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Inbjudande klubb var ÖMCK 

Ordförande Stickan Eriksson hälsade alla välkomna. 

19 st representanter från 7 olika klubbar var närvarande. 

ÖMCK informerade om sommarens planerade aktiviteter där onsdagskörningarna är under 

planering och ett flertal lördags/helgturer är inplanerade.   

10/5 Gemensam tur till SMC:s grundkurs på Lungre Motorstadion. 

23/5 Endagstur till Järvsö 

13/6 Tur till återinvigningen av Teknikland  

4 – 5/7 Valsjöbyn – Skördal 

18/7  Tur till Hoting och bilmuséet 

25/7  Storsjön runt 

6 – 9/8 Norgetur 

22 – 23/8 Röros – Älvdalen – Siljan runt 

Hog Vally Mc informerade om Härgedalsträffen (tidigare kallad Havern runt) den 25 – 28 juni 

där man bl.a kör till Funäsdalen och över Flatruet och På lördag Havern runt. Möjlighet till 

tältning och ev. hyra stuga finns och träffens höjdpunkt är den stora middagen vid Hog 

Vally:s klubbhus på lördagkväll. 

SMC informerade om grundkursen(tidigare kallade ”avrostning”) den 10 maj. Där kommer 

möjlighet provköra MC utan körkortstillstånd för intresserade och nybörjare.  

Kolonkörning diskuterades. Önskemål framfördes att informationen skulle bli bättre så att 

alla kan följa reglerna vid kolonkörning. ÖMCK  informerade om att reglerna finns 

sammanställda på ÖMCK´s hemsidan, Dessa mailades ut till alla medverkande klubbar 

Ordf. lovade att ÖMCK skall sprida dessa regler inför sommarens onsdagskörning. 

Det framfördes önskemål om att samla alla kända aktiviteter för MC på våran Facebook sida 

inför sommaren.   

Yran Bike Week informerade om planeringen inför sommaren. ÖMCK framförde önskemålet 

att Storsjön runt skall få inleda Yran Bike Week den 25 juli. Insamling under Storsjön Runt 

kommer att ske och det går till Bröstcancerfonden. Start och Målgången för Storsjön Runt 

blir Stortoget i Östersund där årets utställning kommer att genomföras.  Föreslogs att all 

insamling under Yran Bike Week skulle gå till samma ändamål. Kommittén för Yran Bike 



Week är tacksam för förslag till andra turer under veckan där alla klubbar inbjöds att 

arrangera utflykter tillsammans. 

Det beslöts att boka en Bowlingkväll i Myrviken den 26 mars. Stickan bokar lokal. Anmälan 

till Stickan.  Det mailas ut info. om detta till alla klubbarna. 

Representanter från Skalstugan inbjöd länets MC-åkare att boka tre-rätters middag och 

övernattning med frukost för större eller mindre grupper efter midsommar fram till den 

30/9. Kostnad 350 kr per person i dubbelrum.  

Nästa möte bokades till Harly House den 12/4. 

Vid pennan Ulf Lärkert 


