Kedves Harley-Davidson Tulajdonos!
Jellegzetes, mély, semmivel össze nem téveszthető hangját mindenki felismeri a világon. A HarleyDavidson több mint egy motormárka - a Harley-Davidson életmód, életérzés.
Ha magyarázni kell miért, soha nem fogod megérteni!
„If I have to explain, you wouldn’t understand!”
Peter Fonda, az Easy Rider első képkockájaként, amerikai zászlóval festett Harley-ján ülve, eldobta
óráját… mert várta őt-őket az Út, az Időtlenség, a Szabadság, hajtotta őket a Kalandvágy, a Virtus, a
konvenciók tagadása, az önérvényesítés egy sajátos, csak motoron megélhető formája.
Minket, a Budapest CHAPTER Hungary tagjait is az a magával ragadó, semmihez sem hasonlítható
érzés hajt a felbőgő vasaink hallatán, ami a motoroddal való átlényegülés, a tájjal való egybeolvadás,
az arcodba csapó szél, a simogató, olykor perzselő nap, és a bukódon kopogó esőcseppek jelentik.
Reméljük, minden kedves honlapunkra látogató Motoros, vagy leendő motoros, vagy “csak” Harleyrajongó átérzi a fotók láttán miért is szeretünk mi, H.O.G.® tagok (Harley Owners Group®), illetve
szűkebb hazánkban, BUDAPEST CHAPTER tagok lenni… mert mindezeket az élményeket sokkal jobb
együtt, közösen megélni a „MOTOROZÁS,TERMÉSZET,CSALÁD” gondolat szellemében.
A H.O.G.®, azaz Harley Tulajdonosok Klubja szerte a világon nagy népszerűségnek örvend. A
nemzetközi szervezetet a Harley Davidson cég 1983-ban alapította, napjainkra a világ legnagyobb,
gyár által szponzorált motoros egyesületévé vált, több mint egymillió taggal. A nemzetközi H.O.G.®nak bárki tagja lehet, aki Harley-Davidson motorkerékpárral rendelkezik és fizeti a tagdíjat.
A Chapterek a nemzetközi H.O.G.® helyi szervezetei, melyek fő feladatai, hogy a Harley-Davidson
tulajdonosokat, mint egy nagy családot összefogják, és túrák, közösségi programok szervezésével
aktív motoros életet szervezzenek.
Amennyiben te is részese szeretnél lenni közösségünknek – mi örömmel találkozunk Veled - keress
minket a Born to be wild szellemében:
Like a true nature's child
We were born, born to be wild
We can climb so high
I never wanna die
Born to be wild…
Elérhetőségeinket megtalálod a weboldalunkon (www.hog.hu és membership@hog.hu). Kövess
minket a Facebook oldalunkon (www.facebook.com/pages/Budapest-ChapterHungary/322998804412124)!
Széles út, napsütés, ride safe!
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