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God sommer, venner! J
Sommeren er godt i gang, sola har snudd….. Nei, vi tar det en gang til….
Sommeren ligger foran oss, kveldene er lyse og lange og livet er til for å
nytesJ
Jeg og min ”svarte venn” hadde sesongens første treff-tur til Super Rally i
Nederland i pinsa, en flott tur og masse trivlige kjente og ukjente fjesJ
Juni har vært en hektisk måned for Chapteret, vi startet med en særdeles
vellykket ”Route 44”, 41 harley’er (og èn honda) kjørte turen, plenty av bilder
som beskriver turen samt båtturen og festen i Flekkefjord etter kjøreturen
finnes på nettet. Tilbakemeldingene tyder på at turen bør bli en tradisjonJ
Valletreffet helga etter lokket noen av våre medlemmer, og SÅ var det endelig
klart for National Rally i Halden. Hele 35 av Chapterets medlemmer tok turen,
kjempebra!!!!J Et kjempevellykket treff på alle måter, all honnør til Chapter
Østfold for gjennomføringen. Fredriksten Festning var i tillegg en ypperlig
treffplass. Til neste år skal vi til Arendal 12-15. juni – sett av helga allerede
nå.
22. juni inviterte Rat og Helen til BBQ-fest – som de også gjorde i fjor – og 10
medlemmer deltok. Etter sigende manglet det verken på mat eller drikke –
eller stemning - i år hellerJ

Kalender 2007
Juni
29.Juni -1. juli
LOH-treff (SPA-weekend) på
Geilo
Juli
6: American indep day, NATObasen
August:
3-5:
Knudhuletræf i Danmark, arr:
Chapter Jylland
9–12:
Scandinavian Bikeweek, Hafjell.
18:
Jæren Country Festival
31.aug-2.sept:
LOH hyttetur til Søgne

Værgudene er fremdeles ikke helt med oss på tirsdagskjøringen….men noen
fine tirsdagsturer har vi jo hattJ Men, uansett: er du hjemme så møt opp for
en kaffekopp, litt info og en ”drøs” selv om det ikke er kjørevær.

September:
28-30:
Smalahåvefest – Voss

Søndagsturene går sin gang – bra!! Undertegnede har vært bortreist hver
helg siden slutten av april(!) – men dukker plutselig opp en søndagJ

Oktober:
Høstfest

Vi har ett arrangement igjen på denne siden av fellesferien, Rat inviterer til
”American independance Day” på NATO-basen fredag 6 juli fra kl 14. Har du
lyst til å stille ut sykkelen din så kontakt Rat. Sjekk nettsiden vår for detaljer.

November:
Årsmøte/julebord

Høstprogrammet starter allerede 18. august med Jæren Country Festival –
her trenger vi også noen som vil stille ut ”vidunderne” sine. Mer info følger på
nett.
Noen tar vel også turen til Scandinavian Bikeweek helga før. Arrengementet
er i år flyttet fra Lillehammer til Hafjell.

Ellers har vi flg på programmet til høsten:
LOH hyttetur til Søgne 31.aug–2.sept – settt av helga jenter. Vi gjentar
forårets suksess, dette blir GØY!!
Vi gjenopptar tradisjonen fra noen år tilbake og drar til Voss på
Smalahåvefest 28-30 september sammen med Chapter Bergen
Vi har også planer om en familie-søndags-samling ved de tre sverd med
enkel servering.
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Det dukker stadig opp nye ansikter på tirsdagene og på arrangementene
våre, kjempetrivlig!!! – 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

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

Ønsker alle en herlig, avslappende, varm, solrik og deilig sommer!!
Sees på veien, take care J
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Anne-MinneJ
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TAKE CARE AND HAVE FUN

RIKTIG GOD SOMMER!!!

