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Hei venner!
Det våres, det våres…..og en del har allerede startet sesongen og funnet
frem vidunderet på to hjul – og dem finnes det en god del avJ
Min ”nye venn”, en svart 100-års jubileums utgave av deuce’n har jeg tenkt å
bli bedre kjent med i påska – og det er jamen meg ikke lenge tilJ
Vi vet jo alle at etter noen måneders pause fra to-hjulingene er det viktig å
starte forsiktig, men jeg gjentar det likevel, en god ting kan ikke sies for ofte –
og vi har ingen å miste, ride safe vennerJ
17. Mars arrangerte Chapteret vår årlige skalldyrfest, og igjen smakte både
flytende og fast føde fortreffelig for de snaue 30 stk som deltok.
Tone A og Brit har vært på Primary Officers Training (POT) i HOG-regi, og
har kommet hjem fulle av entusiasme og idèer til hvordan vi skal drive
Chapteret best mulig, se reportasje på nettsiden.
Chapteret arrangerte førstehjelpskurs med Janne fra luftambulansen 13.
mars, en utrolig nyttig og viktig kveld, synd det ikke dukket opp flere enn 15
stk – håper du hadde gyldig grunn for ikke å være tilstedeJ…..
Senior MC arrangerer i år – som hvert år - førerutviklingskurs, og vi
oppfordrer flest mulig til å gripe denne muligheten – for Your own security.
Info og datoer på www.seniormc.no
Organisert tirsdagskjøring starter 10. april. Road Captains har i år laget
oversikt over hvor de forskjellige turene går, og vi håper det vil føre til at flere
- og spesielt nye medlemmer - vil dukke opp og være med på kjøringen.
Oversikt over hvor turene går finner du på nettsiden vår.
Harley Cruise er dessverre avlyst i år, men Chapter Bergen arrangerer tur til
Ålesund og Chapter NordVest 25-28 mai – litt flere mil å kjøre men helt
sikkert en kjempetur. Detaljer og program kommer på nettet etter hvert Ellers
er det jo også Super-Rally i Holland i pinsa, blir sikkert en del folk og sykler
derJ
Nytt av året er ”legendariske Route 44” som skal kjøres 2.juni. Det blir en
kjempetur – og kanskje får deltakerne patch…J Meld deg på snarest mulig til
undertegnede eller oppslagstavla på HOG-rommet, begrenset antall
hotellrom tilgjengelig.
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.
Og: skal du til Halden, meld deg på www.hogostfold.no. Jo flere som
forhåndspåmelder seg jo lettere blir logistikken og planleggingen for
arrangørene av treffet – det merket vi i fjor….
Innbetaling av medlemsavgift foregår i disse tider, minner bare om at hvis du
ikke betaler så strykes du av medlemslista etter 1.mai. Og hva er vel 200 krJ

Kalender 2007
April:
13: Film- og pubkveld på HOGlokalet, mer info følger
16: ”Mekkekurs” for LOH på HDStavanger, Affi’n gir oss tips og
råd
Mai:
1: ”Vårslepp”, oppmøte som
vanlig ved klubblokalet (HDStavanger).
4: Ladies Night på HOG-rommet.
Tapas og vin, møt opp, jenterJ
16: Torgtreffet
24 – 28:
Superrally, Busloo i Nederland
25-28:
Tur til Chapter Nordvest, info
kommer
Juni:
2-3:
Route 44, overnatting i
Flekkefjord
8-10:
H-DOCN treff i Valle
14–17:
Norwegian HOG Rally i Halden.
Start planlegging og meld dere
på!!
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 godt i gang……
Vi fikk en del nye medlemmer i 2006 og så langt i 2007, kjempetrivlig J
Veldig hyggelig å se nye ansikter, og vi håper velkomstbrosjyren vil gi nyttige
opplysninger om Chapteret, hva som skjer etc. Husk at den letteste måten å
bli kjent med oss 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
Her finner du alltid
oppdatert info

Webmaster:
Rolf Rune Klausen
rolfen@hogrogaland.com

Sees snart på veien
Anne-MinneJ

Styret for 2007 ser slik ut, det er bare å ta kontakt:
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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

KJØR FORSIKTIG –
DET ER VÅR OG VI ER
”RUSTNE” ETTER VINTEREN

