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Hei !
Høsten er i anmarsj, men vi har flere aktiviteter å se frem til ennå noen måneder.
Sommeren 2006
Det har vært en særdeles flott sommer. Været har vært med oss
og det har vært hektisk aktivitet. Høydepunktet for oss i Rogaland var selvsagt
National Rally i Stavanger. Treffet gikk over all forventning, og tilbakemeldingene vi
har fått er utelukkende positive. Vil igjen benytte anledningen til å takke alle som var
med å hjalp til.
Vi har vært representert på de fleste treff, og referat fra disse er selvsagt lagt ut på
nettsidene våre.
Nytt lokale???
Vi er så heldige at vi kan gå høst og vinter sesongen i møte i nye flotte lokaler. Svenni
har gitt oss et eget rom til disposisjon i 2 etasje på den nye butikken. Det er satt ned
en huskomite som skal innrede og pynte opp rommet. I direkte tiknytning til dette er
det innredet et flott forsamlingslokale som kan brukes til alt fra kurs til fest. Lokalet har
flotte fasiliteter med det aller siste i multimedia utstyr osv. Vi håper lokalene vil bli
brukt aktivt. 16 september inviterer dealer til fest i forbindelse med prøvekjøring av
2007 modellene. Vi håper å se mange der. Stor takk til Svenni!!!
Turer og arrangement høsten 06
30 september vil det bli arrangert en fest for alle som bidro med dugnadsinnsats i
forbindelse med National. Disse skal ha fått invitasjon i posten. Dersom noen ikke har
fått invitasjon men føler at de skulle hatt det, ta endelig kontakt. Vi kan ha glemt noen.
19-22 oktober blir det MC Cruise til Newcastle. Vi lar syklene stå hjemme og tar en
skikkelig fest om bord. Vi håper alle som kan blir med på dette. Vi satser på å bli
største klubb her. Se hjemmesidenfor mer info.
Årsmøtet er satt til lørdag 25 november i lokalene over butikken. Sakspapirer vil
være tilgjengelig en uke før møtet. Etter møte blir det offisiell innvielsesfest av de nye
lokalene. Vi håper så mange som mulig vil komme. Vi får muligens også besøk av
Bjørn ”Majorn” Solberg, som er sjef for HOG i Norge.
Lørdag 16 desember blir det julegrøt og utdeling av støtte til foreningen for
muskelsyke. Klokkeslett blir ca 12.00. Det er rykter om at vi får besøk av
Hestemannen fra Kristiansand som drev hestedrosjer på treffet vårt. Den som
kommer får se.
Nye Medlemmer.
Kjekt å se så mange nye ansikter. Vi er i ferd med å lage en velkomstpakke til dere
med litt nyttig info osv. Husk at den letteste måten å bli kjent på er å være med på
arrangementene våre, og selvsagt tirsdagsmøtene. Vi vil gjøre vårt beste for at dere
skal føle dere velkommen, og få mest mulig ut av deres HOG medlemsskap.

INNKALLING ÅRSMØTE og INNVIELSESFEST
LØRDAG 25 NOVEMBER KL 18.00 I 2 ETG HD STAVANGER
Saker som ønskes tatt opp på møte må leveres skriftlig til styret senest tre uker før
møte. Sakspapirer vil være tilgjengelig fra HD Stavanger en uke før møte og på nettet
VELKOMMEN
Styre for 2005 ser slik ut, det er bare å ta kontakt:
Director:
Ass. Director
Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Ladies of Harley:
Activity Officer:

Tor Tvedten
Finn Otto Engebrethsen
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Kjell A. Friestad
Per Magne Kleven
Anne Minne Torkildsen
Tone Arntsen
Magne Undheim

911 98 038
92 82 1340
957 30 134
984 53 644
907 63 877
920 34 364
911 80 578
90732343
934 48 251

Kalender 2006
September:
Lørdag 16:
Prøvekjøring av 2007 modeller og
fest om kvelden hos HD
Stavanger
Oktober:
Tors 19 – søn 22:
MC Cruise til Newcastle. Se
nettet for mer detaljer
November:
Lørdag 25:
Årsmøte i Chapter Rogaland med
påfølgende innvielsesfest av de
flotte nye lokalene
Desember:
Lørdag 16:
Julegrøt hos dealer, og utdeling
av støtte til foreningen for
muskelsyke.
2007
Mai:
24 – 28:
Superrally, Busloo i Nederland
Juni:
15 – 17:
Norwegian HOG Rally i
Fredrikstad. Her skal vi være
mange!
21 – 24:
European HOG Rally, Fuengirola
i Spania.
August:
9 – 12:
Scandinavian Bikeweek,
Lillehammer.
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