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INSTAGRAM
Husk at HOG Chapter Østfold
er på Instagram
Vi har nå passert 900 følgere
😊

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
#harleydavidson
#ladiesofharley

Kjære Chapter venner 😊
Velkommen til 2021 med nye utfordringer og ikke minst nye gleder.
Vi må se litt tilbake på 2020 og si at det året ble overhodet ikke slik
som vi hverken forventet eller ønsket oss. Vi står midt i en pandemi
som fortsatt påvirker hverdagen vår.
Det å miste vår Dealer gjennom 23 år er noe vi medlemmer kjenner
sterkt på. Vårt faste og trygge holdepunkt vi alltid har hatt og som vi i
alle år har vært organisert rundt er ikke der lengre, det kjennes litt
uvirkelig ut enda.
Samtalene med Frank og Roger har vært mange og vi kjenner på de
samme følelsene av et tap. Det vi ikke må glemme er at gutta på
Sørlietorget er der videre og vil ta oss like godt imot da vi kommer
innom.
For meg som privatperson vil Big Twin være det stedet jeg føler jeg
«hører til» og jeg tror det er mange med meg.

“Det er lagt ut en del informasjon på vår Facebook
side, se under filer“
Det er lagt ut en del informasjon på vår Facebook side, se under filer.
Vi har også sendt ut SMS med lenker. Allikevel tror jeg mange føler at
man skulle hatt mer informasjon. Det er vanskelig å oppfylle alles
ønske, men har du noe på hjertet eller undrer på noe du ikke finner
svar på må du ikke nøle med å kontakte meg eller andre i styret.
Har vi ikke svarene kan vi finne de sammen.

@hogchaptherostfold
LA OSS VISE HVOR
LEVENDE HOG ØSTFOLD
ER DER UTE 😊

Styret har jobbet iherdig med å holde fokus og se fremover oppi alt vi
står i og jeg vil berømme de for det positive og fremtidsretta blikket
som har kommet for en dag.
Vi skal som Bjørn «Major’n» Solberg sier: «ivareta medlemmene våre
og fokusere på å kjøre sykkel og ha det gøy». Så får andre ta seg av
biten med å selge motorsykler. HOG har ikke noen påvirkning på
hvordan Harley Davidson organiserer sine forhandlere hverken i
Norge eller resten av verden.

Det å komme inn under en annen Dealer er ikke noe vi tenke på i dag. Vi skal drifte
Chapteret slik vi alltid har gjort og bære vårt ryggmerke med stolthet.
Årsmøtet vedtok et budsjett for 2021. Vi har videreført hovedretningen med å ivareta
kontingentpris og ikke bruke oppsparte midler.
For inneværende år blir det nødvendig med noen justeringer av dette budsjettet og det ettersendes dere på epost.
Vår medlemskontingent og grasrotandel er våre viktigste inntektskilder i år. Vi har i dag husstand kontingent
som betyr at ikke alle registrerte medlemmer betaler kontingent da husstanden er dekket inn med ett betalende
hovedmedlem.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er en støtte du som tipper kan velge mottager på. Det er mange flotte valg av
veldedige formål å støtte der ute. Har du tatt et standpunkt til hvem du vil støtte? Om du ikke har tatt et valg, så
kan HOG Chapter Østfold være et bra alternativ i disse tider.
Chapter Østfold vil også i år støtte et veldedig formål. Dere vil få muligheten til å komme med forslag til hvem
som skal få årets donasjon. Dette vil gjennomføres på Facebook.
Vi vet ikke vi når får til det sosiale livet med HOG familien eller andre, og det kan føles vanskelig for oss alle.
Det er viktig å ikke henge med hodet nå, vi må se fremover for det skal gå bra og vi skal få til mye moro.
2021 vil bli starten på noe nytt for oss som Chapter, med nytt tilholdssted og nye muligheter. Vi har i år en
Activity Officer med en solid gjeng med seg i ryggen. Jeg har smugtittet på kalenderen vi arbeider med og her
blir det mye moro, selv med restriksjoner skal vi få ting til.
Avslutningsvis vil jeg takke DEG for at du er medlem hos oss og henger med i dette spennende året vi så vidt
har gått inn i. Vil også sende en hilsen til Amcar Fredrikstad og takke for muligheten vi har fått med å kunne ta
del i deres flotte lokale.
Forbli friske og hold motet oppe. Snart er det sesongstart.
Vennlig hilsen
Cecilie Grønli
Director

ACTIVITY
Activity gruppa skulle ha en felles samling før jul med ideer og tanker om årets sesong. Dessverre så gjorde
smittevern tiltakene det vanskelig. Vi har allikevel, i små grupper og over telefon og Messenger, jobbet godt
med årets kalender og gleder oss til å legge den frem for dere på medlemskveld torsdag 25.februar.
Kalenderen har en del kjente arrangementer og også noen nye som vi håper faller i smak. Vi er glade i å dra på
tur, vi kjører både over, under og igjennom store fjell. I år skal vi også gå på toppen av et stort fjell. En
fantastisk tur for dere som ikke er like høyderedde som meg.

Vi er smertelig klare over pandemien som pågår med alle restriksjoner. Allikevel har vi
laget en innholdsrik kalender som det ligger noe jobb bak og vi ønsker å ha ting klart. Alle arrangement blir
selvfølgelig gjennomført med de gjeldende smittevern regler.
Siden vi har blitt Dealer løse har vi fått et nytt tilholdssted hos Amcar Fredrikstad. Et flott lokale som gir oss
mange muligheter. Grill og Prek er satt i kalender til å begynne med. Vi arrangerer etter hvert, basert på hva
medlemmene ønsker og ideer vi har.
Pandemien vil antakelig også i år sette premissene for hva vi kan gjennomføre og ikke. Vi håper vaksinen og
lettelser i smittevernreglene gjør av vi igjen kan møtes, kjøre Harley, og dyrke det gode fellesskapet vi har.
Vennlig hilsen
Lasse Kristiansen
Activity Officer

SECRETARY
Som Secretary har jeg etter beste evne skrevet ned alle diskusjoner og avgjørelser i styremøtene, slik at styret
skal ha dokumentasjon på hva vi har arbeidet med. Det er ikke få små- og store saker som har vært drøftet den
siste tiden. Det er engasjerte folk som sitter i styret og som vil det beste for alle oss i HOG Chapter Østfold.
Gode ideer har til tider trillet fram, noe styremøtene har båret preg av. Noen ganger har samtalene hoppet fram
og tilbake mellom punktene på sakslista i et mye høyere tempo enn fingrene på tastaturet. Da vi måtte finne nye
måter å gjennomføre styremøtene på ble faktisk sekretærjobben litt enklere. I Messenger- og Teams møter måtte
vi vente på tur til å snakke. Vi ble rett og slett veldig strukturerte. Vi måtte «mute» mikrofonen når vi ikke
snakket. De små pausene mellom hver som måtte slå på mikrofonen for å si noe gjorde at det ble tid til å skrive
ned alt det viktige som ble sagt, før noen sa noe nytt. Selv om styremøtene
har fungert godt på nye digitale måter, hvor vi har vært sammen alene, blir
det fint når møtene igjen kan gjennomføres med alle styremedlemmene til
stede i samme rom.
De fleste av oss har kjent på forskjellige utfordringer både med jobb,
feriested i utlandet, reiser og andre aktiviteter på grunn av korona. Men vi er
tross alt veldig heldige vi i HOG som har en hobby, eller for noen en
livsstil, som vi vet vi kan utøve så mye vi ønsker bare veiene blir snøfrie og
temperaturen på + siden. Og på våren når vi ivrer etter å kjøre igjen godtar
vi vel noen grader lavere temperatur enn på høsten når sommervarmen
henger litt igjen i kroppen. Snart er vi der, bare hold ut litt til. Sånn ca. to
måneder bare. To måneder med dager som blir lysere og lengre for hver dag
som går. Det er deilig å tenke på at en hel MC-sesong ligger ubrukt foran
oss.

Dette siste året hvor det har vært mye mer hjemme-sitting enn tidligere år har jeg begynt
å tenke på at MC-klærne kanskje har krympet litt mer enn vanlig i «vinterskapet». Godt
jeg kom på det før jeg står klar til å kle på meg til første vårturen. Det er fortsatt litt tid igjen
til å få noenlunde orden på det.
Jeg gleder meg veldig mye til en ny MC-sesong. Til å ta i bruk vårt nye tilholdssted. Til å møte gamle og nye
Chapter-venner, slå av en prat, ta en kaffe og så en kjøretur sammen. Det mangler ikke på treffpunkter i årets
aktivitetskalender. Vi må bare holde ut og holde avstand litt til.
Digital klem fra
Gøril Saltermark
Secretary

LADIES OF HARLEY
Hello Ladies!
Fremdeles råder det stor usikkerhet om når vi igjen kan pleie sosial omgang.
Hvis alt går rett vei, kan vi møtes på café 10.mars, og hver måned framover. Det krysser vi fingrene for!
Årets International Female Ride Dag er lagt til lørdag
1.mai. Dette kolliderer med Chapterets årlige kremtur på
denne datoen, så det blir ikke jentetur i sin vante form ...
Ellers oppfordrer jeg dere til å bruke Facebook-gruppa
vår, og gjerne dele gode minner fra møter og turer vi har
hatt tidligere!
Jeg er evig optimist, og gleder meg til å se dere igjen! 💗
Klem fra
Hanne Brorson
LOH Officer

HEAD ROAD CAPTAIN
Kjære Chapter-venner det går mot vår. Vi forbereder sykkel og utstyr og gleder oss til vårt «vårens vakreste
eventyr», nemlig sesongåpning!
Om det ikke blir tur til Strømstad planlegges det en liten kjøretur med fellesskap og feiring av ny sesong.

Aktivitetskalenderen er snart satt og jeg med RC-gruppa er utålmodige med
planleggingen av turene. Smittesituasjonen er en utfordring – så i første omgang
planlegges et digitalt møte for roadcaptains som jeg håper vi kan følge opp med møte i de
nye lokalene.
På lista vår har vi spennende helgeturer, treff og klubbtur i juli.
RCene skal på safety-kurs og øve på gjennomføring av
kolonnekjøring. Jeg håper det også blir rom for øvelse
på å kjøre i kolonne for medlemmer som ønsker å være
med på dette. Dette er spesielt rettet mot nye
medlemmer og de som ikke har vært med på dette før.
Gleder meg til å komme på veien igjen 😊
Hold dere friske og se fram mot våren!
Stay Safe hilsen
Synnøve Kjølle
Head Road Captain
Et minne fra sesongavslutningen 2020.

MEMBERSHIP
Medlemsmassen besto ved årsskiftet av 250 medlemmer. I løpet av årets første måned har vi fått 4 nye
medlemmer.
2 medlemmer har oppgradert til LifeMember.
25 medlemmer har blitt med på Gruppefornyingen, det gjøres klart for overføring i disse dager.
Så langt har over halvparten av medlemmene innbetalt lokal
medlemskontingent, vi minner om fristen 31.1.2021.
For tiden er kurven med HOG-patcher hjemme hos Membership på Grålum.
Vi har Chapter Østfold-buer på lager, store og små, i gull og i sølv.
Vi har også noe ØRN, SKULL og LOH-vinger.
Ønsker du navnebuer ordner jeg det.
Ønsker du å fornye vesten din med øvrige merker må du bestille selv via
HOG Merch.
Send gjerne e-post til membership@ostfold.hog.no så får du nærmere
informasjon.

Gruppefornying
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 31.01.2021
Avtalen sendes på e-post til membership@ostfold.hog.no eller leveres til undertegnede.

Her er det bare snakk om timer igjen av fristen 😊
Vennlig hilsen
Gunn Rustand
Membership officer
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