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Hei alle dere i familien HOG Rogaland

Nå er sommeren på hell og i skrivende stund
skinner sola og den fantastiske sommersesongen
vil ikke gi slipp. Må si at vi har hatt tidenes beste
sommer og nå det flotte været utover høsten, så

nyttig for andre som kan tenke seg og ta samme
reisen til neste sesong.

det er ikke helt tid for å sette bestekompisen på
lagring ennå. Apropos vinterlagring så er det
flere steder som reklamerer med trygg
vinterlagring, Lyngdal, John Skjørestad, for å
nevne noen, selv har vi en sykkel på parketten i
stua og 2 i garagen  Det er med stor fordel og
ha batteriet på vedlikeholdslading og isoler
støtten fra murgulv etc. Og stakkars Hd^n må jo
ikke fryse 

Ladies of harley hadde et hyggelig samkoma på
Sandve Ranch på Brusand i mai.

De arrangemangene medlemmene har deltatt på
gjennom sesongen har vert mange og det er
muligheter for å sende inn bilder til Rolfen så
han kan legge de ut på siden vår , gjerne med en
liten reiseskildring, det er alltid hyggelig å dele
turopplevelser, litt om hvor dere har vert,
overnattingssteder , kjørerute, alt dette kan være

National Rally I Halden : Der var vi en god
gjeng på ca 65 stk, det holdt ikke til å være størst
chapter, det ble Chapter south east som ble
størst chapter i prosent vel og merke  Vi som
deltok hadde en flott helg tross i rot på hoteller
og div som vi kunne vert foruten. Neste år blir
det Scandinavian Harley Days på Voss, Bergen
Chapter som arrangør, det er ikke lagt ut
påmelding ennå, vi venter i spenning, så når
påmeldingen er klar så får vi hive oss rundt og
booke plass. Dette skal bli gøy 

Kragerøturen: her var det stor deltakelse , kjekt
at så mange deltar på de arrangementene som
blir arrangert , vel gjennomført av
Arrangemangskomiteen , Maiken og Jan , Tusen
takk for god innsats 
Når det gjelder felleskjøring på lange strekk som
Kragerø og Halden , så har vi valgt og ta det litt
på sparket og eventuelt bruke facebook til å
ettelyse kjørekompiser til kjøreturen eller ta
kontakt med noen i styret så skal vi alltid finne
noen
som
kan
kjøre
sammen
til
bestemmelsessted , det er gøy og sosialt og kjøre
sammen med noen andre , men ikke for store
grupper. Dette på grunn av tidligere anledninger
/ erfaringer så har det gått på sikkerheten løs

når vi blir for mange i en rekke ( over 10 sykler),
biler vil forbi, bryter inn i rekkene etc , så derfor
er det til bedre at vi kjører i mindre grupper, det
er til det beste for trafikksikkerhetens skyld tross
alt  Safety first 
Forrige helg var det Open House hos Dealer på
Mariero , bevare oss vel så fantastisk oppmøte
(det var ca 100 sykler på det meste), og for et
fantastisk vær , Og ikke minst Tusen takk til
Kannuten og Kent i butikken for mat og drikke
og en kjempestor takk til kokker og annet fint
folk som hjalp til denne dagen, tusen mange takk
til aktivitetsgruppen  Uten dere blir dette ikke
noe av. Dere er helt fantastiske 
Nå står Smalahove på Voss for tur, siste helga i
september (26-28 sept)  Det er noen få plasser
igjen i fellesbussen så hiv deg på  Dette er en
gammeltradisjon i Hog Rogaland og reise på
denne happeningen på Voss.
18 oktober er det End of season party på De
Røde Sjøhus To Trapper opp . Metalworx
spiller, det er et kjent band fra sørlandet for dere
som har deltatt på treff og Mc fester i distriktet.
Så møt opp  med en positiv holdning så kan
dette fort bli bra 
Årsmøte og årsfest,
invitasjon kommer.

29

november

Ellers så blir det utvidet åpningstid i Butikken
hver tirsdag fra Oktober til April, slik at det blir
kaffekvelder på Hemsen til kl 20.00, Takk til
Kanutten og Kent for godviljen til dette 
Har du problemer med det internasjonale
medlemskapet eller andre spørsmål rundt
medlemskap så ta kontakt med vår
medlemsoffiser, Ann Mari så hjelper hun gjerne
til med dette .
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 

egen

Ellers så ligger alle happeninger under «hva
skjer» www.hogrogaland.com denne blir
oppdatert etter hvert utover så følg med.
Tirsdagskjøringen: Turer blir satt opp ut
September måned, så blir det flott vær i Oktober
så blir det tatt på sparket sammen med de som
stiller opp 

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

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

