
               Minnesanteckningar möte J-H MC hos B&B                                                17.5.2015 

1. Vi var 8 personer från 6 klubbar som var där 

2. Aktiviterter från HOG Vally Överhogdal var Härjedalsträffen de 25-28 Juni som Anders även 

hade med sig bilder och affischer vi skall sätta upp samt att jag Stickan mailar ut detta till alla. 

3. Utflykter från Hogdal på fredag 26 juni till Funäsdalen-Flatruet-Åsarna och Lördag 27 juni 

Start Klubbhuset Överhogdal förbi Ytterhogdal till Ön, Haverö festplats med mat och beskåda 

hojar och veteranbilar. Lördag kväll blir det god mat och fest även i klubbhuset. Jag har 

skickat ut mail till alla om Härjedalsträffen, så sprid detta vidare till alla i klubbarna. 

 

4. SMC redogjorde för sin verksamhet, det var lite folk på avrostningen, det kom 17 personer 

och givitvis hängde det på dåligt väder. Men Knixkurserna med mc körning på Gokartbanan 

blir av 7/6 Kl.16.00, Tjejknixkursen 9/8 Kl.16.00, sista Knixkursen 23/8 kl.16.00,  kostnad 200 

kr för icke medlemmar och för SMC medlemmar 100 Kr. En bra investerad peng på att få köra 

bana och lära sig en hel del om hojåkning, jag måste erkänna att det var väldigt nyttigt och 

lärorikt jag gjorde detta i fjolsommar! Jag kommer att delta igen denna sommar kul…kul.. 

5. Blue Berets Veteran Kortege start från Stortorget 30 maj kl. 12.00, vi åker en sväng runt stan 

och sedan till Badhusparken som en minnessten skall resas. 

6. Siljansträffen i Mora nämdes 5-7 Juni, om någon åker dit från klubbarna, så meddela andra.  

7. Torsdagarna åker B & B ut på mc turer till något fik någonstans, så häng på alla som vill. 

8. Yran Bikeweek 1 Augusti Streetparaden, så är alla tillstånd klara med färdväg, tillstånd att 

vara på torget med MC utställning m.m.    Frågan om något band som kunde spela på torget 

till en rimlig ersättning…  är det någon som har kontakter på något bra band? 

9. Mera uppgifter finns på våran Facebooksida Jämtland-Härjedalen MC 

10. Nästa möte bestämdes väl aldrig något datum så vi kan vi träffas hos ÖMCK innan vi drar 

igång Storsjön Runt och Yran Bikeweek, så jag får återkomma om detta då. 

Vid pennan Stickan Eriksson ÖMCK 

 


