
 

Pirat treff 2023 

 

Hei alle. 

Vi i Chapter Sørlandet ønsker herved å invitere deg kjære HOGer til Pirattreff i 

Abrahavn, Dyreparken Kristiansand. Ideen og meningen med vårt Pirattreff er som 

alltid å møte gode venner i trivelig lag, og knytte nye bekjentskaper med likesinnede i 

vår organisasjon. OG KJØRE HARLEY  

Vi legger opp til et sosialt treff, i helt spesielle omgivelser, med helt spesielle 

opplevelser. Her blir sosial samling torsdag, fredag og lørdag. Vi kjører Rideouts 

fredag og lørdag. Vi anbefaler også å ta en tur i Dyreparken og oppleve den. Billetter 

er inkludert i treffavgiften.  

I 2022 lovte vi «Et treff å glede seg til, og et treff å huske» Det greide vi til fulle takket 

være en fantastisk gjeng med deltagere. I 2023 lover vi det samme igjen  Og håper 

enda flere vil være med på dette. 

 

Vi inviterer Chapter fra Norge, Sverige og Danmark og håper i 2023 å doble antallet 

fra 2022.  

 

 



 

 

- Fredag kveld holdes selve PIRATFESTEN, det blir en stilig bankett med 

god mat og drikke, og muligheter for å svinge seg litt etter maten. Det kan 

også bli noen overraskelser fra senen. Så denne kvelden er det gode 

muligheter til å bevæpne seg med sverd og pistol, og føle seg litt som barn 

igjen  

 

Program i grove trekk: 

- Torsdag 15:00 ------- Nå starter vi!!  

- Torsdag 19:30 - 22:30 Pizzabuffet i Sjørøverkroa 

- Fredag: 11:00 - 14:30 Rideout 

- Fredag 19:00 - 23:58 PIRATFEST 

- Lørdag 11:15 - 16:00 Rideout m/lunsj 

- Lørdag 19:00 - 22:00 Felles bespisning i Vertshuset 

- Søndag 11:30 Takk for i år 

 

Les nøye gjennom bestillingen, der vil det stå div valg som må gjøres :) Og ikke nøl 

med å melde på, for dette blir gøy.  

  

Link til påmelding: https://app.checkin.no/event/48781/pirattreff-2023 

Påmeldingen åpnes 1.des 2022, klokken 16:00 

OBS!!!! KUN PLASS TIL 140 DELTAGERE, FØRST TIL MØLLA GJELDER. 

 

Med hilsen  

Pirat Crew  

Chapter Sørlandet 

 

 


