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Nyhetsbrev – Mars 2018 

 
KUN 105 dager igjen før det braker løs i 

Stavanger! 
 

Det gledes og det gledes stort! 
 
Det meste er på plass for å ta imot alle våre gjester fra nær og fjern J 
 
Vi ønsker dere alle velkommen allerede fra torsdag den 28.juni  
Stavanger, det er ingen filleby, fallera!  Kort sagt – en særdeles levende by. Det er hit 
DU skal. Til alt sammen. DU skal være med å prege byen, nettopp denne helgen. 
 
Har du enda ikke meldt deg på treffet?  
Sjekk ut bookingsiden vår: booking.hog.no,  
Ved aktiviteter, kjøreturer samt Post Ride er der et begrenset antall plasser.  
 
Give a way SURPRICE ved innsjekk til alle som har meldt seg på treffet og forhånds 
betalt J  
 
Det er viktig at alle som allerede er påmeldt, sjekker sin påmelding på 
http://booking.hog.no, sjekk ut profilen din; er det rett info som ligger her, adresse, 
telefon, mailadresse og ikke minst; Skal du dele rom med samme person som sist 
treff? J 
Benytt anledningen til å supplere bestillingen med aktiviteter, måltider og ikke minst 
vår utrolige 2 eller 3 dagers post-Ride. 
 
Vi kopierer Røros; Det er anledning til å reservere et eget «Chapter bord» på 
Sjøhuset til Fredag: Tapas kveldsbuffet, og lørdag: Middag med Sjøhusets 
spesialitet. Dette gjelder for alle som har forhåndsbestilt pr 15.03.2018. For 
reservasjon av Chapterbord, ta kontakt på booking@hogrogaland.no 
 
På treffplassen blir det trubaduer og mange morsomme og kjekke aktiviteter. 
 
Musikk fredag og lørdag inne på Sjøhuset ?  
Selvfølgelig J  
Alle kontrakter er i boks, fantastisk band, dette blir bare kanon bra J 
 
Åpent for mannen i gata fredag og lørdag fra kl 20.00 og utover CC 150.- pr prs. 
Aldersgrense 20 år. 
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Alle kontrakter til salgsbodene er signert. Det blir en innholdsrik «handlegate». 
Vi kan røpe at: 
 

- JoyRides Car & MC Tours er på plass & informerer om spektakulære turer. 
- Merethes Systue som vi kjenner så godt både fra Svolvær og Røros.  

Har du mange patch o.l gjemt i en skuff, vel… ta de med til Stavanger, 
Merethe fikser alt. 

- Vil ha deg en ny tatovering? Ravnclo Tattoo er her for dere. 
- Dr. Jekill & Hyde er representert. 
- Gjensidige hjelper til med forsikring. 
- Happy Hands & Feet. Trenger du nye negler eller en deilig fot massasje? 

Rosmary er her. Salg av smykker, øredobber og armbånd  
- Nat.Rally 2019 får et eget telt 
- Et ledig telt som vi holder av til en spesiell, får ikke svar før juni J  
- Sist men ikke minst Dealer vår er selvsagt representert J 

 
 
 
 
 
 
 
 
Treffavgiften forfalt den 31.12.2017, men det er enda ikke for sent . 
 

15.Mars forfaller alle aktiviteter og hotell 
 
Vi minner alle påmeldte om at innbetaling av treffavgiften forfalt til betaling 
31.desember 2017, og henstiller alle om å forsikre seg om at denne ble betalt innen 
forfall.  
 
Manglende innbetaling medfører at eventuelle HOTELLRESERVASJONER 
KANSELLERES. Påmeldinger til aktiviteter og post-ride vil også bli kansellert. Siden 
vi allerede har venteliste på flere overnattingstilbud, vil det kunne bli vanskelig å få 
ønsket alternativ, dersom overnatting må bestilles på nytt. 
 
 
Detaljert betalingsinformasjon finnes på booking.hog.no. Logg inn og velg 
menyvalget «Betaling». For å se hva du skal betale logger du deg inn og velger 
menyvalg «Min bestilling». Betal så beløpet til: 
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Navn  : HOG Chapter Rogaland’ 
Konto  : 3335.27.92077 
IBAN  : NO3333352792077 
BANK  : Sparebank 1 SR Bank, Norge 
SWIFT : SPRONO22XXX 
 
 
Merk betaling med navn på deltakere det skal betales for og hva beløpet gjelder 
(eks: Ola Nordmann og Kari Normann - Treffavgift). 
 
 
Du finner oss på Treffsiden på facebook. Vi holder jevnlig oppdatert om treffet for 
2018, ta kontakt om det er noe du lurer på. 
 
Vi oppfordrer alle til å booke hotell via bookingsiden, vi kar kontrakt med 5 hoteller. 
Alle i gå avstand til treffplassen. 
 
 
 
 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle bikere, passasjerer, og 
våre samarbeidspartnere  
 
 
 

VELKOMMEN TIL STAVANGER 
NATIONAL RALLY 2018 

 
	
 
 


