
Verksamhetsberättelse Våren sommaren 2014. 
 
 
Ekonomi. 
Utgifter 1000 :- (avrostning i Färila ) 
Inkomster 2460:- vilket är 30:- från Riks för varje medlem. 
Saldo dags dato. 15449.50 :- 
 
Telefonmöte med kontaktmän och en liten planering gjordes 2014.03.25. 
 
Aktiviteter. 
  
- I Hälsingland drog säsongen redan i gång 14/1 med träff i lokaler som Jörgen på Yamaha 
Ljusdal upplåter kostnadsfritt. Det har varit kontinuerligt en träff i månaden t.o.m 
6/5.Deltagarantalet har legat mellan 8-10st / gång. Det har då b.l.a planerats inför den 
stundande sommaren. Det har sedan varit kontinuerliga körningar. 

 
- Den 10/5 hade vi en Regionträff i Ljusdal med lunch på Hembygdsgården som samlade Ca 25 
st. 

 
- Den 25/5 var det  avrostning i Färila som SMC ansvarade för, där Ycc medlemmar trotsade det 
blöta vädret. Ycc Mitt stod för den kostnaden. ( 1000:- ) 

 
- Den 24/5 anordnades ICA träffen i Sandviken som samlade ca 20 st Ycc medlemmar varav det 
var ett antal från Region East som dök upp. Det var även andra klubbar som representerades 
på träffen där ICA handlaren bjöd på grillat. 

 
-  Helgen 29/5 - 1/6 hade region Norr o Mitt Vårträff i Kramfors med ca 15 st deltagare från 
region Mitt. 

 
- Internationella i Tyskland lockade 5 st från vår region. 

 
-  Söndagen 15/6 startade en söndagstur från Gävle med hemlig destination till första delmålet 
vilket var Avesta Mc där det bjöds på kaffe o macka där kaffet sponsrades av Avesta Mc klubb 
och mackorna av 56 :ans Café i Krylbo. Sen var det vidare färd till delmål två som var 
Strömsberg där lunch intogs sedan skildes våra vägar i Söderfors och Hedesunda. 

- Helgen 4-6/6 Rumpmasträffen i Avesta med YCC camp. I Samband med träffen hölls 
medlemsmöte. 

- Helgen 18-20/7 var det Flakasand Rock o Blues träff i Kalix vilket lockade några från region 
Mitt. 

- Helgen 25-27/7 var det några från regionen som besökte Delta Träffen. 

- I Gävle är det söndagskörningar med Vulcan Riders med start klockan 14.00 från Slottstorget i 

Gävle. 


