
Året som gått i Norr 2013-2014 

Sen förra verksamhetsberättelsen har vi i Norr  haft Höstträffen i Kattisavan 2013 Vi blev ett 20 tal 

Ycc.are  som njöt av  god mat och härlig underhållning.  

På Adventsträffen  första adventlördagen  hade vi en stor satsning för våra medlemmar…. Gratis 

middag och underhållning till medlemmar i Norr. När vi ändå fick gäster från East och Mitt så 

beslutade vi att dom fick gratis kalas dom med. 

Skoterträffen blev en snöfattig historia tyvärr. Vi beslutade att vi skulle ha invigningskalas i vårat nya 

klubbloft i Sörfors. Det blev otroligt lyckat i alla fall.  

En pubafton den 26/4  i klubbloftet blev mycket lyckad och välbesökt! 

I Maj var det dags för vårträffen. Vår första  planerade Körträff i Norr regionen.  Vi blev ett 40 tal 

gäster från East Mitt och Norr. Trots att vädret inte var det bästa blev  besöket  i Box destilleri  väldigt  

lyckat.  

Sista helgen i  Juni hade Blaikträffen lagts i vila till förmån för våra kamrater MMCK.s träff 

Midnattsolsträffen. Några tåliga Norrare bevistade deras 40- årsjubileum och fick bylta på sig 

ordentligt under nätterna som närmade sig noll grader!  

I Juli besökte vi Våra medlemmar Tore och Katarina och Stefan och Marina  i Gräsmyr .  Deras träff 

Nosetrap Bikemeet blev en riktigt lyckad träff.  

Flakasand  Rock och blues festival  är en återkommande favorit för oss här i norr.  Det blev ett 

rekordår både för Flakasand och för ycc som fick ett 60 tal hojåkare  kvällen  innan  den ordinarie 

festivalkvällen.  YCC   MMCK och Svinkallt mc var representerade.  

Det som återstår av 2014 hos oss här i Norr  är Hösträffen som även i år kommer att gå av stapeln i 

Kattisavan.  Men vi har flyttat datum en helg framåt… pga dessa jägare som har jaktstart i september. 

Vi har även bjudit in Vulcan Riders till oss deenna helg. Och hoppas på ett gott samarbete framöver! 

Därefter kommer vårt årliga Adventskalas…  Skulle tro att det  även i år blir i Åsele…. Om inget annat 

förslag känns bättre! 

 

Kör snyggt och tryggt! 

Regionchef Norr 

Ingela ”Skatan ” Tanneskog 

 


