
               Protokoll möte hos Hog Valley MC Överhogdal                                          Lördag 8.6.2013 

1. Det kom 22 personer till träffen i Överhogdal 

2. Alla medlemmar i klubbarna har inte fått information vad vi skall göra, samtliga som läst våra 

mail eller tittar in på Facebooksidan jämtland-härjedalen-mc uppmanar vi er att sprida detta 

till övriga medlemmar i klubbarna. Gör vi detta så kan det nå alla medlemmarna så vi kan 

träffas!! 

3. Danne har kontaktat Benny på Fort Kodiak i Bjärtrå, Kramfors som har ett mini ”Chaparal”, så 

det går att ligga över där och uppleva Västernstämmning och mycket mera skoj. Detta blir en 

träff för alla hojåkarna i klubbarna. Lördag 24 augusti till söndag 25.e  OBS! Föranmälan läggs 

uta av Anders ”El Lobo” på facebooksidan kommer även på ÖMCK´s sida. Vi vill att så många 

som möjligt kommer till denna MC Träff för alla hojåkare! 

4. Ang. Yran Bikeweek vet vi inget och hör inget från Per, så vi vet inte om det blir något av i år? 

5. Ingen har hört något om någon större mc träff i Östersund som det surras om, ingen vet 

något om detta. 

6. Medlemmarna i klubbarna måste få information om vårat samarbete mellan klubbarna, så 

det är vi samtliga som får svara för att alla får information som når ut till medlemmarna. 

7. Facebooksidan fungerar. Den har nu 164 medlemmar från länets klubbar. 

8. Alla klubbar måste lägga ut, på Facebooksidan, vad som händer och sker så vi övriga 

intresserade kan haka på om vi vill åka med till något besöksmål. 

9. Fortsättningsvis vill vi gärna få in mera tips och idéer från dig som behövs till våra möten. 

10. Övriga frågor, kom det fram varför inte det skrivs något från SMC Jämtland i tidningen? 

Sedan informerade Ulf Arnesson om att det blir ett Sweden National H.O.G. Rally i Åre nästa 

år, den 24-27 juli 2014.  Där alla hojåkare är välkommen! SMC har ett årsmöte 14/9 i 

Uppsala, det diskuterades att några skulle åka ner på årsmötet, kontakta ”Skärmen” från 

Sveg om detta. Midsommarafton kan vi åka en sväng till Sveg till Ishallen där dom har en Bil 

& MC utställning, sedan med extra hålligång i Parken om man vill stanna kvar mot kvällen? 

Flatruet åker vi över fredagen 28 juni, vi träffs i Åsarna på macken kl.10.00 fulltankad med en 

tripp över Ljungdalen-Flatruet-Funäsdalen och tillbaka till Klubbhuset i Överhogdal för 

övernattning för dom som även vill åka med på Havern Runt (en sjö), även förhoppningsvis 

någon marknad i Ånge på lördag 29 juni. OBS! Föranmälan till Hog Valley på www.hvmc.se                                                  

11. Nästa MC mötesträff hos ÖMCK 12 augusti. Eller hos någon av dom övriga klubbarna? 

12. Frågan om någon tänker eller har tänkt åka Mälaren Runt 17 augusti, så hör av er så kanske 

vi kan bli några som åker ner till detta evenemang runt Mälaren med mycket skoj och hoj.    

13. Mötet avslutades med att Stickan från ÖMCK överlämnade en ”Hojbibel” till Hog Valley att 

finnas i predikstolen som finns kvar i deras ”Kyrka”.  

 

Vid pennan Stickan Eriksson    

      


