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Hei venner! J
Endelig er sesongen godt i gang, og de fleste har vel fått seg noen mil på to
hjulJ Tirsdagskjøringen er egentlig i full gang, men værgudene har ikke helt
vært på vår side på tirsdagene enda….men vi gir ikke opp, plutselig skinner
sola en tirsdag ogsåJ Uansett: møt opp for en kaffekopp, litt info og en ”drøs”
selv om det ikke er kjørevær.
Undertegnede er knallfornøyd med sin ”nye svarte venn”, som bildet nederst
viser måtte den oppleve litt snø i påska – men heldigvis leeenge til vinteren
igjenJ
Selv om bilistene nå begynner å bli vant til å se oss på veien igjen, er vi
fremdeles den ”svake part”. Et av medlemmene våre hadde et ublidt møte
med en trailer (på fredag 13….), men heldigvis gikk det godt med henne, og
hun er på veien igjen med ny sportster (den hun hadde ble kondemnert etter
møtet med 4-hjulingen).
SÅ: TAKE CARE og RIDE SAFEJ
Chapter Rogaland har fått en underavdeling, avdeling Haugalandet, hjertelig
velkommen til alle nye medlemmer i nordfylket og til Svein Egil Spångberg og
Håkon Lilleskog som nye styremedlemmer (hhv Ass Director II og Activity
Officer II).
Vi har rukket å ha en del arrangementer siste tiden: Vi har vært på kino, 25
stk var på premieren på Wild Hogs, absolutt en fornøyelig film og trivlig
pubkveld i for- og etterkant.
LOH har arrangert lærerik og hyggelig mekkekveld med Affi og vi har hatt Vin
& Tapas-aften med knallgod mat og vin og kjempestemning på HOG-lokalet,
noe vi absolutt kan gjentaJ
Vårsleppet 1.mai ble gjennomført i knallvær, og over 70 (!) HD’er møtte opp
utenfor HOG-lokalet før kjøringa – kjempebra!!!! (men hvor er dere på
tirsdagene og søndagene????J) I forkant av kjøringa var det frokost på
HOG-rommet,dette samlet ca 20 medlemmer. Takk til frokostkomitèenJ
Program for Pinseturen til Chapter Nordvest sammen med Chapter Bergen
ligger på nettet, ta kontakt med Per Magne hvis du er klar for denne turen.
Ellers er det jo også Super-Rally i Holland i pinsa, blir sikkert en del folk og
sykler derJ
Nykomlingen ”legendariske Route 44” kjøres 2.juni. Dette blir en kjempetur.
Vi har dessverre ikke flere tilgjengelige hotellrom, men bli med på turen vel –
og fix overnatting selvJ Husk å melde deg på SNAREST for å få patch!!!
National Rally i Halden er som tidligere nevnt Chapterets førsteprioritet i år,
og planlegging med forslag til reiserute og overnatting finnes på nettsiden, gå
inn på ”hva skjer” og ”Chapter Rogaland info”, info’n oppdateres jevnlig.
Vel hjemme fra Halden blir det BBQ-party fredag 22 juni hos Helen og Rat,
meld din interesse til Anne.

Kalender 2007
Mai:
18-20:
Scandinavian Bike Meet –
Roskilde
24 – 28:
Superrally, Busloo i Nederland
25-28:
Tur til Chapter Nordvest, kontakt
Per Magne hvis du vil være med.
Juni:
2-3:
Route 44 med overnatting i
Flekkefjord. Plass til flere sykler..
8-10:
H-DOCN treff i Valle
14–17:
Norwegian HOG Rally i Halden.
Enda sjanse til å hive seg medJ
22:
BBQ fest hos Helen og Rat,
påmelding til Anne
21 – 24:
European HOG Rally, Fuengirola
i Spania.
29.Juni -1. juli
LOH-treff (SPA-weekend) på
Geilo
August:
3-5:
Knudhuletræf i Danmark, arr:
Chapter Jylland
9 – 12:
Scandinavian Bikeweek, Hafjell.
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Nye Medlemmer.
Velkomstbrosjyren til nye medlemmer er snart ferdig i trykken, noen kopier
ligger i butikken ……
Underavdelingen på Haugalandet er allerede nevnt, men også her i sørfylket
dukker nye medlemmer opp, både på tirsdagene, søndagene og på våre
sosiale happenings, kjempetrivlig J
Velkommen til alle nye, finn info nettsiden vår og ta kontakt hvis med noen i
styret hvis det er noe dere lurer på J
Ønsker alle en fortsatt fin mai og riktig god pinse!!
Sees på veien,
RIDE SAFE
Anne-MinneJ

Styret for 2007 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 Harley:
Ladies of Harley:
Activity Officer I:

Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Erling Søbstad
Per Magne Kleven
Tone Flikkerud
Tone Arntsen
Brit Elin Gramstad

952 02 658
984 53 644
908 23 576
920 34 364
404 12 446
452 59 935
906 03 435

Activity Officer II

Håkon Lilleskog

901 27410

Photographer

Robert ”Rat” Talenti

918 10 942

TAKE CARE AND HAVE FUN

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

Webmaster:
Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

