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Hei alle venner! J
Ja, da har det blitt oktober, og etter en heller begredelig vår/sommer rent
værmessig har vi hatt mange flotte tirsdagsturer fra midten av august
(skolestart…..) til nå. Rekorden hadde vi første tirsdagen i september da vi
var 39 HD’er som parkerte ved Utstein kloster, det var bare SÅ moro,
vanvittig herlig å være på tur med så masse flotte sykler og folk på en helt
vanlig tirsdagJ Vi fikk også tatt et improvisorisk chapterbilde denne
tirsdagskveldenJ bildet ligger på nettet…..
Undertegnede har parkert mitt ”svarte vidunder” for sesongen – litt vel tidlig i
følge en del av Chapterets medlemmerJ – men med 14000 kjørte km fra
påske så er jeg kjempefornøyd med sesongen – og gleder meg allerede til
neste år. Kalenderen begynner jo faktisk å fylles opp fra mai og utover…..J
Men, mens jeg – og etter hvert dere andre – ser frem til neste års sesong, så
har vi jo en del på programmet, så det er ingen vits i å sitte hjemme om
høstkveldene, fremover skjer følgende:
Lørdag 20. oktober tar vi turen ”nordover” og tar en fest i Skjoldastraumen –
absolutt å anbefale – maken til HD-festlokale har du nok ikke opplevdJ Send
en mail til Anne og meld deg på.
Så, i midten av november tar vi en film- og pubkveld på HOG-lokalet før vi
har årsmøte og julebord lørdag 1. desember – sett av datoeneJ - og
beklager at det ble oppgitt feil dato i forrige Newsletter…..
Er vi heldige fortsetter tirsdagskjøringene noen ganger til, når høsten slår til
for alvor flytter vi inn på HOG-lokalet for en prat og en kaffekopp. Møt opp,
alltid trivlig å treffesJ
Søndagsturene har også gått sin gang gjennom sesongen, når været har
vært med oss. Kan det bli enda noen fine søndager før sesongslutt???
Siden sist har LOH vært på hyttetur på hytta til Erling og Grethe – gjett om vi
6 jentene som var på tur hadde ei helg i luxus da….J
12 fra vårt Chapter, to fra chapter Oslo og to fra Chapter Bergen har vært på
Smalahoveslepp på Voss – en ”gammel” tradisjon som er vekket til live
igjenJ
Det nærmer seg etter hvert årsmøte, og med det valg av styre. Vi trenger
DEG hvis du har lyst til å gjøre en innsats for Chapteret…..J
Ta kontakt med Valgkomitèen hvis du har tid, lyst og anledning til å gjøre en
innsats – eller hvis du har forslag til noen gode ”styre-emner”. All
henvendelse til valgkomitèen behandles konfidensielt. Styreverv som er på
valg i år:
*Director – velges for 1 år
*Ass. Director II (Haugalandet) - velges for 1 år
*Sekretær - velges for 2 år
*Kasserer - velges for 2 år
*Activity Officer II (Haugalandet) - velges for 2 år
*LOH Officer II - velges for 2 år
*Road Captain II – velges for 2 år

Kalender 2007
Oktober:
20: Chapterfest i
Skjoldastraumen
November:
16: Film-/pubkveld, HOG-lokalet
Desember:
1: Årsmøte/julebord, HOG-lokalet
15: Julegrøt, HD-Stavanger

2008:
Januar:
5: Etterjulebord, Harley Riders,
Lyngdal
Februar:
Skalldyrfest
Mai:
9-12: Super Rally, Fredricia,
Danmark
29-02.06: Harley Cruise???
Juni:
12-15: National Rally, Arendal
22-23: Slusefest,
Skjoldastraumen
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Valgkomitè 2007:
Finn Otto, finn.otto.engebrethsen@aftenbladet-trykk.no, tlf 928 21 340

Sjekk også
www.hogrogaland.com

Tor, tor@tvedten.com , tlf 911 98 038
Ikke nøl med å ta kontakt med ”gutta”J

Her finner du alltid
oppdatert info
Det dukker fremdeles opp nye ansikter på tirsdagene kjempemoro!!! – og
velkommen til alle nye, håper dere finner dere vel til rette i ”familien vår” J
Info om alt vi holder på med – samt referat og bilder fra alt vi har holdt på
med…. – finner dere på nettsiden vår.
Ta kontakt med noen i styret hvis det er noe dere lurer på J
Ønsker alle en fortsatt flott oktober, kjør forsiktig med kalde veier og kalde
dekkJ
TAKE CARE OG RIDE SAFE VENNERJ
Anne-MinneJ
Styret for 2007 ser slik ut, det er bare å ta kontakt:
Director:
Ass. Director I

Anne-Minne Torkildsen
Alf Magne Hult

911 80 578
930 14 660

Ass Director II

Svein Egil Spångberg

900 97 560

Treasurer:
Secretary:
Road Captain I:
Road Captain II:
Ladies of Harley:
Ladies of Harley:
Activity Officer I:

Ingve Tjessem
Anne Meyer Hellvik
Erling Søbstad
Per Magne Kleven
Tone Flikkerud
Tone Arntsen
Brit Elin Gramstad

952 02 658
984 53 644
908 23 576
920 34 364
404 12 446
452 59 935
906 03 435

Activity Officer II

Håkon Lilleskog

901 27410

Photographer

Robert ”Rat” Talenti

918 10 942

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
LØRDAG 1. DESEMBER KL 18.00 PÅ HOG ROMMET, 2. ETG HD STAVANGER
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet leveres skriftlig til styret senest tre uker før møtet.
Sakspapirer vil være tilgjengelig hos HD-Stavanger og på nettet èn uke før møtet
VELKOMMEN

TAKE CARE AND HAVE FUNJ
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