
Verksamhetsberättelse för REGION MITT 1:a april 2016- 31:a mars 2017. 

 

- Som vanligt har det varit fikakvällar i Hälsingland med start hösten 2015 det har fikats i 

Yamaha Ljusdals lokaler 1:a tisdagen i månaden. Avslutningsfika gjordes under v. 18 2017. 

 

- Under maj månad så har det varit ett telefonmöte för kontaktmän i regionen, där har 

utvärderats aktiviteter och nya planer har smidits. 

 

- 4/3 startade Mittipset med avslut 6/5. 

 

- 21/5 Sedvanliga ICA dagträffen vid ICA Björksätra i Sandviken där ICA handlaren bjöd 

bikers på grillat. Det var bikers från Ycc, Järnvikens Mc och flera. Som avslutning kördes det 

en tur. 

 

- 22/5 Avrostning där SMC ansvarade för genomförande på Färila Raceway. Ycc stod för 

startavgiften för Ycc medlemmar. 

 

- 27-29/5 Gemensam körning till Vårträffen som detta år var förlagd till en gammal 

militäranläggning i berget på ön Hemsö norr om Härnösand. Med medlemsmöte på lördagen 

28/5. 

 

- 17-19/6 Internationella/årsträff i Västervik med årsmöte på lördagen 18/6. 

 

- 30-3/7 Körde ett antal från Ycc till Ytterhogdal för att besöka Hog Valley och deras träff. 

 

- 8-10/7 Besöktes även populära Mas träffen av medlemmar från Ycc. 

 

- 13/7 Fika kväll vid Högbo Qvarn i Sandviken. 

 

- 20/7 Fika kväll vid Högbo Qvarn i Sandviken. 

 

- 21/7 Körning till Bike Night vid Moheds bygdegård i Mohed. 

 

- 22-24/7 Besöktes Flakasand Rock o Blues träff av Ycc medlemmar från Region Mitt. 

 

- 10/8 Högbo igen för en fikakväll o kollar på hojar. 



 

- 11/8 Sista körningen för säsongen till Bike Night i Mohed. 

 

- 13/8 Mats Wendin årliga körning med hemlig destination. 

 

- 26-28/8 Stenöträffen med medlemsmöte för region Mitt 27/8. Där Ycc återigen 

diplomerades för största märkesklubb. Ycc representerades från regionerna Norr, Mitt och 

East. 

 

- I augusti startar arbetsgruppen förberedelser inför Vårträffen 2017. 

 

- 3/9 Kördes det årliga Waxholms rallyt. Deltagare från Regionerna Mitt och East deltog. 

 

- 26/11 Regionsträff med Jultallrik på restaurang Mingel o Bar i Gävle. 

 

2017 

 

-21/1 Arbetsgrupps möte inför Vårträffen. 

 

- 27/1 Yamaha Ljusdal anordnar resa med bl.a. Ycc medlemmar till Mc Mässan i Stockholm. 

 

- 14/2 Möte för arbetsgruppen inför Vårträffen. 

 

- 25/3 Det årliga Ycc mästerskapet i bowling genomförs detta år i Hudiksvall.  

 

Aktiviteterna har genomförts med varierande deltagare allt från 1–35 ca.  

Eftersom region Mitt är stort geografiskt så är det svårt med veckoaktiviteter.  

När det gäller träffar är det lite lättare att träffas trots ett antal ansenliga mil för en del. De 

aktiviteter som är medtaga i verksamhetsberättelsen är sådana som vi har lagt in på vår 

hemsida. Sedan finns det flertalet träffar som besöks av Ycc medlemmar. Jag hoppas det 

inte är några aktiviteter som ramlat bort. 

 

Lennart " Leno " Norling. 

Avgående Regionchef Region Mitt. 


