Chapter Rogaland
Newsletter Oktober 2004
Hei Igjen!

Aktivitetskalender 2004:

Høsten er definitivt over oss, men vi gir oss ikke for det. Fra tirsdag 5 oktober holder
vi tirsdagssamlingene i Senior MC sine lokaler på Forus. De ligger i andre etasje på
BIL forum ved siden av ”Naboen” utleie. (Tidl Helikopter Service). Inngang er på
baksiden mot motorveien. Vi har fortsatt adgang til lokalene i Holbergsgt. I Sandnes,
men de er fryktelig kalde i den kommende årstiden. Senior MC`s lokaler er varme og
gode på kalde høst og vinterkvelder.
Det har dukket opp en rekke nye ansikter i løpet av sommeren hvilket er veldig
hyggelig! Fortsett å møt opp på tirsdagene, det er kanskje på denne årstiden man får
best tid til å bli bedre kjent med nye venner.
Referater fra sommerens begivenheter ligger ute på nettet. I forrige newsletter
glemte jeg å nevne at vi for 2. år på rad ble størst Chapter på Harleytreffet i
Kristiansand. Flott trofe (det tyngste vi har vunnet noensinne), står utstilt hos HD
Stavanger. Kristiansand skal for øvrig arrangere National Rally i 2006.
Sjøhusfesten står for tur lørdag 30. oktober. Festen er også i år meget godt
annonsert på forhånd, så vi håper å komme opp i mot rekordoppslutningen i fjor på
over 400. Dette innebærer at vi trenger noen frivillige som kan stå i døra å ta i mot
betaling. De som hjelper til får fri entre. Ring Tor, Finn O eller Kent hvis du vil hjelpe
til. Sjøhusene har selv ansvaret for vanlig vakthold i døra, røykelov osv..

Oktober:
30:

Sjøhusfesten,
Chapter Rogaland, Se
plakat på nettet

November:_____________________
16:

Årsmøte Chapter
Rogaland.
Kl. 19.00 SENIOR MC

20:

Jokerparty

Desember:______________________
18:

Julegrøt og overrekkelse
av årets gave til FFM
Kl. 12.00 HD Stavanger

***************************************
***************************************

Årsmøte står på programmet 16 November. NB Valg komiteen må på banen.

Aktivitetskalender 2005:

Julegrøten med overrekkelse av gave til Foreningen for Muskelsyke blir lørdag
18 desember kl. 12.00. Selv om det er en travel tid burde det være pliktig oppmøte
her. Sett av denne formiddagen allerede nå, å vær med å støtt opp om FFM!!!!!!

Januar:________________________

Som en oppstart på sesongen 2005 er det planer om å arrangere en ”bli bedre kjent
helg” (Danmarksweekend) i Februar / Mars kun for Chapteret. Håpet er å få til en
god gammeldags weekend med buss, god mat og drikke. Noen husker de berømte
turene til Voss. Det blir noe av det samme, bare til det store utland. Mer info i neste
Newsletter. Dato for den årlige skalldyrfesten er ikke fastsatt, avhenger litt om hva
som skjer vedr. Danmarksturen.
Snitt oppmøte i løpet av sommeren har vært ca 15 personer hver tirsdag. Selv
om dette ikke er verst kan det bli bedre. Still opp utover høsten, så får vi et
aktivt og bedre milø. Vi har mange kjekke turer å planlegge i fellesskap til neste
sesong!!
HA EN FIN HØST!!

Innkalling til årsmøte 16 november kl. 19.00
Årsmøte avholdes i lokalene til SENIOR MC
Saker som ønskes tatt opp skal være styret skriftlig i hende
innen tirsdag 2. november. (E-post holder) tor@tvedten.com
Sakspapirer vil være tilgjengelig hos HD Stavanger en uke før møtet

Tor Tvedten
Per Magne Kleven
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Finn Otto Engebrethsen
Magne Undheim
Tone Asaguten
Kent Sjøberg

TBA:

REKEFESTEN

TBA:

DANMARKSTUR??

Mars:___________________________
April:___________________________
Mai:____________________________
26-30: Harley Cruise
Juni:___________________________
TBA: Westerntreffet, Ålgård
TBA: European HOG Rally i Port
Grimaud ved St. Tropez.
Dato er ikke bekreftet.
16-19: HOG National Rally,
Geiranger. Start
planleggingen nå!!
Juli:___________________________
August:_______________________
September:___________________

Styre for 2004 ser slik ut:
Director:
Ass. Director:
Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Activity Officer:

Februar:_______________________

911 98 038
920 34 364
957 30 134
984 53 644
92 82 1340
934 48 251
911 35 716
412 70 868

NB! HUSK MEDLEMSAVGIFTEN KR. 200,- SOM BETALES TIL KONTONR: 3201.12.25852.

Oktober:______________________
29:

SJØHUSFESTEN

November;____________________
Desember:_____________________

Sjekk også
www.hogrogaland.com

