
 

Medlemsmöte YCC Värmland/Örebro 160330 
Närvarande:  Sussie Jensen  Kenth Jensen 

 Tina Bergström  Håkan Ek 

 Gun Sixtensson Reino Persson 

 Tommy Karlsson Helena Karlsson Rosendahl 

 Annie Sambrink Patrik Karlsson 

 Bosse Andersson Britt-Marie Kvick 

 Ing-Marie Hedlund Tomas Larsson 

 Dan Hedlund Marita Hedlund 

 Håkan Ljungdahl Hans Lindsten 

 Hans Andersson Lilian Rydén 

 Dieter Wunder 

1. Sussie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Till mötessekreterare väljs Tina . 

3. I handkassan finns 378kr och på kontot 2184 kr. Osäkert hur mycket vi får från    YCC centralt 
. Eftersom det inte är klarlagt hur Internationella går ihop ekonomiskt är det ännu osäkert 

hur det blir med 50kr/familj som vi brukar få. 

4. Valborg - Samling Statoil Västhaga kl. 17.45 för gemensam körning till 
Kumla/Askersund. 

 1 maj - Vårmönstring. Samling Statoil Västhaga kl 11.45 för körning till Garaget på 
Osmundsgatan. Där betalas startavgiften som även är lotter. Körningen går sedan genom stan till Big 
Twins där hamburgare finns att köpa. Avslutas med kortege på Drottninggatan och uppställning på 
Stortorget. Alla pengar går oavkortat till Stjärnglansen på USÖ. 

5. Hemlig resa planeras till 7-8 maj. Mer info kommer 

6. Spring meet är i år 7 maj på Ytongbanan för de som inte är på Hemlig resa. 

7. Avrostning via SMC är 14 maj på Ytongbanan. Mer info kommer 

8. Poker Run 28 maj startar kl 9.00 - 10.30 vid Genuine Bike Parts på Holmen. 

 Sträckan är ca 20 mil. 

 Mål vid ATM där prisutdelning är klockan 16.15. De funktionärer som vill ha en lottsedel får 
göra upp med föraren som skriver sitt namn på lotten. 

 Värmland/Örebro har sin station vid Järle där vi serverar korv med bröd samt dricka. 



 Om någon har kontakter med billiga korvbröd eller korv - kontakta Kenth Jensen. 

 Alla som kan måste hjälpa till att ragga priser. Minst 5 priser ska YCC lämna till   ATM eller 
Kenth senast 26/4 

 Grillare: Tina, Håkan E, Annie, Ing-Marie, Sussie 

 Kenth och Hasse A skyltar och grillarna tar ner skyltarna. 

 Sussie kollar om YCC-kärran med grill och bord finns kvar. 

 Tomas L kollar ev kolgrill om det behövs och Reino har bord. 

  

 På kvällen har Karlskoga MC pubkväll med livemusik som vi är välkomna till. 

9. 6 juni körs Annicas minnesfond. Mer info kommer via mail och hemsidan 

10. YCCs internationella träff och årsmöte är 17-19 juni i Västervik. Info och anmälan 
finns på hemsidan. De som önskar samåka kontaktar Tina.  

 Alla regioner är delaktiga och behöver hjälpa till. Från Värmland/Örebro anmälde sig; 
Tina, Håkan, Patrik,  Helena, Tommy, Hasse L, Ing-Marie, 

 Hasse A, Lilian, Danne, Marita, Bosse, Maggan, Pierre, Britt-Marie samt ev Gun och 
Reino. 

 Även till detta behövs priser till lotteri. Lämna stora som små till Sussie senast 10 juni 

 Trubadur på torsdagen är vår egen Kenth Jensen 

11. Anmälan till Hoj Rock i Västervik 29-31 juli ska gå via Sussie om man vill bo på YCC 
campen. Samåkning ordnas efter önskemål. 

12. Veckokörningarna börjar första onsdagen i maj. I år kör vi onsdagar klockan 18.00 från 
Statoil Västhaga. Sussie, Tina och Hasse A är i första hand ansvariga för dessa körningar. Förslag på 
utflyktsmål tas tacksamt emot, då kan vi skicka ut en planering i förväg. Maila förslag till; 
tina_bergstrom@hotmail.com 

13. Festkommitténs planering har redan skickats ut. Bla bowling, midsommar, pubkväll, 
kräftskiva mm. 

 Mer info kommer via mail och hemsidan 

14. Hjälmaren Runt är 3 september. Mer info kommer. 

 Ev kräftskiva på kvällen hos Annie och Bengt i Vintrosa. 

15. Övriga frågor: 

 Med bara en dag kvar att anmäla sig på har endast två st anmält sig till HLR kvällen som 
då inte blir av, synd. 

 Den 16 april är vi välkomna till Karlskoga MC pubkväll. 

 Den 5 maj går en hemlig tur från ATM och Big Twinns - arr Fenix MC . Ca 15 mil till en av 
Sveriges äldsta klubbar bla. Mer info kommer . 

 Vi ska försöka få till en lördagstur från Karlskoga. Förra året gick den till Picasso 
statyn. Vi får se var vägarna bär detta år.  Mer info kommer. 



 Sigges runda - en tur på ca 20 mil med start och mål i Karlskoga. Anmälningsavgiften är 
även en lottsedel. Alla pengar går till Sigges fond som delar ut stipendier mot mobbing i skolor. Datum 
och info kommer. 

 Håll alltid koll på mail och hemsidan där vi försöker lägga upp aktuell information 

 Vid pennan - Tina Bergström 
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