
 

 
 

Region Mitt 
 

Verksamhetsberättelse 1 april 2015 31 mars 2016 
 

- I Hälsingland har det varit träffar en gång i veckan sedan i höstas (2015) i Yamaha Ljusdals 
lokaler till och med 12/4 (2016) 

 
- Mitttipset rullar på  
- 4/3 Telefonmöte kontaktmän planering inför kommande säsong 

 
- Löpande arbete i arbetsgruppen inför vårträffen 2015. 

 
- 14- 17/5 Vårträffen i Tyllsnäsudde och medlemsmöte på lördagen 

 
- 23/5 Var den årliga ICA träffen vid Björksätra i Sandviken. Detta år anslöt ca 15 bikers från East 

till oss YCC mitt och lokala mc klubbar som vanligtvis är med på träffen och smakade på den 
grilltallrik som ICA handlaren bjöd på. Efteråt kördes en tur med East som var på väg norrut på 
hemlig resa. 
 

- 28/5 Handelsboden kortegen i Gävle 
 

- 30/5 Var det avrostning i Färila i SMC regi med möjlighet till övernattning där YCC stod för 
anmälningsavgiften 
 

- 14/6 Körning i Gävle 
 

- 25 – 28/6 Var det ett antal från YCC Mitt som besökte Hog Valey och deras träff i Överhgdal 
 

- 2/7 Hemlig körning från Gävle som styrde till fiket i Vinnersjö vid Hedesunda 
 

- 3 - 5/7 Var det ett antal från regionen som besökte den årliga Rump Masträffen i Krylbo 
 

- 9 – 12/7 Årsmötesträff i Tångahed 
 

- 17 – 19/7 Flakasand Rock o Blues i Morjäv Överkalix fick besök av YCC:are från Norr till Söder 
 

- 22/7 Körning Gävle – Högbo kvarn 
 

- 23/7 Körning från Gävle via Sandviken till Bike Night i Mohed 
 

- 29/7 Körning Gävle - Högbo kvarn 
 

- 30/7 Körning från Gävle via Sandviken till Bike Night i Mohed 
 

- 5/8 Körning till Högbo kvarn från Gävle 



 
- 6/8 Körning från Gävle via Sandviken till Bike Night i Mohed 

 
- 8/8 Hemlig körning från Gävle ner genom Upplands fina vägar och bilutställning i Forsmark där 

lunch intogs, turen ansvarade Mats Wendin för. 
 

- 15/8 Mälaren runt 
 

- 22/8 Hemlig körning i Hälsingland som Christer Nordqvist tog täten för körningen, turen gick 
genom Hälsinglands kuperade vägar. Lunch intogs på Prästnästet i närheten av Kilafors 
 

- 28 – 30/8 Stenöträffen med medlemsmöte 29/8 för region Mitt, vilket visade sig att vara en 
bra träff att ha mötet på med tanke på antalet deltagare drygt 30 stycken. YCC representerades 
från regionerna Norr, Mitt och East på träffen. Vi kunde därmed inkassera priset som största 
märkesklubb. Informellt möte med RA i Vulcan Riders och representanter från Region Mitt 
genomfördes med syfte att se om/hur samarbeta klubbarna emellan. 
 

- 5/9 Det årliga Waxholmsrallyt som detta år blev Wärmdörally, det startade i Gävle med 
Uppsala som första stopp där några från East mötte upp och guidade till Wärmdö med ett 
häftigt räktorn som lunch. Sedan återigen norrut via den uppländska landsbygden 
 

- 24/10 Pub afton i Sandviken 
 

- 5/12 Medlemsmöte i Ljusdal som avslutades med glöggmingel och julbord som Regionen Mitt 
stod för. 
 

2016 
 

- 24/2 Telefonmöte med kontaktmän. 
 

- 7/3 Var det mittipsets sista spelomgång det spelades 38 stycken rader och Erik Kernehed och 
Lars-Olov Lindberg delade på 1:a platsen 
 

- 12- 13/3 Var det återigen dags för den relativt nystiftade Bowling turneringen i regionen, 
denna gång i Mora. Det var andra året den genomfördes och återigen samma namn på 
pokalen. 
 

- På körningarna har deltagande varit allt från en till femton stycken, beroende på ……. ? 
 

 
 Lennart ”Leno” Norling vid tangenterna. 


