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Hei alle venner! J
En sommer er over……og som vanlig har den gått så alt for fort….men
forhåpentligvis har det vært en flott og begivenhetsrik sommer for alle
sammen, både på og uten to hjul J
Siden forrige Newsletter har vi hatt enda et bryllup blant medlemmene,
gratulerer så masse til Åse og Per Ivar i avd. Haugalandet J
Og det har kommet en Chapter-baby, Maren og Erik har fått ei jente,
gratulerer så mye til de nybakte foreldre J
Det har dessverre også vært en dødsulykke i Chapter-familien, et av våre
medlemmer mistet nylig sin sønn i MC-ulykke her i distriktet, våre tanker og
medfølelse går til dere nå i denne tunge tiden.
---------------Vi har hatt en kjempeflott sesong værmessig her i sørvest – kanskje til og
med finere enn de har hatt østpå, det klager vi ikke overJ
Og jeg regner med mange har hatt masse flotte korte og lengre turer, både i
nærområdet, ellers i landet, i Europa og i andre kontinent……del
opplevelsene med oss andre ved å sende bilder og noen ord til Rolfen (her
kaster jeg litt stein i glasshus…J)
Selv har jeg også i år fått kjørt mine kilometer (rundt 13 000) – hovedturen
gikk i USA, ”Coast to Coast” fra Miami i øst til Los Angeles i vest, en
fantastisk og opplevelsesrik tur på 5000 km på en leid Road King sammen
med en kjempetrivlig gjeng på totalt 19 stk (deriblant 4 andre
Chaptermedlemmer). Men når det er sagt så var det en sann fornøyelse å
komme hjem til Deuce’n, norsk natur og svingete veier etter 14 dager på rette
amerikanske veier. Ikke så mye som kan måle seg med en tur til Sogn og
Fjordane på to hjul i nydelig sensommervær……..J Ja, til og med
”transportetappen” Stavanger-Lyngdal var helt OK å kjøre……J
Sesongavslutning treffmessig ble i år European Annual HOG Rally ved
Gardasjøen, Italia, forrige helg – der var vi bortimot 40 nordmenn…..og en
haug med andre….J et bra treff, god stemning og plenty fast og flytende
føde.
Chaptermessig har vi ikke hatt så mange arrangementer i egen regi i år –
men vi har vært utrolig flinke til å delta på andre aktiviteter, Super Rally i
Danmark, Valle-treff, National HOG-treff i Arendal, Hamburg Harley Days,
Norway Run, Sweden National HOG Rally, Scandinavian Harley Days,
Bluesfest med Reidar, European Bike Week Faaker See, HOG Annual
European…..
Førstkommende tirsdag, altså 7. oktober (etter demokjøringen), avholder vi
medlemsmøte i HOG-lokalene kl 1830. Vi håper på masse folk og
konstruktive tilbakemeldinger, ris/ros, tips, forslag etc fra dere medlemmer
om Chapterets aktiviter gjennom hele året. Ikke minst ønsker vi å få nedsatt
en aktivitetsgruppe som kan bistå Activity-officer (og styret) med planlegging
og gjennomføring av happenings. Så her er det bare å møte opp – og melde
sin interesse J

Oktober:
7: demokjøring 2009-modeller, HD Stavanger
7: Medlemsmøte, HOG-rommet
25??: ”End of season party”, arr
H-D Stavanger

November:
8: End of Season Party, Harley
Riders, Lyngdal, Magne Høyland
Band.
29: Julefest, HOG-lokalet

Desember:
13: julegrøt, H-D Stavanger

2009
Januar:
Årsmøte HOG Chapter Rogaland

Februar
Skalldyrfest

Mars:
On the road again…..
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Chapterets høst-arrangementer er bestemt, kryss av datoene i kalenderne J
25. oktober: end of season party (dato ikke endelig bekreftet, arr H-D
Stavanger)
29. november: julefest HOG-lokalet
13. desember: julegrøt H-D Stavanger
Husk også at det er valg av nye styremedlemmer i januar, vi trenger kanskje
akkurat DEG!!! Eller kanskje du har forslag til kandidater?? ta kontakt med
valgkomitèen;
Tone Arntsen, tlf 45259935, ton-arn@online.no
Per Magne Kleven, tlf 92034364, per.magne.kleven@lyse.net
Ingve Tjessem, tlf 924 83 801, itjess@online.no
Alle arrangementer som webmaster Rolfen (rolfen@hogrogaland.com)
får beskjed om, vil bli annonsert på nettsiden, i newsletter, og pr mail, så du
skal bli informert om det som skjerJ
Ønsker alle en bra avslutning på en lang HD-sesong, og vi sees på HOGlokalet gjennom høsten og vinteren.
RIDE SAFE AND HAVE FUNJ
Anne-MinneJ
Styret for 2008 ser slik ut, det er bare å ta kontakt:
Director:
Ass. Director I

Anne-Minne Torkildsen
Alf Magne Hult

911 80 578
930 14 660

Ass Director II

Svein Egil Spångberg

900 97 560

Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of HarleyI:
Ladies of HarleyII:
Activity Officer I:

Tore Rindalsholt
Anne Meyer Helvik
Erling Søbstad
Einar Kverneland
Tone Flikkerud
Venche Runde
Brit Elin Gramstad

918 92 956
984 53 644
908 23 576
907 45 644
404 12 446
920 15 991
906 03 435

Activity Officer II

Håkon Lilleskog

901 27410

Photographer

Robert ”Rat” Talenti

918 10 942

Medlemsmøte
tirsdag 7. oktober kl 1830J
TAKE CARE AND HAVE FUNJ

Sjekk også
www.hogrogaland.com
Her finner du alltid
oppdatert info

Webmaster:
Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

