Chapter Rogaland
Newsletter August 2004
Hei Igjen!

Aktivitetskalender 2004:

Sommeren er på hell, men jeg regner ikke med folk har tenkt å gi opp sesongen riktig ennå!
Her er et kort referat av det som har skjedd i løpet av sommeren, samt siste nytt om
forestående arrangement.

August:

National Rally ble avholdt 18-20 juni. Tilbakemeldingene vi har fått på arrangementet har
vært meget hyggelige. En spesiell takk til de som var med å hjalp til under treffet. Dette gir ny
energi til å starte planleggingen til neste år. Olaug i Westernbyen ville arrangere nytt treff uka
etter, og det ble fra noen hold sagt at National burde legges her fast! Vi får se, det blir ikke de
første årene. Som kjent blir det National i Geiranger i 2005 og 2006 er tildelt Kristiansand.
PS! Det er masse T-skjorter igjen, Disse selges til spotpris (lavere enn innkjøp) hos HDStavanger.
Aktiviteten i juli var som vanlig noe redusert grunnet ferieavvikling. Håper alle hadde en fin
ferie!!!
Scandinavian HOG Bike Week gikk av stabelen 5-8 august i Lillehammer. Det ble ny rekord i
oppslutning, hele 820 registrerte i følge arrangøren. Fra Rogaland var vi 14 deltagere inkludert
våre utenbys medlemmerTrond og Monica fra tidligere Chapter Christiania, samt Bjørn fra
Bergen Chapter. Et meget godt arrangement, med god musikk som anbefales på det
sterkeste!!

5-8: Scandinavian Bike Week,
Lillehammer
12-15: North Norwegian
HOG Rally, Kabelvåg
20-22: North Sea HOG Rally,
Jesperhus, Danmark
September:
1-5: European Bike Week,
Faaker See, Østerike
Oktober:
30:

Sjøhusfesten,
Chapter Rogaland

Tone, Esther, Finn O og Per Magne satt kursen nordover til Nord Norsk HOG treff i
Kabelvåg (Lofoten). De rapporterer om en kjempetur, med flott natur og god stemning.
Kommer nok fyldig reportasje på nettet kjenner jeg PM rett.

November:_____________________

Lørdag 21. august arrangeres den årlige Harleyutstillingen på kaien ved kulturhuset i
Sandnes. HOG Stiller også i år med egen stand, og forhåpentligvis får vi informert litt om hva
HOG er, praiet noen medlemmer og solgt noen T-skjorter. Entre er gratis så det er bare å
møte opp.

??: Årsmøte Chapter
Rogaland.
Dato kommer snart!

Samme helg er det Dansk National Rally i Jesperhus. Våre danske venner er utrolig
gjestfrie, og flinke til å besøke oss. Jeg vet at hvertfall Ove og Einar drar nedover, så hvis
noen vil henge seg på så ta kontakt selv om det er ”short notice”! Neste år vil vi prøve å få til
en mer organisert tur til dette treffet.

Desember:______________________

Hvis noen har tenkt seg til Faaker See i September, skriv en melding i gjesteboka. Kanskje
det er flere som har lyst til å slå følge. Siden starten i 1998 har dette vært et kjempe treff!
Anbefales varmt til de som fortsatt har noe ferie igjen. Hvis du bare kan ta litt fri, eller ikke vil
kjøre hele veien går det an å ta Autozug fra Hamburg til Munchen, og ta sjarmøretappen
derfra.

??: Julegrøt og overrekkelse
av årets gave til FFM
Dato kommer snart!
***************************************
***************************************

Aktivitetskalender 2005:
Sjøhusfesten står for tur lørdag 30. oktober. Fjordårets fest ble en suksess. Også
i år har vi valgt å satse på musikk i toppklasse. Gil Edwards and The Hardtails
(The Hardtails består av Diesel Dahl og Morty Black fra TNT). Det er også mulig vi
får med en gjesteartist av minst samme kaliber. Det blir kjent rock fra 60, 70 og 80
tallet, Steve Earl, Bob Dylan, Steppenwolf og Rolling Stones for å nevne noen. Vel
møtt til en uforglemmelig aften hvor noen av Norges beste rockemusikere fremfører
noen av verdens mest populære sanger. Mer info er snart ute!!
Fortsatt GOD SOMMER!!

Mars:___________________________

16-19: HOG National Rally,
Geiranger

Styre for 2004 ser slik ut:
Tor Tvedten
Per Magne Kleven
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Finn Otto Engebrethsen
Magne Undheim
Tone Asaguten
Kent Sjøberg

Februar:_______________________

Juni:___________________________

Mvh Styret v/Tor
Director:
Ass. Director:
Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Activity Officer:

Januar:________________________

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.

Sjekk også
www.hogrogaland.com

