Chapter Rogaland
Newsletter Januar 2007
Hei venner!

Kalender 2007

Først av alt: Ønsker alle et GODT NYTT OG SPENNENDE ÅRJ
Dernest: Det er en ære å skrive første newsletter som DIrector i Chapter
Rogaland, tusen takk for tilliten, ”I’ll do my very best”J. Jeg går til oppgaven
med ydmykhet, men også med trygghet. Ydmyk fordi jeg overtar jobben etter
en som virkelig har vært med på å samle Chapteret – og i tillegg var ildsjel nr
1 bak ”best rally ever” som National 2006 ble. Trygg er jeg fordi jeg har med
meg et veldig engasjert og motivert styre til å holde hjulene godt i gang i
Chapteret. Men samtidig må jeg jo også si at et Chapter fungerer ikke bare
v.hj.a et engasjert styre. Vi er avhengige av engasjerte og motiverte
medlemmer – og jeg håper vi skal klare å samle gjengen samt få flere aktive
medlemmer. Vi har godt over 100 medlemmer, mange er dessverre – av ulike
årsaker - passive.
Chapteret har utnevnt sine to første æresmedlemmer, Tor og Finn Otto.
Gratulerer så mye til dere, det har dere virkelig fortjent. Men ikke slapp av for
mye, vi vil nok ha bruk for deres tjenester og velvillighet fremdelesJ
Vi fikk vår eget lokale igjen i høst – i 2.etg over HD-butikken. En stor takk til
Svenni som gjorde dette mulig. I tillegg til eget lokale kan vi gjøre bruk av
”ballsalen” ved større arrangementer, og både ”restefesten” etter National og
ikke minst innvielsesfesten/julebordet viste at dette er et ypperlig festlokale.
Neste gang vi samles her blir på rekefesten lørdag 17 februar, håper å se
mange av dere derJ
Sjef for HOG i Norge, Bjøn ”Majoren” Solberg var med oss på
innvielsesfesten/julebordet og Chapteret fikk overlevert diplom fra HOG
Europa som takk for vel gjennomført National. Veldig hyggelig at du var med
oss den kvelden, MajorJ
Siste arrangementet vi hadde før jul var den årlige julegrøten i HD-butikken.
En del grøt-sultne møtte opp, men som i fjor klarte vi ikke å spise opp alt.
Restene ble (som i fjor og året før..) overlevert til varmestuen slik at flere fikk
glede av den. FFM fikk overlevert en sjekk på hele 15 000 kr i år. Mye takket
være den signerte ”Tufte-drakta” som ble auksjonert bort på National til den
nette sum av kr 13 000. En stor takk til Erik Thorstvedt som donerte drakta og
ikke minst til de som gav bud underveis og til Chapter South og
”Hestemannen” som fikk tilslaget sammenJ

Så: 2007 som vi har startet på:
Vi har ikke noen store egne treff eller arrangementer i sesongen 07, men vi
satser på interne samlinger og ikke minst skal vi dra på eksterne treff og
arrangementer – og lage opplegg for dette.
National Rally i Halden er det ”store” nasjonale treffet før sommerferien.
Internasjonalt har vi Harley Cruise (til Skotland i år), super-rally i Nederland
og ikke minst European HOG-rally i Spania.
Hold dere oppdatert på nettsiden eller på tirsdags-samlingene på HOG
lokalet. Informasjon kommer så fort det foreliggerJ

Januar:
Lørdag 6:
Etterjulebord hos Harley Riders i
Lyngdal. Referat på nettsiden
vår…
Februar:
Lørdag 17:Rekefest i HOG-lokalet
kl 1930, vorspiel fra kl 18.
Påmelding til Anne.
Mars:
17: Solfest, Vrådal. Arr: Chapter
South East
24: Vårfest hos Harley Riders,
Lyngdal
Mai:
24-28:
Harley Cruise til Skotland
24 – 28:
Superrally, Busloo i Nederland
Juni:
8-10
H-DOCN treff i Valle
14 – 17:
Norwegian HOG Rally i Halden.
Her skal vi være mange!
21 – 24:
European HOG Rally, Fuengirola
i Spania.
29-1 juli
LOH-treff (SPA-weekend) på
Geilo
August:
9 – 12:
Scandinavian Bikeweek, Hafjell.
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Nye Medlemmer.
Vi fikk en del nye medlemmer i 2006, kjempetrivlig J Veldig hyggelig å se
nye ansikter. Vi er i ferd med å lage en velkomstbrosjyre til nye medlemmer
med nyttig info om Chapteret, hva som skjer etc. Husk at den letteste måten
å bli kjent på er å være med på arrangementene våre, og selvsagt
tirsdagsmøtene og –kjøringene i sesongen. Vi vil gjøre vårt beste for at dere
skal føle dere velkommen, og få mest mulig ut av deres HOG medlemsskap.

Sjekk også
www.hogrogaland.com

Webmaster:
Anne-MinneJ

Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

Styret for 2007 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:
Photographer

Anne-Minne Torkildsen
Alf Magne Hult
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Erling Søbstad
Per Magne Kleven
Tone Flikkerud
Tone Arntsen
Brit Elin Gramstad
Robert ”Rat” Talenti

911 80 578
930 14 660
952 02 658
984 53 644
908 23 576
920 34 364
404 12 446
452 59 935
906 03 435
918 10 942

TAKE CARE AND HAVE FUN

HUSK REKEFESTEN
LØRDAG 17. FEBRUAR
PÅ HOG-LOKALET

