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Ytterligare ett fantastiskt H.O.G-år går mot sitt slut. I år har vädret varit till fördel för oss
som åker gillar åka Hoj, solen har lyst nästan hela tiden från maj till augusti. Det har varit
många aktiviteter under säsongen 2018.
Det startade i maj med Kick-off som även i år gick till Öster Malma Slott som funnits snart i
350år, närmare 50 personer kunde avnjuta god mat i slottsmiljö och vandra runt i
vildmarksparken med korta promenadvägar förbi stora hägn där både älg, mufflon, kronoch dovhjort strövar fritt. En jakt bana fanns för de som ville prova på att skjuta. Tyvärr
frös avrostningen inne pga. kyla, men i övrigt så har vi i stort genomfört de aktiviteter som
vi planerat.
Ett stort gäng åkte till Järvsö̈-träffen i juni, välordnat med många aktiviteter. Vi bodde bra
och maten var toppen god. Årets gemensamma middag var på Järvsö Motor (dealer), bra
arrangerat, gott om utrymme runt dansgolvet och baren. Järvsö-träffen kommer även 2019
anordnas som HOG National Rally 11-14 juli.
Vi var många som tog oss ned till Göteborg Harley Days 17-19 augusti, mycket trevlig och
välordnad träff.
Stockholm Chapter har även besökta andra stora träffar så som Harley Days i Hamburg,
Ett flertal åkte ned till Prag samt Åbo i Finland,
Vi vart inbjudna av de Danska Chaptren, för att deltaga i deras årliga träff, 4st från
Stockholm anslöt sig ca 15 svenskar totalt. Mycket trevlig träff och vi kan förvänta oss att
den kommer även 2019.
Italien har även i år fått skåda vår flagga ett antal gånger genom Jensens försorg.
Grillen i gång på̊ Probike event och försett hungriga bikers och andra med goda
hamburgare o dricka vilket har gett en hel del pengar I vår kassa.
4 Medlemsmöten har genomförts under året, ca 30-40 personer per möte. Trots att det

kan vara besvärligt att ta sig fram i trafiken efter arbetstid, har medlemmar från hela
storstockholmsområdet deltagit.
Vi har haft stor närvaro lördagskörningarna det i år, och några spontan har genomförts
med ett snitt på minst 10-15 hojar per gång. Ett stort tack till alla RC som har ordnat
dessa,
Vårt Charity-run blev som vanligt en succé även 2018, ca 93 st deltagare som åkte med till
Custom Bike Show i Norrtälje. Tyvärr så har man flyttat vad vi brukar ha som final på året,
vår medverkan på Grand Prix Speedway i Friends Arena. Så i år fick vi inte vara med och
briljerade i bästa TV tid.
Många av de problem som vi har haft med hemsidan har blivit lösta, det fungerar väldigt
bra. Vi kommer att fortsätta jobba med att förbättra kommunikationen mellan
medlemmarna och styrelse.
Medlemsregistret som hanteras av Membership Officer, hade vid verksamhetsårets
utgång 110 st medlemmar. Accessen till officer resources på HOG.com sidan har tyvärr
krånglat i stort sätt hela detta år, vi fick access nu i augusti och kunde börja använda den i
vårt arbete,
Under året har vi haft fyra stycken medlemsmöten och 8 stycken styrelsemöten,
Ekonomin i chaptret är god och stabil. Inkomsterna kommer i huvudsak från
medlemsintäkter och grilldagarna. Christoffer och Hasse på ProBike vår dealer sponsrar
oss med inköpen så intäkterna från grillningen är en betydande del av vår ekonomi.
Utgifterna går som vanligt i huvudsak till medlemsmöten, medlemsaktiviteter, årsmöte och
Charity. Största delen till Charityt kommer normalt från runnet till Norrtälje och Custom
Bike Show där vår dealer också är med och sponsrar.
I år så hoppas vi att den kommer det att även fyllas på rejält då det under HOGtoberfesten
13 oktober kommer att auktioner en Gibson gitarr där pengarna går till vår Charity och som
vi tillsamman med Gibson och Probike kommer att skänka till förmån Min stora dag,
Vi kommer gå in i 2019 med en bra kassa viket vi behöver då 2019 är vårt jubileumsår,
Stockholm Chapter firar 20ÅR

Styrelsen ser fram emot 2019 års verksamhet med många körningar och Nordiska
aktiviteter så som Järvsö Träffen 2019 , HOG Oslo National Rally Gol 2019, 27-30 juni,
Finnish Harley Weekend 1-4 Aug i Uleåborg.
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