Så här gör du för att bli medlem
Gå in på H-DCS:s hemsida: www.hdcs.se
Klicka på ”Bli medlem formulär” till höger på sidan.
Fyll i de med asterisk markerade fälten (namn, efternamn, kön,
adress och postadress), samt registreringsnummer och ev.
övriga fält.
Inom ett par veckor kommer ett välkomstbrev med medlemskort
och medlemstidning m.m. hem till dig med posten.
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår medlemsservice
på telefon 076-835 22 61.
Medlemsavgiften är för närvarande 350 kronor per år.

Välkommen till H-DCS!

Världens största
oberoende H-D club
För medlemmar
av medlemmar
Sedan 1970
gemenskap
frihet
vänskap
välkommen du också!

www.hdcs.se

Harley-Davidson
Club Sweden
Världens största
oberoende H-D club
H-DCS är en ideell, opolitisk förening
för ägare av Harley-Davidson motorcyklar. Klubben bildades 1970 och
är i dag världens största oberoende
Harleyklubb med cirka 8000 medlemmar. H-DCS verkar för den goda
andan mellan alla motorcykelåkare
och Harley-åkare i synnerhet.

H-DCS är medlem i och en av grund
arna av Federation of Harley-Davidson
Clubs of Europe, en
sammanslutning av
europeiska H-D-klubbar
från mer än tjugo länder.
Det är federationen som
driver det årliga FH-DCE Super Rally®.
Ditt medlemskap i H-DCS ger dig
rabatt på inträdet på utländska H-Dträffar som anordnas av klubbar inom
den Europeiska Federationen.
H-DCS samverkar i trafikpolitiska
frågor med andra organisationer, som
SMC (Sveriges MotorCyklister) och
FEMA (Federation of International
Motorcyclists Associations) för att
bevaka och säkerställa möjligheten att
även i framtiden få köra och bygga om
våra H-D.

För medlemmar
av medlemmar
H-DCS anordnar en mängd aktiviteter
och träffar för sina medlemmar runt
om i Sverige. En gång om året anordnas en Internationell träff, dit alla H-Dåkare är välkomna. I samband med
Internationella träffen hålls klubbens
årsmöte, där också styrelsen väljs.
Styrelsen består av valda ledamöter
från hela Sverige som sköter klubbens
löpande arbete. Samtliga som arbetar
för H-DCS gör det på ideell basis.

Young Riders
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Välkommen in på vår
webbsida

G

www.hdcs.se

Vi finns även på Facebook.
Vi ser fram mot att välkomna dig som
medlem!
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Är du mellan 16 & 27 år och
kör en Harley-Davidson?
Häng på oss då!
Inom Young Riders är vårt
mål att få in fler unga i
H-DCS, vi ska synas och
bli en stark grupp som
kan föra kulturen i klubben vidare.
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H-DCS är indelat i 11 olika distrikt
med ett distriktsombud (DO) i varje. DO
har i sin tur ett antal lokalombud som är
utspridda på olika orter/städer i distriktet.
Varje distrikt anordnar olika aktiviteter
och som medlem är du självklart välkommen till arrangemang i samtliga
distrikt.
H-DCS ger fyra gånger om året ut
en medlemstidning, H-Dentusiasten. I
den kan du läsa om klubbens aktiviteter, reportage från träffar och resor,
annonser om träffar i Sverige och
Europa, plus mycket mer.
H-DCS har en medlemsbutik där vi
erbjuder våra medlemmar kläder och
tillbehör, beställer gör man via vår webbbutik eller per postorder.

Gemenskap – Frihet –
Vänskap

