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Hei alle nye og gamle Hogere

Ja nå nærmer det seg slutten på årets
kjøresesong …det var da veldig hvor fort denne
sommeren gikk?…men i følge kalenderen så er
sommeren på hell, men vi kan fremdeles ha
noen flotte kjøredager i September. Denne

kjøresesongen har bydd på litt av hvert av
opplevelser, vi har hatt noen vellykkede
arrangement, bla. KOR-dagen( + en ekstra miniKORdag på sparket), Route 44, og
nykommersuksessen i Kragerø, og det har vert
en sommer med knall flott vær. Vi hadde en vel
kald start på sesongen, men jeg må da si i
skrivende stund at det har vi tatt igjen denne
sommeren.
Det har vert stor oppslutning på felleskjøringene
om tirsdagene  Det er flott at så mange stiller
opp og blir med , spesielt er det flott at det er så
mange nye som kommer og kjører med oss.
Det har vert en del flotte søndagsturer også så
en stor takk til de som setter opp disse
kjørerutene .

I den forbindelse vil jeg minne om at når det
kommer nye medlemmer som skal være med på
turene så må vi ikke glemme og informere disse
hvordan vi kjører i kortesjen for ikke å få noen
uheldige misforståelser rundt dette, slik at farlige
situasjoner oppstår. Så er du ny,så ikke vær redd
for å si ifra, det gjelder også dere «gamle» som
ser et usikkert nytt medlem, spør pent og fortell
litt , det skal så lite til, for vi bikere tar vare på
hverandre. Ride safe and Take care
Vi var tilstede på den store Europeiske feiringen
av Harley Davidson 110 års jubileet i Roma , det
var en flott opplevelse å være tilstede, det var
mange fra vårt chapter som tok turen de fleste
på to hjul , men noen tok en liten flytur, hele 26
stk fra Hog Rogaland, det var imponerende
synes jeg, og ikke for å skryte men det var bare
en stk fra Oslo chapteret.
Hamburg Harley Days der traff vi også nesten
like mange Hogere fra Rogaland så vi er godt
representert rundtom.
National Rally Oslo var «litt» uheldig med været,
hvor mange som var med er jeg ikke helt sikker
på , men det sies at det var rundt 50-55 fra oss.
Det er litt forvirring rundt det med
registreringen, vi må være nøye med å oppgi
hvilket Chapter vi kommer fra sånn at
registreringen av riktig antall fremmøtte
stemmer overens med virkeligheten, det er jo
synd at et annet chapter stikker av med seieren
for størst chapter… Det kan fort skje.

Kor dagen ble igjen en suksess, med mange
fornøyde barn og voksne. Da retter jeg en stor
takk til alle som er med å hjelper til denne dagen
og ikke minst til Pauline og Morten som er så
elskverdige og setter i gang dette. Fantastiske
mennesker i denne gjengen med bikere som gir
så masse av seg selv, og det varmer .
Kragerøturen var en knallsuksess med
besøkende fra både South east og Oslo så ble
det et perfekt arrangement sammen med oss
Rogalendinger. Takk for turen 
Ladies of Harley
Damene har kjørt litt om torsdagene, så damer
18.30 på Essoen på Sandnes, kjører du ikke selv
så ta med mannen på en tur, det er helt ok det
også 
LOH arrangerer også en helgetur til Arnevik
27-29 /9 og det blir også en Spaniatur 7-14
desember for de som ønsker det.
Ellers utover høsten så prøver vi å få til en
Pubkveld på Cardinal med ølsmaking det blir
antagelig 12 Oktober. Info kommer snart.
Open house med Grilling , vafler etc lørdag 28
september.
Vi har Årsfest og Årsmøte lørdag 16 november.
Tirsdagskaffen vinterstid skal vi ha på hemsen
vår i butikken på Mariero, vi har avtalt med
Kent og Kanutten at de har forskjøvet
åpningstiden til 20.00 . Det var kjempepositivt .
Tommelen opp for dette .
Det vi også skal prøve å få til er vaffelsteking i
butikken om lørdagen og om tirsdagskvelden,
men da trenger vi litt frivillige til denne jobben
for det er ikke meningen at Activity skal bli
stående med den oppgaven hver lørdag, så send
en mail til aktivity de som vil være med å bidra
med vaffelsteking, sånn at vi får dette til å
fungere på en grei måte. Gå litt på rundgang på
en måte . Aktivity kjøper inn ferdig vaffelrøre på

spann, så det er kun steking som det trengs hjelp
til.
Det planlegges i disse dager aktivitetene til neste
år så følg med under hva skjer, det blir lagt ut
der fortløpende etter hvert som det blir klart.
Det er snart årsmøte og valg , valgkomiteen har
fått oppgaven og mail om dette blir sendt ut til
alle , hvem som er på valg osv så det er bare å
komme med forslag til valgkomiteen .
Det er også kommer forslag om en forslagskasse
som kan henges opp på hemsen , det synes vi
var et godt forslag så den kommer plutselig på
plass . Undertegnede tømmer kassen i forkant til
styremøtene, så jeg håper at vi får noen gode
input den veien .
Vil ellers takke for en flott og opplevelsesrik
sesong med dere alle gamle og nye medlemmer,
så utover vinteren er det tirsdagskaffe på
hemsen , med et lite vinlotteri og god prat om
løst og fast .
Det var veldig leit med Bodvard Håheim som
gikk bort så alt for tidlig. Det var en god del av
oss som har vert så heldige å kjenne hans gode
personlighet og har fått høre hans gode historier
opp gjennom tidene. Fred over hans minne.
RIP

Dette er litt om det som rører seg i HOG 
Kjør forsiktig og pass godt på hverandre. Vi vet
aldri hva morgendagen bringer.

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

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 Tom Foose 92486477
Activity 2 Maiken Kvammen 99209936
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

