Chapter Rogaland
Newsletter September 2005
Hei !

Kalender 2005:

Jaggu på tide med nytt Newsletter nå, det er bare å beklage. Det har vært en hektisk
sommer på alle måter.
Regner med de fleste har hatt en fin sesong, fyldige referat fra sommerens aller fleste
arrangement og treff ligger på nettet, så jeg gjengir ikke det her.

April:___________________________

National Rally 2006, Stavanger
Den store nyheten er at vi er tildelt National Rally i 2006, bare to år etter treffet i
Westernbyen. Vi ser på dette som en tillitserklæring og vil gjøre vårt beste. Årets
National i Geiranger var uten sidestykke, med et strålende arrangement og over 600
deltagere. Dette blir som å hoppe etter Wirkola, men me e klar!!!
På grunn av omorganiseringen av Chapter på Sørlandet ble vi bedt om å presentere
en ”søknad” under Scandinavian Bikeweek på Lillehammer. Vi var meget godt
forberedt om jeg skal si det sjøl, og responsen vi har fått har vært formidabel.

Mai:____________________________

September:___________________
7-11: European Bike Week,
Faaker See, Østerike
Oktober:______________________

Å legge et slikt arrangement midt i sentrum er unikt og kanskje en smule dristig, men
at det vekker oppmerksomhet er det ingen tvil om. Våre samarbeidspartnere er Hall
Toll, Victoria og skagen Brygge hoteller samt Mosvangen camping. Clarion og
Rainbow Maritim hoteller er med som back up. Per Vervik, (arrangør av R.E.M og
Bryan Adams konsertene), er involvert med nødvendige søknader til myndighetene.

29:

Vi har ikke fått trykket skikkelige foldere og plakater ennå, men det er allerede booket
over 100 doble hotellrom!! Det er delt ut ca 80 reklame DVD for treffet, og det ble
distribuert 1000 midlertidige handouts på Lillehammer. 20 DVD er delt ut til HOG In
Country managers i Faaker See. I skrivende stund vet jeg ikke om vi fikk den vist på
storskjerm der nede. Foruten at vårt treff skal bli en attraksjon i seg selv, håper vi på å
bli et ”offisielt” stopp på veien til Europeean rally i Irland helga etterpå. Vi håper å
lokke flere nordeuropeere denne veien. Vi er allerede nevnt på det Europeiske treffet
sine nettsider, og vi regner med en artikkel i HOG Tales.

Fest Harley Riders i Lyngdal

Målet er å toppe alt som er arrangert i dette landet tidligere!! Forarbeidet er godt på
vei, men vi vil trenge innsatsvillige folk under gjennomføringen. Ring Tor hvis du vil
være med å bidra, eller har gode ideer!
Når alle søknader er 100% i boks vil vi arrangere et ”kick off party” kun for chapteret
og eventuelt samarbeidspartnere. Mer informasjon vil bli gitt der. Følg med på nettet,
for de siste oppdateringer og info!!!
Så var det den tradisjonsrike sjøhusfesten, mer eller mindre pliktig oppmøte
her. Flere Chapter har meldt storinnrykk for å støtte dette viktige arrangementet

SJØHUSFESTEN
November;____________________
5:

Desember:_____________________

Kalender 2006
Juni:
16 - 18:
Norwegian National HOG Rally.
I Stavanger
22 - 25:
HOG European Rally,
Killarney, Irland

CHAPTER ROGALAND - SJØHUSFESTEN 29 OKTOBER KL 20.00
Juli

Rub à Dubs
spiller livlig partymusikk, Det kommer til å svinge skikkelig i de gamle bjelkene.
Covercharge kr. 150,NB ikke hovedsalen men på ”to trapper opp”, inng mot sjøen. Røykebalkong!!

10-13:
Scandinavian Bike Week
Lillehammer

Styre for 2005 ser slik ut:
Director:
Ass. Director
Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Activity Officer:

Tor Tvedten
Finn Otto Engebrethsen
Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Kjell A. Friestad
John Skjørestad
Anne Minne Torkildsen
Magne Undheim

August

911 98 038
92 82 1340
957 30 134
984 53 644
907 63 877
908 36 360
911 80 578
934 48 251

Sjekk også
www.hogrogaland.com

