íH.O.G.® CHAPTER KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK
HOGYAN LEGYÜNK HATÉKONYAK?
H.O.G.® TAGSÁG
H.O.G® tagsági típusok (Tagság megújítása, hogyan tudok chapter tagnak jelentkezni, H.O.G.® Tagsággal járó előnyök)

FELADATOK ÉS PROGRAMOK
Program létrehozására vonatkozó szabályzat
Program lebonyolítása
Önkéntesek irányítására vonatkozó tippek

A CHAPTER MENEDZSELÉSE
Márkanevek Chapter levelezőlisták
Chapter tisztségviselők a hog.com-on
Márkakereskedő/ chapterélettel kapcsolatos termékek
Chapter pénzügyek
Jótékonyság
Chapter biztosítása

HASZNOS ÖTLETEK KÖZGYŰLÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRA
Közgyűlések
H.O.G.® chapter alapszabály
A közgyűlés bukatói
A hatékony közgyűlés

MARKETING
Chapter kommunikáció
A Chapter és az online világ, a közösségi média előnyei

CSOPORTOS MOTOROZÁS
Csoportos motorozási tippek
Motorozás alakzatban

Túramotorozási tippek
H.O.G® elvek az aloholfogyasztásról

Üdvözlünk H.O.G.® tagok soraiban! Ebben a kézikönyvben a chapter működésével kapcsolatos
tudnivalókat foglaltuk össze, ami nem tekintendő szabályzatnak. Amennyiben bármely kérdésed van,
vedd fel a kapcsolatot a szponzoráló márkakereskedővel vagy a helyi H.O.G.® vezetőjével.

H.O.G. TAGSÁG
Motorozz velünk és építsd be a H.O.G.® tagságot életedbe, váljon életmódoddá. Mindenki megtalálja
a szenvedélye fokának megfelelő tagsági formát.
H.O.G® tagsági típusok
TELJES KÖRŰ TAGSÁG (Full membership)
A teljes körű tagság egy évre érvényes, és a Harley Owners Group® minden előnyének és
szolgáltatásának élvezetére jogosít fel. Az egyéves tagság automatikusan jár mindenkinek, aki egy új,
nem regisztrált Harley-Davidson® motorkerékpárt vásárol. A Chapter tagsági díjakat ez nem
tartalmazza.
ÉLETHOSSZIG SZÓLÓ TAGSÁG (FULL LIFE MEMBERSHIP)
Az élethosszig tartó tagsággal rendelkező tagok jogosultak a teljes körű tagsággal járó minden előnyre,
valamint kapnak egy különleges élethosszig tartó tagsággal rendelkezőknek járó emblémát és kitűzőt
(amely chapter szinten nem elérhető).

TÁRSULT TAGSÁG (ASSOCIATE MEMBERSHIP)
A társult tagok számos előnyre jogosultak. Minden társult tagot támogatnia kell egy szponzoráló
teljes körű tagnak (amely chapter szinten nem elérhető).

ÉLETHOSSZIG TARTÓ TÁRSULT TAGSÁG (ASSOCIATE LIFE MEMBERSHIP)
Az élethosszig tartó tagsággal rendelkező társult tagok jogosultak a társult tagsággal járó minden
előnyre, valamint megkapják a különleges élethosszig tartó tagsággal rendelkezőknek járó emblémát
és kitűzőt. Minden élethosszig tartó társult tagot támogatnia kell egy élethosszig tartó, teljes körű
tagságú szponzoráló tagnak (amely chapter szinten nem elérhető).

TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA
Minden évben a tagoknak lehetőségük nyílik tagságuk meghosszabbítására, mielőtt az lejárna. A
megújítást követően a tagok megkapják az egyedien kialakított megújítási emblémát és kitűzőt,
valamint a Touring Handbook frissített változatát (kizárólag a teljes körű tagok), valamint a H.O.G®
Adventure Guide útmutatót. A tagsági díjak nem visszafizethetők és nem átruházhatók. A tagsággal
járó anyagokat a tagok 3-5 héten belül kapják kézhez.

CHAPTER TAGSÁG
A H.O.G.® tagok jogosultak valamelyik chapterhez csatlakozni, de a jelentkezők kötelesek igazolni a
H.O.G. tagságuk érvényességét.
A H.O.G. Tagság lejártával a chapter-tagság és minden más társult tagság automatikusan megszűnik.
Élethosszig tartó és társult tagság chapter-szinten nem ajánlható fel, ezek kizárólag a H.O.G. szinten
elérhetők. Minden chapter-tagnak minden évben meg kell újtania chapter-tagságát. A szponzoráló
dealer-státusszal rendelkezők jogosultak chapter-tagság megszüntetésére, amennyiben az adott tag
magatartása nem felel meg a márkakereskedési elveknek vagy küldetésnek. A szponzoráló
márkakereskedői státusszal rendelkezők jogosultak a helyi chapter-tagsági jelentkezések elutasítására.

CHAPTER TAGFELVÉTEL
A következő tagsági útmutatók érvényesek minden helyi chapter esetén:
•

A chapter-tagságot minden naptári évben meg kell újítani.

•

A maximális chapter-díjak nem haladhatják meg az éves H.O.G. tagsági díj összegét.

•

Minden tag esetén, függetlenül attól, hogy motoros vagy utas, külön chapter-tagsági
jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni.

•

Csak érvényes H.O.G® tagsággal rendelkezők kérhetik felvételüket bármely chapterhez.
A H.O.G® tagság igazolása számos módon lehetséges:

•

Nézd meg a tag jelenlegi H.O.G® kártyáját;

•

Kérd fel a jelentkezőt, hogy csatlakozzon a H.O.G.-hoz;

•

Kérd le az adatokat a hog.com weboldal ‘chapter officer’ részén.

H.O.G.* TAGSÁGGAL JÁRÓ ELŐNYÖK*
A H.O.G.® tagság előnyeiről a hog.com oldalon a H.O.G® Adventure Guide-ban tudhatsz meg többet.

•

Túramotorozási alapismeretek

•

A biztonságos motorozáshoz szükséges készségek

•

A biztonságos motorozáshoz szükséges készségeket igazoló chapter-plakett

•

Mileage Program

•

Helyi Chapter tagság

•

HOG® Magazin

•

HOG® eMagazin

•

www.hogeuropegallery.com

•

H-D® Biztosítás

•

LOH

•

Motorkerékpár szállítás

•

Úti segélyszolgálat

•

H.O.G.® Rally-k

•

Touring Handbook

•

H.O.G. Ügyfélszolgálat

További díjak is felszámíthatók egyes extra juttatások esetén - lásd a H.O.G. -ot. További részletek az
Adventure Guide-ban találhatók.

PROGRAMOK
Programok szervezésére vonatkozó szabályzat
A program lebonyolítása
Önkéntesek bevonására vonatkozó tippek
PROGRAMOK SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
Alapszabály: egy rendezvénynek egy rendezője és felelőse legyen
A felelősségi körök, irányítási jogkörök és biztosíthatóság egyértelműsége végett, ne szervezz
társrendezőkkel eseményeket.

A SZÓRÓLAP TARTALMA
Tudja meg a világ (és a biztosító cég), ki szervezi a programot. Ez a szórólap megfelelő megtervezésével
érhető el. Az eseményekről szóló lenti minta kellő útmutatással szolgál abban a tekintetben, hogy
milyennek kell lennie az esemény szórólapjának.
Fent: az eseményt létrehozó chapter foglalja el és mással nem osztja meg az első sort.
•

Csak egy rendező lehet!

•

Tüntesd fel a H.O.G® logót és a chapter chevronját (nem H-D), ha arra szükség van.
Középen: a rendezvény eseményeit logikusan sorold fel:






Ki?
Mit?
Mikor?
Miért?
A H.O.G nem szponzor sorold fel a szponzorokat (logókkal, ha kérik)

SZÓRÓLAP MINTA

Póker Run & Motorozás Tombola
Vasárnap – 2014. június 12.
Regisztráció: 9:00 - 11:00
Jefferson Way Recreation Center - 1234 Jefferson Way,
Anytown, Country
Belépődíj: €12.00
Meglepetések!!!
Ebéd az árban
Kérjük, de fogyassz alkoholt.
Továbi információ: Kereskedő 123-456-1234
www.abcchapter. com
Az esemény vége 20:00
Köszönet szponzorainknak:
ABC Harley-Davidson, Coca-Cola, Jefferson Way Rec Center

A LOGÓ HASZNÁLATA
Alapszabály : csak jól csináld, vagy sehogy.

A H.O.G® logók a H.O.G. szellemiséget helyi chapter szinten is közösséget erősítő, értékes pozitív
jelkép. A H.O.G® chaptereknek meg kell tenniük mindent ezen örökség megőrzésére.
A következő módon teheted ezt meg:
•
Az éves Charter jogot biztosít a chapter kiadványain a logó feltüntetésére, ha arra a
szponzoráló dealer engedélyt ad.
•

Kizárólag a hivatalos H.O.G. logók használhatók.

•
A logó csak ebben a formában használható, vagyis semmilyen módon nem változtatható meg
(így nem adható hozzá semmilyen szöveg és nem kombinálható más ábrával).
•
A logót mindig a hivatalos chapter névvel kell együtt használni. A chapter nevet be kell
illeszteni a logó chevron-formájába, a lentiek szerint.
•
Kérj engedélyt a H.O.G.-tól, ha a logót a kiadványon kívüli más célra is fel akarod használni
(pl. pólón vagy kitűzőn), és vedd igénybe a hivatalos megbízottakat ezen termékek elkészítésére.

A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA
BIZTOSÍTÁSI FEDEZET
Mielőtt elvállalnád egy chapter-esemény vagy program megrendezését, gondoskodj a megfelelő
biztosításról az esemény minden kockázatára vonatkozóan.
BIZTONSÁG
Mindig a résztvevők és nézők biztonsága legyen a legfontosabb, minden eseményen, ahol az alábbi
szabályokat be kell tartani:
•
A területét körbe kell keríteni, hogy a személyzeten és a résztvevőkön kívül senki ne
juthasson be.
•
A motorosoknak biztosítani kell, hogy a motorkerékpárjaikat biztonságosan üzemeltetni
tudják.
•
A biztonságos közlekedésnek megfelelő talajt kell biztosítani (csúszós kavicsos, murvás és
sáros felületek nem megengedettek).
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
•

Legyenek előkészítve formanyomtatványok, hogy aláírhatók legyenek.

•

A felszerelések és ellátás az egyes eseményfajtáknál más és más.

•
Javasoljuk egy elkülönített terület kialakítását, ahol a résztvevők kitölthetik a
formanyomtatványokat. Amennyiben nem szeretnél hivatalos regisztrációt, egyszerűen kérd a leendő
résztvevőket, hogy vegyenek részt azeseményen, vagy a kár a line-upnál sorakozzanak fel. Az egyes

események / játékok befejezésekor, egy önkéntes írja le a nyertesek nevét és címét, hogy biztosan
megkapják a díjukat.
•
Gondoskodj arról, hogy minden szabályt részletesen ismertess, mielőtt az adott esemény
megkezdődne. Javasoljuk, hogy a szabályokat nyomtasd és oszd ki a résztvevőknek, hogy elolvashassák
a bejelentkezéskor.
•

Hozz létre egy nyilvános adatbázist.

•
Az esemény biztonságának érdekében a nézők nem juthatnak be a balesetveszélyes
területekre.
ÖNKÉNTESEK BEVONÁSÁRA VONATKOZÓ TIPPEK
Az önkéntesek a H.O.G® chapter tagok. A H.O.G. téged, mint chapter tisztségviselőt, kér fel a chapter
irányítására. Te viszont hagyatkozz a chaptertag önkéntesekre, mert az ő segítségükkel tudod
létrehozni a kellő hangulatot és lebonyolítani a tevékenységeket, hogy a chaptertagság értékes élmény
legyen.
A következő tanácsok segítenek abban, hogy toborozd, irányítsd és megtartsd az elkötelezett chapterönkénteseket.
SZERVEZZ
Mielőtt felkérnél valakit, tisztázd magadban, hogy milyen segítségre van szükséged. Állíts össze egy
listát, hogy milyen tevékenységekre keresel önkénteseket. Sorold fel, hogy milyen készségek
szükségesek egy adott pozícióhoz, és mennyi időt kell az adott személynek a pozícióban eltöltenie.
Ismertesd ezt a leendő önkéntesekkel.
•
Kérdezd meg a chaptertagokat, hogy vállalnak-e önkéntes tevékenységet a chapteresemények lebonyolításában. Tudd meg, hogy a tagok milyen készségekkel rendelkeznek, mi iránt
érdeklőnek, miben szakértők és mik a hobbijaik. Ezután ne tedd félre ezen információkat, hanem
használd fel!
•
Időben reagálj, ha valaki segítséget kínál. Semmi sem lohasztja le jobban az önkéntes
hajlandóságot, mint amikor nem reagálnak a felajánlott segítséget.
•

Állíts fel egy kommunikációs hálózatot az önkéntesek számára.

•
A megfelelő embert nevezd ki az önkéntes-toborzás irányítására, legyen valaki, aki ösztönző,
szervező, központi ember.
•

A chapter találkozókon és más chapter-programok esetén adj körbe jelentkezési íveket.

KOMMUNIKÁLJ
Ösztönözd a csapatszellem kialakítását - tudasd az önkéntesekkel, hogy ők a csapat nagyon fontos
részei és rajtuk múlik a program sikere.

•

A programok után vond be az önkénteseket az értékelési folyamatba.

•

Vond be az önkénteseket a tervezési folyamatba.

•

A programokról a lehető leghamarabb adj tájékoztatást.

•
Magyarázd el az önkénteseknek, hogy miért kell az adott dolgot az adott módon elvégezni, és
legyél nyitott arra, ha jobb ötletet kapsz tőlük. A diktátor és a jó vezető közötti legfőbb különbség
éppen a kommunikációban rejlik.
OKTASS
Az önkénteseknek tudniuk kell, hogy mit várnak tőlük, így azt is tudniuk kell, hogy mennyi időráfordítást
vársz tőlük, pontosan mik a feladataik és milyen képzettségre van szükség a feladat elvégzéséhez.
•
Írd le az önkéntesek feladatait és az ezekkel kapcsolatos instrukciókat, hogy az érintett
bármikor át tudja olvasni. Ennek segítségével biztosítható, hogy mindenki megértse, mit várnak el
tőlük.
•

Tájékoztasd az önkénteseket arról, hogy kihez fordulhatnak kérdéseikkel.

•
Képezz ki "mentorokat" az önkéntesek számára. Amennyire lehetséges, a kezdő önkéntesek
tapasztaltabbakkal dolgozzanak együtt. Úgy lehet valamit a leggyorsabban megtanulni, ha egy
tapasztalt emberrel együtt dolgozol. Ez kiváló lehetőség lehet azon új tagok számára, akik bár segíteni
akarnak, de még nincsenek barátaik a chapteren belül és nem mernek jelentkezni. Ez egyébként
szórakoztatóbb is.
ÉLVEZD
A megfelelő embereket tedd a megfelelő helyre, tehetségük és érdeklődési körük szerint bízz rájuk
munkát - de számíts arra, hogy ha valaki napi 8 órán át könyvel, akkor nem biztos, hogy ezt akarja
majd csinálni szabad idejében is!
•
Adj lehetőséget az embereknek arra, hogy új dolgokat kipróbáljanak és szélesedjen a
látóterük. Az, hogy valaki „mindig” motorbemutatókon bíráskodik, nem jelenti azt, hogy nem
szeretne ezúttal valami mást csinálni.
•
Emeld ki az önkéntesség pozitív oldalait - új barátságok, a jól végzett munka öröme, fejlődési
lehetőség, és a csapatmunka öröme. Finoman vedd rá a tagokat az önkénteskedésre.
•

Ne vedd túl komolyan a dolgokat, egy csipet humor már-már kötelező viszont!

•

Tarts egy összejövetelt a rendezvény után minden önkéntes számára.

•
A munkaszakaszok ésszerű hosszúságúak legyenek, 2-3 óránál egyik se legyen hosszabb. Vonj
be több önkéntest, így mindenki rövidebb ideig dolgozik. Az emberek szívesebben segítenek, ha
tudják, hogy lesz idejük a rendezvényen is részt venni.
JUTALMAZZ

Mindenkinek köszönd meg, aki felajánlotta a segítségét. A legtöbb ember szereti, ha szükség van rá
és értékelik.
•
Dícsérd az önkénteseket, de ne szólj negatívan azokról, akik nem akarnak vagy nem tudnak
segíteni. Mindig lesznek olyanok, akik a rendezvényen részt venni akarnak, és nem dolgozni. Ezzel
nincs semmi gond.
•
A chapterben megszokott módon méltasd és jutalmazd az önkéntesek tevékenységét,
hírlevélben vagy találkozókon, apró ajándékokkal, oklevelekkel, köszönőkártyákkal vagy egy
önkénteseknek szóló rendezvénnyel, ahol az önkéntesek leülhetnek és őket szolgálják ki.
•
Tedd lehetővé, hogy az önkéntesek pontokat gyűjtsenek a programokon való munkával, és az
év végén adj ajándékokat a megszerzett pontok számának figyelembe vételével.
•
Előfordulhat, hogy a legjobb ajándék egy jól megérdemelt pihenés. Ne várd el, hogy egy adott
személy minden egyes chapter programon részt vegyen.
Amikor az ember egy Harley® motorkerékpáron való motorozáson gondolkodik, nem a vásárlás, a
márkanevek védelme, a chapter-levelezőlisták (stb.) jutnak először az eszébe. A Harley Owners Group
olyan programokat nyújt, amelyek segítenek abban, hogy biztonságos, szórakoztató motoros
eseményeken vehess részt, és megkönnyíti a chapterek működtetését.

MÁRKANEVEK
A H.O.G.® logók használata csak az egyike azon előnyöknek, amelyet a H.O.G.® biztosít a helyi
chapterek számára. A Harley-Davidson, H.O.G., a helyi chapterek, valamint a szponzoráló dealerek
mindannyian keményen dolgoztak azon, hogy a Harley-Davidson-ról, a H.O.G®-ról és a H.O.G® tagokról
pozitív legyen az összkép. A Harley-Davidson logójának és márkanevének megfelelő használata a
pozitív összkép megtartásának egyik eleme.
A H.O.G., a HOG, a Harley Owners Group, a Ladies of Harley, a LOH és a következő H.O.G. logók
(továbbiakban: ‘H.O.G. márkanevek’) mind a H-D U.S.A., LLC cég számos márkaneve. A márkanevek
semmilyen módon nem változtathatók meg, és nem használhatók más szavakkal vagy ábrákkal együtt.
•
A védelemmel rendelkező H.O.G.® logók az adott chapter névvel együtt használandók,
kizárólag az adott chapter tevékenységeiről szóló kiadványokban.
•

Eltérő ábrák csak magáncélra használhatók, azokat a chapterek nem használhatják.

•
A chapterek kötelesek előzetesen megkérni a H.O.G. engedélyét a logók kiadványon kívüli
bármely egyéb használatához.
•
Pólókat, kitűzőket és minden más terméket csak a Harley-Davidson Motor Company
engedményesei állíthatnak elő, ezekkel kapcsolatban szintén be kell szerezni a H.O.G. előzetes
engedélyét (www.mid-hogeurope.com).

•
A H.O.G. Márkanevek csak addig érvényesek, amíg a H.O.G. Chapterek éves megállapodása a
H.O.G és az engedéllyel rendelkező chapter között érvényben van, és a chapter az éves megállapodás
és a H.O.G. működési szabályzatának rendelkezései szerint jár el.
•

A H.O.G. logók és a egyéb eszközök a www.hdecomms-tools.com weboldalról letölthetők.

MEGJEGYZÉS: A H.O.G. 30 napos felmondással bármikor jogosult a saját döntése szerint a H.O.G.
márkanevek használati jogának megszüntetésére, és az adott chapter köteles a márkanevek
mindennemű használatát haladéktalanul megszüntetni az értesítés hatályba lépését követően.
CHAPTER LEVELEZŐLISTÁK
A Harley-Davidson Motor Company és a Harley Owners Group® mindent megtesznek a H.O.G.® tagok
nevének és címének megvédése érdekében. Nem értékesítik és nem forgalmazzák a taglistákat
harmadik fél számára. A listák ezen kívül bizalmasnak minősülnek. Ezeket a chapter üzleti
tevékenységén kívül semmilyen egyéb célra felhasználni nem lehet a Harley-Davidson Motor Company
kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben valaha is megkeresnek vagy megkérnek, hogy add át
a chapter levelezőlistáját a chapter üzleti tevékenységein kívüli bármely célra, az átadást minden
esetben meg kell tagadnod. Ez vonatkozik mindenkire: a helyi vállalkozásokra, cégekre, jótékonysági
szervezetekre, chapter-tagokra, nem chaptertagokra és más szervezetekre egyaránt.
Amennyiben átadod a chapter taglistát bárkinek, a továbbiakban már nem tudja befolyásolni, mi
történik vele. Chapter tisztviselőként téged bíztak meg azzal, hogy megvédd és megőrizd a chapter
tagsági és levelezőlisták tulajdonjogát és bizalmas jellegét.
CHAPTER ADATOK FORMANYOMTATVÁNYA
Az év során előfordulhat, hogy a chapternél a tisztviselők személye változik. Ha egy tisztviselő
személye változik, vagy valamely cím változik, a H.O.G.®-nak szüksége van a legfrissebb levelezőlistára.
A chapter adatok formanyomtatvány célja, hogy ennek segítségével tájékoztatni tudja a H.O.G.®-ot a
változásokról.
ADATVÁLOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY MINTA:
INTERNATIONAL HARLEY OWNERS GROUP®
CHAPTER TISZTSÉGVISELŐI /
CHAPTER NEVE:
CHAPTER SZÁMA:
CHAPTER CÍME: csak címváltozás esetén kitöltendő ___ A Direktor címe ___
TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

WEBOLDAL:

CSAK ÚJ TISZTSÉGVISELŐK ESETÉBEN KELL KITÖLTENI
H.O.G. SZÁM

OTTHONI TELEFON

EMAIL

DIRETKOR/ELNÖK: Buza Sándor
DIREKTOR HELYETTES/ALELNÖK: Lukács László
PÉNZTÁROS/TREASURER

Tarró István

TITKÁR/SECREATRY Koltainé Laki Ildikó
RENDEZVÉNSZERVEZŐ/ACIVITIES OFFICER: Karabély-Soós Rita
LADIES OF HARLEY OFFICER/ LOH Soós Pálma
HEAD ROAD CAPAIN Helmeci Péter
ROADCAPTAINS/ TÚRAVEZETŐK Heczendorfer Gábor, Dömsödi János, Lőrincz József, Fejes Miklós
SZERKESZTŐ/EDITOR Major János
SAFETY OFFICER

Lukács Sándor, Faragó Pál

FOTÓS/PHOTOGRAPHER

Soós Pálma

KRÓNIKÁS/HISORIAN Tóth Zsuzsanna
TAGSÁGNYILVÁNTARÓ/ MEMEBERSHIP OFFICER Vári Zoltán
WEBMESTER/WEBMASTER Major János
CHAPTER MANAGER: Dobai Ágnes
Juttassátok el a regionális H.O.G.®-menedzser számára
vagy erre a címre: H.O.G. Europe, Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ,
Egyesült Királyság. Fax: 00 44 870 850 2003, Tel: 00 44 870 850 1809
Elolvastam a H.O.G.® chapter éves charter-jelentését, és egyetértek azzal, hogy ennek megfelelően működöm. Tanúsítom,
hogy a fenti változások helyesek.
Kereskedő aláírása: ___ Dátum: ___

Igazgató aláírása: ___ Dátum: ___

Chapter tisztségviselők a hog.com-on
A chapter-tisztviselői rész segítségével ellenőrizheted a H.O.G.® tagokat, frissítheted a H.O.G.® chapter
tagsági jelentést, tájékozódhatsz a találkozókról, és letöltheted a logókat, formanyomtatványokat,
amelyeket a chapter hírlevelébe illeszthetsz.
A chapter-tisztviselői rész a hog.com weboldalon a bejelentkezés után érhető el. Ehhez létre kell hozni
egy saját felhasználói azonosítót és egy jelszót. A kizárólag tagoknak szóló részbe való belépést
követően a képernyő felső részén megjelenik egy „chapter tisztviselő” fül.
A fül csak akkor jelenik meg, ha a H.O.G. az éves H.O.G® Chapter megállapodás jelentkezési lapon vagy
a tisztviselő változtatási formanyomtatványon tájékoztatást kapott arról, hogy kijelölt tisztviselő vagy.

Kattints a „chapter tisztviselő” fülre a belépéshez. A képernyő bal oldalán válassz ki egy lehetőséget,
és kövesd az utasításokat.
A rendszerünkben listázott minden tisztviselő beléphet erre a részre. Annak ellenére, hogy minden
tisztviselő láthatja a chaptered tagsági listáját, csak a tagsági tisztviselő, a felső vezetők (elnök, alelnök,
titkár és pénztáros), a szponzoráló dealer és a H.O.G.® vezetőnek van jogosultsága a H.O.G.® chapter
tagsági jelentés megváltoztatására.

DEALERI / CHAPTER TERMÉKVÁSÁRLÁSI PROGRAM
Ez az információ a hog.com oldalon is elérhető. Kizárólag a szponzoráló dealer vagy a dealer által
kinevezett chapter-tisztviselő indíthat megrendeléseket ezen az oldalon.

CHAPTER-PÓLÓ ÚTMUTATÓ
A chapter-pólókkal chaptered megmutathatja saját identitását és imázsát. A chapter-pólóknak meg
kell felelniük a következő minimális követelményeknek:
•

A hivatalos chapter névnek meg kell jelennie minden szokásos művészi megjelenítésen.

•
A grafikus által kreált logónak, legalább 25%-ban kell tartalmaznia bármely H.O.G® védjegyet.
A bejegyzett védjegyek a következők: Sas/zászló, Ladies of Harley, LOH, H-Wheel-G, H.O.G. vagy Harley
Owners Group feliratban.
•
Nem fogadunk el olyan kombinációkat, amelyek egyszerre tartalmazzák a H.O.G® és a HarleyDavidson® logókat.

GRAFIKAI MEGOLDÁSOK, KREATÍVOK
A következő kombinációk megengedettek:
•

Szokásos chapter előoldal dealer hátoldallal.

•

Szokásos chapter előoldal standard H.O.G. hátoldallal és felvarróval.

•

Standard H.O.G. előoldal felvarróval és szokásos chapter hátoldallal.

•

Kis H.O.G. a mellkas bal oldalán vagy kis előoldali dealer szokásos chapter hátoldallal.

•

Standard H.O.G. előoldal felvarróval és dealer hátoldallal.

•

Dealer sleeve print.

MEGRENDELÉSI FOLYAMAT
A pólók megrendeléséhez a következő megrendelési eljárást kell alkalmazni.
•

A póló-rendeléseket a szponzoráló dealernél kell leadni.

•

A H.O.G® chapter ingek hivatalos európai, közel-keleti és afrikai gyártója a MID.

CHAPTER PÉNZÜGYEK
A chapter tisztviselő egyik feladata, hogy a tagság által rábízott anyagi erőforrásokat kezelje és óvja. A
legtöbb chapter esetén az igazgató és a pénztáros közösen felelnek a chapter vagyonelemeinek
megóvásáért. Ez a fejezet a chapter pénzügyi feladatainak ellátásához nyújt segítséget.

KÖNYVVITEL ÉS NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE
A könyvelési és nyilvántartási tételek adódhatnak egy tervezett karbantartásból a Harley-Davidson®
motorunk számára, vagy egy bonyolult kettős könyvelési folyamat egy nagyvállalat számára.

MIÉRT KELL NYILVÁNTARTÁSOKAT VEZETNI?
•

Kötelező könyvelni, hogy a szervezet pénzét mire költöttük

•

A szponzoráló kereskedő felelős azért, hogy minden szervezeti tőkealappal elszámoljon.

•

Jogilag kötelező pénzügyi nyilvántartást vezetni a helyi adóhivatalok számára.

MILYEN NYILVÁNTARTÁSOKAT KELL VEZETNÜNK?
•
Olyan nyilvántartásokat, amelyek egyértelműen megállapítják a szervezet által bevételezett
pénzalapok fajtáját, forrását és összegét.
•
Olyan nyilvántartásokat, amelyek egyértelműen megállapítják, hogy a szervezet tőkéjét mire
költöttük el.

MEDDIG KELL MEGTARTANUNK A NYILVÁNTARTÁSOKAT?



Az elszámoltathatóság miatt a pénzügyi nyilvántartásokat az adott országban érvényes
törvényben előírt ideig kell megtartani.
A chapter nyilvántartásokat a szponzoráló kereskedésben kell tartani.

MEGJEGYZÉS: A chapter pénzügyére vonatkozó minden nyilvántartás és dokumentum a szponzoráló
márkakereskedőhöz tartozik és úgy kell kezelni, hogy a későbbi chapter tisztségviselők számára
elérhetőek legyenek.

BIZTONSÁGI PÉNZÜGYI FOLYAMATOK
A belső ellenőrzés szempontjából az alábbiakat kell tekintetbe venni:
•
A bank-kimutatásokat ne az a személy kapja meg postán, aki befizetéseket eszközöl ill.
csekkeket ír. Például a kimutatásokat megkaphatja az elnök, aki átnézi a kimutatást, majd továbbítja a
pénztárosnak, hogy egyeztesse a chapter pénzügyi nyilvántartásait és a bank-kimutatást.
•
A szervezet pénzügyeit rendszeresen tekintsétek át a közgyűléseken. Ez mindenki számára
információval szolgál arról, hogy honnan jön be a pénz, mire lett elköltve és mennyi áll rendelkezésre.
•
Ne feledjétek, a biztonságos pénzügyi folyamatok soha nem a bizalomról szól – mindössze a jó
üzlet záloga. Azt szeretnénk, hogy elég hatékony legyen ahhoz, hogy érdemes legyen végigcsinálni,
ugyanakkor elég egyszerű ahhoz, hogy ne okozzon torlódást a szervezet üzleti életében.

JÓTÉKONYSÁG
Egy H.O.G® szervezetnek nem szükséges jótékonysági akciókba bonyolódnia. Ha egy chapter mégis úgy
dönt, hogy jótékonysági tevékenységbe kezd, érdemes bizonyos sikeres technikákat alkalmazni, amely
az eljárást sokkal simábbá teszi.
Bizonyosodjatok meg arról, hogy egy törvényes szervezettel van dolgotok, azaz akár egy elismert
jótékonysági szervezettel, vagy akár kormányszervezet (önkéntes tűzoltóság, kutató- és mentőosztag
stb.), vagy egy országos szervezet része.
Osszátok meg a felelősséget.
Egy jótékonysági szervezet igyekszik többet nyújtani annál, mint hogy egyszerűen azt mondja:
„küldjétek a pénzt”. Elképzelhető, hogy a jótékonysági szervezet a rendezvényre önkénteseket,
készleteket vagy felszereléseket küld. A jótékonysági szervezet képviselőinek a helyszínen kell
kezelniük az összegyűjtött tőkét.
Végezzetek megfelelő utánkövetést.
Gondoskodjatok arról, hogy a jótékonysági akció előtt a rendezvénnyel kapcsolatban minden költség
ki legyen fizetve. A jótékonysági szervezet megfelelő köszönetet mondott a chapternek? Ami a
legfontosabb: a rendezvény hozzájárult a chapter „Motorozz és érezd jól magad” céljához?

A CHAPTER BIZTOSÍTÁSA
Európa, Közép-Kelet és Afrika országaiban tapasztalható különféle jogi követelmények következtében
lehetetlen valamennyi chapter tevékenységre egyöntetű H.O.G biztosítási konstrukciót meghatározni.
Vegyétek figyelembe, hogy a tagok biztonsága, így a biztosítás is kulcsfontosságú tényező a chapter
számára. Bizonyosodjatok meg arról, hogy mindenki számára világos, hogy a chapter milyen biztosítást
nyújt, ha nyújt ilyet, és hogy a tagnak milyen személyes biztosítással kell rendelkeznie. Ezzel
kapcsolatos kérdéssel forduljatok a helyi H.O.G vezetőhöz.

KÖZGYŰLÉSI TEMATIKÁK, SEGÉDANYAGOK
A H.O.G® egyik legnagyobb előnye, hogy új embereket ismerhettek meg, izgalmas tevékenységekben
vehettek részt, és természetesen hogy a Harley-Davidson® motorkerékpárotokon motoroztok. A véget
nem érő találkozók és a papírmunka nem buli; ezért is írtuk meg ezt a fejezetet. Az éves üzleti
találkozók alkalmával némi tervezéssel a chapteretek össze tudja gyűjteni a H.O.G által kért
információkat, elkészíthetitek az ebben a részben található formanyomtatványokat és kész is vagytok
egy évre. A hog.com chapter tisztviselőiről szóló részében a hatékony találkozók tartásáról is találtok
tippeket. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt emészt fel az adminisztráció és a papírmunka, és több idő
jut a......minden egyébre.
A KÖZGYŰLÉSEK FORMANYOMTATVÁNYAI ÉS BEADVÁNYAI
A H.O.G® különféle információkat kér a helyi chapterektől. A chapteretek az alábbi
formanyomtatványok kitöltésével minden információt meg tud adni, amire a H.O.G.-nak szüksége van:
A JEGYZŐKÖNYV
Felügyelők



-

A H.O.G.® chapter tevékenységéért felelős szponzoráló kereskedés és/vagy egyéb kereskedések képviselői
A chapter tisztségviselői
A szponzoráló kereskedés által megbízott további személyek
választható chapter tisztségviselők
ügyvéd
könyvelő

Tisztázzátok és erősítsétek meg újra a chapter céljait és elvárásait




Egyeztessetek a szponzoráló kereskedés céljaival, elvárásaival és követelményeivel
Erősítsétek meg ismét a „Ride and Have Fun” (R&F) tényezőt
Töltsétek ki a H.O.G.® Chapter Charter beadványt

Pénzügyi áttekintés

-

Tekintsétek át és értékeljétek ki a chapter pénzügyeit és pénzügyi műveleteit
rendelkezésre álló tőke
múltbéli kifizetések
készpénzellenőrzés

-

költségvetés tekintetbe vétele
Eszközöljetek a pénzüggyel és a pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos szükséges módosításokat
készpénzellenőrzés
pénzbeszedés
pénztartalékok

Fogadjatok el és hagyjatok jóvá tagság-megtartási / -növelési tervet







Alakítsatok ki és/vagy fogadjatok el egy tevékenységi ütemezést (vagy fogadjatok el a tevékenységeket illető
irányelveket) a következő évre vonatkozóan
Alakítsatok ki és/vagy fogadjatok el egy költségvetést vagy költségvetési irányelveket a következő évre vonatkozóan
Tekintsétek át a biztosítással, a megjelentetéssel és a jelentésekkel kapcsolatos követelményeket
Szervezzétek meg, hogy a Chapter kézikönyvet és a képzési videókat minden főbb vezető és a chapter választható
vezetői megkapják és át tudják nézni
Készítsétek el és hagyjátok jóvá a jogi dokumentumokat (éves cégjelentések stb.)
Készítsétek el és hagyjátok jóvá a találkozó jegyzőkönyvét és iktassátok

H.O.G.* CHAPTER CHARTER BEADVÁNY
A H.O.G.® chapter charter beadványt azért alakítottuk ki, hogy csökkentsük az évente beadandó
formanyomtatványok számát. Szintén segít a H.O.G.®-nak abban, hogy naprakész információkkal
rendelkezzen, így biztos, hogy a jó címre küldjük ki az információkat. A kitöltött formanyomtatványt
minden év dec. 31-ig kell eljuttatni a H.O.G.-nak.
FORMANYOMTATVÁNY - H.O.G. Szervezeti charter beadvány minta

INTERNATIONAL HARLEY OWNERS GROUP®
A CHAPTER CHARTERÉNEK MEGÚJÍTÁSA
Hivatalos információk a chapterről
Kereskedés neve:
Chapter neve:
Chapter száma:

Chapter-tagok száma:
Chapter alapszabály:

van

nincs (KARIKÁZD BE AZ EGYIKET)

(ha van, csatold az alapszabály egy példányát)

Be van jegyezve:

igen

nem (KARIKÁZD BE AZ EGYIKET)

(ha van, csatold a bejegyezett chapter szervezeti szabályzatának egy példányát)

Chapter postacíme
_ a cím a direktoré

vagy egyéb cím

Cím (postai irányítószám is):

Postafiók (ha van):
(csomagokat nem lehet postafiók-címre küldeni)
Email-cím:
Chapter weboldala:

TISZTSÉGVISELŐK FELSOROLÁSA – kérjük, hogy KIVEHETŐEN ÍRJ. Az országos H.O.G.-számokat is bele kell írni.
Szponzoráló kereskedés: H.O.G. szám: E-mail:
Direktor H.O.G. szám: E-mail:
Direktor helyettes H.O.G. szám: E-mail:
Pénztáros: H.O.G. szám: E-mail:
Titkár: H.O.G. szám: E-mail:
L.O.H: H.O.G. szám: E-mail:
Head Road captain: H.O.G. szám: E-mail:
Túravezető: H.O.G. szám: E-mail:
Túravezető: H.O.G. szám: E-mail:
Túravezető: H.O.G. szám: E-mail:
Szerkesztő: H.O.G. szám: E-mail:
Safety officer: H.O.G. szám: E-mail:
Fotós: H.O.G. szám: E-mail:
Krónikás: H.O.G. szám: E-mail:
Tagság nyivántartó: H.O.G. szám: E-mail:
Webmester: H.O.G. szám: E-mail:
Chapter-menedzser: H.O.G. szám: E-mail:

TISZTSÉGVISELŐK LISTÁJA

Ennek a formanyomtatványnak a lista-részében szerepeltessétek minden aktuális chapter
tisztségviselő nevét, H.O.G®-számát (kötelező!) és telefonszámát. Pozíciónként mindössze egy név
szerepelhet.
A H.O.G.® charter beadvány formanyomtatvány aláírásával és keltezésével a szponzoráló kereskedő és
a szervezeti igazgató kijelentik, hogy elolvasták és elfogadták a H.O.G.® chapterekre vonatkozó éves
chartert és egyetértenek azzal, hogy a szervezetet e cikkelyeknek megfelelően működtetik. Az aláírt
formanyomtatványt küldjétek el a H.O.G.-nak; ez egy éven keresztül garantálja a chapter és a Harley
Owners Group® motorkerékpáros klub társult viszonyát, és a chaptert feljogosítja a H.O.G.® védjegyek
és logók korlátozott használatára. A formanyomtatvány feldolgozását követően a chapter az
alábbiakban részesül:
•

Tisztségviselői kitűzők

•

Megemlékező ajándék a tisztségviselőknek

MIÉR NEM HATÉKONYAK A KÖZGYŰLÉSEK?
Számtalan felmérés és tanulmány kimutatta már, hogy az értekezletek,közgyűlések időtartamuk közel
a felében nem eredményesek. A megfelelő értekezlet/közgyűlésvezetési technikák alapvető
alkalmazása bármely szervezet 25–35 százaléknyi javulást idézhet elő az elvesztegetett idő
tekintetében.

A 10 LEGFONTOSABB PROBLÉMA A KÖZGYŰLÉSEKKEL KAPCSOLATBAN
Eltértek a tárgytól
Nincs cél vagy napirend
Túl hosszú
Elégtelen, nem megfelelő felkészülés
Nem meggyőző
EREDMÉNYESSÉG

Szervezetlenség
Nem hatékony vezetés / irányítás hiánya
A megtárgyalt információk nem jelentékenyek
A találkozó elkezdéséig elpazarolt idő
Késői kezdés

Bizonyára mindannyian vettünk már részt értekezleten. Egy eredményes értekezlet a hatékony
résztvevőkön múlik. A chapter tisztségviselőjeként olyan helyzetben vagy, hogy jelentős mértékben
hozzájárulhatsz az értekezletek sikerességéért.Mindössze arra van szükséged, hogy a kérdéseket
diplomatikusan tedd fel, és ugyanígy terjessz elő javaslatokat.Az alábbi lista betekintést ad abba,
miként lehettek hatékony résztvevők a találkozókon, és néhány eszközt ad a chapter tisztségviselői
találkozinak hatékony levezetéséhez.

A PROAKTÍV RÉSZTVEVŐ ISMÉRVEI

Felkészül a találkozóra




Előre átgondolja a témát
Beszél másokkal, akik tudhatnak valamit a témával kapcsolatban
Annyi adatot gyűjt be, amennyi az idejéből kitelik

Ötletekkel járul hozzá a vitához

































Tényeket és ötleteket ad bele
Ellenkező vélemények esetén nem hagy fel gyorsan a saját nézőpontjával
Megérti a tényeket
Megérti a témát
Meghallgatja mások ötleteit
Megérti mások nézőpontjait
Segít másoknak, hogy kialakíthassák a saját nézőpontjukat és ötleteiket
Udvarias és éber
Gondosan figyel és gondolkodik
Bármely témát objektív módon közelít meg
Folyamatosan szem előtt tartja a vezető chapter azon tevékenységeit, amelyek a H.O.G.®-tagok számára az
élményt, a barátságot és az általános jó érzést hirdetik
Folyamatosan objektív hozzáállást tanúsít
A véleményét nem tényként közli (illetve véleményt nem fogad el tényként)
Nem keveredik érzelgősségbe
Bizalmi viszonyt tart fenn másokkal és nem ad teret a pletykának
Hozzájárul ahhoz, hogy a találkozó rendben le tudjon zajlani
Időben érkezik
Segít az elnöknek rendet tartani
Kerüli a személyes közbeszólásokat
Kerüli a párhuzamos beszélgetések kialakítását
Nem próbálja meg átvenni az irányítást
A témánál marad
Kerüli a szarkazmust és a gúnyt
Visszajelzést ad a találkozó vezetőjének
A találkozók értékelésekor nyitott és őszinte
Szemtől szemben beszél a találkozó vezetőjével, amikor visszajelzést ad
Pozitív és kritikai észrevételeket egyaránt ad a találkozó vezetőjének
A viselkedéseken és nem a véleményeken alapuló visszajelzést ad
Egyeztetett feladatokat hajt végre
A feladatokat az egyeztetett határidőre hajtja végre
Realista az adott feladat kivitelezhetőségi idejével kapcsolatban
Alapos indokot ad arra, ha nem tudja elvégezni a feladatot, és ezt a találkozó vezetőjének a tudomására is hozza

MARKETING
Még a legjobban átgondolt chapter rendezvény sem tud jól sikerülni, ha senki sem jelenik meg rajtuk!
Ez a rész arról szól, hogy miként tudjátok a chapter tevékenységeit helyi szinten a szervezeti kiadványok
révén, valamint a kizárólag H.O.G.®-tagok számára hozzáférhető weboldalon, a hog.com-on keresztül
népszerűsíteni. Ezek a legjobb eszközök arra, hogy új tagokat vonzzatok be a chapterbe, és hogy
terjesszétek a H.O.G.® chapter által szervezett aktuális programokat.
CHAPTER KOMMUNIKÁCIÓ

A chapteren belüli információcserének a chapter kommunikáció az alapja. Ez lehet a helyi chapter
események folyamatos feljegyzése, de segíthet a chapter krónikásának is a chapter történetének
lekövetésében.
Megjelenés előtt a chapterről szóló kommunikációt mindenképpen egyeztessétek le a szponzoráló
kereskedővel, legyen az írásban, szóban (sugárzott) vagy elektronikus. Jóváhagyásra van hozzá szükség.
A szponzoráló kereskedésben mindig legyen egy másolat a chapter által közölt kommunikációból.
A chaptereknek évente legalább négy hírlevelet kell megjelentetniük. Ezek a híradások lehetnek olyan
nyomtatott anyagok, amelyek tájékoztatják a tagokat az eseményekről, képeslapok, szórólapok,
többoldalas kiadványok, e-mailek vagy egyéb elektronikus megjelenések.
TARTALOM
A chapter kiadványaiban megjelenő tartalomnak azt kell sugároznia, hogy a H.O.G.® egy
családcentrikus szerveződés. Tartózkodjatok a politika, a vallás és más ellentmondásos témák
tárgyalásától. A tagok, az előnyök, a találkozók és az események mindig jó témák.
További lehetőségek:


Irások különböző chapter tagokról

•
Tegnap és ma - mi történt egy vagy több évvel ezelőtt a kiadvány megjelenésének idején.
Használjátok a Hog Tales, a HOG® magazin, a chapter hírlevél vagy más motorkerékpáros kiadvány
korábbi számait forrásként.
•

A kalandok szervezete - történetek a tagok üdüléseiről.

•
A múlt nagy eseményei - Kérdezzétek a chapter krónikását korábbi chapter eseményekről
vagy korábbi tisztségviselőkről és tagokról.

GRAFIKA
H.O.G.® logókat a hog.com vagy a http://hdcomms-tools.com tisztségviselőknek szóló részéről
tölthettek le.

DISZTRIBÚCIÓ
A kommunikációt postán vagy e-mailen keresztül is ki lehet küldeni. Ha e-mailen keresztül külditek, a
tagok információinak titkosságát mindig tartsátok szem előtt, és a címeket a vakmásolat sorba tegyétek
a „címzett” sor helyett. Ha a kommunikációt a chapter weboldalán is közzéteszitek, annak egy jelszóval
védett területen kell lennie, amelyhez csak a szponzoráló kereskedőnek, a H.O.G.®vezetőnek és a
chapter tagjai férhetnek hozzá. Függetlenül a kiküldés módjától, legyen az elektronikus vagy postai
úton, minden chapter tagnak joga van minden chapter kommunikációt megkapni.

ÚTMUTATÓ A CHAPTER INTERNETES ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIÁN BELÜLI MEGJELENÉSÉHEZ
Mielőtt képeket töltenétek fel az internetre vagy közösségi média oldalra a chapter eseményekről,
mindig szerezzétek meg a megfelelő engedélyeket és hozzájárulásokat.
A H.O.G.® chapter, amely fényképeket tesz közzé bármely formában (nyomtatásban vagy az
interneten), mindössze azért felel, hogy meglegyenek hozzá a megfelelő engedélyek és hozzájárulások.
A Harley-Davidson nem tehető felelőssé, illetve nem fizet kártérítést semmilyen H.O.G. chapter
kiadványban megjelenő fotóért vagy képért, amelyhez nem áll rendelkezésre megfelelő engedély vagy
hozzájárulás.
A H.O.G. chapter rendezvényein feliratokat kell elhelyezni, amelyekben figyelmeztetitek a
résztvevőket, hogy: „A rendezvényen fényképek, filmek, hang- és videofelvételek készülnek a
tevékenységekről és az eseményekről. A H.O.G.® rendezvényterületre történő belépéssel
visszavonhatatlanul engedélyezed a Harley-Davidson Motor Company és megbízottai számára, hogy
fényképeket, film-, hang és videofelvételeket készítsenek rólad, és felhasználják a nevedet, a rólad
készült képet, képmásodat és/vagy életrajzi és egyéb információidat illetve használatukra engedélyt
adjanak bármilyen jelenleg ismert illetve a jövőben kifejlesztésre kerülő médiában bármilyen célból.”
A Harley-Davidson nem tanácsolja a H.O.G. chaptereknek, hogy kiskorúakról képeket közöljenek, még
ha a szülők vagy gyámok meg is adják használatukra az engedélyt. Fényképek közlése előtt a H.O.G.
chapternek a szponzoráló kereskedéssel meg kell vitatnia a kockázatokat és az alkalmazandó helyi
törvényeket.

MOTOROZÁS KONVOJBAN
Kevés tevékenység alakít ki hamarabb bajtársiasságot és hoz létre gyorsabban emlékeket, mint a közös
motorozás. Ez egyike a H.O.G.® chapterek legfontosabb tevékenységeinek. Épp ezért olyan fontos,
hogy ezeket biztonságosan tudjátok megvalósítani. Ez a rész a csoportos motorozások tervezésére, az
alapvető kézjelekre vonatkozó tippeket tartalmaz, valamint a motorozási alakzatok technikáját
tárgyalja.
TIPPEK CSOPORTOS MOTOROZÁSRA
Csoportos motorozások tervezésével és az azokon történő részvétellel kapcsolatban számos tényezőt
kell figyelembe venni. Íme néhány javaslat arra, miként tehető a motorozás biztonságossá és
eredményessé.
A TÚRA MEGTERVEZÉSE
Mindig érdemes egy térképet készíteni az útvonalról, amely jelzi az összes megállót is. Ha valamelyik
motor leszakad a csoportról, fel tudjon zárkózni a következő pihenőnél.

•
Ha nem éppen egy látványtúrán vagytok, az adott rendezvényhez vagy eseményhez a
legközvetlenebb útvonalat tervezzétek meg.
•
azt.

Ha látványtúrán vagytok, bizonyosodjatok meg arról, hogy a közlekedési helyzet lehetővé teszi

•
A megállókat úgy tervezzétek meg, hogy ne murván kelljen parkolni, illetve ne balra kelljen
hozzá kanyarodni (bal oldali közlekedés esetén, mint Angliában, jobbra). Senki sem szereti a murvát,
és csoportosan ez még több bosszúságot okozhat. A megállóhelyekre be- és onnan kikanyarodás
szétszabdalhatja a csoport egységét.
•
Tervezzetek be benzinkutas megállókat is, hogy a kisebb tankkal rendelkezők is tudjanak
tankolni és együtt tudjanak maradni a csoporttal.
•
Ha az egész csoport megáll egy étteremnél, már jóval az érkezésetek előtt hívjátok fel őket,
hogy fel tudjanak készülni a csoport érkezésére.
•
Ha egy kifejezetten nagy csoportot vártok a túrára és lehetséges rendőri felvezetést vagy
forgalomirányítást kérni a túra indulásához vagy végig az útvonalon, szuper! Máskülönben az is jó
lehet, hogy legalább értesítitek a rendőrséget a tervetekről és eljuttattok hozzájuk egy térképet. Soha
ne állítsátok meg ti a fogalmat – ez törvénytelen!

A TÚRA VEZETÉSE
Lőjetek be a sebességhatáron belüli kényelmes sebességet és tartsátok azt.
•
Tartsátok szem előtt, hogy a csoport végén lévőknek elképzelhető, hogy gyorsabban kell
haladniuk, ha a csoport közepén vannak leszakadozások.
•
Ha túl lassan haladtok, az szintén okozhat problémákat. A csoport mögött haladó
gépkocsivezetők elveszthetik a türelmüket és megpróbálhatják megelőzni a csoportot.
•
Ismerjétek jól az útvonalat, így jó előre figyelmeztethetitek a csoportot, hogy egy kanyar felé
közeledtek.
•
Mindig jelezzétek az irány- vagy sávváltási szándékotokat. Ha hirtelen egy olyan
kereszteződésben találjátok magatokat, ahol az egész csoport nem tud biztonságosan befordulni,
folytassátok az utat addig, ahol az egész csoport biztonságosan be tudja venni a kanyart.
RÉSZVÉTEL A MOTOROZÁSON
Soha ne igyál, amikor motorozol. Ez különösen akkor fontos, amikor egy csapatban motorozol.
•

Mindig zippzár alakzatban motorozz; ez nagyobb teret ad a biztonságnak.

•
Bizonyosodj meg arról, hogy a járműved jó állapotban van. Például, egy rossz abroncs
balesetet okozhat a csoportos túra során.

•
A túl nagy meleg vagy hideg szintén befolyással lehet koncentrációs képességedre motorozás
közben. Viselj megfelelő védőöltözéket, például hosszú ujjú pamut inget (megvéd a naptól), sisakot,
szemüveget, bőrdzsekit, kesztyűt stb.
•
A csoportban haladó motorkerékpárosokat nem lehet egy járműnek tekinteni. Légy
figyelmes. Általában az autósok nem akarnak egy motoros csapat közepén haladni, és amint lehet,
kiválnak a csoportból.
•

Ismerd meg az utat és a tervezett megállókat még az út előtt.

•

Ha csoportban motorozol, teli tankkal érkezz az indulásra.

VÉSZMEGÁLLÁS
Motorozz párban. Ha valakinek félre kell húzódnia egy nem tervezett megállóra, a társad is álljon
meg, arra az esetre, ha segítségre lenne szükség.
•
Egy nagy konvojnak nem biztonságos megállnia az út mentén. Ha valakinek meg kell állnia, a
konvoj többi része folytassa az utat a következő megállóig. Ekkor a konvoj eldöntheti, hogy megvárjae a lemaradó tagokat, vagy visszaküld két motorost segíteni.
•
Ha a konvojban megegyezés van arról, hogy egy adott ideig, mondjuk fél óráig várnak, akkor
a hátramaradók tudni fogják, hogy beérhetik őket.
•
Minden motorosnál legyen egy térkép a tervezett útvonalról, hogy szükség esetén egyedül is
elérjék úticéljukat.

MOTOROZÁS ALAKZATBAN
ZIPPZÁR ALAKZAT
A túravezető motorkerékpár a sáv harmadában haladjon, a második az ezzel ellentétes harmadában,
egy másodperccel az első mögött, és így tovább.
•
Hagyj teret a motorok között, hogy minden motorosnak legyen lehetősége jobbra-balra
manőverezni ütközés nélkül.
•

Mindig az előtted haladó motorossal egy vonalban haladj.

Ne ingázz a sáv jobb és bal oldala között.
MOTOROZÁS EGY SORBAN
Minden motoros egy vonalban halad, két másodperccel az előtte haladó mögött, a sáv jobb vagy a
bal oldalán.
A túravezető motoros dönti el, hogy a csoport a sáv melyik oldalán haladjon.

ELŐZÉS
Előzést csak egyesével lehet végrehajtani, zippzár alakzatban. Ne felejtsd, előzni mindig kockázatos.
Használjuk a józan eszünket.
MÁS JÁRMŰVEK ELŐZÉSE
•
Előzés előtti pozíció - legyünk elég távol a megelőzni kívánt járműtől, hogy lássuk a
szembejövő forgalmat.
•

Jelezz - ha van utasod, ő is jelezzen.

•
Használd a tükröt - azután pedig fordulj hátra, hogy ellenőrizd, nincs-e téged előző jármű a
vakfoltodban.
•
Gyorsíts és válts sávot - ne feledd, a szabályok értelmében nem hághatod át a
sebességhatárt.
•
Visszatérés a sávodba - jelezz, majd a tükörben és hátra fordulva is ellenőrizd, hogy elég hely
van közted és a többi jármű között. Térj vissza a sávodba és kapcsold ki az irányjelzőt.
ELŐZÉS UTÁN
A túravezető motoros addig halad az előző sávban, amíg egyértelműen azt nem látja, hogy a többi
motoros is sávot váltott.
TARTSD EGYÜTT A CSAPATOT
•
Tervezz - a túravezető jelezze a várható változásokat idejében, hogy a figyelmeztetés időben
elérjen mindenkit. Korán kezdj előzésbe, hogy mindenkinek elég ideje legyen arra, hogy véghez vigye
az előzést. A kezdő, vagy a csoportban új motorosokat mindig a konvoj végén helyezétek el, hacsak
nem kérik, hogy máshol motorozhassanak.
•
Kövesd a hátul motorozókat - a követő adja meg a tempót. A visszapillantó segítségével
figyeld a mögötted haladót. Ha egy motoros lemarad, mindenki lassítson le egy kicsit, hogy követővel
együtt maradjon.
•
Ismerd meg az útvonalat - bizonyosodj meg arról, hogy mindenki ismeri az útvonalat. Így, ha
valaki lemarad, nem kell sietnie, hogy el ne tévedjen vagy rossz irányba ne forduljon.

TÚRATIPPEK
A motorozás a közlekedés izgalmas és praktikus módja. De, mint bármi más tevékenységnek, ennek is
megvannak a kockázatai. Az igazság az, hogy védtelen és sebezhető vagy; tőled függ, hogy elkerüld a
baleseteket és a sérüléseket. A kockázat - és ahogy azt kezeled - az alapja a biztonságos motorozásnak.
A kockázatot csökkentheted és kezelheted, ha betartod a következő tippeket:
•
Szoros kanyarban a külső íven motorozó adjon helyet a belső íven haladónak. Ez
megakadályozza a zsúfoltság kialakulását a túl szoros kanyarokban.

•
Párban motorozz. Ha a társad bajba kerül, és meg kell állnia, húzódj le vele és adj meg neki
minden lehetséges segítséget.
•
Tarts biztonságos követési távolságot az előtted haladótól. Tudd, hogy mekkora a motorod
féktávja.
•

Próbálj állandó sebességgel haladni. Ne haladj, ne gyorsíts és ne lassíts kiszámíthatatlanul.

•
Tudj arról, hol van még hely körülötted a konvojban, ha vészhelyzeti manőverre lenne
szükség. Figyelj a körülötted levő motorosokra is, különösen a melletted levőkre, és adj annyi helyet,
amennyit csak lehet.
•
Mindig próbáld a konvojt szorosan egyben tartani, zsúfoltság nélkül. Az útkereszteződéseknél
és közlekedési lámpáknál szorosan együtt haladjatok, hogy a konvoj ne váljon ketté. Ne feledd, hogy
lehetnek olyan motorosok a konvojban, akik nem tudják, merre tartanak, és a konvoj másik részét
tévútra vihetik.
•

Ha egy jármű szeretne felhajtani az autópályára, engedjétek át, és utána zárjátok a konvojt.

•

Soha ne motorozz más vakfoltjában.

•

Ne feledd, hogy a motoron nem vagy biztonságban a villámcsapástól.

H.O.G. CHAPTER
ALKOHOLFOGASZÁSSAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK
A H.O.G.® egyik legfőbb célja a biztonságos és felelősségteljes motorozás. E tekintetben:




Az alkohol fogyasztás és használata komoly személyes felelősséggel jár, amely kihat a család, a motoros barátok és
a H.O.G.®-tag biztonságára és jólétére is.
Alkoholt fogyasztani motorozás előtt vagy alatt nem felelősségteljes magatartás.
A H.O.G.®-nak nincs közvetlen operatív ráhatása a chapter működésére. A motoros megmozdulások utáni vagy nem
motoros rendezvények alatti alkoholfogyasztásról a márkakereskedésnek és a H.O.G.® chapter vezetésének kell
döntenie. Az ilyen döntések végső felülvizsgálata és jóváhagyása a szponzoráló kereskedés hatáskörébe tartozik.

Ha a szponzoráló kereskedés és a chapter úgy döntenek, hogy a chapter-tevékenységek során lehet alkoholt fogyasztani, a
javasolt megközelítés ezzel kapcsolatban a „Hozzál magadnak!” vagy a „Vásárolj magadnak!”, ez utóbbit egy alkohol
árusítására felhatalmazott kereskedőtől.

KI FELEL KIÉRT?
A minap felhívott egy chapter tisztviselő, aki tanúja volt, hogy a helyi chapter egy tagja az egyik
megállóban alkoholt fogyasztott. Legalábbis kínos helyzet, ami könnyen végzetes lehet. A kérdése az
volt felém: "Mit kell tennem chapter tisztségviselőként?" Majd hozzátette: "Segítened kellene
tanácsokkal ezekben a kérdésekben!" Igaza van, és ez egy nagyon jó kérdés.
Először is, gondolkodjunk egy kicsit előre: a találkozók és túrák megállóit ne bárok mellé tervezzük. A
Harley® márkakereskedők, parkok vagy éttermek jó lehetőségek. Mindig győződjünk meg arról, hogy

bárhol állunk meg, van alkoholt helyettesítő ital - van már néhány elég jó alkoholmentes sör
napjainkban!
Másodszor pedig, egyeztessünk a szponzoráló márkakereskedővel, chapter vezetőkkel és a tagokkal
mielőtt a probléma felmerülne, a havi találkozókon vagy a túra előtt. Hangsúlyozzuk ki, hogy mindenki
maga felelős a saját viselkedésért, de felelősséggel tartozunk a velünk motorozókért is. Ha átgondoljuk,
mit tennénk, ha valaha is szembe kerülnénk egy motorossal aki nincs motorozásra alkalmas állapotban,
nagyobb eséllyel érünk el pozitív eredményt.
Harmadszor pedig, mint chapter tisztségviselő, mutassunk példát. A H.O.G. tisztségviselői képzésen,
egy chapter vezető elmesélte nekünk taktikáját. Ha van olyan tag, aki túl keményen nyomta a partit,
több chapter tisztségviselő együtt beszél vele, és nyugodt hangon rámutatnak arra, hogy veszélyt jelent
magára és a chapter többi tagjára nézve is, elkérik a kulcsait, és alternatív közlekedési eszközt keresnek
a számára, pl. taxit vagy saját járművet. Úgy hírlik, ez a módszer jól beválik.
Ezen túlmenően tehetsz, és nem kell tenned túl sokat. H.O.G. tagokként és motorosokként általában
szeretünk vigyázni a közülünk valókra, a hatóságok bevonása nélkül - ehhez a filozófiához tartom
magam én is.
H.O.G® az együttlétről és a kalandokról szól. Én személy szerint szeretek bulizni és szeretek motorozni,
ezért amikor a motorom nyergében ülök, addig nem bulizok, amíg a motorom biztonságosan le nem
parkoltam éjszakára; a sok szép estéből ítélve, ez a rendszer szemmel láthatóan működik.

