
 

 

National Rally 2020 
 

Forrige gang du fikk en mail med orientering om hvordan det går med sommerens 
National Rally i Tønsberg var i oktober. I mellomtiden har det vært gitt 
informasjon på medlemsmøter, årsmøtet, vår web-side og på Facebook. Denne 
gangen har jeg delt opp informasjonen i noen bolker med tydelige overskrifter. 
Disse lever sitt eget liv, henger ikke sammen og behøver ikke leses i rekkefølge. 

 

Antall påmeldte: 
Vi hadde ute en gulrot for å få folk til å melde seg på treffet innen 31.12.2019 i 
form av en Harley Davidson Roller Bag til nesten 4000,- kroner. Det er 513 stykker  
med i trekningen som vil bli foretatt under treffet. 

Pr. 21.01.2020 er det 546 påmeldt totalt. Det var litt stille på påmeldingsfronten i 
november og desember, men at det er ca 30 påmeldt etter nyttår er bra. Muligheten 
til å melde seg på aktiviteter åpner en av de nærmeste dagene. Det regner vi med 
setter fart i påmeldingene igjen. 

 

Chapteret trenger din hjelp: 
Det er tre hovedområder hvor vi trenger medlemmer til å gjøre en innsats. Dette er;  

 Sekretariat; pakking av velkomstgaver til alle deltagerne og bemanne 
info.skranke under treffet. 

 Rigging; sette opp gjerder rundt treffplassen, henge opp bannere, sette opp 
telt o.l. og ta dette ned igjen etterpå. 

 Parkering; organisering av parkeringsområdet under treffet. 

Vi har noen navn på en liste fra et tidligere medlemsmøte, men vi trenger flere. Det 
er også sånn at jo flere som melder seg, desto mindre blir det å gjøre for hver 
enkelt. Vi må få til å sette opp en vaktliste som sikrer at alle også får være 
treffdeltagere så mye som mulig, men samtidig får følelsen av å bidra til vårt eget 
treff. Send en mail eller sms til knut.ertesvaag@hog.no, tlf.; 92 04 22 96, og gi 



beskjed om at du kan bidra. Sett gjerne opp hvilket av områdene ovenfor du ønsker 
å være med på.  

 

Kick Off: 
Vi ser ut til å bli 70 stykker den 15. februar på Quality Hotel Tønsberg 
(treffhotellet). Det er suverent bra. T-skjorter er i bestilling og det er ikke mer enn 
tida og veien for disse å være klare til festen vår. 

Det har vært litt fram og tilbake med hvem som skal spille for oss etter middagen. 
Nå er det endelig på plass. Bandet heter «Gluten Free Mama» og har bl.a. 
underholdt i «Foynhagen». Dette blir fest!!!! 

 

Post Ride: 
Det er nesten 30 påmeldt til nå, men få fra eget chapter. Jeg vet at noen av dere har 
tenkt at dette skal være et tilbud til mer langveisfarende, men her er det bare å 
melde seg på. Ta kontakt med Terje Brattestå på enten terje.brattesta@gmail.com 
eller tlf.: 90 16 60 66 

 

Get together party: 
Som kjent, kommer «Valentourettes» og spiller for oss i «Foynhagen» dagen før 
treffet åpner, torsdag 25. juni. Konserten blir åpnet for absolutt alle som vil, men vi 
har fått en veldig fordelaktig pris og har allerede kunnet kjøpe billetter en stund. 
Lenge før alle andre. Foreløpig er det over 400 treffdeltagere som kommer på 
torsdag, som igjen burde bety «stinn brakke». For å kjøpe billett til konserten, må 
du gjøre det via treff-appen. Det er det første du kommer til når du åpner appen. 
Husk bare å legge inn Promo kode; «harleydavidson» for å få riktig pris.  

 

Treffaktiviteter: 
Aktivitetene under treffet er spikret og blir åpnet for påmelding så fort som mulig. 
Fra jeg skriver dette og til du leser det, kan det allerede ha skjedd. All påmelding til 
aktiviteter gjør du via appen og for å få tilgang til appen, må du være påmeldt til 
treffet. Påmelding gjør du på www.hog20.no  

Fredag, 26. juni: 

 Kl 12.00 Skjærgårdstur med «Prinsesse Kristina» (ca 3,5 timer) 

 Kl 12.00 Guidet tur i Tønsberg (ca 2 timer) 



 Kl 13.00 Whiskey-kurs (ca 1 time) 

 Kl 13.00 Cognac-kurs (ca 1 time) 

 Kl 14.00 Bobler og vann ved bassenget på taket (ca 2 timer) 

 Kl 14.15 Whiskey-kurs (ca 1 time) 

 Kl 14.15 Cognac-kurs (ca 1 time) 

 Kl 19.00 Middag på treffhotellet 

Lørdag, 27. juni: 

 Kl 10.00 Ride Out til Verdens Ende (ca 3 timer) 

 Kl 11.00 Guidet tur i Tønsberg (ca 2 timer) 

 Kl 11.00 Bobler og vann ved bassenget på taket (ca 2 timer) 

 Kl 13.45 «Lokedraget» Chapterkonkurranse (ca 2 timer) 

 Kl 19.00 Middag på treffhotellet 

I appen vil det være flere detaljer om aktivitetene, om de koster noe, litt mer om 
hva de inneholder, hvor mange det er plass til osv. Følg med og meld deg på til det 
du har lyst å være med på, men husk at det er «først til mølla». 

 

Treff-pins og T-skjorte: 
Dette kommer som en bestillingsmulighet i appen så snart som mulig. Her er det 
ikke «først til mølla» som gjelder, men for å ha riktig antall t-skjorter klare til 
treffet, vil det bli en bestillingsfrist. 

 

Så til slutt: Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe. Mailadresse og tlf.nr til 
meg finner du lenger opp på sida. 

Det er 154 dager igjen!!!! 
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