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GOD PÅSKE FOLKENS
Ja nå nærmer det seg kjøresesong med
stormskritt…og i følge kalenderen har vi satt
som første felleskjøring tirsdag 09 april. Men det
ser litt «spøge» du med gradestokken som nekter
og krype oppover på pluss siden. Det kan ikke

huskes at den noen sinne har vert så kaldt vær så
lenge her på sørvestlandet. Men temeraturen til
tross , det har nå vert noen hardhauser ute og
tatt seg noen korte kjøreturer denne vinteren
også. Men vær forsiktige , det ligger en del grus
og sand i veibanen, så kjør forsiktig 
Begivenheter siden forrige bulletin har vert
Skalldyrfesten med samme oppslutning som det
pleier, her kunne vi nok vert noen flere (siden vi
leier større lokaler), men vi hadde det utrolig
kjekt sammen vi som var der. God musikk
(Bilstad & di) er bare kjempegoe  Og maten
var helt fantastisk, Goe blåskjellsuppa så han
Steinar disket opp med var helt upåklagelig. Så
takk for en flott Skalldyrfest alle sammen .
Tirsdagene har mange tatt turen til Mariero på
hemsen for en hyggelig prat, og vi har fremdeles
muligheten til å ta turen til Hinna bistro for

kaffe og vinlotteri fra ca 18.30 og utover til ca
20.00.

Andre Patay hadde også en Tirdag en flott
gjennomgang av forskjellige USA turer, Route
66, Wild West. osv… turer med Joryride som vi
kan bruke som tur arrangør. Dette er visstnok
ikke en HOG godkjent arrangør, men vi står
fritt til å reise med hvem vi vil og når vi vil, vi er
tross alt voksne folk og kan bestemme selv
hvem og hva vi skal reise med uansett hva
enkelte andre skulle mene om dette . Jon
Garman og jeg har vert på det årlige
directormøtet i Drammen. Der ble den store
nuheten om at National Rally skal være historie
etter 2014 i Halden, 2015 på Voss skal da hete
Scandinavian Harley Days, og skal visstnok bli
samme arrangement som blir arrangert i resten
av Europa, så det blir jo spennende og se
hvordan utarter seg. Det ble hvertfall ikke noe
NR på oss 2016 og er nok kanskje likeså greit,
Mye kjekkere og komme til dekket bord .
Ellers utover våren så blir det et Ladies
arrangement fredag 26 April. Det blir
Tirsdagskjøringer fra 9 April om tempen tillater
det, det blir kjøring 1 mai som vanlig, følg med
på HOG siden for info om dette og andre
arrangementer som foregår i HOG regi. Route
44 som vi arrangerer for 4 gang skal gå av
stabelen 1 juni som vi avtalte forrige gang vi
arrangerte i 2011. Per som har vert snill og

hjulpet oss med dette arrangementet, fyller 75 år
i august og da hadde vi ikke route 44 på plan for
august, da skal vi arrangere en Kragerø tur, så
derfor er det to turer på Riksvei 44 i år som det
blir reklamert for. Bevares vel…. vi legger opp
turer etter de som arrangerer turer for chapteret
har anledning til dette, ikke om noen har
bursdager ol., men Per arrangerer eget
arrangement og det er kjempeflott, men det er
ikke i HOG Rogaland regi Og da håper jeg at
dere oppfører dere som voksne folk og
aksepterer dette som det er. Dette er ikke en
barnehage, dette er et Chapter i HOG regi som
skal ivareta medlemmenes ve og vel, et sted der
ALLE skal føle seg velkomne og ikke lage egne
«klikker», for jeg har registrert en tendens til
dette og det har fått litt kommentarer på dette.
Så jeg håper noen føler seg truffet slik at vi får
en slutt på denne utviklingen. Nok om det, vi
har noen flotte sykler som skal pleies og poleres
før sesongen starter for fullt vi retter heller
søkelyset den veien .
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 . Kor dagen kommer vi
tilbake med mer info så snart vi vet noe mer,
Kragerøturen i August , der har vi send ut info
til flere chaptere, slik at her blir det flere
forskjellige chapter og treffe  Det blir
knallgøy, gleder oss masse til dette.
Ellers så har vi litt styreinfo : Maiken trenger litt
mer hjelp til arrangemanger og vi har derfor
tilført et ekstra medlem i styret ut året som
Activity da vi så dette som nødvendig. Jan Berg
blir den 3 aktivity i gruppen med activities, så
velkommen til Jan 
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.

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

Dealer skal ha åpen dag med demokjøring lørdag 4 mai. Det blir grilling og
vaffelsteking så frivillige hjelpere ønskes
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

