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Hei alle bikervenner! J
Da er vel de fleste tilbake etter ferie – håper du har hatt en fin og
avslappende ferie, om ikke årets sommer helt går inn i historiebøkene pga all
sola vi har hatt jaffal….. Men akkurat å bekymre seg og klage over været er
vel noe av det mest bortkastede vi kan gjøre – lite å få gjort med det, annet
enn at vi har noe å snakke om daJ….
De som følger med på nettsidene våre har vel fått med seg at undertegnede
har hatt mange flotte (og til dels lange) turer i sommer, jeg har aldri kjørt så
mye ila èn sesong før (og sesongen er enda ikke slutt…). Det er vel ingen
som tviler på at jeg og min ”svarte venn” har funnet tonen sammenJ Bare
storkoser meg (oss…)J
Til tross for sommerværet har vi hatt noen fine tirsdagsturerJ - spesielt
forrige tirsdag, da var vi 35 harley’er parkert på Bryggen i Hommersåk,
kjempebra oppslutning på en aldeles nydelig sensommerdagJ
Tirsdagskjøringen fortsetter en stund til utover høsten – eller vi tar en kaffe og
en prat på HOG-lokalet hvis været ikke tilsier kjøring, møt opp jaffal, alltid
trivlig å treffesJ
Søndagsturene har heldigvis gått sin gang – kjempebra!! Håper på enda noen
fine søndager fremoverJ
Siste arrangementet vi hadde før sommerferien var ”American independance
Day” på NATO-basen Her stilte noen medlemmer samt HD-butikken ut
sykler, og noen var også på 50-tallsfest om kvelden.

Høstsesongen startet med Scandinavian Bikeweek på Hafjell, ikke den
største oppslutningen fra Chapteret (3 stk), men været får ta litt av skylda….
HOG- og harley-utstilling på Jæren Country Festival i august gikk ut for vår
del, men kanskje til neste år…..

Kalender 2007
August:
31.aug-2.sept: LOH hyttetur til
Søgne
September:
22:Bluesfest hos Harley Riders,
Lyngdal, Johnny ”Guitar”
Augland
28-30:Smalahåveslepp – Voss
Oktober:
Pubkveld el.l??
November:
24: Årsmøte/julebord
Desember:
15: Julegrøt

2008
Januar:
5: Etterjulebord, Harley Riders,
Lyngdal
Februar:
Skalldyrfest
Mai:
9-12: Super Rally, Fredricia,
Danmark
29-02.06: Harley Cruise???

Men, som sagt, det er enda en del igjen av sesongen, og her er hva vi har å
by på den nærmeste tiden:
Førstkommende helg er det klart for LOH hyttetur til Søgne, det blir BRA!! –
enda mulig å hive seg på jenter, kontakt Tone A eller Tone F…..J
Så, 28-30 september tar vi opp igjen tradisjonen fra noen år tilbake og drar til
Voss på Smalahoveslepp, i år sammen med Chapter Bergen. Påmeldingsfrist
er 30 august – så her må dere bare hive dere rundt, enda noen plasser ledig.
Dato for årsmøte/julebord er satt til 24. november – sett av datoen alleredeJ

Juni:
12-15: National Rally, Arendal
22-23: Slusefest,
Skjoldastraumen
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Det dukker fremdeles opp nye ansikter på tirsdagene kjempemoro!!! – og
velkommen til alle nye, håper dere finner dere vel til rette i ”familien vår” J
Info om alt vi holder på med – samt referat og bilder fra alt vi har holdt på
med…. – finner dere på nettsiden vår.
Ta kontakt med noen i styret hvis det er noe dere lurer på J
Ønsker alle en flott september, la oss håpe på litt ”indian summer” før vi
begynner å tenke på vinterenJ

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

Webmaster:

TAKE CARE OG RIDE SAFE VENNERJ

Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com
Anne-MinneJ

Styret for 2007 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 Harley:
Ladies of Harley:
Activity Officer I:

Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Erling Søbstad
Per Magne Kleven
Tone Flikkerud
Tone Arntsen
Brit Elin Gramstad

952 02 658
984 53 644
908 23 576
920 34 364
404 12 446
452 59 935
906 03 435

Activity Officer II

Håkon Lilleskog

901 27410

Photographer

Robert ”Rat” Talenti

918 10 942

TAKE CARE AND HAVE FUN

HUSK
LOH-tur 31.08-02.09
Smalahoveslepp 28-30.09

