Chapter Rogaland
Newsletter Juni 2004
Hei Igjen!

Aktivitetskalender 2004:

Sesongen er kommet godt i gang selv om det skikkelige sommerværet har latt vente
på seg helt til nå.

Januar:

Det har allikevel blitt noen fine tirsdagsturer. For de som ikke har fått det med seg
minner vi om at vi møtes hver tirsdag hos HD Stavanger i Hillevågsveien 42, ca kl
18.00. Kjøringen starter ca 18.30, og for de som kommer sent vil butikken (som har
åpent til 19.00) være informert om hvor turen går.

10:

Etterjulebord Lyngdal,
HarleyRiders

Februar:

21: Skalldyrfest Chapter
Rogaland. Kr. 150
Ut i fra meningsmålingene til Rolfen på nettet har vi registrert at flere ønsker å møte i
Senior MC
våre lokaler i Sandnes dersom været er dårlig. Dersom værmeldingen er skikkelig
dårlig, klart vi kan møtes der. Minner for øvrig om at det er viktig for oss å opprettholde
Mai:
et godt samarbeid med dealer. Når vi møtes utfor på tirsdagene lager vi en fin ramme
rundt hele ”Biker Street”. HD Stavanger har også sett viktigheten av dette og er med og 27-30: Harley Cruise til
Newcastle/York
støtter oss både økonomisk og servicemessig ved forstående National Rally.
Takk til alle som stilte opp under opplegget på Hommersåk!! Det var bra oppmøte med
hele 15 sykler. Værgudene var med oss, selv om det ble noen få dråper på hjemturen.
Vi har fått bare gode tilbakemeldinger samt en slant, som skal komme godt med til
National Rally.
Harley Cruise er nettopp ”overstått” og det meldes som vanlig om en kjempetur! Ekstra
gledelig er det at Chapter Rogaland for tredje år på rad stakk av med pokalen for
største Chapter. Dette bekrefter det vi hører fra andre hold, at vi er et av de største og
mest aktive Chapter i Norge. Det skal vi være stolte av, stå på!! Fyldig referat med
bilder på websiden.
Vi satser også på å få med oss pokalen fra 2nd Harleytreff i Kristiansand i år igjen.

27-30: SuperRally, Ljungbyhed,
Sverige
Juni:
3-6: HOG European Rally,
Monto Gordo, Portugal
11-13: Swedish Bikemeet.
High Chaparral
18-20: HOG National Rally
Westernbyen, Ålgård

Dette er antagelig første gangen på hvertfall 8 år hvor vi ikke har deltagere til European Juli:
HOG Rally. Men.., aktivitetene er mange og det er langt å reise når man ikke har ferie.
2-4: 2nd Harleytreff, Kr.Sand
Årets Rally i Monto Gordo, Portugal går av stabelen i skrivende stund. Hvis noen har
27: HOG-Rally, Hamburg
vært der håper vi på et lite referat på websiden.
Nå er det bare knappe 3 uker til National Rally i Westernbyen! Det aller meste er
på plass, men for å gjennomføre dette på en skikkelig og profesjonell måte,
trenger vi frivillige som kan være med å hjelpe med registrering, vakthold, etc.
Liker ikke å mase på folk, så jeg håper så mange som mulig melder seg. Ta
kontakt med noen i styret.
PS.Det er ikke snakk om nattevakter, her har vi leid inn Salvation Army Riders.
Ellers er vi der selvfølgelig for å ha det gøy!! Påmeldingene går bra, det er over 100
forhåndspåmeldte til nå. (Til sammenligning hadde Lillehammer 60 i fjor) Minner om
musikken som er i toppklasse. Alle kjenner jo Reidar, og Pat Savage ble nettopp kåret
til en av de beste på SuperRally i Sverige
NB Det blir mulighet til å høre Pat Savage solo opptreden Onsdag 16 juni på
Ovenpaa og Torsdag 17 juni på Martinique.
Still opp å ta det som et Vorspiel på helgen
Styre for 2004 ser slik ut:
Director:
Ass. Director:
Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Activity Officer:

Tor Tvedten
Per Magne Kleven
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Finn Otto Engebrethsen
Magne Undheim
Tone Asaguten
Kent Sjøberg

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.

31:

Islandstur
Arr: Chapter Telemark.
Avsluttes ved
Scandinavian Bike Week

August:
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

Sjekk også
www.hogrogaland.com

