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God førjulstid alle venner! J
Snart Jul…….J
Først av alt vil jeg takke alle som var på årsmøtet (og de som hadde sendt
med fullmakt) for den utrolige støtten og positiviteten jeg fikk og følte da jeg
ble gjenvalgt som Director – det varmet ”en heil haug”. Tusen, tusen takk!!J
Ikke ofte vi har et såpass langvarig og engasjert årsmøte i ChapteretJ
Og, som i fjor så vil jeg si: ”I’ll do my very best”. 3 styremedlemmer valgte å
forlate styret i år - tusen takk for lang og god innsats til dereJ - og tre nye
kom inn, hjertelig velkommen til dere, gleder meg til å lede Chapteret
sammen med dere samt de sittende styremedlemmene J – og gleder meg til
å være Director for Chapter Rogaland – et Chapter i vekst - også i 2008JJ
Styresammenstningen for 2008 ser dere på slutten av dette newsletter.
På årsmøtet ble det vedtatt å ha røykeforbud i HOG-lokalet på klubbkvelder
og andre sammenkomster der vi ikke bruker Svenni’s lokaler i tillegg. Så,
dere som har holdt dere borte fra klubbkveldene pga røykingen kan bare
dukke opp igjenJ
Snart nytt år – et par mørke måneder til men så lysner det og vi går våren og
ny kjøre-sesong i møte, gleder megJ Fra april/mai og utover er det allerede
mange arrangementer som kan legges inn i kalenderen, og før den tid får vi
treffes på klubbkveldene på tirsdagene og ellers i sosiale lag vi arrangerer i
mørke kvelder.
Så, når kalenderen om ikke lenge sier 2008 er Harley Riders i Lyngdal først
ute, lørdag 5. januar arrangerer de sitt tradisjonelle ”etterjulebord” med
masse folk, god julemat og bra musikk i god tradisjon…... Ta turen sydover
velJ
Vårt årlige rekebord arrangeres etter planen lørdag 1.mars. Kanskje finner vi
på andre sosiale ting før den tid – følg med på nettsiden vår, den oppdateres
etter hvert.

Kalender 2008
Januar:
5: Etterjulebord, Harley Riders,
Lyngdal.
Februar:
Film- /pubkveld???
Mars:
1:Skalldyrfest, HOG-lokalet
Mars/April:
Tirsdagskjøringen starter
Søndagskjøringen starter
Mai:
8-12: Super Rally, Fredricia,
Danmark.
29-01.06: Harley Cruise, booking
åpnet,
www.bergenchapter.no/hog/
Juni:
6-8: H-DOCN-treff, Valle
7: HD-kortesje ifm bryllupet til
Ingunn og IngveJ
12-15: National Rally, Arendal
20-22: Hamburg Harley Days.

Men, vi har vært aktive i de mørke høstmånedene også……

22-23: Slusefest,
Skjoldastraumen

Lørdag 20. oktober arrangerte avd. Haugaland Chapterfest i
Skjoldastraumen, en kanonbra fest med optimalt lokale (jeg gjentar: du må
være med å oppleve dette lokalet neste gang…..helt utroligJ) plenty mat og
drikke og BARE trivlige menneskerJ Bilder finnes på nettsiden…

Juli:
12-19. ”Norway Run”, LyngdalTromsø, arr: H-DOCN

Den annonserte film- og pubkvelden på HOG-lokalet ble utsatt siden Svenni,
Olav og Kent inviterte på ”end-of-season-party”, men den ble bare utsatt
altså…..J
Årsmøtet med tilhørende julefest ble arrangert for 2. gang på rad – og igjen
føler jeg at vi kan si det var en vellykket fest med godt og vel 40 feststemte
bikere og ledsagere – god mat og plenty av drikke, en kjempefest rett og
slett!!! J
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På årsmøtet ble – som skikk og bruk de siste årene – årets HOG’er
annonsert. I år ble prisen gitt til Rat som med sine kreative idèer og utallige
forslag til konkurranser og prosjekter får oss andre i styret til å føle oss som
de mest ukreative i mils omkrets – vi håper å ha dere, Rat & Helen, med oss
så lenge som mulig før dere må flytte på dereJ
Jeg er fremdeles imponert over alle nye medlemmer vi har fått ila 2007J
Håper inderlig dere alle har lyst til å fortsette å være med i ”HOG-familien” –
vi er en forholdsvis trivlig gjeng spør du megJ – og jeg 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, www.hogrogaland.com
Alle arrangementer i 2008 som webmaster (rolfen@hogrogaland.com)
får beskjed om, vil bli annonsert på nettsiden, i newsletter, og vi sender også
ut mail til medlemmene – med andre ord: det er opp til DEG om du vil være
med på arrangementer – vi håper selvfølgelig du blir medJ
Ta kontakt med noen i styret hvis det er noe dere lurer på J
Da er det vel på tide å ønske alle en avslappende, herlig og fredfull
julehøytid, et kjempegodt nytt biker-år!!!!!! - og så sees vi på nyåretJ – og da
er det ikke lenge til vårenJJ
TAKE CARE VENNERJ
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

Ønsker alle en riktig GOD JUL
og et GODT NYTT ÅR J

TAKE CARE AND HAVE FUNJ

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

Webmaster:
Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

