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Verksamhetsåret i Norr startas med Vårträffen. I år testade vi en ny ide... Vi tog in 

på Hotell.  Vi valde att besöka Kramm I kramfors. Anledningen till att det blev 

Kramfors var att Börje som äger hotellet i Norrfällsviken hade inte möjlighet att ta 

emot oss i norrfällsviken vilket var ide nr 1. 

Vi blev ett 30 tal bikers från east mitt och norr samt örebro som blev snuvade på 

det fina vädret med som istället fick en rafflande bowlingturnering istället. Denna 

vanns av JanErik Rosengren från Kalix snäppet före Rondellen. Dessa herrar visade 

sig ha tävlat i Bowling i yngre dagar..... om vi hade vetat detta tror jag dom skulle 

fått handicap! 

Vi besökte även Box destilleri och fick oss en genommgång av whiskeybryggandest 

ädla konst! 

Sen kom en inbjudan från Silwerwings i Nordmaling och vi deltog  i ett 

gardenparty i gräsmyr. Underhållna av partybandet Puch Dakota hade vi 

vanvettigt trevligt denna somarnatt i Juni. 

Midnattsolträffen i Gällivare firade 30 års Jubileum och några tappra Norrare tog 

sig dit  och njöt av minusgrader och gott sällskap! 

Årmötesresan anordnades av Rondellen och lockade ett gäng som i malig takt tog 

sej genom sverige och plockade upp bikers efter vägen. Vi var ett riktigt fint gäng 

som anlände till Degeberga ! 

Flakasand- Vår stolthet i Norr! Att vi skulle få uppleva sommarens kraftigaste regn 

i en timme och i nästa stund det underbaraste badväder var väl magiskt. 

Besöksrekord för både bikers och festivalen!  Fantastiska artister gjorde allt för 

att vi skulle få valuta för entren. Dom kämpade stenhårt för att torka upp all 

elektronisk utrustning så dom kunde fortsätta festivalen! Flakasand är verkligen 

en festival att besöka!!! 

Höstträffen anordnades på Kattisavans camping vi blev ett 25 tal yccare som njöt 

god mat vackert väder och underhållning av Henke Baer. 



Adventsträffen den 1 advent anordnades på klubblokalen i sörfors. Ett traitionellt 

julbord blev det minsann med allt som hör till! Vi underhöls och dansade till 

Barons Band heeela natten! Sen stannade många kvar till dagen efter och hade en 

fin adventsfrukost ihop innan vi skildes åt! 

Så var det dags för vårträff igen,,, denna gång var det Mitt som ordnade allt och 

den hölls i tyllsnäs udde. 

Vi har även under året haft kaffekvällar på klubblokalen varje onsdag. Vi har även 

deltagit i Yamaha Center Umeås temadagar för snöskoter och Mc. Då har vi sålt 

korv och hamburgare. 

 

Detta blir mitt sista år  som Regionchef då jag valt att kliva undan. Livet tar en 

annan vändning och jag behöver finnas tillhands hemma och hos min familj  

mina barn och barnbarn. Det har varit ett tufft beslut som jag slitit i hjärtat med. 

Men Micke och jag är överens om att vi vill fortsätta som kontaktpersoner i 

klubben och inte sluta helt. Men att bo i Västerbottens inland med 25 mil till 

Umeå och varje träff blir för tufft för ekonomin och den lilla fritid som finns.  

Nu kommer Peter Berglund att ta över nycklarna med god och stor hjälp av 

Rondellen.... så ni vet vad som väntar!! 

Det kommer att bli jättebra! 

Tack alla ... det har varit fantastiska år. Vi ses framöver,,,  

man vet aldrig,, I might be back!!? 

Ingela "Skatan" Tanneskog  

Avgående Regionchef Ycc Norr  


