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DIRECTOR 

Da vil jeg ønske deg velkommen til mitt første medlemsmøte som Director og 

jeg gleder meg veldig til å møte deg, nytt som gammelt medlem. Min 

trygghet er å ha et motivert styre med på laget og jeg ønsker at dere som 

medlemmer kan påvirke oss til å gå i riktig retning. Facebook, hjemmeside og 

medlemsmøter er viktige møteplattformer. Vi ser også til venstre at det er 

mer på gang … 

 

Sett av kvelden sammen med HOG familien din, operasjefen har varslet at 

han kommer med info om det som skjer i 2019.  

Vi sees 6. desember kl 1900 😉 

Director 

Cecilie 

“Er du ny hos oss eller har du spørsmål du 

fortsatt undrer over er vi spesielt for deg på 

medlemskveldene i tidsrommet 18.30 – 19.00 

MEMBERSHIP OFFICER  

Merker har vi på lager og du kan kjøpe disse på medlemskvelden. Navnebuer 

ligger også klart for avhenting. Du betaler direkte til Chapteret – se info 

underst. Et bredt utvalg av merker finner du du på HOG Shop, gå inn på 

https://hogmerch.com  

Merker med Chapter Østfold må klubben kjøpe – så kontakt Randi 90586351 

eller epost: membership@ostfold.hog.no  

For å være medlem hos oss må man til enhver tid ha gyldig medlemskap i 

HOG International. Gå inn på www.hog.com og «renew» for fornyelse. Er du 

der 1. gang – lager du deg en profil.  Trenger du hjelp – kom på klubbkveldens 

møtepunkt så hjelper vi deg.  

Vår lokale kontingent forfaller for 31. januar 2019 med 250 kr. Betal til 

klubbkonto via bank for å unngå vippsgebyr (vi får mindre) Merk denne 

innbetalingen med navn. 

Membership officer 

Randi e-post: membership@ostfold.hog.no  tlf: 905 86 351 

    INSTAGRAM 

Det er blitt opprettet en 

Instagram konto hvor klubben vil 

komme til å legge ut bilder under 

forskjellige arrangementer. Dere 

finner HOG Østfold her: 

https://www.instagram.com/hog

chapterostfold/ 

Med instagram er målet å nå ut 

til folk med felles interesse ved å 

hashtage (#) ord som blir 

søkbare. Så vi oppfordrer dere 

som er på Instagram og dere 

som kanskje har lyst til å prøve 

dere på dette til å bruke disse 

hashtagene til HOG relaterte 

bilder dere deler på Instagram: 

#hogemea 

#hogostfold 

#bigtwinostfold 

#harleydavidson 

#ladiesofharley 

#femalerideday 

 

Kanskje bildet ditt blir å se på 

lerretet før medlemsmøtet 

starter 😉 

 

LA OSS VISE HVOR LEVENDE HOG 

ØSTFOLD ER DER UTE 😊 
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DEALER 

 Jeg ønsker å takke dere alle for en flott sesong. 

Så nå får vi se frem i mot en ny sesong med masse fine turer og treff. 

Mens vi venter på den varme sesongen. Ønsker vi 

å tilby dere vårt nye store kaffekrus til kun 129 kr. 

førstkommende medlemskveld. Så har dere noe å 

varme dere på frem til neste sesong.  

Dealer 
Frank 

LADEIS OF HARLEY 

Ladeis of Harley har julebord 14. desember på Solhaug med felles matlaging 

og swap meet ( bytting av klær og div ) 15. desember har vi juleverksted for 

barna i butikken. Her kan barna pynte et pepperkakehjerte og ta med seg 

hjem. Det serveres julegrøt til alle. Det kommer arrangement på Facebook.  

Ladies of Harley Officer 

Hanne 

STYRET I HOG ØSTFOLD 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

HOG CHAPTER ØSTFOLD 

     https://ostfold.hog.no/ 

 

Kontonummer: 

1503.57.11691 

 

Vipps: 

22490 

 

Organisasjonsnr: 

988 132 098 
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