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Hei alle sammen! J
Juni:

Sesongen så langt har bare vært velstand for Chapteret, begivenhetene har
stått i kø siste halvannen måned…
Først vil jeg rette en takk til værgudene som virkelig var med oss i april og
hele mai, noe som resulterte i at det har vært rekordmange sykler på
tirsdagskjøringene så langt i sesongen, og det er virkelig BRA!!! J
Søndagsturene har også trukket masse folk. Håper værgudene bare har en
liten pause nå slik at vi får en knallsommer værmessig J
Så har Ingunn og Ingve sagt sitt ”JA” til hverandre, og chaptermedlemmer var
med på å å markere dagen ved å kjøre kortesje sammen med brudeparet
etter vielsen, bildene av et nydelig par og bikervenner er lett tilgjengelige på
nettsidenJ Stor gratulasjon til de nygifteJ
I helga som var arrangerte Chapter South National Rally 2008 i Arendal, og vi
var en STOR delegasjon som hadde ei topp helg i Arendal sammen med
gamle og mye venner. Stor takk til Chapter South for et meget bra
gjennomført arrangement. Været var på vår side til vi skulle kjøre hjem på
søndagen, men sånn var det jo i Halden og i Stavanger de to forrige årene
også – og litt regn og hagl tåler vi jo J

20-22: Hamburg Harley Days.
21-22: Slusefest,
Skjoldastraumen
27-29: LOH SPA-weekend Geilo,
arr.: Chapter Bergen
28: Route 666, arr.: Chapter
Nordvest
Juli:
12-19. ”Norway Run”, LyngdalStorfjord (Troms), arr: H-DOCN

August:
1-3: Knudhuletræf, Chapter
Jylland, Danmark,

Chapter Bergen arrangerte Harley Cruise i månedskiftet mai/juni, her var vi
11 fra Chapteret som deltok, også ei veldig trivlig helg med masse gode
venner.

http://www.knudhule.dk

Ellers har H-DOCN arrangert det årlige Valle-treffet og i mai var vi bortimot 15
medlemmer som var i Fredericia, Danmark på årets Super-Rally med opp
mot 20 000 fornøyde deltakere.

15-17: Scandinavian Harley Days
– Roskilde, Danmark

Familiesøndagen ved ”de tre sverd” ble dessverre amputert pga været,
”chapterbildet” ble tatt under en paraply i stedet for foran de tre sverd…. Men,
vi prøver igjen en søndag i september….
Vårsleppet 1.mai inkludert frokost på HOG-rommet samlet masse
sesongklare bikere – til tross for at det var kjølig og litt regn…….men SÅ kom
sommeren…..
Det nærmer seg ferietid, men til helga er det Slusefest i Skjoldastraumen – og
det er bare en liten kjøretur fra sørfylket, så har du anledning til dette, så ta
kontakt med Håkon; tlf: 901 27 410, mail: hlillesk@online.no
I juli arrangerer H-DOCN Norway Run fra Lyngdal til Storfjord i Troms – en
liten forsmak på kjøreturen til National Rally i 2010 som arrangeres hos Arctic
Chapter.
Chapter Nordvest har begynt å ta imot påmeldinger til neste års National i
Geiranger, Chapteret prøver å få hytter på Vinje camping som i 2005,
hotellbooking på Union Hotel er også åpen nå, kontakt anne.giskemo@hotelunion.no for rom.

7-10: Scandinavian Bike Week,
Hafjell.

30: Bluesfest med Reidar Larsen
hos Harley Riders, Lyngdal

September:
??: Familiesøndag ved ”de tre
sverd”
??: Chapterweekend?
25-28: 17th Annual European
HOG Rally, Lake Garda, Italia
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For dem som savner ”Route 44” må jeg dessverre meddele at dette
arrangementet utgår i år, da det viste seg vanskelig å finne ei ledig helg der vi
både fikk nok hotellrom og båten vi hadde i fjor. Men til neste år…..J
Høstens arrangementer begynner å komme på plass, det er bare å finne
ledige datoer i kalenderne og booke inn…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 som webmaster Rolfen (rolfen@hogrogaland.com)
får beskjed om, vil bli annonsert på nettsiden, i newsletter, og pr mail, så du
skal bli informert om det som skjerJ
Ta kontakt med noen i styret hvis det er noe dere lurer på J
Ønsker alle en god, innholdsrik og avslappende sommer og ferie
TAKE CARE VENNER – RIDE SAFE AND HAVE FUNJ
Anne-MinneJ
Styret for 2008 ser slik ut, det er bare å ta kontakt:
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Anne-Minne Torkildsen
Alf Magne Hult
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Robert ”Rat” Talenti
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Riktig GOD SOMMER
RIDE SAFE J

TAKE CARE AND HAVE FUNJ
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