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DIRECTOR 

Endelig er den aktive kjøre-delen av året godt i gang. 

Vi ser tilbake på en historisk sesongåpning med 193 deltagende sykler.  

Filming og bilder fra dette vil bli presentert utover høsten på våre 

medlemsmøter. Vedtektene våre er oppdaterte med nye Dealer navn 

og er sendt ut til alle på epost. De ligger også som filer på vår 

Facebook side. Vedtektene er et viktig verktøy i driften av Chapteret 

og nå er det enklere enn noen gang for alle å lese og sette seg inn i 

dem. Endringsforslag sendes skriftlig innen 10. September. På 

medlemsmøtet i April ble det vedtatt å øke rammen på årets budsjett 

med kr 25 000,- Dette ble gjort for at vi kunne gjøre investeringer som 

er behøvd. Vi har et ønske om å tilrettelegge for våre aktiviteter da 

butikken skal ha en omgjøring. Budsjettet vi hadde omfatter ikke kjøp 

av varige ting, da det har vært mest fokus på mat og moro.  

Vi er så heldige å kunne si ja-takk-begge-deler og samtidig ivareta en 

framtidsrettet drift. Regnskapet vil bli gått gjennom på årsmøtet hvor 

vi redegjør for hvordan pengene er benyttet. 

 “Minner om  

H.O.G National Rally på  

Gol 27 – 30 juni 2019  

 National HOG Rally Järvsöträffen  

11 -14 juli 2019 

Nå skal dere Chapter venner” ut i verden” med HOG vesten på.  

Dere skal vise de rundt hva HOG er. Møt unge og gamle med et åpent 

sinn, har de sykkel – skryt av den uansett merke! Vi vet jo hvor stolte 

VI er av våre sykler og de aller fleste har en drøm om å få en Harley en 

gang, og denne drømmen kan vi forsterke. Plutselig en dag står det en 

ny kunde og banker på hos Dealeren vår - og vi kan få en ny Chapter-

venn. Bli med ut på turer – i regi av oss, nabo-Chapteret eller på egen 

hånd. Kjør så langt eller kort du vil, bare husk å ha det gøy ;) 

Du bør ikke kjøre alene om du ikke ønsker det, bare heng på oss. 

 

God sommer 😊 

Director 

Cecilie Grønli 

INSTAGRAM      

Bruk Instagram i sommer og 

tag @hogchapterostfold i 

bildene samtidig som dere 

hashtager (#) ord som blir 

søkbare. Så til dere som er på 

Instagram, bruk disse 

hashtagene i tillegg til dine 

egne ved HOG relaterte bilder 

dere deler på Instagram: 

#hogemea 

#hogostfold 

#bigtwinostfold 

#harleydavidson 

#ladiesofharley 

#hogchapterostfold 

 

 



 

INKED IRON MEET 2019 

10. august blir det fellestur med HOG Oslo Chapter og South East gjennom Østfold. Vi 

viser dem litt av det Østfold har å by på av landlige veier og Østfold-natur. Vi ender opp 

på Grensetreffet i Halden med sin særegenhet for 50-talls kultur og kjøretøy. 

I samarbeid med Sd Tattoo og Kokkekollektivet lander vi i Storgata på sydsiden. Der blir det drop in for de som 

måtte bli fristet til en tatovering og det tilbys en harley-lunsj på Kokkekollektivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. august – Fellestur til andre siden av fjorden 

Turen går om Dealer i Sandefjord og så videre til Blaafarveværket. Dette er et flott område med mulighet for 

lunsj, utstilling, mm. 

https://www.blaa.no/ 

Ellers er det flere fellesturer på kalenderen utover sensommeren og høsten så følg med. 

Synnøve Kjølle 

Head Road Captain 

 

https://www.blaa.no/


 

IL TROVATORE 

12. juni var det premiere på Opera Østfold sin oppsetting av Il Trovatore på Fredriksten 

festning. 

13 Harleyer fra HOG Chapter Østfold deltok. Dere ser oss både til høyre og venstre i bildet og 4 på rampa over. 

Med høy lyd, fart og flagrende skjerf var vi inn og ut på scenen og noen ganger med solistene bakpå.  

Deltakerne i gruppa kan fortelle om en fantastisk tid med øvelser og forestillinger i alt fra sol til lyn og torden. 

Gruppa ble godt kjent med hverandre og hatt et godt samhold. Vi har også blitt godt kjent med solister, 

statister og andre rundt oss og delt flotte opplevelser sammen med dem. 

Når vi ikke var på scenen holdt vi til ved inngangen til festingen og fikk vist fram syklene våre til publikum. Vi 

fikk mange gode tilbakemeldinger som er flott å ha med seg videre.  

Dette har gitt oss både venner og minner for livet! 

Operakoordinator 

Synnøve Kjølle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DEALER 

Vi synes det er gøy å se så stor oppslutning og engasjement rundt HOG og dealers 

arrangementer. Trenger du deler, skjer det noe på veien, har du lyst på mer utstyr eller 

rett og slett oppgradere sykkelen din, er det bare å ta kontakt. Vi er her i hele sommer. 

Alle medlemmer ønskes en god sommer!  

Ride safe! 

Dealer  

Frank André Svartdahl og Roger Bellmann 

 

 

HISTORY - HARLEY OWNERS GROUPE 

1. januar 1983 ble Harley Owners Groupe offisielt lansert og februar/Mars kom første utgave av HOG Tales® 

Magazine. En utgave med seks sider og i to-farget utgave. H.O.G.®, blir umiddelbart den største 

fabrikksponsete motorsykkelklubben i verden. Innen seks år har medlemskapet i H.O.G. steget til mer enn 

90.000. Innen år 2000 overstiger det 500 000 medlemmer. 

Å være H.O.G. medlem gjør det mulig å dele denne lidenskapen med andre entusiaster over hele verden. Å 

kjøre sammen, utveksle erfaringer både når det gjelder den unike sykkelen og samtidig være med på treff og 

arrangementer sammen med likesinnede. Når du kjører Harley-Davidson og er H.O.G. medlem er det enkelt å 

knytte kontakter med entusiaster fra mange forskjellige nasjoner. 

H.O.G. er politisk nøytral og har ingen bindinger eller assosiasjoner mot kriminelle motorsykkelmiljøer. Vår 

virksomhet er familieorientert, non-profitt og basert på aktiviteter rundt motorsykkelentusiasmen under 

mottoet "Ride and Have Fun!". 

 

Når man er medlem i H.O.G. Internasjonalt kan man melde seg inn i et lokalt Chapter. HOG-Chapterene i 

Norge, er knyttet til hver sin Harley Davidson-sponsoring forhandler. Hva innebærer det å være "aktiv" 

H.O.G.-medlem? Det er fullstendig opp til deg. En av fordelene med å være med i H.O.G. er at det er enkelt å 

tilpasse medlemskapet etter eget ønske. For noen er det nok å lese HOG-magasinet av og til, og å bære H.O.G.-

merket med stolthet. For andre går det nesten ikke en dag uten at de planlegger Chapter-møter, organiserer 

rallyer, sorterer turbilder, tar småturer med andre medlemmer eller reiser på langtur. 

Uansett om du liker å være en del av gjengen eller om du er en ensom ulv så kan du skreddersy H.O.G.-

engasjementet ditt etter din egen personlighet. 

Kort fortalt av: 

 

Assistant Director 

Knut Martin Anshuus 

  



TRAFIKKLÆREREN HAR ORDET 

Trafikkreglenes § 7 

Vikeplikt 
 
Anm. Trafikkreglenes §7 om vikeplikt forteller om “definisjonen” på vikeplikt, og hvem 
som har vikeplikt i ulike situasjoner på ulike steder.  

Også andre paragrafer i trafikkreglene omhandler V.P., bla annet ved feltskifte, under rygging og når flere felt 
reduseres til færre felt i samme retning, samt ved fletteskilt.  

Også andre paragrafer i trafikkreglene omhandler V.P., bla annet ved feltskifte, under rygging og når flere felt 
reduseres til færre felt i samme retning, samt ved fletteskilt.  

1. Trafikant som det skal vikes for må ikke hindres eller forstyrres.  
Den som har V.P skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.  

Anm. Ifølge kommentarutgaven, skal den som er fortrinnsberettiget kunne fortsette sin kjøring i sin 
normale trafikkrytme, dvs. at den som har V.P. må tilpasse seg denne rytmen, og ikke tvinge den andre 
til å foreta manøvrer han ellers ikke måtte ha foretatt.  
 

2. Omhandler høyreregelen.  

3. Kjørende som skal svinge har V.P. for kjørende og gående der det skal svinges inn.  
Anm: Dette gjelder avkjøring fra en vei, eller ved sving til høyre eller venstre i veikryss. Man har da V.P 
for syklende og gående selv om det ikke er gangfelt.  
 

4. Omhandler V.P ut fra bensinstasjoner, P plasser, eiendom torg osv. 

5. Omhandler VP for buss ut fra holdeplass når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. 

6. Omhandler V.P på smal veg/ steder der det ikke er plass til å møtes flere i bredden.  

Trafikkreglenes § 8 Kjørefeltskifte: 

Den som bytter kjørefelt eller krysser et kjørefelt har VP for kjørende i det feltet man skal inn i eller skal krysse.  

 

Trafikkreglene §11 Rygging og vending 

Den som rygger, snur eller vender har V.P.  

 

Vikeplikt i rundkjøring 

Hvordan dette skal praktiseres finner vi i kommentarutgaven til trafikkreglene:  

“Den som skal inn i R.K. merket med Vikepliktskilt, har vikeplikt for trafikk inne i rundkjøringen.  

Dette medfører at en må la trafikkstrømmen fra venstre passere dersom den går så tett at stadig nye kjøretøy er 

inne i R.K før man selv kan kjøre inn uten at det oppstår fare for sammenstøt (ikke hindre eller forstyrre)”  

Fletteregelen 

Når flere kjørefelt i samme retning reduseres til færre felt, f.eks. når 2 felt reduseres til et, skal 

det kjøres på “glidelåsmetoden”, forbikjøring i disse feltene er ikke lovlig.  

Dette gjelder også når kollektivfelt eller 2+ felt avsluttes.      Nils Floan 

Dette gjelder uansett om skilt om fletting ikke er tilstede.               Trafikklærer 



  

 

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 
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