
 

 

Verksamhetsberättelse Värmland/Örebro 

Under höst, vinter och vår har vi haft Pub- kvällar samt bowling. 

I April hade vi ett medlemsmöte med 24 närvarande. 

Då Leif Utter valde att kliva av som nybliven reg-chef efter några veckor. 

Så stod vi utan i ca 7 månader. 

Men vi tog ett beslut på medlemsmötet att jag kliver tillbaka, tills någon annan känner sig mogen att 

axla rollen. Vi gjorde olika arbetsår grupper för att avlasta mig som haft svårt att delegera. 

I nuläget känns det som det funkar. De flesta som satte sig i arbetsgrupper tar sina roller på allvar. 

Tina Bergström är min största tillgång, hon sköter all mail och mycket annat. 

Men alla grupper gör ett bra jobb. Nedan kommer lite aktiviteter vi gjort under året som gått. 

Mvh Sussie 

 

Vilken underbar sommar vi haft!! Och än är den inte slut..... 

Det var inte så bra start när 9 Örebro YCCare packade militärtältet för en midsommar i Borlänge och 

Masträffen. Regn på vägen upp, snudd på frost på nätterna och kalla dagar! Men vi är av segt virke! 

Kaminen i tältet eldades när någon var vaken, tyvärr sov alla på nätterna så det var svinkallt! Vem vill 

kliva upp och elda mitt i natten? Trots den kallaste midsommaren i Dalarna på 150 år blev det en 

trevlig och välordnad träff :-) 

Desto varmare fick vi på Hoj Rock!! Sista helgen juli var det dax och vädrets makter var på vår sida. 

Ett 15 tal från region Värmland/Örebro strålade samman på YCC campen i Västervik där Smålands 

Regionschef ordnat med partytält och kylskåp! Sol o bad, musik o kalla drycker, umgänge med gamla 

och nya vänner, både på YCC campen och övriga området. En kväll blev vi inbjudna till Vulcan för 

grillning, trevligt. Kortegen genom stan blev en kul men svettig tillställning! Summan av helgen är att 

det var väldigt trevligt, träffpriset ok men mat och dryck har börjat skena iväg i pris, det är synd. 

Nu går vi in i augusti och än är sommaren inte slut! Tisdags/onsdags körningarna börjar snart igen, 

hemlig resa, räkbåten, kräftskiva mm. 

Tror nog att vi ska kunna fylla vår fritid även denna höst. 

 

När sommaren närmar sig slutet är det som vanligt dax för Hjälmaren runt. En 18 milatur på fina 

slingriga vägar, ordnat av SMC. Eftersom det krockade med årsmötet var det inte så många YCCare 

som anslöt, närmare bestämt bara fem st!!! Men vi deppade inte för det. Vi anslöt till starten där det 

så sakta fylldes på med hojar.  

Kl 10.00 gick starten . I sektioner om ca 20 hojar släpptes vi iväg. Första stoppet är efter ca sju mil vid 

Herrfallet. Där serveras korv och kaffe, som ingår i startavgiften. Lite mingel och koll på olika cyklar 

hör till. Några ytterligare YCCare träffade vi på där. Dom hade blivit sena och åkt direkt utan att 

komma till samlingen. Det straffade sig på en gång! Regnet föll över dom hela vägen, men som 

vanligt inte över oss! Man får hoppas dom lärt sig läxan! 

När man fått nog är det bara att åka vidare. Som traditionen bjuder måste man sedan stanna vid 

bygdegården i Hampetorp. Mer kaffe, korv eller goda mackor innan färden går dom sista milen hem. 

En trevlig tur som återkommer varje år. Bra arrangerat av SMC och överskottet går till SMCs 

rättsfond. Lite färre deltagare än vanligt men 250 pers får dom kanske vara nöjda med  

 



 

 

Lördagen den 17 maj var det så dax för den årliga körningen Poker Run. Ett trettital YCCare slöt upp! 

Jättekul att den blev så många. Extra roligt att Ronny och Therese från Fagersta hade hittat till 

Örebro! 

Efter starten på Carlbarks drog vi mot första stoppet utanför Odensbacken där kaffe o bulle 

serverades. Sedan blev det ett antal mil mot Järle där korv grillades utav sex YCCare med den äran! 

Vidare mot nästa fikastopp utanför Hällefors sedan sista anhalten, Karlskoga MC där hamburgare 

grillades för glatta livet. 

Lite snålt om tid på slutet så vi fick ta motorvägen till Örebro och ATM där sista kortet drogs och 

gullachsoppa serverades. Hungriga behövde vi inte vara! 

Lottdragning vid ATM där många i vårt gäng tog hem priser, kul! 

325 startande hjälpte till att göra dagen toppen och samtidigt samla pengar till Cancerfonden, 

underbart! 

Efter ca 27 mil på natursköna vägar och 8 timmar i solen var vi ganska möra. Några stycken bestämde 

sig för att fortsätta kvällen på någon solig uteservering, andra åkte hem och säckade ihop i soffan. 

Tack alla inblandade för en härlig dag!!!! 

Första helgen i augusti var det dax för vår hemliga resa. 10 pigga o glada Örebroare mötte upp. 

På fina småvägar gick färden..... Ca 20 mil senare var vi framme vid vårt slutmål; Skara sommarland. 

Vädret var kanon vilket inte bara vi upptäckt! Sjukt mycket folk, b la en fotbollscup som pågick. Det 

förtog en del av nöjet när allt hade minst 1 timmas kö! 

Tillbaka vid våra stugor blev det grillat och tillbehör. Vår fantastiska trubadur, Kenth, plockade fram 

gitarren och munspelet och alla sjöng hellre än bra :-) 

Morgonen därpå var det dax att packa ihop och åka hem. Då hade vädret övergått i åskregn. Hela 

himlen öppnade sig och blixt och dunder. Städning av stugorna, sedan fick vi vänta under ett tak tills 

det värsta regnet lagt sig. Ett par timmar senare kunde vi starta färden hemåt som blev helt regnfri! 

En trevlig helg som alltid med detta gäng! 
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