Hei og God sommer alle sammen
Nå er vi kommet langt uti sesongen, men vi håper nå at sesongen ikke er over for i år enda 
Er litt sein med utgivelsen her men det har vært litt datatrøbbel i heimen + litt dårlig med
tid(prioritering) til sånt innearbeid, men håper dere tilgir meg forsinkelsen.
Siden forrige bulletin har det vært noen flotte turer både på søndags og tirsdagskjøring, med stort
oppmøte i det flotte sommerværet vi hadde i våres. Men uheldigvis ser det nå ut som det var da vi
hadde sommeren, men håper virkelig vi får litt opphold og tørre veier noen uker til fremover.
Vi har vært så heldige at vi har medlemmer som har invitert alle til Tirsdagskaffe med vafler og
hjemmebakt, både på Strandalandet og på Jæren  tusen takk til Turid og Maiken for flott beværtning
 dere bidrar på det sterkeste til et godt miljø i HOG Rogaland. 
Og ikke minst tusen takk til Alf Magne og Åge som har laget de flotte rutene vi har kjørt og fremdeles har
mange kjøreruteruter igjen. John Skjørestad har også stilt opp som roadcaptain og det setter vi stor pris
på  Tusen takk, alle sammen så langt i sesongen, håper dere alle trives og har det kjekt på turene
sammen med oss.
Den årlige KOR dagen som ble arrangert 2 juni hos Pauline og Morten var en suksess  Fina veret og
stort oppmøte  og innsatsen fra Hoggere som stilte opp er helt fantastisk  Tusen takk til alle dere
som var med og hjalp til  .

Mangen av medlemmene har vært på tur i sommer. National Rally på Røros der ca 40++ medlemmer
fant veien. Det har vært representanter i European Rally i Portugal, Harley Days i Hamburg, Harley Days i
Sveits(Brunnen).
Carsten har hatt «gutta boys» med seg til Trier i Tyskland og ellers mange som har kjørt rundt om på
treff i i vårt flotte land for å nevne noe.
Har til nå ikke hørt om noen som har hatt uhell på turene sine, så jeg håper det har gått skadefritt med
dere alle sammen.
Håper noen vil lage en liten presentasjon av turen dere har hatt og gjerne vise noen bilder og fortelle om
positive opplevelser dere har hatt gjennom sesongen. Dette kan bidra til «temakvelder» når vi setter oss
på Hinna Bistro utover høsten en gang (med det været vi har nå er det ikke sikkert det blir så lenge til).
Det er moro hvis noen av dere kunne bidratt med noe sånt på tirsdags kaffen Det er alltid noen
erfaringer som kan videreføres ros /ris om overnattings steder og etc. til andre bikere som vil på tur, det
er jo flott med tips om slike ting . Undertegnede var selv på et lite hotell i Frankrike rett over grensa
fra Sveits, der vi fikk en service og en så flott beværtning som du skal lete lenge etter  på 5 stjerners
hotell midt i en Storby ( tror ikke det finnes )
Videre i høst kan vi friste med grillfest hjemme hos undertegnede, håper det blir opphold den kvelden 
Men kjekt skal vi ha det uansett vær, det er noen få plasser igjen så meld dere på til Tom… Hurry hurry
Det skal være Oktoberfest med ”ompamusikk” på De røde sjøhus, vi har fått reservært 30 plasser så
innbydelse og påmelding kommer snart, så følg med 
Minner om Ladys kjøring med Nina på Torsdager kl 18.00 fra Essoen på Sandnes 
Neste år planlegges det en del spennende saker. Route 44 til Fekkefjord bl annet, og tur til Kragerø, vi
får se hva vi får til  det er i alle fall på planleggingstadiet.
Og så en aldri så liten reminder til dere som ikke har betalt kontingenten deres.....Vennligst betal snarest
!!! ….. Hoggere som ikke har betalt årskontingent blir strøket av medlemslistene. Dette gjelder både den
lokale og den Internationale kontigenten.
Ellers så er det opp til DEG hva du vil være med på av aktivitetene vi setter opp, det er hyggelig at
mange stiller opp  Og forslag til temakvelder utover høsten/vinteren mottas med takk. Er det noen av
dere der ute som kan bidra med noe nytt så mottas det med takk. Alle som en er med på å bidra til å
lage et godt miljø, og DET liker vi 
Er det noe dere lurer på ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss i styret 
Ha en fortsatt God Sommer og Kjør forsiktig ( passa bilane )
Kate
Director

Styret for 2012
Director Kate R Sunde 99039561
Ass Dir Tore Rindalsholdt 91634632
Ass Dir Haug. Øystein Hansen 90784492
Secretary Hildegunn Kirkham 98260034
Tresurer Carsten Schomer 48240470
Mem.Officer Turid Damgaard 99355061
Activity 1 Tom Foose 92486477
Activity 2 Maiken Kvammen 99209936
Activity Haug. Håkon Lilleskog 90127410
Ladies Officer Nina Melby 95776182
Ladies O.Haug Gretha Pedersen 93007615
Road captain Alf Magne Hult 93014660
Road Captain Åge Vestergård 93255861
Road C.Haug. Steinar Raaen 91810454

