grøndal 924 93 979
Activity 1 Maiken Kvammen 99209936
Activity 2 Jan Berg 97797960
Activity 2 Tom Foose 92486477
Activity Haug. Håkon Lilleskog 90127410
Ladies Officer Nina Melby 95776182

Ladies O.Haug Gretha Pedersen 93007615
Head Road Captain Åge Vestergård 93255861
Road C.Haug. Steinar Raaen 91810454

