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DIRECTOR 

Takk for en hyggelig februar- medlemskveld. Nå kan vi tydelig merke 

at sesongen nærmer seg.  

Kulturdråpen kom denne kvelden for å motta vår støtte på                   

kr 10 000,-. Vi har i flere år ønsket å være synlige og delaktige rundt 

de vi støtter, derfor utfordret jeg Monica Leander om å kontakte oss 

om de har arrangement vi kan delta på med syklene våre.                           

Da kan vi bli mer kjent med hva Kulturdråpens innhold betyr for de 

det er ment for. Mange av oss har nære eller bekjente som har slitt 

med rus og vært inne til soning. De kan ikke delta i det sosiale og 

kulturelle liv som oss. Derfor har Kulturdråpen en viktig misjon ved å 

gi dette til de der de er. Vi har vist før at vi er gode på å stille på kort 

varsel og dette kan bety mye for mange – også for oss selv.  

Jeg er stolt av Chapter Østfold som har hjerte for de med en stemme 

som ikke bærer så høyt 

 Takk for en hyggelig februar- 

medlemskveld. Nå kan vi tydelig merke 

at sesongen nærmer seg.  

INFO OM NESTE MØTE 28. MARS  

Jan Erik Borgersen forteller om sin ulykke i fjor. Hva som skjedde og 

hvor fort det kan skje. Utstyr som ble brukt og konsekvensen av dette. 

Den utfordrende prosessen med å bearbeide hendelsen samt gjenfinne 

kjøregleden. Tom Brien støtter opp her som ambulansearbeider 

(tidligere Director og medlem) og gir oss viktige tips til oss som ferdes 

på to hjul. Hva bør man egentlig tenke på når man ankommer en mc 

ulykke? 

Med hilsen 

Cecilie Grønli 

Director 

 

 

BOWLINGKVELD 

                  

Husk at 09. mars 19 er det 

bowling aften igjen 😊 

Sarpsborg Bowlingsenter 

Torsbekkveien 24, 

1722 Sarpsborg 

 

Bowlingen betaler klubben. 

Vi spiser som vanlig på China 

Plaza og betaler selv. 

Påmelding til aktivitet og 

bespisning. Husk begge deler. 

SMS til Jon Aksel på tlf. 

900 72 751 

 

 

 

 

 

 



 

TRAFIKKLÆREREN HAR ORDET 

Dagens tema fra trafikklæreren handler om kjøretøyets plassering i kjørebanen.  

Dette reguleres gjennom trafikkreglenes §5 og 6. 

Paragrafene inneholder flere pålegg om plassering i ulike situasjoner på 2 felts kjørebane, og også på kjørebane 

med flere felt i samme retning. (NB det heter Kjørefelt, ikke fil, det brukte du på sløyden) 

Også plassering i kryss er omtalt i disse paragrafene. Ordet rundkjøring (RK) finnes ikke i trafikkreglene, fordi 

at en RK pr. definisjon er et veikryss. 

Kommentarutgaven (utdyper hvordan reglene skal oppfattes samt rettsavgjørelser) til Vegtrafikkloven sier 

derimot masse om RK, så det levnes ingen tvil om kjøreatferd i slike veganlegg. 

Det som nok har mest interesse for oss er hva trafikkreglene og kommentarutgaven sier om valg av kjørefelt 

der det er flere felt i samme retning. Det er også stor forskjell i praksis, noe som tyder på at det er på sin plass å 

bruke litt tid på dette. 

Reglene er helt klare: Høyre kjørefelt er hovedfelt og skal benyttes såfremt man ikke har en lovlig grunn til å 

bruke et kjørefelt til venstre.  

Venstre felt brukes: 

➢ Ved forbikjøring. 

➢ Når man skal til venstre ved en snarlig avkjøring eller kryss. 

➢ Når det er hindringer i høyre felt. 

➢ Ved kø kan trafikken fordeles på flere felt. 

➢ Når skilt og/eller vegoppmerking informerer om eller påbyr bruk av venstre kjørefelt. 

❖ Man kan ikke tillate seg å sperre venstre felt og hindre andre i å kjøre forbi fordi man ønsker å kjøre 

forbi et vogntog 2 km lenger framme.  

Når det gjelder RK og plassering må vi referere til Kommentarutgaven til VTL. 

Grunnregel: 

➢ Skal til Høyre: Plassering godt til høyre før og gjennom RK. 

➢ Skal rett fram: Plassering godt til høyre før og gjennom RK 

➢ 3 armet RK. Her sier kommentarutgaven at man benytter det kjørefelt som er mest hensiktsmessig og 

som gir best trafikkavvikling. 

➢ Skal til venstre: Plassering godt til venstre før og i RK, men trekke ut til høyre før utkjøring. 

For å få god avvikling i RK er alle avhengig av trafikanters tydelighet.  

Tydelig og korrekt plassering, tidlig og riktig bruk av blinklys og lav fart er med på å fortelle andre hvor vi skal, 

da blir det lettere å bedømme for andre hvor vi skal. Dette gir en smidig trafikkavvikling, med mindre kø. 

 



Håper virkelig at alle framover bruker blinklys til venstre før RK når man skal til 

venstre. Vet at ikke alle har lært det sånn i Østfold, men det er dagens standard under 

opplæring og førerprøve. Noen hevder dette ikke skal gjøres, denne påstanden er 

direkte feil. Det blir mye tidligere tydelig hvor du skal, lettere å se for andre, og tryggere 

for deg selv. 

Hvor mange ganger opplever vi når vi selv kommer kjørende inn mot RK at andre  

kjører alt for fort, med dårlig plassering(kutter) og uten blinklys. 

Vil påstå at slik kjøring viser manglende kunnskap eller mangel på sosial tilpassing i trafikken. Det er alt for 

mange slike trafikanter. 

Neste utgave: Trafikkreglenes §7 Vikeplikt. 

Med hilsen 

Nils Floan 

Trafikklærer 

SAFETY OFFICER 

Vi minner om runden av årets Sikkerhetskurs; 

Fredag   26. april, dette kurs er forbeholdt Road Captains 

Mandag 29.april 

Fredag 10. mai, dette kurset er forbeholdt Damer 

Tirsdag 14. mai 

Tirsdag 21. mai 

Fredag 24. mai 

Håper at så mange som mulig benytter anledningen til å få med seg dette 

kurset, alle kan trenge en aldri så liten oppfriskning når det gjelder 

kjøreferdigheter. 

Gå inn på det arrangementet som du ønsker å være med på, trykk på SKAL, og følg opp med en SMS til Safety 

Officer Terje Hansen på tlf. 905 30 645, først når du har fått svar på denne SMS, er du satt opp kurset. 

Med hilsen 

Terje Hansen 

Safety Officer 

MEMBERSHIP OFFICER 

Savner du SMS fra Chapter Østfold? 

Kanskje du har glemt å betale kontingent eller å fornye HOG-medlemskapet? 

Ta kontakt med vår Membership Officer på telefon 905 86 351 så finner vi ut 

av det. 

Med hilsen 

Randi Hellgren Hansen 

Membership Officer 



HEAD ROAD CAPTAIN 

Det går mot vår og sesongstart med fellestur til Strømstad. Sist medlemskveld gikk vi 

gjennom hvordan vi gjennomfører fellesturene våre med kolonnekjøring. Stikkord som 

strikkeffekt, sagtannformasjon og håndsignaler var noe av det vi orienterte om sammen 

med forbikjøring og pakking av kolonne ved veikryss og rødt lys.  

Selv om vi kjører kolonne, dvs. en gruppe med felles bestemmelsessted så HAR ALLE ANSVAR FOR EGEN 

KJØRING OG SIKKERHET og at DU FØLGER TRAFIKKREGLENE.  

Summen av det vi ønsker å formidle er samspill med andre trafikanter; være våkne og observante og være 

forutsigbare for de andre rundt deg i trafikken. Kjør rolig, hold flyt og nyt turen 😊 

Viser også til trafikklærerens jevnlige innlegg på medlemsmøtene og i HOG-post og innlegg om plassering i 

kjørebanen i denne utgaven av HOG-post. 

Start gjerne sesongen med et safety-kurs med kjøring på lukket bane. Bli bedre kjent med Harley´n din og bli 

mer komfortabel for sesongen. 

Sjekk også ut NMCU sine «Full 

kontroll»-videoer. Her er 

mange kjøretips! 

https://nmcu.org/full-kontroll/ 

Med hilsen 

Synnøve Kjølle 

Head Road Captain  

 

 

 

 

Activities Officer 

Hallo folkens. 

Vil bare minne dere på å melde dere på Järvsjö treffet, dere som har sagt 

dere skal være med. Nå er det ikke lenge igjen til vårens Open House 😊 

Link til booking: https://www.jarvsomotor.se/jarvso-traffen-2019/bokning-2019-booking-2019/ 

Med hilsen 

Håkon Watterud 

Lars-Kristian Svartdahl 

Activities Officer 

https://nmcu.org/full-kontroll/
https://www.jarvsomotor.se/jarvso-traffen-2019/bokning-2019-booking-2019/


OPERA 

HOG Chapter Østfold var med på oppsetting av Opera «Trubaduren» på Fredriksten 

festning i Halden i 2007. Nils-Roar deler sin opplevelse av dette lenger nede på siden. 

Oppsettingen fikk en massiv medieomtale i aviser og på NRK og Terje Hansen skrev en 

artikkel om oppsettingen som kom med i HOG tales (HOG Magazine). Artikkelen kan 

leses på siste side. 

Suksessen i 2007 ble fulgt opp ved to anledninger på Den Norske Opera i Oslo. En gruppe Harleyer fikk delta 

på et gigantisk show på selveste nyttårsaften i anledning operasjefens avgang i 2008.  I 2012 stilte atter en 

gjeng opp på scenen til Den Norske Opera etter sterk 

oppfordring fra regissør Rørberg. 

De som var med kan fortelle om flotte opplevelser 

den gang og vi har igjen fått muligheten til å delta nå 

til sommeren den 12.06, 14.06. og 15.06.2019. 

Samme stykke i ny drakt. Det vil denne gangen bli 

bygd opp kjøreramper for syklene. Dette er en flott 

anledning til å vise fram klubben vår. I løpet av 3 

forestillinger og en generalprøve er det mange tusen 

tilskuere. 

De som så langt har vist sin interesse er samlet i en 

Facebook-gruppe for videre informasjon. Vi har 

fortsatt ledige plasser så en spesiell oppfordring til 

dere som var med sist: bli gjerne med igjen! 

Klubben er lovet et bidrag samtidig som deltagerne får to billetter hver til generalprøven. 

Gleder meg til lange, lyse sommerkvelder med opera/Harley opplevelser sammen med HOGere!   

En fin mulighet til å bli bedre kjent. 

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

Med hilsen 

Synnøve Kjølle 

Head Road Captain  

NILS-ROAR FORTELLER OM SIN OPPLEVELSE AV OPERAEN I 2007 

TRUBADUREN (Halden 2007 med HOG Chapter Østfold) 

I forbindelse med at HOG Chapter Østfold nok en gang har blitt spurt, og har takket ja til, å være delaktig i        

IL Trovatore i regi av Opera Østfold i Halden har jeg blitt spurt om å skrive litt. Jeg opplevde den første og 

foreløpig den eneste gangen vi som klubb, og vel som vi sa den gangen, så har dette trolig ikke skjedd tidligere 

noe sted i verden. (Vi var litt høye på oss selv den gangen som nå). 

I 2007 som var HOG og HOG Chapter Østfold sin fødsel på en operascene var det nok mange av oss som tenkte 

hva i all verden skal vi «barske» mc gubber og damer dit å gjøre. Vi hadde ikke kjøpt oss HD for å underholde 

«fiffen».  

Men mange av oss ble fanget av entusiastiske operaarrangører og det var vel ikke helt fritt for et meget høyt 

engasjement blant en del i vår egen klubb. Vi holdt jo på med planlegging av nasjonalt treff så vi kunne jo like 

gjerne hive oss på dette også. 



Vi fikk samlet sammen 24 sykler (9 spreke damer og resten halvspreke gubber) og den 

reisen vi var med på tror jeg ingen av oss glemmer. Vi knyttet nære bånd, vi fikk kle oss 

ut, vi kom på en scene, fikk vist frem våre flotte sykler og vi fikk menget oss med folk 

med en helt annen interesse. Vi fikk testet tålmodigheten, nattkjøring, kjøring på grus, 

(det var en fryd å stå bak Magne når han ruset motoren slik at grus og løv føk rundt 

ørene) kjøring av og på scene, vise oss for publikum. Vi ble godt kjent i Halden og hadde 

fast stopp med pølse(r) på vei hjem. 

Vi gjennomførte 3 forestillinger med glans tidlig i juni måned, alt sammen etter mørkets frembrudd. Det hele 

var meget spektakulært og til stor applaus fra publikum. Vi som gruppe holdt sammen, stilte opp for hverandre 

og hadde det helt topp.  

I tillegg takket noen av oss ja til å være med på 2 

forskjellige forestillinger på Den Norske Opera. Bare 

den opplevelsen var verd all bruk av fritid og annet vi 

eventuelt hadde gått glipp av. 

Jeg vil derfor oppfordre alle som har lyst, men kanskje 

ikke tør å melde interesse av en eller annen årsak, meld 

dere på. Dere kommer garantert til å få et minne for 

livet og ikke minst knytte bånd og kameratskap i HOG 

Østfold familien. 

Med hilsen 

Nils-Roar Johansen 

HOG Chapter Østfold medlem 

 

DEALER 

Vervekampanje i mars: 5000,- kroner i gavekort fra H-D Østfold til den som skaffer butikken en ny kunde som 

kjøper sykkel, OG gavekort på 5000,- kroner til den som kjøper sykkel også. De må komme sammen til 

butikken for at begge skal få gavekortet sitt. 

Hengeren eies nå av H-D Østfold, og butikken har ansvar 

for vedlikehold og utleie av denne. 300,- kroner for utleie 

gjelder for alle. 

Med hilsen 

Roger Bellmann  

Frank André Svartdahl 

Dealer 

 

 

 

 



WEBMASTER 

En påminnelse til alle medlemmer: HOG telefonen blir ikke besvart på innkommende 
samtaler. Den blir fortrinnsvis brukt til utgående SMS tjenester for Chapteret. De 
nødvendige telefonnumrene til styret, finner dere på hjemmesiden under fanen «OM 
OSS» og trykk på «Styret i Chapter Østfold». 

(https://ostfold.hog.no/om-oss/styret-i-chapter-ostfold) 

Med hilsen 

Lars Tangen 

Webmaster 

 

 

 

Ladies of Harley 

Nå nærmer vi oss sesongstart med stormskritt, og jeg vil bare fortelle om noen 
spennende arrangementer for damene denne våren.  
 
Lørdag 4.mai er det International Female Ride Day (IFRD).  
I år er vi invitert av Chapter Oslo, sammen med South East, til fellestur.  
Håper at så mange som mulig blir med på det!  

Dagen etter, søndag 5.mai, kommer stafettpinnen i Women Rider World Relay 
(WRWR) til Norge. Legg merke til datoen, da denne er endret! Her blir vi med 
på kolonnekjøring fra Svinesund til Tyrigrava, så mange som mulig, så klart! 
Søk etter WRWR på Facebook, så finner dere flere grupper, og også mulighet 
for å følge pinne på vei gjennom verden.  

Også i år får vi et sikkerhetskurs på bane, forbeholdt oss damene. Dette er 
fredag 10.mai. Arrangementet ligger ute, så det er bare å trykke at du skal, og 
sende melding til Terje, med formell påmelding. Det er flere muligheter for 
sikkerhetskurs, men dette er det eneste som er forbeholdt damer.  
 
Ellers er det LOH-café en gang i måneden, t.o.m. 11.juni.  
Alle arrangementer ligger eller kommer på Facebook og i aktivitetskalenderen 
på hjemmesiden vår.  
 
Med hilsen 
Hanne Brorson 
Ladies of Harley Officer 

  

 

 

  

Kontaktinformasjon: 

HOG CHAPTER 

ØSTFOLD 

     https://ostfold.hog.no/ 

 

Kontonummer: 

1503.57.11691 

 

Vipps: 

22490 

 

Organisasjonsnr: 

988 132 098 

 

 

Instagram 

hogchapterostfold 

 

 

Grafisk design 

av  
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Knut Martin Anshuus 

 

https://ostfold.hog.no/om-oss/styret-i-chapter-ostfold
https://ostfold.hog.no/


H.O.G. AT THE OPERA 

As far as we know this is the first time that Harley-Davidson 

motorcycles with active H.O.G. members in the saddle, have taken part 

in an indoor National Opera performance. 
 

It all started in 2006 when our Chapter received an invitation to play a role as Gypsy 

Warriors in Il Trovatore, a popular Opera by Giuseppe Verdi. This was an outdoor performance 

staged at an old fortress in the city of Halden during the summer of 2007. 

25 members from H.O.G. Chapter Østfold took part in all three performances with an audience close 

to 7.500 people. This was a very demanding task requiring a high degree of skill from all riders. The 

performance took part during darkness, at high speed, on gravel roads and cobble stones, trough 

narrow gates and slippery stages. We were lucky – no serious incidents! 

During late summer 2008 we were again approached by Director Ronald Rørvik from the Norwegian 

National Opera and Ballet with the following question: Are you willing to take part in a Special 

Performance on New Year’s Eve? The answer from our Chapter was clear – Yes we can do! – But 

what about the weather? The normal weather condition in Norway at this time of the year consists 

of snow and cold temperatures. The Director gave us a quick answer; the performance will be played 

indoors and on stage in the brand new Opera House in Oslo. The bikes were transported by truck to 

Oslo and we took part in one rehearsal.  Back-stage riding with blacked out walls and limited lighting; 

- well it is not an everyday task.  

The Special Performance on New Year’s Eve was a farewell gift to the General Director of the Opera, 

as this was his last day of work, after 17 years in the job. The main performance was Die Fledermaus 

by Johan Strauss the younger, and as announced, with several surprises. 

Our group of riders entered the stage with roaring engines and gleaming chrome. One of the bikes 

carried the Lead Singer, the wife of the General Director, and as soon as the bikes were parked, she 

quickly moved into the front seat and started her performance. 

The General Director, seated on stage in golden Chair, was very surprised and pleased, as all of this 

had remained a well kept secret for him. 

Judging from the applause given by the audience, both when we entered and left the stage, they 

appreciated the sound and the look of Harleys at the Opera. 

 

Terje Hansen, Chapter Østfold, Norway  

More pictures to be found at: http://www.ostfold.hog.no    

 
 


