
#HOGPOSTDESEMBER 2019 

Chapter nr. 9751 

DIRECTOR 

Vi ser tilbake på et år og en sesong med mange ulike opplevelser, hver for 

oss, men også sammen som HOG-medlemmer. Det er utrolig flott at dere 

tar med familiemedlemmer på turer, treff og møter vi har. 

Jula kan være en høytid som har mange gjøremål og To-Do lista er lengre 

enn dorullen. Kanskje vi bør tenke over den lista litt, vi bør alle få en Jul på 

den måten som er best for oss. Det er vårt eget ansvar å gjøre dagene best 

mulig.  

Den kommende sesongen vil inneholde mye og ulik aktivitet– det bobler i 

kulissene allerede. Activity-Crewet er samlet og ryktene sier at det 

kommende året blir knæll. Førstehjelpskurs vil avholdes og fokuset på 

sikkerhet og kjøring fortsetter.  

Tenk så masse man får igjen for kontingenten       

“Selv er jeg stolt av å ha gromlyd da vi kjører i 

gatene, det vil aldri bli det samme uten lyden“ 

Dealerne melder om vekst og optimisme – vi er i en god steam og det må vi 

fortsette. Dystre nyheter om Chaptere som ikke har noen Dealer har nådd 

oss – og det understreker at vi må ta vare på den Dealer vi har.  

Harley Davidson rygger heller ikke inn i fremtiden, med utvikling av 

elektriske sykler viser de både mot og engasjement. Dette er uvant og litt 

rart, men vi får følge med å se om vi kanskje kan like det også etter hvert.  

Selv er jeg stolt av å ha gromlyd da vi kjører i gatene, det vil aldri bli det 

samme uten lyd.  

Men alt til sin tid og vi får heie på utviklingen og flott at vi som Harley 

entusiaster kan gjøre disse ulike valgene innenfor Harley Davidson uten å ty 

til andre merker. 

Da ønsker jeg dere en riktig god høytid       

 

Juleklem Cecilie Grønli 

Director 
 

    INSTAGRAM 

Husk at HOG Chapter Østfold er 

på Instagram  

Du finner oss 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: 

#hogsnaps 

#hogemea 

#hogostfold 

#bigtwinostfold 

#harleydavidson 

#ladiesofharley 

#femalerideday 

 

 

LA OSS VISE HVOR 

LEVENDE HOG 

ØSTFOLD ER DER UTE 

😊 

 

 

https://www.instagram.com/hogchapterostfold/
https://www.instagram.com/hogchapterostfold/


MEMBERSHIP OFFICER 

Tilbud til medlemmene 

INNBETALING AV KONTINGENT FOR 

CHAPTER ØSTFOLD SAMMEN MED HOG INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som et tilbud til medlemmene tilbyr styret å ordne med gruppefornying av medlemsskap ved at du betaler inn 

kontingenten for både lokalt og internasjonalt til Chapter Østfold. 

Dersom du er LIFE member betaler du kun lokal kontingent. 

Ved gruppefornying hos HOG får du fornyet ditt eksisterende medlemskap med 12 måneder fra ditt 

opprinnelige forfall, du mister ikke resterende tid. 

KONTINGENTEN FOR ÅR 2020 ER: 

CHAPTER ØSTFOLD Kr 300,- for enkeltmedlemmer og for 

ektepar/samboere/kjærester 

HOG INTERNATIONAL FULL MEMBER    Euro 75 

HOG INTERNATIONAL ASSOCIATE MEMBER  Euro 40 

AKTUELLE KOMBINASJONER BLIR: 

For Life Member:  

kr 300,-   for både singelmedlem og par der begge er  Life Member (full life og associate life) 

For Life Member + Associate Member:  

kr 300,-  + Euro 40 for par der en er Full Life Member og en er Associate Member 

For Full Member:   

kr 300,- + Euro 75 singelmedlem 

For par der begge er Full Member i HOG:  

kr 300,- + Euro 75 + Euro 75 

For par der en er Full Member og en er Associate Member i HOG:  

kr 300,- + Euro 75 + Euro 40 



------------------------------------------------------ 

AVTALE OM FORNYING AV KONTINGENT 

----------------------------------------------------- 

 

Dersom du ønsker at klubben ordner fornying av ditt HOG medlemskap inngås avtale med 

Membership Officer om hvilken sum som skal betales for deg, inklusiv eventuelt ektefelle/samboer/kjæreste.  

Vi ber om at du fyller ut skjemaet, da vil HOG-basen samtidig bli oppdatert med riktig informasjon, slik at du får din post 

til riktig sted. Din informasjon blir behandlet konfidensielt av medlemsansvarlige i HOG.  

Ditt fornavn, etternavn  

Privatadresse, postnr, sted  

Mobilnummer  

Mailadresse (skriv tydelig)  

 

Ektefelle/samboer/kjæreste 
fornavn, etternavn 

 

Privatadresse, postnr, sted  

Mobilnummer  

Mailadresse (skriv tydelig)  

 

I tillegg til sum kontingent må det påregnes kurs og bank-gebyr for utenlandsbetaling. 

Din/deres sum kontingent er   kr _____________  

I tillegg kommer kurs for euro på totalt  NOK ___________ 

Bank-gebyr for utenlandsbetaling kr ____________ 

som innbetales til HOG Chapter Østfold 1503.57.11691 innen 31.01.2019 

Avtalen sendes på e-post til membership@ostfold.hog.no eller leveres til undertegnede. 

 

Vennlig hilsen  

Gunn Rustand 

Membership officer 

 

DEALER 

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år! 

 

Følg med på våre julekalender tilbud på 

Facebook. 

 

Vi minner om at vi har stengt i romjulen. 

 

Julehilsen fra  

Roger og Frank       

mailto:membership@ostfold.hog.no


DET NYE STYRET I HOG ØSTFOLD 

 

  



 

 

 

Kontaktinformasjon: 

HOG CHAPTER ØSTFOLD 

     https://ostfold.hog.no/ 

 

Kontonummer: 

1503.57.11691 

 

Vipps: 

22490 

 

Organisasjonsnr: 

988 132 098 

 

 
HOG Harley Owners Group Chapter 

Norway 

 

 

Instagram 

hogchapterostfold 

 

 
Snapchat 

HOG Chapter Østfold 

 

Grafisk design 
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Knut Martin Anshuus 
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