Medlemskap
Medlemskap i H.O.G. Oslo Chapter
med interesse for Harley-Davidso er åpent for alle
forutsetter internasjonalt H.O.G. n motorsykkel, og
medlemskap.
Innmeldingsskjema finner du på
hjemmesiden under
fanen Bli Medlem og i butikken hos
Oslo. Du kan også sende en forespø Harley-Davidson
rsel til Membership Officer.
Du fornyer det nasjonale medlem
skapet ved å betale
kontingenten til vår konto innen 15.
januar hvert år.
For kalenderåret 2019 er konting
medlem kr 400 og familiemedlementen for hovedkoster internasjonalt medlemsska kr 200. I tillegg
p 75 Euro.
Medlemsskap i NMCU kr 400,- er
sammen med H.O.G. kontingente frivillig og betales
n.
Har du spørsmål om dette eller end
status, adresser og telefonnummer ring av medlemskan du kontakte
Membership Officer i styret.
Kontaktinformasjon til hele styret
du på vår hjemmeside https://oslo.og dealer finner
hog.no

H.O.G. OSLO CHAPTER

- 9383
co/ Harley-Davidson Oslo, Postboks 239
0614 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 266
Webside: https://oslo.hog.no
Facebook: H.O.G. Oslo Chapter - Norway
Kontonr: 1645.01.33985

Velkommen som H.O.G. medlem
og Harley-Davidson eier!

Du ønsker kanskje bare å kjenne
vinden i ansiktet,
friheten og følelsen av å leve litt farl
ig? Du er ikke
alene om dette. Du deler denne lide
nskapen med
mer enn én million andre entusias
ter over hele verden. l H.O.G. får du mulighet til å
treffe likesinnede,
utveksle erfaringer og dyrke felles
lidenskap: HarleyDavidson motorsykler!
Medlemskapet i H.O.G. gir deg mul
ighet å kjøre
sammen, utveksle erfaringer, delt
a på treff og dele
dette med andre entusiaster fra
hele verden.

Sikkerhet
Chapteret legger stor vekt på at det skal være sikkert
å kjøre motorsykkel, og holder hvert år kurs i sikkerhet og førstehjelp for sine medlemmer. Her får du
trening i sikkerhetskontroll av sykkelen, nedbremsing
og unnamanøver med egen sykkel.
Det er også opplæring i førstehjelp dersom uhellet
skulle være ute. For å kunne kjøre trygt i grupper
arrangerer vi kurs i kolonnekjøring og gruppedynamikk. Kursene holdes tidlig i sesongen for å bli kvitt
rusten etter vinteren.

En av de største fordelene ved å kjør
e Harley-Davidson
og å være H.O.G. medlem, er det eno
rme kontaktnettet
som gir deg muligheten til å knytte
sterke bånd med
entusiaster fra mange land. Dette
er grunnen til at
H.O.G. ikke er som andre MC-klu
bber.

Turkjøring

Andre aktiviteter
Ladies of Harley

både med og uten
Jentene har også egne aktiviteter, kendturer på
wee
har
ol,
sykkel. Vi skyter med pist
hesteryggen og masse annet gøy. sitter på er du
Enten du kjører egen sykkel eller
hjertelig velkommen i LoH.

Utenom kjøreaktivitetene ønsker i å samle
medlemmene til andre sosiale aktiviteter. Vi
kan nevne hyggelige tekniske kvelder, pubkvelder, kinokvelder, bowlingturnering, klubbfester og julebord og mye annet gøy.

høsten kan du
Fra tidlig på våren til langt ut på i uka. Vi starter
kjøre sammen med oss to ganger kl.18 på torsvanligvis fra Harley-Davidson Oslo er. Info om turer
dager og kl.10 eller 11 på søndag under fanen
og tider finner du på hjemmesiden
Aktiviteter.
ådet, mens sønTorsdager kjører vi turer i næromr noe severdig eller
med
re
leng
blir
dagsturene gjerne
vi en eller flere
kulturelt som mål. Hvert år lager ter eller intermen
nge
arra
le
langturer til nasjona
andre helgeturer i
nasjonale treff. Vi arrangerer også utland.
og
inni
ting
rnat
sesongen med ove

Open House

Vår og høst hjelper vi vår
dealer Harley-Davidson
Oslo med å arrangere
alle med interesse for Open House. En festdag for
Harley-Davidson og mu
for prøvekjøring og gode
lighet
Chapterets med-lemme kjøp.
servering, loddsalg og r organiserer parkering,
prøvekjøring.
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