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Verksamhetsberättelse 1 april 2014 - till 31 mars 2015. 

 
 

- I Hälsingland startade säsongen redan 14/1 med en träff/månad i Yamaha Ljusdals 
lokaler på träffarna har det varit 8-10 st som varit med. 
 

- 25/3 Telefonmöte med kontaktmän och en grovplanering grovplanering gjordes. 
 

- 10/5 Hade vi en regionsträff med lunch på Hembygdsgården i Ljusdal som samlade ca 
25 st. 
 

- 22/5 Handelsboden kortegen som samlade ca 7 st. från YCC för gemensam färd till 
Handelsboden där kortegen startade. 
 

- 24/5 Anordnades ICA träffen i Sandviken som samlade ett 20 tal Ycc medlemmar 
varav några från Region East. Det var även ett antal mc åkare från andra klubbar som 
var med och åt av den grilltallrik som handlaren på ICA i Björk Sätra bjöd på. 
 

- 25/5 Var det avrostning på Färila Race Way som SMC ansvarade för den, det var ett 
antal från YCC som trotsade den regnblöta banan. Ycc Mitt stod för 
anmälningsavgiften. 
 

- 29 – 1/6 Var den årliga vår träffen denna gång i Kramfors med ca 15 st. deltagare från 
region Mitt. 
 

- Internationella YCC träffen i Tyskland lockade 5 st. från vår region. 
 

- 15/6 Söndagstur från Gävle med hemlig destination. Det första delmålet var Avesta 
Mc klubbs stuga där det bjöds på kaffe o macka från 56:an Café i Krylbo. Nästa 
delmål var Lunch i Strömsberg. Efter fina körvägar i Uppland så skildes våra vägar i 
Strömsberg och Hedesunda. 
 

- 4 – 6/6 Var det Rumpmasträffen i Avesta samtidigt hade regionen medlemsmöte. 
 
 

- 18 – 20/7 Var det några från regionen som deltog i träffen vid Flakasand Rock o Blues 
festival i Morjärv Överkalix. 
 

- 25 -27/7 Besökte några Delta träffen i Sundsvall. 
 

- 14 -16/8 Årsmöte i Degeberga. 
 



- Helgen v. 35 var det några från regionen som besökte Stenöträffen i Söderhamn. 
 
 

- 6/9 Kördes det årliga Waxholms Rallyt med deltagare från Region Mitt och Region 
East. 
 

- 13/9 Körning med hemlig destination ner genom Upplands fina små vägar. 
 

- Möjlighet att samköra på söndagar med Vulcan i Gävle har funnits under sommaren.  
 

- 1/10 Telefonmöte med kontaktmän. 
 

- 6/12 Medlemsmöte och glöggmingel med efterföljande julbord på restaurang 
Hembygdsgården i Ljusdal. 
 

- 23/1 Yamaha Ljusdal anordnar bussresa till Mc Mässan i Stockholm där Ycc 
medlemmar åker med. 
 

- 21/2 Bowlingturnering i Gävle med nyinstiftat vandringspris. 
 

- 4/3 Telefonmöte med kontaktmän och en grovplanering för kommande säsong 
gjordes. 
 

- 20/3 Mitt tipset startar och kommer att pågå under våren och försommaren. 
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