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Det här är H.O.G – Harley Owners Group.  

Harley Owners Group eller H.O.G grundades 1983 av Harley-Davidson 

Motor Company i Milwaukee, USA. Tanken var att skapa lojalitet och 

att stärka banden mellan fabriken, återförsäljarna och kunderna. En 

viktig sak bakom idén var att skapa en positiv bild av Harley-Davidson 

och den gruppen av motorcykelägare. Det är naturligtvis också en del 

av Harley-Davidsons marknadsföring av sina produkter. Europa kom 

med i H.O.G World Wide 1991, då det blev etablerat ett eget Europa-

kontor i Frankfurt, för att serva de Europeiska medlemmarna. 

 

Syftet med H.O.G är att främja motorcykelaktiviteter samt att öka in-

tresset och entusiasmen med att köra en Harley. H.O.G som idag är en 

familjeorienterad organisation finns idag representerad över hela 

världen. Du har möjlighet att gå med i ett lokalt chapter och träffa 

Likasinnade, och delta i de många aktiviteter som bedrivs under året, 

inte bara under ”bikersäsongen”. Arrangemangen skall vara familje-

vänliga och H.O.G har satsat mycket på att speciellt kvinnor skall moti-

veras till att vara med och köra en egen Harley. 

 

H.O.G,s medlemmar är ett tvärsnitt av folk med motorcykelintresse. 

Det finns representanter från alla yrkesgrupper och samhällsskikt. En 

viktig sak är att det naturligtvis är ett redskap för Harley-Davidson 

marknadsföringen av sina produkter, men givetvis också att ha det 

trevligt tillsammans. Att skapa en positiv bild av Harley-Davidson och 

den gruppen av motorcykelägare. Som medlem är du med på våra 

trevliga körningar, aktiviteter och upplever gemenskapen i en riding-

club. Det mesta går ut på att åka hoj och ha kul tillsammans.  



H.O.G är världens största fabrikssponsrade mc-klubb med över en

miljon medlemmar över hela världen. I Europa finns det ca 100.000 

medlemmar. Sveriges första Chapter, som avdelningarna kallas,

bildades i Göteborg 1993, Stockholms Chapter bildades 1998. Bland 

annat så arrangerade man ”European Rally”, som 1996 i Rotterdam 

samlade ca 7.000 deltagare. Året efter, 1997, arrangerade Lyngdal 

Chapter i Norge ”Northern European Rally” som samlade ca 8.000 

deltagare. Klubben skapades för att erbjuda fördelar och service till 

Harley Davidson entusiaster. Antalet medlemmar 2010 är ca 1250000 

fördelat på 1400 chapter. I Europa är antalet medlemmar ca 105000, 

fördelat på 415 chapter, varav 2500 i Sverige, fördelat på 19 chapter. 

När du köper en ny Harley-Davidson får du automatiskt ett medlem-

skap i H.O.G European under det första året.  Därefter får du själv för-

nya medlemskapet och betala årsavgiften. 

Ditt internationella medlemskap i H.O.G ger en mängd förmåner, som 

endast är tillgängliga för Harley-Davidson-ägare. Utöver ett medlem-

skap i internationella H.O. G så kan det finnas lokala chapter som är 

anslutna till en auktoriserad Harley-Davidson återförsäljare. För att

vara med i H.O.G ska man äga en motorcykel av märket Harley-

Davidson. H.O.G ger alla medlemmar världen över möjlighet att bära 

HOG-loggan på jackor, västar och övriga tillhörigheter. Du får också 

en hel del värdefulla förmåner: ABC Touring Challenge, bärgningsassi-

stans, The Entusiast, Fly & Ride, HOG Tales, europakartbok, patches, 

pins m m. 

Medlemskapet i lokala chapter är knutet till det internationella med-

lemskapet. Om du väljer att inte förnya ditt internationella medlem-

skap så avslutas medlemskapet i ditt lokala chapter per automatik 

den dag då det internationella löper ut oavsett när du har betalt din 

lokala medlemsavgift. Medlemsavgiften för säsong ca.1000 kr.



Helsingborg Chapter bildades 2004 och har 50 medlemmar. H.O.G 

Chapter har styrelsen-Director- Assistant Director-Secretary-Activity 

Officer-Treasurer-Head Road Captain-Suppleant 1-Suppleant 2.  Som 

medlem I Helsingborg Chapter är du med på våra trevliga körningar, 

aktiviteter och upplever gemenskapen med oss. 

 

I det lokala chapter får du också ca 20 % på olika varor i Harley 

butiken (förmåner). Medlemmar i H.O.G-Hbg chapter blir sponsrade 

med: Övernattningar, sevärdheter, fika, middagar, träffavgifter mm. 

H.O.G Chapter har också några medlemsmöten under året med infor-

mation om vad som skall hända osv. 

Hbg Chapter har olika körningar som tex: Lördagskörningar, spontan-

körningar, internationella och nationella körningar. 

Chapteret brukar också ha grill/fika/försäljning för att få in lite medel 

till olika aktiviteter. Som medlem får du också vara med på Interna-

tionella träffar. På vintern får du vara med på olika mc-mässor rundt 

om i Europa.  

Helsingborg Chapter Benelux. 

1926 Harley Davidson  

Used by the Norwegian postal service for many years.  

H.O.G in action. 
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