Nyhetsbrev nr 2 HOG Rogaland

Så var det endelig blitt første april og klokka ble skrudd frem en time for noen dager
siden, herligt å gå mot lysere kvelder og mildere dager, men april er en måned der
veret ikke alltid har bestemt seg for om det skal være vår eller vinter. Noen dager kan
være fantastiske og lysten på å ta ut Harleyen bare bobler i kroppen, mens andre
dager er det iskald vind fra nord med snø i bygene.Tenker de fleste har brukt tida godt
frem til nå og pusset og gjort alt klart for en ny sesong med mange spennende
kjøreturer i inn og utland.
Vi har lagt bak oss noen måneder med god aktivitet på hemsen, med godt oppmøte
på vinlotteriet vi har på tirsdagene. Takk til aktivitetsgruppa for kjempe jobb.
Vil rette en stor takk til Kennet og Kent som har holdt oppe en time lenger på
tirsdagene frem til april.
Tror de guttene har brukt vinteren godt, til i dag har de solgt 24stk nye Harleyer fra
nyttår, det må vel sies å være bra.
Gratulerer til alle som har kjøpt ny Harley og dere er velkommen i HOG viss dere
ikke allerede er medlem, vi skal nå den 7. april ha et infomøte for nye medlemmer på
hemsen i Harleybutikken kl 1700. Velkommen.
Det ble og arrangert et førstehjelpskurs i regi av HOG Rogaland og Røde kors tirsdag
17.april, der var det 12 HOG medlemmer som deltok, veldig bra og nyttig.
Det vil i etterkant av det bli kjøpt inn litt førstehjelpsutstyr som i all hovedsak skal
være på sykkelen til de som er Road Captain når vi har felles turer.
I slutten av april og begynnelsen av mai arrangerer Senior MC førerutviklingskurs på
Reve banen med en kveld teori først, er å anbefale i følge de som har deltatt tidligere.
Det er bare å melde seg på, info henger på hemsen.
Av de viktige tingene som er fremover nå, er det først vår første felleskjøring tirsdag
14.april, rute ligger på vår Web side HOG Rogaland.no.
Det neste er Open House lørdag 25. april, da vil vi hjelpe til med grilling av gris og
steking av vaffler som vanligt.Da er det bare å håpe på godt ver og mange får
prøvekjøre nye sykkler som står klar for demokjøring.
Så er det 1. mai, det så litt dårlig ut noen dager da Jæren Mc ikke ville arrangere det
lenger, men så har Sandnes Mc tatt stafettpinnen videre, så det blir som vanlig frokost
på Bikerstreet og så henger vi oss på når kortesjen kommer forbi på motorveien.
Dette året skal de starte fra Klepp ved ungdomskolen og ikke på Bryne, ellers er det
nokså likt.
Søndag 10. mai har HOG Rogaland tatt på seg ansvaret med å arrangere MC Parade
mot mobbing, som har blitt et landsomfattende arrangement.
Vi starter på parkeringsplassen ved M44 med avreise ca 1200 og ender opp på
domkirkeplassen/torget i Stavanger der det vil bli holdt en apell, ikke bestemt hvem
enda.

Når vi kommer til lørdag 6. juni så er det Route 44 som står for tur, det er veldig god
påmelding, så sjekk med aktivity Jan Berg om det fortsatt er ledige plasser på
hotellet, viss ikke så går det an å bli med på turen ned til Flekkefjord og så kjøre hjem
når det passer.
Den store happeningen for mange Hoggere denne sommeren blir nok turen til
Scandinavian Harleydays på Voss 2-5.juli.
Allerede nå er det over 1000 påmeldte, men plass til mange flere.
Trefforganisasjonen rapportererat det aller meste er på plass, kun finpussing av
konseptetgjenstår.
Treffplassen ligger i vakre omgivelserved Vangsvatnet midt i Voss. Bergen Chapter
overtarr den flotte infrastrukturen som benyttes av Ekstremsportsveko i uken
før.Dette innebærer et gedigent og flott Ralley-area med restaurantområde, lounger,
4-5 barer, konsertområde og gode sanitærforhold.
Det blir lagt høy vekt på matserveringen med plass til 2800 personer under tak og
servering av 1500 måltider i timen,
Bergen Chapter har gjort en fenomenal satsing og ingen bikere bør la denne
muligheten gå fra seg til å være en del av denne store festen.
Directormøte 2015 ble avholdt 14. mars på Clarion Hotel i Drammen, Director; Jon
Garmann Nærland og ass Director; Frank Fagerli Rafaelsen deltok fra HOG
Rogaland. Alle norske Chapter var representert samt fire H-D forhandlere, totalt 24
stk.
Pr 15. januar 2015 var det 8 lisensierte HOG avdelinger i Norge. Samlet
medlemsmasse i de 8 avdelingene er 1628, av de 1628 medlemmene er 100
tillitsvalgte offiserer med diverse verv.
Manager, Bjørn «majoren» Solberg orienterte om status/nyheter i HOG og HarleyDavidson organisasjonen.
Den nye regionen som vi i Norge nå er en del av kalles Harley-Davidson Nordic,
denne innbefatter også Danmark,Island,Finland og Sverige.
Harley-Davidson Officer Training (HOT) blir ikke arrangert i år, men kommer tilbake
i 2016.
Chapter Østfold orienterte om erfaringene fra National HOG Rally i 2014, de hadde
et pent lite overskudd på ca 140000,For å kunne forebygge mislighold av de enkelte chapteres økonomiske midler ble det
diskutert forslag til endring av chapter vedtektene, så som å ha to kontoer, en
brukskonto for daglig bruk og en konto der både Director og dealer må signere for å
ta ut penger/flytte til brukskonto. Noen Chapter har det allerede med god erfaring.
Det ble og belyst det positive arbeidet som NMCU legger til grunn og det ble
anmodet alle chapterne til å støtte opp om denne viktige organisasjonen ved å
oppfordre medlemmene til å tegne NMCU-medlemskap.
Avsluttningsvis vil jeg ønske alle en riktig god og fredfull Påske og håper at tempen
stiger snart så vi kan gjøre det vi aller helst vil, ut å kjøre vår kjære Harley på THE
OPEN ROAD.
Jon Garmann Nærland;
Director

