Nyhets bulletin Hog Rogaland februar 2012

Godt nyttår alle Hog venner ☺ Håper alle hadde en flott nyttårsfeiring, og håper
et av nyttårsforsettene fremdeles er Kjør forsiktig og ha det trivelig sammen
Håper også alle har kommet seg vel igjennom første del av vinteren uten de store
depresjoner over snøen som ikke kom i år (det er en liten del igjen så den kan vel
ennå komme, så kom den plutselig likevel) MEN… Dagene går og det blir lysere
kvelder ∙, og det er snart tid for en liten vårpuss på sykkelen og sjekke om alt er
som det skal være. Husk tilbudet på Mariero… henter sykkelen hjemme i garasjen
din og leverer tilbake etter endt service… bare å anbefale ☺.

Vi ser at der er jo noen som er heldige og får forlenget kjøresesongen i varmere
strøk ☺ Kjekt å se at medlemmene trives og har det gøy sammen World Wide.
Jeg vi i denne anledning få Gratulere vår alles kjære Per Magne Kleven som fikk
sin skjønne Ester, lille nyttårsaften☺ Det var flott gjort av Carsten , Alf K og Tron
som stilte opp utenfor med sine flotte Harleyer til ære for brudeparet, og alle
dere andre som stilte opp og hadde med champagne og mosell til brudeparet ☺
Gavekortet er overlevert brudeparet ☺Lykke til videre.

Ellers så har vi her i kalde nord hatt et par andre trivelige happeninger. Vi har vert
på besøk hos avd. Haugalandet på Papas i festlig lag ☺ Der fikk vi pizza og
underholdning fra lokale helter, kjempegod stemning som alltid. Her blir vi
søringer alltid godt mottatt og håper at flere tar turen på besøk i året som
kommer.
Regner med at vi får lagt opp litt kjøring den retningen denne kommende
kjøresesongen i 2012
Nytt av året er at vi kjører fra den nye butikken på Mariero OBS.OBS Vi endrer på
avgangstiden på Tirsdagskjøringen Ny tid blir avgang kl 18:00 Ny turkalender er
på vei…
Vi har også hatt en pub kveld på Hinna Bistro der bandet Bilstad & Co dro til så
det svingte skikkelig, det ble svingom på dansegulvet for de aller fleste.
Tirsdagene har vi hatt klubbkveld på Hinna Bistroen for en kaffidrøs og et lite
vinlotteri. Det har vært bra oppmøte så vi er godt fornøyd med det så langt.
Dette håper vi fortsetter slik at vi holder humøret oppe og ikke minst har god
kontakt gjennom vinteren.
NR‐2012 er det årlige treffet de fleste reiser til… klarer vi rekorden fra i fjor ?? I år
er det i Røros ,det blir nok en kjempeflott tur nordover i vårt flotte land. Dere som
ikke har meldt dere på , meld dere på, link på Hog siden.
Den årlige Rekefesten blir i år 10. mars ☺ Dette året blir det i Senior Mc sine
lokaler på Forus(der vi hadde årsmøtet og årsfest) Sett av datoen allerede nå,
påmelding kommer plutselig.
Vi skal også arrangere en pubkveld på Hinna Bistro. Lørdag 21. April, mer info
kommer
KOR dagen er også blitt en årlig begivenhet, der vi inviterer til aktivitetsdag på
Jåttå hos Morten og Pauline. Datoen blir lørdag 2. juni 2012, sett av datoen
allerede nå . Det blir det mange aktiviteter så vi trenger frivillige medlemmer til å

få arrangert, nevner kjøring en rundtur med Harley der de små får sitte på ,
kjøring med ATV, stabling av bruskasser, grilling, underholdning etc.etc så det er
litt å organisere. Hvis noen vil være med på planleggingen og arrangere så er det
bare å gi lyd, vi trenger frivillige og sponsorer ☺. Håper det blir flott vær denne
gangen, men det har ikke vært noen hindring til nå ☺
Send en melding til Hildegunn, secretary@hogrogaland.com om du ønsker å stille
opp og hva du kan stille med.
Fremover blir det annonsert på HOG siden under hva skjer, (facebooksiden blir
også brukt, men det er HOG siden som er den primære siden) aktiviteter som
kommer .
Husk at det er opp til DEG om du vil være med på aktivitetene som blir satt opp,
og vi håper du vil være med oss så ofte du kan. ☺ Det er veldig hyggelig at vi blir
mange, jo flere jo bedre, husk at det er du som medlem som gjør at trivselen i
miljøet holder seg på topp ☺
Vi ser frem til en fantastisk kjøresesong sammen med dere☺
Er det noe du lurer på ? Ikke vær redd for å ta kontakt med en i styret
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