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Vel kjørt sesong får jeg vel åpne med å si  Regnet denne sesongen ser ikke ut
til å ta slutt. Det fortsetter nå utover høsten ser det ut som , men vi skal være
glad det ikke er snø med de mengdene som kommer deisende 
Men håper nå alle har hatt en trivelig sesong for det. Vil forresten ønske alle
nye medlemmer velkommen til oss, håper dere har blitt godt mottatt når dere har
vært med på tirsdagskjøring og søndagsturer.
Når vi ser på HOG siden så er det mange flotte bilder som er tatt på disse
eventyrlige turene .
Happeninger som har vært etter forrige bulletin er nok NR på Røros. Hvor
mange fra oss som deltok har jeg ikke eksakt tallet på men det sies en ca 40 ++
som var der.
Rolfen etterlyser bilder til å ha på HOG siden. Det er sikkert noen som har tatt
noen bilder som de tør å legge ut på sia vår, så send de til Rolfen og skriv noen
ord, det hadde vert kjekt.
Grillfesten her hjemme hos oss i Porsen var en suksess, med ca 35 festdeltakere.
Vi hadde en kjempetrivelig aften med fantastisk kjekke bikere. Vi hadde ikke
mindre enn to bål i tillegg til grillen så vi frøs ikke for de som lurte på det. Tørt
og fint i teltet var det også. Så det var en trivelig happening 

Oktoberfesten på sjøhusene ble avlyst pga for liten påmelding, kanskje alle
reiste til Eigersund? Hvem vet…. , vi gjorde i hvert fall et forsøk.
Ladies- Vi har vært hos Maria og shoppet sko. Det var bare 3 ladies fra oss
som stilte. Det er litt liten respons, men vi hadde en riktig trivelig kveld.
Maria har fremdeles mye pene sko til en svært så «kjekk «pris så ta turen til
henne på besøk så kan dere nok få handlet noen fancy sko til en billig penge.
Snart er det Årsfest og styremøte, det skal avholdes på Senior MC sine lokaler
som i fjor.
Årsmøte blir på dagtid og festen om kvelden  Måtte forskyve datoen en uke
pga fraværende festkomité. Innbydelse med påmelding til festen kommer snart
og innkalling til årsmøtet likeså, så følg med.
Ellers så er det opp til deg selv hva du vil være med på av aktivitetene vi setter
opp. Aktivitetslista for neste år er snart klar, legges ut under «hva skjer» på
HOGsiden om ikke så lenge. Activity’ene våre jobber med tur til Kragerø i
slutten av august neste år og ROUTE 44 blir 1 juni. Kanskje det blir smalahove
på Voss igjen også  følg med følg med 
Nå er det vinter og vi setter oss på Hinna bistro på tirsdagene for en kaffidrøs.
Noen er innom butikken på Mariero først, så tar de turen til Bistroen etterpå. Vi
skal prøve å få til noen temakvelder utover vinteren. Har dere noen gode forslag
så tar vi gladelig imot .
Nå er det høst og syklene skal pusses og inn i de tusen garasjer og tusen stuer for
en akseptabel overvintring. Ikke glem å se til at HD’en ikke fryser, litt varme på
og vedlikeholds lading på batteriet, så går vi vinteren i møte med våren i sikte.
Trist men sånn er det .
Ellers….Er det noe dere lurer på så ikke nøl med å ta kontakt med oss i styret
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Styret for 2012
Director Kate R Sunde 99039561
Ass Dir Tore Rindalsholdt 91634632
Ass Dir Haug. Øystein Hansen 90784492
Secretary Hildegunn Kirkham 98260034
Tresurer Carsten Schomer 48240470
Mem.Officer Turid Damgaard 99355061
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
Road captain Alf Magne Hult 93014660
Road Captain Åge Vestergård 93255861
Road C.Haug. Steinar Raaen 91810454

