Chapter Rogaland
Newsletter September/Oktober 2003
Hei Igjen!

Aktivitetskalender:

For de fleste nærmer det seg kanskje slutten på sesongen.??
Chapteret har vært representert på mange arrangement i sommer hvilket er meget bra.
Nov:
Nå sist i Kristiansand var vi største chapter, en posisjon vi må prøve å opprettholde!!
Vi er såpass mange at ikke alle kan få med seg alt. I den forbindelse vil vi igjen
01: Sjøhusfesten, Musikk:
oppfordre de som har hatt en kjekk tur til å skrive et kort reisebrev, gjerne med bilder,
”Midnight Ramblers”
og sende dette til webmaster Rolfen. På den måten kan flere få ”delta i
begivenhetene”.
15: Jokerparty, Joker MC
Mange savner sikkert Magnar sitt Newsletter. Dette var et flott fellesorgan for alle
22: Jubileumsfest for harley,
Chapterne i Norge. Bladet var tidligere støttet økonomisk av HD Norge. Vi har tatt dette
hog og våre 50-åringer.
opp med HOG Europa, og vi regner med at bladet vil komme ut igjen tidlig neste år.
25: Årsmøte
Takk til Magnar Hetland som igjen har sagt seg villig til å fortsatt jobbe med bladet.
Ryktene går rundt HD Stavanger. Vi kan bekrefte at leieforholdet i Sandnes er sagt
opp. Det pågår forhandlinger mellom HD Stavanger og MC-Shop, men i skrivende
stund er ingenting avklart. Vi håper på et Sterkere HD-Stavanger i nye og mer
profilerte lokaler i Hillevåg. Per Magne vil informere nærmere om dette på det
kommende årsmøtet. Styret i HOG vil vurdere flere alternativer som nytt samlingspunkt
for oss. Hvis noen har ideer, setter vi pris på å høre om disse. Nærmere info også om
dette på årsmøtet.
Websiden har fått en ny ros/ris postkasse. Her kan alle skrive inn sine synspunkt til
styret. Vi setter pris på tilbakemelding enten de er gode eller dårlige!!!!
Vil komme med en liten kritikk selv. Ved flere av våre arrangement kreves det litt
innsats fra medlemmene. Det verste eksempelet var familiedagen til AMR Routers, vår
desidert beste sponsor. Ynkelige 3 stykker stilte opp på Viste for å kjøre en runde med
barna. Synes ikke vi maser så mye på dere, men det er alltid de samme som går igjen
når noe skal gjøres. Håper flere stiller opp i fremtiden, det kan faktisk være ganske
kjekt å engasjere seg litt.
Nok klaging, snar er det SJØHUSFEST!!!! Dette må ikke gås glipp av. Det blir
kjempebra! Husk at dette er vår viktigste innsamlings-stunt for de muskelsyke. Vi får
besøk fra Bergen, Kristiansand, Lyngdal og Oslo. Her bør vi være størst Chapter selv
om alle de andre slår seg sammen!! Vi håper selvsagt også på masse besøk ellers
også, både i og utenfor MC-miljøet. Ta med venner og kjente, alle er velkommen. Med
referanse til avsnittet ovenfor trenger vi hjelp til å stå i døra, jo flere som melder seg,
dess kortere vakter. Ring Tor på 911 98 038.
Planleggingen av neste års National Rally i Westernbyen er godt på vei! Alle hyttene
på campingplassen er reservert av Chapter Rogaland. Kommer nærmer tilbake til
bookingprosedyrer. Vi er i forhandlinger med Ålgård hotell, og selve Kongeparken om
et samarbeid. Vi har store ambisjoner, og håper å gjøre dette treffet til et av de mest
attraktive HOG treffene i landet. Siden dette er et National Rally, har vi en gylden
mulighet for ”imponere” så mange som mulig. Forhåpentligvis blir dette et årlig
arrangement som erstatning for Rypetreffet.
Vil ellers takke for bra oppmøte på tirsdagene, selv om det hadde vært kjekt med enda
flere. ÅRSMØTET står snart for tur og vi håper på formidabelt oppmøte da. (se egen
innkalling vedlagt).
Glem heller ikke JULEGRØTEN, med overrekkelse av gavesjekk til de muskelsyke
LØRDAG 20 DESEMBER, kl 1200.

Desember:
20: JULEGRØT HOG-rommet
kl 1200
-----------------------------------------2004
Februar:
??: Skalldyrfest
Mai
21-23:

1st. Turkish National
Rally

27-30:

Harley Cruise

Juni
3-6 European HOG rally.
Monte Gordo Portugal
18-20 National Rally
Westernbyen
September
1-5: European Bike Week,
Faaker See

Sjekk også
www.hogrogaland.com
Her er det hele tiden
oppdatert informasjon

Takk for en fin sesong, og ikke glem at tirsdagsmøtene fortsetter hele vinteren!!
Mvh Styret v/ Tor

Tlf 911 98 038
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