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DIRECTOR  

Godt Nytt 2019 

Sesongstart er 80 dager unna. Med lyset som vender gradvis tilbake 

kommer også en gryende forventing om å komme seg ut på to hjul 

igjen. 

Dette året blir like aktivt som våre forrige og medlemsmøtet vårt 31.1 

vil være dedikert til kalenderen. Da skal også gjennomsnittskjørerne 

hedres. 

Denne våren vil vi ha sterkt fokus på Kjøring og Sikkerhet. Chapter 

Østfold er så heldige at Nils Floan (kjøreskolelærer) har laget en god 

plan sammen med vår Safety og Head Road Captain. Dette blir 

verdifullt å få med seg på medlemskveldene.   

Da gleder jeg meg til å se deg og de du tar med deg. 

Cecilie Grønli 

HUSK MEDLEMSKVELDEN TORSDAG 

31.01.2019 

 Pølser og prek 1800-1900 

Medlemsmøte 1900-2030 

ACTIVITIES OFFICER 

På medlemskvelden vil vi ha en gjennomgang av kalenderen for 

sesongen 2019. Det kommer informasjon om de treffene som blir 

arrangert og som Chapterets Road Captain gruppe skal lage fellestur 

til. Vi går også gjennom aktivitetene vi skal ha her hjemme som Poker 

Run, Open House og LOH «Jentetur med gutta på slep» som er noen 

av aktivitetene. Kom og få med deg gjennomgangen av kalenderen og 

få med deg en hjem også 😊 

 

Håkon/ Lars-Kristian 

  

Membership Officer 
 

Nytt år, ny sesong og mange 

nye Harley gleder, for du har 

vel husket å betale 

kontingenten. 

Hvis ikke, er det enda ikke for 

sent. Kr 250,- til konto 

1503.57.11691, og du er med. 

Vi minner om at alle 

medlemmer i Chapter Østfold 

til enhver tid må ha gyldig 

medlemskap i HOG 

International. 

 

 

 

.  

 

 



TRAFIKKLÆREREN HAR ORDET 

Som fører av motorkjøretøy på våre veier hviler det 

et ansvar på hver enkelt av oss om å holde seg 

oppdatert og følge gjeldende regelverk i 

Vegtrafikklovgivningen. 

Styret i HOG Chapter Østfold har derfor bestemt at 

det på klubbkveldene fram mot sommeren skal 

settes av tid til å gjennomgå og diskutere de 

viktigste paragrafene i lovverket, særlig de reglene 

som angår oss mest. 

For de som nylig har ervervet førerkort, eller 

utvidet til nye klasser i den senere tid er nok 

kunnskapene ferske eller oppdaterte. For de som 

har ervervet førerkort for mange år siden kan det, 

for noen, være behov for en oppdatering angående 

Vegtrafikklovgivningen og trafikkreglene og 

tolkningen av disse. 

I mange tilfeller er trafikkreglene helt klare for hvor 

grensene går, og gir lite eller ingen rom for egne 

vurderinger, i andre tilfeller er det motsatt, hvor 

reglene ikke er konkrete og det er rom for 

tolkninger og diskusjoner. Et eksempel på dette er 

bruk av blinklys i rundkjøringer. I slike tilfeller vil 

tvister som havner i rettsvesenet være avgjørende 

for hvordan man skal tolke og oppfatte kjøremåte 

og atferd. Det er mange slike saker. 

Vegtrafikklovgivningen inneholder lover, forskrifter 

og regler som angår trafikk og trafikant. Dette er et 

omfattende regelverk som inneholder bl.a: 

Trafikkreglene som i sine 20 paragrafer sier 

hvordan vi skal kjøre og opptre på vegnettet. 

Trafikkreglenes paragrafer utgjør bare ca. 8 sider av 

hele Vegtrafikklovgivningen. 

Generellt om hvordan vi skal ferdes og hvilken 

atferd vi skal ha finne vi i: 

 

 

 

 

 

 

Vegtrafikklovgivningen §3 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være 

aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå 

fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke 

unødig blir hindret eller forstyrret. 

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som 

bor eller oppholder seg ved vegen. 

Hensynsfull, herunder hjelpsom, høflig, 

samarbeidsvillig og forstå andre 

vegfarendes problemer og 

behov. 

Aktpågivende, herunder 

våken, skjerpet, følge med, 

ikke være syk, trett på en 

måte som påvirker våre 

avgjørelser og handlinger, 

ikke ruset og holde fullt fokus på kjøringen og de 

situasjoner og farer som kan oppstå, samt å være 

forutseende. 

Varsom vil si å være forsiktig. 

Vårt mål. 

Vårt mål er å spre informasjon om regelverk og 

praksis av dette for å kunne gjøre en utsatt 

trafikantgruppe som vår så trygge og lite 

risikoutsatte som mulig. Vi håper derved å bidra til 

at vi som trafikanter  blir sett på som hjelpsomme, 

høflige, korrekte og samarbeidsvillige som kjører 

innenfor lover og regler og ikke tar oss til rette. 

Som trafikklærer gjennom 27 år er jeg overbevist at 

slik atferd også skaper større respekt for vår 

trafikantgruppe blant andre vegfarende. 

Sees på medlemsmøtene framover. 

Nils Floan 



 

MEMBERSHIP OFFICER 

Nytt år, ny sesong og mange nye Harley gleder.  
Trenger du nye merker til vesten din? 
  
Møt opp på neste klubbkveld og se alle de fine merkene vi har på lager. Du kan også spørre hos Dealer når du 
er innom der,  
de vet hva vi har på lager.  
Alle merker betales direkte til klubben, vipps 22490 eller konto 1503.57.11691. 
Har vi ikke det du ønsker deg, kan du selv kjøpe HOG merker direkte hos https://hogmerch.com 
Du betaler med kort som ved vanlig netthandel, og får det sendt hjem i posten. 
 
 CHAPTER ØSTFOLD merker og NAVNEBUER kan klubben bestille, ta kontakt med Randi. 
 

 
Alle medlemmer kan henvende seg til HOG ved å sende e-post til 
customerservices@hog-europe.com 
 
Alltid moro å ha kontakt med dere, jeg hjelper så godt jeg kan 
om du lurer på noe. 
 
Randi Hellgren Hansen 
Membership Officer 
Chapter Østfold 
tlf. 905 86 351 
membership@ostfold.hog.no 
 
randi.hellgren@gmail.com 

 

 

HEAD ROAD CAPTAIN 

Kjøresesongen nærmer seg og RC-gruppa har hatt møte og planlegger fellesturene for 2019. Nye og positive 

RCere i gruppa med sprudlende ideer lader opp til sesongen. Kalenderen er snart klar med treff og turer for 

enhver smak og vi gleder oss til å bidra til dette og håper medlemmene hiver seg på og gjør dette til en god 

sesong for alle. 

Denne sesongen ønsker styret å legge ekstra vekt på sikkerheten under 

kjøring. RCene får opplæring og veiledning samt førstehjelpskurs. Nils 

Floan (kjørelærer) vil gi oss medlemmene jevnlige innput på kjøreregler 

og kjøreatferd på medlemsmøter og HOG-post. Terje Hansen (safety) 

kjører sikkerhetskurs for RC-gjengen og for alle medlemmer som ønsker 

det. HRC vil gå gjennom fellestur/kolonnekjøring på medlemsmøte og 

med dette håper jeg vi har et godt grunnlag for god flyt i trafikken på 

fellesturene og rom for kjøreglede på landeveien. 

Head Road Captain 

Synnøve Kjølle 

RIDE SAFE AND HAVE FUN! 

https://hogmerch.com/
mailto:customerservices@hog-europe.com
mailto:membership@ostfold.hog.no
mailto:randi.hellgren@gmail.com


 

 

DEALER  

Vi ser våren i sikte og ønsker derved å gi 25% rabatt på servicedeler på 

medlemskvelden (gjelder lagerførte varer).  

 

 

OPERA 

Opera Østfold ønsker at HOG Chapter Østfold deltar i oppsettingen av IL TROVATORE på Fredriksten festning 

i Halden den 12.06, 14.06. og 15.06.2019. Dette takket klubben ja til på medlemsmøte 31.05.2018. Det er 

ønskelig med et deltakerantall på ca. 25 stk. 

Vi har en liste over interesserte fra denne klubbkvelden. Nå er det på tide å jobbe videre med dette. Det er 

forpliktende å være med på dette og nå setter vi sammen gruppa som skal være med videre.  

Ta kontakt med Synnøve Kjølle, tlf. 995 08 208. 

Det vil bli opprettet en egen gruppe på Facebook for de 

som deltar der vi vil legge ut informasjon som kommer. 

Kontaktinformasjon: 

HOG CHAPTER ØSTFOLD 

     https://ostfold.hog.no/ 

 

Kontonummer: 

1503.57.11691 

 

Vipps: 

22490 

 

Organisasjonsnr: 

988 132 098 

 

 

 

 

Instagram 

hogchapterostfold 

 

https://ostfold.hog.no/

