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Editor & Photographer (och Historian & Webmaster) har ordet
Här kommer så det första(!) nyhetsbrevet för i år. Lite sent kan man ju tycka men undertecknad
sitter ju också i ”skiten” som webmaster och det har lagts en hel del timmar på den rollen under
våren i år. Saker och ting i den här världen kan ta allt från en timme till flera dagar och ibland
går det inte ens att fixa till alls. Skiten är kanske fel att säga för det är (inom frivillighetens och
den egna kunskapens begränsningar) faktiskt lite intressant att sitta å pilla med hemsidan och få
till lite nya och kul saker. Dessutom blir det ju billigt för chaptret. Som jämförelse kan sägas att
om vi anlitar ett proffs så får vi punga ut med upp till en tusenlapp per timme. Men då pratar vi
om en helt annan nivå på medlemsavgiften också.
Viktigt är att hela styrelsen är med på tåget så därför hade vi ett webb-möte i början av året
för att förklara lite finesser på vår hemsida och stämma av lite ditten och datten. Inte minst vad
som händer från HOG Europa och vad dom ev har på gång. Dock har vi nog lite olika
tidsperspektiv och ambitionsnivåer (våran är förmodligen högre) och vi kan ju inte sitta stilla
och se vår viktigaste informationskanal torka ihop, så därför fortsätter vi att fixa smått å gott
som behövs. Sist men inte minst är det också viktigast att ni medlemmar tycker att det funkar
hyfsat bra, så glada tillrop tages tacksamt emot! Det är ju utifrån uppskattningen från Er
medlemmar och den goda idén med H.O.G. som man ställer upp frivilligt (iallafall jag)!
Denna gång har våra medlemmar Lill-Svempa och Caj bidragit med text å bilder från en
reklamfilmsinspelning som dom + Janne och Håkan var med i. Vi får också ett fylligt och starkt
vinklat  reportage/kåseri av Editor från årets svenska HOG-rally med efterföljande tour i södra
Sverige. Lite annat nyttigt hittar du också i detta nummer. Som alltid: Ni är hemskt välkomna
med idéer, material och gärna bilder till undertecknad! Man behöver inte vara proffs! Jag fixar
till texten om det behövs. Det skulle också vara otroligt bra att få in lite bilder från bl. a
aktiviteter som undertecknad inte kunnat vara med på.
Ha nu en fortsatt skön hojsäsong och kör försiktigt så vi slipper hamna i statistiken! C U on
the road!
Hälsar Göran
fotoedit@hog-stockholm.nu
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Director’s corner
Oj vad det har hänt mycket sedan vårt föregående nummer. Vintern har verkligen passerat, och
när den höll på som bäst trodde jag nästan inte att det skulle bli någon åksäsong. Fast, det blir
det ju alltid! Vi har våra årstider och för det mesta njuter jag av varje del som ändå har något
specifikt för just den tiden att bjuda på.
Men nu, nu är vi mitt i högsommaren, gud vad skönt det är! Vi har genomfört årets
Norrtäljetur i samarbete med Stockholm South, några åkte iväg till ”Lilla Midsommar” som
tyvärr återigen regnade bort och vi var ett härligt gäng som körde till årets träff i Lidköping och
därefter drog vidare på en av de roligaste hoj - semestrar jag varit på tillsammans med andra
bikers. Vädret var med oss, många visade nya härliga sidor som jag hoppas och räknar med att
vi får ta mer del av framöver och vi blev helt klart taggade för fler liknande äventyr som denna.
Det känns också extra roligt att våra kontakter med andra chapter börjat bli mer
kontinuerliga. Jag kan inte låta bli att nämna om när vår helt nye medlem (ja han var faktiskt
inte ens riktigt medlem än då) Roland Pettersson skulle åka ner till träffen i St Tropez. Jag
frågade via mail om de kunde hjälpa till med att ta hand om denna ensamma kille som körde
helt själv hela vägen ner! Inom fem minuter ringer deras Director upp! Det är det här som HOG
handlar om. Att ta hand om varandra, hjälpa när man kan, stötta, skratta och ha roligt
tillsammans med glada vänner med samma intresse. Vi mötte exempelvis upp Trondheim
Chapter när de kom på besök den 20 juni på väg till träffen i St Petersburg. Även det mötet blev
glatt och norska nationella rallyt nästa år i Röros är jag väldigt sugen att åka på. Vi fick ett kärt
återseende av våra vänner från Neckar-Nagold Chapter i Tyskland när vi i Lidköping träffade på
Manfred. Hans oerhörda glädje (efter några pilsner, reds anm) tillsammans med hans kamrater
var helt obetalbart. När vi sedan på vår efterföljande tour återigen hälsade på Copenhagen
Chapter så fanns det inga gränser på vad HOG och HOG-gemenskapen verkligen betyder. Har du
av någon anledning aldrig varit med om detta så har jag bara en sak att säga: Häng på när vi
träffar andra, när vi åker iväg eller när andra kommer till vår vackra stad för besök. Du kommer
att få vänner för livet, bara du vill.
Vi i styrelsen hoppas att DU hakar på de aktiviteter som börjar rulla fr o m slutet av juli. Vi
kan ju inte mer än erbjuda dig möjligheterna, men vad du sen gör med dem är helt och hållet
upp till dig!
Må väl, ha det bäst och STOR KRAM från
Susanna / Din Director
director@hog-stockholm.nu
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Activities officer & Road Captains
Kolla alltid i Aktivitetskalendern” på webben för mer info om våra kommande aktiviteter 2011.
Dagsfärsk info hittar du alltid på vår hemsida!
Hälsar Caj, Activities Officer
cajnilsson@gmail.com

Hej till er alla som är medlemmar i Stockholm Chapter som nyss fyllt 12 år utan kalas men vi får
väl ha ett rejält nästa år?
År 2011 har kommit halvvägs och hittills har det mest varit positiva händelser och rapporter
från vägar och kostigar samt träffar och s.k. missar. Jag får väl ta på mig att rapa upp lite
statistik från den del ett av året som gått och uppmana er alla att häääääänga på oftare och
mera på dom aktiviteter som återstår under resten av året!
I år var det MC-mässa i januari och Syd fixade en trevlig kväll på Helens Krog på Söder dit
många lokala och hitresta sökte sig för att umgås och ta några bärs. Vi hann även med ett besök
hos Slussen MC som serverade bira och annat med bravur och fina priser, vi återkommer väl?
Vårt samarbete med Syd har funkat kanon med flera möten off season och varannan
lördagstur som ger oss nya mål och nya polare och glädjande nog så verkar det bli fler deltagare
i år än tidigare.
Vi hade lördagsfika i butiken under mars-april för att promota chaptret och locka nya HDägare att bli medlemmar. Uppskattat och lyckat enligt butikens personal som också fick mycket
roligare på jobbet ett antal lördagar under våren.
Sedan den 30 april har vi haft ett antal turer med olika mål. Den första turen som Stefan
(Director & HRC i South Chapter) ledde lockade 27 hojar. Motorcykelns dag den 7 maj blev det
45 hojar som åkte från City via Täby till Syd för lite grillning, nice. Sörmland Runt 14 maj med 30
hojar inkl några från Blue Coast Chapter i Norrköping. Värmdöturen helgen efter drog totalt ca
70 varav ett 20-tal HOG-hojar till sig och sen kom den stora charity-kortegen till Norrtälje med,
som vanligt, en bit över 120 hojar. Muskö, Trosa samt Strängnäs har varit några av målen
därefter. Träffen i Lidköping får ni säkert rapport om på annat ställe men jag vill bara nämna att
resan ner via Katrineholm och Hallsberg gick galant. Alla deltagare körde med huvudet så det
gick snabbt och säkert och vi fick t.o.m. tid över att käka glass i Mariestad och ta en krokig
omväg fram till Götene under ledning av Håkan, en blivande RC med säkerhet!
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Nu har vi andra delen framför oss och vi börjar den 30 Juli från City med
lördagsturerna. Målet första lördagen blir Furusunds Värdshus med lunch, en tradition sedan
många år där vi njuter på verandan med farleden i blickfånget. Sommar, sommar, sommar!
Jag hoppas verkligen att ni hittar många anledningar att hänga på och träffa polarna, köra hoj
på roliga vägar samt utnyttja möjligheten som HOG erbjuder! Träffa nya vänner och knyta nya
kontakter inte bara i Sverige utan i hela världen.
Vi ses under vår flagg!
PO/Head Road Captain & Safety Officer
head-road-captain@hog-stockholm.nu

Assistant Director/Membership Officer
Bara ett par påminnelser: Tänk på att betala in medlemsavgiften till HOG international! Ett krav
är att först teckna medlemskap i HOG int, sedan medlemskap i lokalt chapter. Många
medlemmar står som "inaktiva" i HOG int’s register och så vill vi inte ha det. Ni som är osäkra på
ert medlemskap; gå in på medlemssidan för HOG Int. och kolla er profil: https://profile.harleydavidson.com . Vi vill undvika att stryka medlemmar som kan ha missat sin inbetalning i tid så
var vänliga och kolla er status innan betalning till HOG Stockholm Chapter!
Vi har också som vanligt lite problem med mail-adresser till några av våra medlemmar.
Känner ni på er att ni glömt meddela ändring till mig eller någon annan i styrelsen eller inte fått
något mail från HOG Stockholm på ett tag, då är det dax att kolla upp! Du kan också ändra din
mailadress när du uppdaterar din profil via våran hemsida/medlemssidorna.
Hälsar Tommy, Assistant Director och Membership Officer
assistant-director@hog-stockholm.nu
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Reklamfilmsinspelningen
Text: Caj Nilsson & Sven-Erik ”Svempa” Ån
Foto: Svempa & reklamproduktionen

Fyra av våra medlemmar var med om en reklamfilmsinspelning under våren. Här kommer
storyn.
Klockan 05:30 i mitten av mars landade mina fötter på golvet och med det hade min första
arbetsdag som filmstjärna börjat. De som jag direkt tänkte på var Peter Fonda, Dennis Hopper
och Jack Nicholson. Så här kände de sig säkert första inspelningsdagen 1969. Fast de spelade in
Easy Rider och hade väl en och en annan replik i filmen och blev på så vis odödliga, fast två dog i
filmen. Vet i sjutton hur det hänger ihop! Nåväl, vi skippar väl snacket om filmstjärna och
erkänner motvilligt att dagen var ägnad åt en reklamfilm för Ikano-banken, samt att den rätta
benämningen på uppdraget var statist. Vad gör man inte för att få åka hoj i början av mars eller
är det fåfängan som slagit sina klor i en? Både och erkände jag och det blev klart påhejat av min
familj.
Solen hade inte riktigt kommit upp än och det var nollgradigt ute med tungt hängande moln.
Där ute i kylan stod det en hyrlastbil från Statoil lastad med två Road King’s. Båda var avlarmade
för transport och vi fick tänka både en och tjugo gånger innan vi lyckades få tyst på larmen.
Dessutom började mitt batteri i larmbrickan att ta slut efter tre år i tjänst. Bör bytas varje år står
det i manualen. Min medstatist Janne Ankartross hade dagen innan utfört det våghalsiga stunttricket att sitta och balansera hojarna på lastrampen, när jag med 6 olika knappar hissade upp
lastrampen. Marginalen på rampen var någon decimeter fram och max en där bak. Den killen
måste ha nerver av stål!
Samtidigt, långt uppe i Edsbro, fanns en annan lastbil som också skulle lastas med två hojar
på två olika platser. Det var den tredje statisten, Sven-Erik Ån, som på något vis lyckades lasta
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sin hoj ensam. Svempa åkte sedan och hämtade upp Håkan Segerstedt och kvartetten var redo
att inta scenen i Midsommarkransen.
Dagarna innan hade vi fått ett tecknat manuskript där det framgick att vi ska passera en kille
som leder en vanlig cykel, men ser ut som en super-biker. Till saken hör att han är ute och går
med sin gris! Både super-bikern, som för övrigt hette Christer, och grisen skulle enligt manuset
titta med längtande blickar på oss när vi passerade. Vad grisen hette har jag glömt, men det är
grisen som påverkar Christer att ta ett lån på Ikano-banken, så att han kan köpa en H-D och åka
med grabbarna i solnedgången. Så nu vet du att grisar (hogs, reds anm) är kloka djur!
Det första som mötte oss kl 07:00
var ett antal lastbilar som sopade
gatan ren från grus. Gatan var ett
bostadsområde
där
det
vid
tidpunkten nog snarkades en hel del
inne i lägenheterna. Den saken
skulle vi mycket snart ändra på!
På gatan sprang drygt femtio
personer omkring med olika
arbetsuppgifter
för
själva
filminspelningen. Det kostar en och
en halv miljon kronor att spela in
filmen och då behövs det
ljudtekniker,
ljustekniker,
filmtekniker, filmare, trafikstoppare,
frukostfixare, lunchfixare, regissör, inspelningsledare, statistfixare, skådespelare, grisskötare,
kund, gris och fyra åksugna HOG’are! De senare belastade reklambudgeten med ca 0,13%!
Vi blev mottagna av tjejen som fixade statister och lastade av våra hojar. Vid efterföljande fika,
i ett nerlagt fik som de lånat, fick vi bekanta oss med super-bikern Christer. Han var från
Ludvika, stor som ett hus och hade en finsk krigshjälm på huvudet av modell nazi. Helskön lirare
som hade A-lagets koll på historia och för övrigt hade en mycket bred repertoar. För pengarna
han tjänade på det här jobbet skulle han köpa sig en elbas. Det var en dröm sedan länge som nu
skulle uppfyllas, så det så. Han sa att han genom åren blivit Sveriges biker-statist nummer ett.
Döm själva om han uppfyller alla attribut på en biker när ni ser filmen. Han hade kommit dit
dagen innan bara för att han och grisen skulle bli vänner. Nu var de vänner och grisen visste att
tvåmeterskillen hade mycket godis i fickan. Stor mage, mycket skägg och nazihjälm stör inte
vänskapen mellan en biker och en gris!
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Första tagningen ska snart börja och vi
står i slutet av gatan i snygg kortege.
Jäklar vad det låter mycket så här tidigt på
morgonen! Efter en lång vinter så passar
man ju på och gasar på lite extra också.
Jag har en Walkie Talkie innanför
skinnpajen och dessutom har den tyska(!)
inspelningsledaren för säkerhet skull en
flagga att vifta med när vi ska köra. Go,
skrek någon och iväg for vi!
Betyget blev: Titta inte i kameran, le
framförallt inte och kör fortare! Så allt
man fått lära sig tidigare; att man ska se
glad ut, titta i kameran och stå still när
man fotograferas är bara fel. Vad beträffar hastigheten så tyckte nog vi att den var hyfsad med
tanke på att gatsträckan vi körde innehöll två stycken fartbumpar, varav den sista var tjugofem
meter framför kameran. Men man tjafsar inte med regissör Måns Herngren, förstod vi.
Andra gången fick de inte en blick och vi såg
jättearga ut när vi flög över fartbumpern.
Det var lite av nyårsaftonens grevinnan och
betjänten när vi snubblade över bumpern
gång på gång. För det blev ett antal
omtagningar, det ska ni ha klart för er.
Snabba svängar och så tillbaka igen.
Förbaskat bra avrostning med en massa
tvära svängar och kraftiga inbromsningar.
Samtidigt som vi hade hur kul som helst och
gasade för fullt fram och tillbaka så hade de
snarkande invånarna vaknat till liv och
ägnade sig åt att ringa polisen. Så vi fick gång på annan påhälsning av Tusse Batong som var
beredda att ingripa i något ”MC-relaterat krig i Midsommarkransen”. Å så var det bara fyra
snälla HOG’are som ”roade” sig!
Vid tretiden var alla tagningar i Midsommarkransen färdiga. Inspelningsteamet ville ha en blå
och en svart hoj till studioinspelningen så Svempa och Håkan, som delade bil, fick fortsätta till
Independent studios i Saltsjö-Boo och spela in de sista scenerna när super-bikern, med grisen på
bönpallen, åker med HOG’arna i solnedgången.
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Tror nog att solen hade gått ner för länge sedan när Svempa lastade av sin hoj i Edsbro.
Denna gång med hjälp av Håkan. Om hur det var i studion får de berätta själva…
Activities Officer (och statist)
Caj
Storyn fortsätter…
Vi vinkade av Caj och Janne efter en ”hård” första inspelningsdel. Vid det här laget kändes det
som vi började bli proffs på att lasta hojar. Under förmiddagen var det lite fukt på gatan som
smutsat ner kromen en del.
Väl framme vid inspelningsstudion började vårsolen lysa underbart skönt. Eftersom vi hade
lite tid över innan nästa tagning inne i studion passade vi på att tvätta våra hojar i solen utanför.
Nu var ordningen återställd.
Studion var riggad med otaliga
mastodontlampor på 10-tusentals
watt vilket innebar att vi INTE behövde
frysa. Produktionsteamet hade riggat
Christers ”nya bike” för tagning när de i
sista stund kom på att det skulle vara
fräckt med läderflätor från handtagen
på styret. En springare skickades ut på
stan och strax efter blev det ”pricken
över i”. Tagningarna gjordes mot en s.k
”green screen” så att de senare kunde
klippa in valfri bakgrund.

Efter många tagningar var det dags för
grisen att vara med. En medarbetare höll
upp huvudet på grisen vid Christers högra
axel för att senare animera mimik. Det
här var något som grisen hatade, dvs att
bli upplyft. Han skrek verkligen som en
gris som skulle slaktas! ”Sista färden” var
ingenting mot detta. Skötaren till grisen
mutade oavbrutet med mängder av godis.
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Vi bekantade oss senare med grisen i en
soffa och fikade. Trevlig prick, som en
hund. Den där grisen.
Nu var det vår tur i studion. Jag och Håkan
rullade in våra hojar i tur och ordning för
att riggas fast för tagning istället för
Christers röda hoj. Under tagningen satte
de på en gigantisk fläkt som skulle göra det
trovärdigt med lite fladder i kläderna. Det
kändes som att stå bakom ett JAS-plan!

Timmarna gick och till slut blev tysken nöjd
med alla tagningar. Alla åt vi sedan en
välförtjänt middag som ett cateringföretag
fixat. Smaskens!
För omväxlings skull var det nu dags att
lasta hojarna igen. Solen var på väg ner och
det var dags för hemfärd. Som tur var följde
Håkan med mig hem till Norrtäljeskogarna
för avlastning vilket jag var väldigt tacksam
för. Det var mörkt och massor med snö kvar
på marken innan jag slirade in min blåa
Wide Glide i det trygga garaget. Sen tillbaka
till Stockholm igen för att lämna tillbaka lastbilen. Och sen hem trött till Edsbro igen. Men det
var en upplevelse att vara med och se hur det går till. I slutändan blev det dock bara en kort
skymt av oss statister på filmen.
Här hittar ni Ikano Bank Reklamfilm - Born to ride! (41 sekunder)
http://www.youtube.com/watch?v=184TXuCOGH0
Fd Secretary (och statist)
Svempa Ån
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Nya soppan E10 - funkar det?
Sammanställning/Bearbetning: Editor/Photographer Göran

Nu börjar oljebolagen sälja E10, bensin med upp till 10 procent etanolinblandning. Funkar det
i våra hojar (och andra fordon med för den delen)?
Sedan den 1 maj är det fritt fram för oljebolagen att börja sälja 95-oktanig bensin med en
inblandning av upp till tio procent etanol. Bränslet kallas E10. Bakgrunden till lanseringen är
givetvis miljöbetingad, detta är ett enkelt sätt att uppnå lägre utsläpp av koldioxid. Redan idag
har vi fem procents etanolinblandning.
De flesta nyare hojar klarar det nya bränslet. En modern motor med insprutning och mycket
datakraft gör en komplett omvärldsanalys innan den bestämmer sig för bränsle/luftblandning,
tändinställning osv. Med etanol i tanken sjunker bränslets energivärde och mer brännbart
material måste släppas fram för att uppnå en bra förbränning och god effekt. Detta är skälet till
att etanolbilar drar mer bränsle. Energiinnehållet i etanolen utgör bara en tredjedel av
energiinnehållet i bensinen. Det behövs således cirka två procent mer E10-bensin än av dagens
bensin som innehåller fem procent etanol för att uppnå samma energimängd.
Bränsleförbrukningen påverkas också av körstil och klimat.
Etanolen har även en frätande och upplösande effekt på vissa material. Bränsleledningar,
förgasarmembran och annat kan påverkas med ökad risk för läckage och brand. Även gamla
avlagringar kan lösas upp och sätta igen bränslesystemet. Det är alltså viktigare att ha en ren
tank än tidigare då skräp fastnade i bränslefiltret och inte löstes upp. Trots allt är det enklare att
rensa ett bränslefilter än hela bränslesystemet. Att ha ett fräscht bränslesystem inkl fräscha
slangar och utprovade originaldelar som bränsle- och oljefilter blir viktigare. Etanolen binder
också vatten mer än bensin med svårstartade motorer och korrosion som följd.
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Med äldre hojar kan det däremot bli problem, det har bland annat Motorhistoriska
Riksförbundet MHRF uppmärksammat. Tidiga insprutnings- och förgasarmotorer kan få svårt att
klara den magrare bränsle/luftblandningen. Resultatet kan bli spikningar, lägre effekt och
misständningar. På en racehoj som körs hårt på bana kan detta leda till allvarliga motorskador,
för mysåkarna som puttrar runt i landskapet går det oftast utan problem, det menar i alla fall
MHRF.
Enligt info på internet är alla seriemässiga Harley-motorer från och med modellår 1980 E10"tåliga" och kan ”utan problem” drivas med bränsle ROZ95 (95 oktan). För fordon med modellår
före 1980 rekommenderar tillverkaren byte till ROZ98 (98 oktan). För att vara på den säkra
sidan bör man använda 98 oktan för alla förgasarmotorer, oavsett årsmodell.
I Finland, Frankrike och Tyskland är E10 redan verklighet. Precis som i Sverige har den finska
vagnparken en hög snittålder varför många inte kan tanka E10. Många bensinstationer har bara
en cistern för bensin och resultatet har då blivit att man enbart säljer 98 oktan. Idag står E10 för
endast 55 procent av all den bensin som säljs i Finland.
I Tyskland sades till en början det att de flesta fordon som körts på 95 oktan skulle klara E10.
Men efter bara någon vecka kom det reviderade, inskränkta, listor från tillverkarna vilket
skapade osäkerhet hos fordonsägarna. I mars hävdade tyska medier dessutom att en
biltillverkare gått ut med en varning om att E10 kunde orsaka motorskador på framför allt äldre
bilar. Trots snabba besked från tillverkaren att detta inte gäller den bensinkvalitet som säljs i EU
var skadan redan skedd och tyska bilister började bojkotta E10. Även efter en stor
informationskampanj verkar bojkotten hålla i sig – mätningar visar att 85 procent av tyska
bilister vägrar tanka E10.
Vad händer i Sverige då?
– Från 1 maj i år är det möjligt att sälja E10 i Sverige, berättar Ulf Svahn, VD för Svenska
Petroleuminstitutet som representerar oljebranschen. Min uppfattning är dock att lanseringen
tidigast kan ske till hösten då vi byter till bränsle av annan kvalitet inför vintern.
Flera bränslebolag bekräftar den något fördröjda lanseringen. Enligt vår medlem Göran
”Tankman” som kör ut soppa till Statoils mackar så har man dock redan börjat med den nya
E10-soppan!
– Bil- och oljeindustrin håller just nu på att tillsammans ta fram en standard för det nya
bränslet, berättar Åsa Håkansson, produktansvarig på Statoil. Vi måste uppfylla vissa normer för
att garantera bland annat hållbarhet på motorer och bränslesystem. Detta arbete är inte klart
förrän i höst. Samma arbete pågår i Europa där det beräknas vara klart under 2012.
Inte heller Preem tror på en lansering i år.
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– Det kanske dröjer ända till 2013 innan allt är löst, säger presschef Thomas Ögren på Preem. Vi
har många detaljer att lösa. Förutom själva bränslet är det även frågor kring logistik, depåer,
lagring och cisterner på mackarna.
En annan osäkerhet är skattereglerna. Från myndighetens sida har man bara utlovat
skattebefrielse för 6,5 procents etanolinblandning. Att oljebolagen själva står för kostnaden att
blanda i de återstående procenten med (dyrare) etanol är knappast troligt.
Klart är att det kommer att finnas bensin med lägre etanolinblandning precis som idag. Det
finns dock inga krav på att det alternativa bränslet med etanolinblandning på fem procent
kommer att bli 98 oktan – det kan lika gärna bli 95 oktan.
Hur det blir i glesbygden med stationer som bara har en cistern för bensin är svårt att säga –
troligen handlar det om hur väl E10 tas emot på marknaden.

H-D i nya Morgan 3-hjuling!
Uppsnappat: Editor/Photographer Göran

Morgan går tillbaka till rötterna och lanserar en modern trehjuling. Motorn från HarleyDavidson levererar hundra hästar till bakhjulet.
Mellan 1909 och 1953 tillverkades 30 000 exemplar av Morgan Threewheeler. I dag har
trehjulingen fått kultstatus – och 2011 är det dags för nypremiär.
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Den moderna versionen av Morgan Threewheeler är byggd utifrån ett rörramschassi med en
kaross av aluminium. Förutsättningarna för stor körglädje är goda eftersom vågen stannar
redan vid 500 kilo.
Premiär sommaren 2011
Motorn på 1,8 liter, hämtad från Harley-Davidson, ger en effekt på 100 hästar som levereras till
bakhjulet via en femväxlad låda från Mazda. Noll
till hundra klaras av på 4,5 sekunder, uppger
Morgan.
Sittbrunnen är tvåsitsig och i brittisk tradition är
läderklädseln väl tilltagen. Två låga vindrutor
skyddar mot väder och vind och om olyckan skulle
vara framme finns rundslagningsskydd bakom
förare och passagerare.
Trehjulingen börjar säljas nästa sommar och till en
början planerar Morgan att tillverka 800 exemplar
om året.
Originalet ägd och körd av legenden Picko Troberg
(Foto: Göran C)
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HOG Sthlm on Tour 2011
Text & Foto: Editor/Photographer Göran

Part One – Rallyt
Klockan är 07:00, det är torsdag den 30 juni och flocken börjar samlas vid HD Syd. Den andra
flocken har en alfahanne och vi har en alfahona. Dom drar strax innan och vår hona (egentligen
är hon en äkta curlingmamma, se L & B nr 1-2010) kommer sist. Tjänsten har kallat och det har
varit få timmar tills starten går för årets stora tour till rallyt i Lidköping och efter-touren genom
södra Sverige för den mindre flocken.
PO, the Head of all Road Captains, får leda en cirka
tjugofem hojar och minst några till passagerare. Han
har fått order av alfahonan att vara i Götene senast
klockan halv fyra så han gasar på, ty livet är honom
kärt.
Det finns en rak väg, en lite mindre rak väg och en
massa oraka vägar att åka på. PO väljer alternativ två
och vår första revirpink sker i Stjärnhov där vi får
språngfika och franska wienerbröd på en sönderbyggd
mack från 50-talet. Hade kunnat vara ett kultställe om
nu bara ägaren och kunderna insett detta.
Vi gasar vidare mot Hjälmarens grå-blå vatten där vår gamle
web-varg Stor-Svempa skall ansluta vid ett ställe som heter Läppe
och det var väl ingen som hängde läpp för det. Det var mycket
varmt så vi behövde alla stanna igen, men Hjälmaren fick tyvärr
inte bjuda på svalka. ”Glosögd
som en Hjälmare-gös” brukade
min mormor, som var från
Torshälla, säga och jag vet
egentligen inte riktigt varför jag kom på det just nu?
Hursomhelst drar vi vidare och PO har planerat tanknings-, kiss, kram- (för medföljande par och andra kramglada) och
utfodrings-stopp vid Hallsberg. En viss medlem hade byggt upp
ett sånt högt tryck i apparaten att toa-inredningen ramlade
samman, och det ger en föraning om besöket senare i Köpenhamn där filmen Wild Hogs faktiskt
heter ”De vilde svin”. I Hallsberg blev vi också informerade om vart vi var på väg, hur vi körde
och hur livet såg ut i största allmänhet.
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Mätta och belåtna låter vi milen passera förbi utan vare sig
kiss eller kram och huxflux var vi på en rastplats utanför
Mariestad. Eftersom PO nu insett att han kört in en hel del
tid och därmed hade ökat hopp om livet så lämnade han över
till gamle mariestadaren Håkan S att visa oss både stan och
guida oss till Klings glasskiosk i hamnen.
Glassarna sveptes och vi var glada. Ännu gladare blev vi när
Håkan tog oss med på en av de orakare vägarna mellan
Mariestad och kortege-starten i Götene. Väl framme fyllde vi på med mackor å dricka så nu var
man rejält proppad inför den utlovade kortegen till och genom Lidköping som faktiskt blev ett
rakspår till camping och rally-incheck för nu var tiden knapp till torsdagskvällens stora
”Hjulafton”.
Hjulafton är ett jippo i Lidköping då alla på bygden går man ur huse för att uppleva något som
man inte brukar uppleva. För oss som kommer från
staaan är det lite som att gå på safari. Allehanda olika
människotyper dyker upp som man inte ser så ofta.
Först tror man exempelvis att det är maskerad innan
man inser att det är på riktigt. Raggarkulturen är inte
död!
Vi vimlar omkring i folkhavet (trettitusen påstås
det) och tittar på otroligt fina gammelbilar (det finns
fula också) utställda mitt i stan där också arrangören
och
speakern
Thomas med fru Lotta från fd MC-konsult far runt
som Uncle Sam & Aunt Samma och håller låda och
megafon
från
en
golfbil. Det
är full rulle
ända
tills
fyrverkeriet
pangat ut
och sedan har folk upplevt färdigt så därför är det tyst
igen. Vi som parkerade i baren vid ån inser plötsligt vid
tiotiden på kvällen att hela stan är tom och det hela
kanske inte var på riktigt? Tyskarna som anslutit ända
nere från Stuttgart och just börjar få upp ångan ser också lite vilsna ut.
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Men imorgon startar ju rallyt på allvar så vi (flera än en iallafall) lägger krutet där istället och
lommar hemåt (några bor på campingen två km och en halvtimmes stavgång från stan och
några bor noll km från stan).
Rallyt börjar på riktigt dagen efter med lite spontanturande till
Kinnekulle och Läckö Slott. Dagen efter var det faktiskt för några som
man anade skulle fastna i pilsnerbaren vid ån, så det blev ingen
guidad tur i slottet utan räkmacka på Spiken istället (som inte är nån
spik men väl ett fiskeläger vid Vänern).
Framåt kvällen hade våra alfor fixat lite party på campingen med
bärbar orkester och bärbar dricka. Tjo och tjim och sen drar flocken
till festplatsen som nästan ligger kvartsväg tillbaka till stan. Det är
också samma ställe som folkparken så här har Lidköpings fortlevnad
grundats under mången danskväll genom historien. Få nu se om nåt
av den traditionen spiller över på oss gamla utstötta varghannar eller
om man ska köra en föryngringskur (bautastora dosen) och dra på tecno-disco med
ungdomarna på Stadt?
Vi hittar iallafall billiga ölbaren och efter lite lekstuga á la
Lotta på Liseberg så slussas vi in i folkparks-salen för stora
välkomstmiddagen som ingen lämnar utan hunger och
rejält mingel i matkön. Vad vore livet utan köer? Tänk om
det vore lika trevligt i busskön en fetkall och deppig
vintermorgon?
Det vinglas
(säkert glaset
också)
och
minglas
och
kvällen lider mot sitt slut. Tar med Tommy och
Örjans sällskap en sväng förbi en mack och snack
med en raggare med fru/chaufför och en jänkar-bil
inredd med lådvis av öl både här och där. Avslutar
slutligen på det där tecno-diskot i stan. Fast nån
föryngringskur var inte orsaken utan man råkade
faktiskt bo på Stadt som var ansiktslyft till disco och
vips blev man kompis med nobelpristagarna i form av dörrvakter (”Vart ska du? Det är
ungdomsdisco här ikväll…”) som också baxat runt med min drygt 300 kilos järnhäst (mycket
bolt-on ska ni veta) för den råkade stå i vägen för insläppet! Vart tog alla fiffiga prylar vägen?
Ingen ringde på min mobil i byxfickan för det var ”för omständigt”. Men dom fick tydligen hjälp
av grabbarna på MC-konsult med lyft och allt och det var ju faktiskt mindre omständigt för mig.
Och hojen var oskadad!
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Lördag och rallyts andra officiella dag. Nu ska det bli ståtlig kortege genom Lidköping och folk i
stan undrar när vi alla kommer att åka igenom. Nu är det så att västgötar tydligen älskar att
förenkla livet för oss alla så vi drar istället raka spåret förbi stan (j-ligt snopet) och visar istället
upp oss för veckans enda regnskur. Efter att ha njutit
av denna sätter vi kurs mot Kinnekulle och en bokad
lunch för hela kortegen. Medans alforna med
uppvaktning fikade i trädgården uthärdade vi andra
bortglömda gamla vargar köttfärspaj i ett mycket
varmt och mycket fuktigt växthus. Man fick gratis
påfyllning av paj vilket var tur för inte f-n började
håret växa igen trots växthus å allt. Återtåget mot
stan gick via utsikt över Vänerns väna vatten.
Eftermiddagen avverkades sedan med traditionella
Thomas å Lotta-lekar på träffplatsen (om någon vet
vad som hände så tar red tacksamt emot en utförlig beskrivning till julnumret).
Framåt kvällen var så alla utspridda på halva träffen som tydligen gick spontant i stan i och
runt Stadt och andra halvan ute i lådvinskvarteren på
campingen/folkparken. Blev själv kvar i stan med säkert 100
andra hoggare och liknande där många hade staaan-dialekt.
Hela Sthlm Syd-flocken och delar av dagen efter kvällen föregänget syntes också. Ikväll var det dessutom miniålder 22
(vilket otroligt flyt!) och varken tecno eller maxålder på
Stadt/Harrys så vi fick sitta kvar tills kroppen övertygade
knoppen om att satsa på morgondagen istället.

Part Two – West, South and East Coast Fun Run
Nu byter vi mode i skallen och lämnar söndag förmiddag Lidköping, rally, tecno-discon och
dörrvakter bakom oss och låter road captain-prospect och GPS-geniet Håkan leda oss på krokiga
vägar väst- och sydvästvart. Vi i den mindre flocken är nu taggade för Caj’s av alfan godkända
och väl arrangerade tour ”West, South and East Coast Fun Run”. Till den mindre flocken har nu
också Andreas anslutit sig med minimalt bagage (tält å
fillingar) och efter maratonkörning från Sthlm på morgonen.
Det går upp och ner och hit och dit och man vet inte riktigt
var man är förrän vi efter en tvärnit (GPS’en kan ju diffa på
10 meter) viker in på Brobacka kaffestuga norr om Alingsås.
Nu börjar vi i takt med våfflor och kaffe att fatta att en ny fas
i våra liv just startat. Man inser efter sidospåret med
stavgången i Lidköping att vägen återigen faktiskt är målet.
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Efter många fina vägar med utsikter och kisspauser landar vi så i Halmstad på kvällen. Bobby
visar sig här vara en erfaren kille och bjussar på en ”komma-fram-efter-lång-dag-i-sadeln-öl” i
kines-hotellet Amadeus ”lobby”. Vi delas in i rumskamrater eller par och drar sedan ner på stan
för en sen middag. Nu regnar det faktiskt, men vi sitter under tak så det gör inget. Vad som
däremot gör något är den totaltrötta servicen på krogen (El Diablo nånting) vi hamnar på. Efter
många turer kommer käket och eftersom det också är fel så blir PO och Alfahonan så
förbannade att det slutar med att stället bjussar på maten! Synd att vi inte åt mer.
Det är måndag och vi ska avsluta dagen i Köpenhamn. Men först ska Susanna å PO tjäna in till
levebrödet under ett par timmar
(tjänstemöte stavas det) så vi andra drar till
beachen i Tylösand för att surfa, spana in
brudar å bada…eh…nä. Skämt åsido hann vi
bara cruisa Tylösand, prata skit med
baywatcharna och ta en fika i Tjuvahålan
som heter så för att ”det här förekom både
sjöröveri och smuggling i flera sekel innan
tullverket stoppade verksamheten på 1870talet” (enligt internet).

Efter återträff drar vi alla ledda av PO till 1) Torekov för
en fika å glass och 2) till Statoil i Helsingborg för en
smarrig och sen lunchmenu. Däremellan passerar vi både
Båstad och Ängelholm. Eftersom Director Benny från
Copenhagen Chapter väntar på oss i Helsingör så dunkar vi
lite motorväg för att hinna så vi slipper kapa färjan över
Öresund. Det skojiga var att Caj var så ivrig att lämna
landet att han hann med båten före oss andra!
På kajen i Helsingör står så Benny tålmodigt och väntar. Han
tyckte dock vi var snälla som skickade över Caj i förväg så han
inte kände sig som en ensam och fickljummen Gammeldansk.
För säkerhets skull har han storstövlarna på sig då det dagen
innan varit översvämning i hela Köpenhamn (och vi som trodde
det var blöt fest på g). Vi litar dock på vår tur med vädret och får
en solig sådan utmed Danmarks fem mil långa Djursholms-by i
form av strandvägen mellan Helsingör och Köpenhamn.
Framme vid hotell Rossini (verkade hyfsat förutom att Andreas var av fel kön och
rumskompis) i KPH tog vi en turbo-fräschning och drog sedan via bankomaten
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(pilsner-pengar) till Copenhagen Chapters klubblokal i källaren under deras dealer CAPS där vi
också fick parka våra stöldbegärliga amerikanska järn.
Nu var det så att våra alfor Susanna å PO varit där
redan i januari och berättat hur j-la trevliga kompisar
dom har. Efter att ha fått höra, lukta och känna på
dealerns H-D från 1934 blev vi därför bjudna på dansk
biker-middag med kött (förrätt), korv (efterrätt),
språkförbistring, ljug (ingen fattar ens att man ljuger)
och trevligt sällskap. Våra bankomatpengar fick

således placeras i baren eller i dealerns T-shirtkassa istället och speciellt det senare var ju inte
svårt för de medföljande små shopping-liven.
Det var t o m så poppis att åkningen dagen
efter startades med samma aktivitet (utan
pilsner alltså). Hursomhelst hade vi en
jättetrevlig kväll tack vare våra vänner i
Copenhagen Chapter. Mange takk (eller var det
norska?)!
Nu blev det tisdag och undertecknad ska leda gänget ut ur syndiga Köbenhavn (fast det hann
vi tyvärr aldrig med) för målgång i Blekingeskogarna. Eftersom vi inte pallar att gå med packning
och full skinnmundering de cirka 2 km till dealern så startar vi dagen med att åka taxi.
Utan GPS (lämnade den hemma för det är f-n
ingen sport!), men med en flyttfågels precision lyckas
vi hamna rätt upp på Öresundsbron för att återvända
till ”das Vaterland”. Glada sjöng vi givetvis
nationalsången i kör hela vägen över bron??!!! Vi
vinkade också glatt till halva Skåne och dunkade
E22’an med magsår hela vägen till första kisspaus.
Enligt Caj’s schema hade vi tid att passa på en
bilkyrkogård senast klockan halv två vilket var en
fysisk omöjlighet eftersom vi dels kom iväg sent från
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KPH (shopping-liven ni vet) och dels behövde stanna och äta på vägen. Så trots bra gasande och
RC-prospect Håkan’s inhopp med GPS på sluttampen så missade vi den tiden och fick istället se
Åhus hamnkvarter med lunch och Åhus-glass (gav mig f-n på det!)
och landade i skogen vid fyra-tiden. Då hade vi också missat en
inplanerad guidning på
Ebbamåla Bruk klockan
tre. – Men va f-n, vi är ju
på hojsemester, sa Caj
halvt övertygande. Så vi
tar det lugnt och knallar
runt bland mygg och bilvrak som är på väg att slukas av
en bottenlös myr i de djupa skogarna i norra Blekinge
(vid Ryd för att vara mer exakt). Efter den lite blandade
(den gamla goda tiden vs allt är förgängligt) upplevelsen
(en av Blekinges bästa enligt expertisen) så tuffar vi sista biten till dagens slutmål: Ebbamåla
Bruk och vandrarhem.
Här fördelades vi först i de två grupperna stanna-på-plats
och åka-och-handla, för kvällen skulle toppas upp med Bobbygrillning på en brygga i Mörrumsån. Efter att alla kommit på
plats och fördelats på olika rum i den gamla arbetarkasernen
så satte grillandet och ljuget igång och höll så på ända tills
skymningen föll och vi med den. Men först tog vi en
promenad ner på byn vilket innebar knappt tvåhundra meter
över en bro och sedan tillbaka igen vilket gjorde oss så trötta
att vi behövde lite eftersläckning och mer ljug innan vi la oss.
Onsdag morgon och alla var (nästan) uppe med tuppen. Efter en god frukost och fruktlösa
försök av undertecknad att övertala alla tekniska
analfabeter att vi borde vara lite mer kulturella och ta
igen den där guidningen innan vi åker så beslöts det
tydligen att vi åker utan guidningen. Nu blev det också
klarlagt att resten av resan skulle gå utan PO och
Susanna som övergav sin flock för åtaganden på
hemmaplan, vilket var en överraskning för alla utom Caj
som dessutom led svårt efter sviterna av gårdagens
kvaddade tidsschema.
Hursomhelst så var Bobby med bisittare Carina
utsedd till dagens road captain och uppkopplad till satelliterna i rymden ledde han oss på
krokiga skogsvägar genom ett sommarfagert Blekinge fyllt med insekter (kanske också insikter?)
till glasspaus hos en tysk caféägarinna (”jak komma från Berlin”) nånstans på ”Utvandrarnas
väg” (lustigt sammanträffande) och sedan till lunch hos Emmaboda golfklubb i Vissefjärda. När
Sidan 21/26

Nyhetsbrev nr 6 – juli 2011

vi smörjt kråset tog vi oss till Gullabo (verkar som ett
ställe för lite gullegull) och vidare till
eftermiddagsfika hos prästen i Söderåkra och lite
andlighet i våra råbarkade biker-liv. Måste ha varit en
av årets höjdare i församlingen med nio skinnklädda
fika-troll i kyrkan!
Nyfrälsta och glada for vi sedan till Kalmar för att
köpa lakan (dom som skulle sova hos Caj) och lite
bärs och lådvin till kvällens ljug på Caj’s nysnickrade
altan.
Vägen ledde oss sedan mot dagens slutmål: ”Caj’s
HOG-farm” i Borgholm på husvagnseldoradot Öland.
Nu bytte vi återigen mode från ”på väg” till ”på plats” eftersom vi skulle utforska Öland under
minst två dagar. Alla utom undertecknad hade tydligen
planerat att man kunde bo hos Caj och slippa
vandrarhemmet som hade rekommenderats, så det blev
att checka in ensam i ett fyrbäddsrum två kilometer från
händelsernas centrum (Caj’s farm eller Borgholm C,
vilket man vill) .
Kvällen startades så upp med ljug, fräckisar (sorry
Carina) och väderkvarnsutsikt på Caj’s altan för att
sedan utvecklas till långpromenad
ner till Harry’s i Borgholm (ett kärt
återseende) och typiska 50-plusaktiviteter: Middag och bowling. Trots
onsdag (ur en stockholmares synvinkel) var det ganska dött (fast Caj menade
att orsaken är lokal inavel bland bönderna på ön) och vi koncentrerade oss
istället på bowlingen som Göran ”Tankman” vann klart över oss andra medelmåttor (fast jag
kom 2:a – jippiii). Sent omsider lämnade så två överfulla taxibilar krogen/bowlingen för
nattinatti. Synden i Borgholm fick vänta till ett annat liv…
Tors dag och han hördes inte av. Istället mullrade
det från Caj’s HOG-farm när åtta Harleys skulle ut på
tour runt halva Öland. Caj är en traditionens man
och pluggade därför kartan hela morgonen så att vi
skulle hitta rätt på dom, typ, två vägar man kan åka
om man ska ner till Långe Jan på södra udden. Nu
blev det allvar eftersom vi skulle ut på Alvaret (suck
för nödskämt!). Eftersom Caj kvällen innan berättat
om sina tidigare eskapader och dåliga karaktär med
en Porsche förstår vi varför han som dagens
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självutnämnde road captain gasar på rätt bra. Fast det kan ju vara lika så gott eftersom det inte
luktar så från bondgårdarna vi passerar.
Efter ett kortare stopp på nämnda Alvar så dundrar vi in i Ottenby på södra spetsen av ön där
Göran ”Tankman” i värmen missar att fälla ut stödet och försöker sig
på en dubbelmacka med en
annan hoj (min). Ingen
större skada skedd på vare
sig man eller materiel. Efter
lite ytterligare förvirring, där
två man under pina klättrat
upp i Långe Jan (ungefär
som en blåskatarr eller
annan pinsam sjukdom),
bestäms det så att vi ska äta
lunch med utsikt över fågelskådare och sälar i mängd.
Mätta och glada drar vi sedan norrut igen för att ställa upp för obligatoriskt Ölands-foto vid
några väderkvarnar. Lite kringel och krokar följer så på Ölands två vägar och vi landar återigen
hos Caj där kvällens ljug förbereds.
Kvällen startas med att jag tar en stärkande promenad från vandrar(!)hemmet till händelsernas
centrum där Bobby återigen får förtroendet att styra grillen. Viss avundsjuka kan här anas med
åtta grillglada och ölstinna män i gänget. Carina inser om inte förr att hon nu är ensam tjej.
Efter mat och dryck fortsätter så kvällen med mer dryck och att vi skippar syndiga Borgholm
till förmån för ett spel som Caj av en händelse plockar fram. Det hela går ut på att gissa årtal och
Caj har givetvis tjuvtränat på sin familj och alla grannar i halva Borgholm så att han garanterat
ska tillhöra vinnande lag. Efter nederlaget alternativt segern och lite mer dricka börjar alla bli
lite pömsiga och eftersom de flesta dessutom ska åka hem till staaan tidigt dagen efter så vinkar
vi godnatt till Caj’s kuliss-väderkvarnar bortom sädesfälten. Själv vandrar jag åter till hemmet.
Fredag och hemresedag. Efter frukost städas och fejas det så att
Caj’s hustru kan anlända samma dag och slippa kliva över
kvarblivna och illaluktande nattgäster. Alla utom Tommy, som
stannar ett par dagar på Öland, åker sedan hemåt i samlade eller
spridda skurar på rakare eller mindre raka vägar. HOG on Tour
2011 är över och vi vilar våra bakdelar och laddar för kommande
turer lite längre bort än Rosenhill, för det här gav oss inte
träsmak utan mersmak!
P.S Hemskt mycket fler bilder hittar du i vårt fotoalbum på hemsidan. D.S
Fotnot (uppsnappat på Internet): ”Alfahanar och -honor används främst när man pratar om vargar…Sedan pratar man ju även om alfahanar och
-honor i andra sammanhang....i en flock brukar det oftast finnas en hona som står högst i rang, alfahonan. Översätter man det till människan är
det alltså kvinnan som står högst i hierarkin som är alfahona för den enskilda gruppen.” 
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Shopen erbjuder
Som vanligt säljer vi HOG-prylar som patchar och pins. Prata med PO Smedberg vid våra träffar
och möten. Du kan också slå en pling på chapter-mobilen 073-9399850. Bilder och pris finns på
medlemssidorna på webben.

På gång – Aktivitetskalendern 2011
Här nedan följer en kort beskrivning av några planerade och preliminära aktiviteter förutom
lördagsturerna under 2011. Kolla alltid hemsidan för senaste nytt och aktuella aktiviteter!
Mälaren Runt
Från 140 deltagare 1986 till så många hojar att ingen förmodligen vet hur
många. Vissa av oss åker hela vägen och vissa lite kortare tur. Räkna med
gemensam avgång och smarta vägval så vi slipper köer samt någon form av
uppsamling (fika), kanske under eken i Strängnäs.
Tour Hälsingland
Vår dealer Hasse gör comeback med en kär bekant. Med Kilafors
Värdshus som mål kör vi på den fantastiskt trevliga ”Tidernas
Väg”, väg 272, genom Uppland, Gästrikland och Hälsingland.
Hasse meddelar alla praktikaliteter via vår eller H-D City’s
hemsida.
Hjärt- och lungräddning
En vacker dag kanske man ligger där själv! Då önskar man nog inget hellre än att någon som
genomgått den här utbildningen finns i närheten. Under hösten 2010 var vi ett gäng som gick
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den här utbildningen och fick grundläggande kunskaper i första hjälpen vid hjärtstopp. Vi körde
korta teoripass och varvade det med praktiska övningar. Samtliga tyckte det gav enormt mycket
och jag lovar att vi hade kul också! Vi återkommer med datum och anmälan.
Tisdagsträffar (NYTT)
Vi kör ”Restaurang Grodhavet” vid Pampas Marina som träffpunkt på tisdagskvällar. Ett ställe
att svänga förbi, träffa polare och utgå ifrån om man vill göra någon spontanutflykt mitt i
veckan. Ett förslag som jag tyckte var trevligt var att vi skulle ha tisdagsvärdar. Ny värd varje
tisdag så man vet att man har någon att snacka med när man åker dit! Lämna gärna din
synpunkt om detta på forumet.
Kräftskiva
Kanske vi kör igen på Bogesundsgården i Vaxholm? Det är en
jättetrevlig familjeägd kursgård i vandrarhemsanda med bra mat
och frukost. Förra gången slöt ett 20-tal medlemmar upp och
skojade till det med kubb och kast med hästsko! En massa skratt,
skämt och en härlig stämning som kulminerade när kräftor och
dryckjom kom på bordet. Välbehövlig återhämtning framför
brasan innan alla kröp till kojs.
Pubkvällen
Vi träffas på en mysig pub innan jul och smörjer kråset med några öl och lite
mat. Toppnoteringen ligger på närmare 30 deltagare. Kul som tusan och som
vanligt arrangerar Göran C. Tips: Kom tidigt så du får matplats!


Som du ser finns det mycket kul att se fram emot. Alla som deltar på våra
aktiviteter tycker också att det är jättekul om just du hänger med!
Samtliga aktiviteter kommer vi nu att lägga ut på vår hemsida. Självklart
kommer det att presenteras fler aktiviteter under 2011. Alla är naturligtvis
välkomna att komma med förslag!
”Ride for fun”
Caj, Activities Officer
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HOG-info hittar ni alltid på nätet via:
http://www.hog-stockholm.nu – vår hemsida med all info och nyttiga länkar
http://members.hog.com – HOG international
http://twitter.com/hogeurope - korta nyheter från HOG Europe
http://www.hogeuropegallery.com – bilder från HOG-medlemmar i Europa
Kolla också info och länkar på vår hemsida!

Nästa nummer av nyhetsbrevet kommer prel ut i höst.
Som vanligt: Håll utkik i din mailbox och på hemsidan!
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