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God Påske alle nye og gamle Hogere

Ja folkens endelig nå starter årests kjøresesong i
skrivende stund, nå på morgenkvisten øser
regnet ned, så om det blir noe kjøring i
ettermiddag dag får vi «meste bare sjå «. Vi har

både lærerikt og kjekt, Det er gode øvelser med
oppbremsing i sving og på langside,
sneglekjøring og ikke minst kjøring i grus. Det er
teorikurs i forkant , men det er ikke noe krav om
det for å bli med på kjøringen på bane . Teorien
er Gratis datoer mandag 07.04 Tirsdag 08.04 kl
18.30- 20.30, Kjøringen på reve er følgende
datoer ( se link her Førerutvikling Senior MC),
det er flere datoer som er fullbooka så ikke nøl
med å ta kontakt med Turid for å bestille tid .
Husk det er deg og din sikkerhet det gjelder .
Ellers av happeninger nå utover ligger på
www.hogrogaland.com under hva skjer.

allerede hatt noen flotte dager med godt
kjørevær, både tirsdager og søndager, men det er
jo enda tidlig, så vi har nok mye godt i vente
fremover. Det gledes 
Litt happenings siste tiden har vert : Noen av
oss reiste til Papas i januar, det er alltid trivelig
på Haugalandet så for dere som ikke har vert
med dit sett av datoen slusefesten i juni. Det
anbefales på det varmeste. Så var det Skalldyrfest
med 55 fornøyde Hogere i lokalene til Geir & di,
med dans og musikk, lott og løye langt uti de
sene nattetimer . Det har også vert øl smaking
på Cardinal i Stavanger, dette er også et
arrangement som det er kjekt og være med på.
Nå er det kjøresesongstart og Senior MC
arrangerer førerutviklings kurs på Revebanen,
dette burde ganske mange av oss delta på, det er

Open House hos dealer 26 april kl 10.00
1 mai Frokost kl ca 10.00 på Bikerstreet , felles
kjøring derfra til vi tar påkjøring på motorveien
( diagonalen/Grannes, her er det best plass) På
Bikerstreet før avkjøring prøver vi å få tatt et
chapterbilde .( håper på fint vær da hvertfall)
Det er ingen dag ellers i året vi er så mange
medlemmer som stiller som den dagen.
Og er det spørsmål angående kjørigen ikke nøl
med å ta kontakt med Roadcaptain Carsten.
Nye kjøreruter for sesongen er under
planlegging, kommer på nettsiden etter hvert
som de blir klar.
Det har vert en del spøsmål om kontigenten, det
er en det manglende innbetalinger, noen har ikke
fått mail etc, har du problemer med det
internasjonale eller andre spørsmål rundt dette

så ta kontakt med medlemsoffiseren Ann Mari
så hjelper hun gjerne til med dette .

Haugalandet har kontakt med Morten i
Bergenchapteret og skal arrangere en fellestur
søndag 18 mai, der vi skal besøke krigsmuseet ,
som for øvrig er landets største. Mer info
kommer om denne turen, ang felleskjøring,
middagsbestilling etc.
Mange lurer på om det blir tur til Voss i år og
det blir det ,helgen 26-27 september sett av
datoen allerede nå , mer info kommer plutselig .

Ellers så er det flere som reiser til Halden på
National Rally 12-15 juni, husk og registrere dere
på chapter Rogaland
Der er 519 forhåndspåmeldt i Halden
Tirsdag 1 april hadde vi medlemsmøte/infomøte
for nye medlemmer på Hemsen, 12 nye
medlemmer var tilstede  Kjempebra!! dette
gleder oss veldig å bli kjent med dere som er nye
 Velkommen skal dere være!

Directormøtet : Maiken og Jon Garmann deltok
på dette og litt av det som ble nevnt var :

Må ellers få takke alle dere i activity gruppen
som har bidratt til å gjøre Tirsdagskveldene på
hemsen til et kjempekoselig avbrekk i
vinterdvalen, takker også dealer som er så
elskverdig å holde butikken åpen til kl.20.00
vinterhalvåret 

-Alle Chapter har en høy aktivitets agenda i løpet
av året og god vekst i antall nye medlemmer.

Vil også bare få minne om KOR Dagen hos
Morten og Pauline den 10 mai, her trenger vi
frivillige hjelpere, men vi sender ut en egen mail
om dette.

End of seasonparty på De røde sjøhus To
trapper opp skal vi også arrangere i år .

Både med medlemsmøter, felleskjøring, open
house, vaffelsteking og veldedighet.
-Mistet et Chapter i 2013 - Chapter South –
finnes ikke noen dealer her.
- Ny logo og nytt chapter flagg.
På 110 år så har logoen endret seg 11 ganger.
Gammel logo ikke endret seg på 30 år.
Ørnen ser en annen retning, se nye muligheter.
- Presentasjon av National Rally 2013 i Oslo
Omsetning:

NOK 1704675.-

Underskudd

NOK 43954

Antall deltakere: 670, manglet 154 deltakere for
å gå i null.
Så det var jo synd at de gikk i tap, her vises det
at det svarer seg og ha litt penger å gå på når
større arrangement går av stabelen, lett for å gå
på en smell når været blir dårlig.

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.
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

Kate R Sunde
Director HOG Rogaland

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