
     Minnesanteckningar MC Jämtland-Härjedalen               26.1.2015 

1. Stickan hälsade alla välkomna 

 

2. 16 personer kom till mötet hos ÖMCK. 

 

3. Klubbarna som var representerade: ÖMCK, B&B, TK, Moos, Blue Berrets, Hogvally, Surjämten, 

och SMC. 

4. Gemensamma aktiviteter som är klara : Båtresan Hoj-X 2-5 Februari SMC, Skotersafari 19 

mars Överhogdal Hogvally, Besiktning och Avrostningen på Opus 14 maj SMC, Springmeet 21 

maj Leftovers, Blue Berrets 27 maj, Flaggkörning 6 juni SMC, Molanda banan Järpen kurs 17-

19 juni SMC, Härjedalsträffen Överhogdal 30/6-3/7 Hogvally, Hammarstrand backracet 2/7 

Moos MC,  Knixkurser SMC Juni och Augusti datum och tider kommer, Onsdagsåkningar 

ÖMCK varje onsdag Hamnen 4/5-14/9, Torsdagsåkningar B & B från Garaget Allegatan 41,  

Månadskalender skall läggas ut på Facebooksidan av Anders så alla kan fylla i arrangemangen. 

 

5. Onsdags-Torsdags-Lördags-Söndags åkningarna kommer också att läggas ut på respektive 

klubbars hemsidor och Facebook sidan J-H MC. 

 

6. Jamtland Bike Week startar med Storsjön Runt 23 Juli kl.10.00 från Stortorget Östersund, Pär 

Nilsson skall ordna en orkester som finns på Stortorget vid återkomsten från Storsjön Runt, 

det kommer att vara utflykter varje kväll under veckan måndag, tisdag, onsdag, torsdag och 

lördag är klara, jag har talat med Uffe Arnesson Hog, dom kunde ta en åkning någon dag ex. 

söndag 24 juli. MC-Kortegen 30 juli med Landshövdingen och Jämtlands President som vi 

skjutsar genom Östersund. Slutfesten skall vi kolla om vi kan delta hos Watt Earps eller hos 

Hoggarna om det blir så, vi kollar vidare för att komplettera till ovanstående så det blir fullt 

arrangemang under veckan. Insamlingen av pengar föreslogs att vi skulle göra till Min Stora 

Dag för sjuka barn som har behov av timulans och önskningar som Min Stora Dag brukar vara 

kanonbra på att ordna till snabbt och enkelt för alla barn. Min Stora Dag är den bästa 

organisationen av alla snabba och enkla att göra med enl. kontakter på sjukhuset i Östersund.  

 

7. SMC ordnar avrostningarna och Knixkurerna, samt nytt för i år en Medlems-touring en utfärd 

för nya medlemmar, en gemensam dag för alla som vill åka hoj, så dom får möjlighet att lära 

känna oss som åker hoj och kan även vara med på andra arrangemang som klubbarna gör.   

 

8. Stickan kontaktar Gert Bergström i Ånge som ville visa oss MC åkningen genom Alaska-Canada 

som han har åkt, vi skall ordna det till den 28 februari kl. 14.00 i någon lokal i Östersund. 

 

9. Jag Stickan skall kontakta Min Stora Dag ang. insamlingen under Jamtland Bike Week. 

 

10. Nästa möte blir Tisdag 15 mars kl.18.30 hos Hoggarna i ”Lugnviksskogen” för mera finslipning 

och  puts av Jamtland Bike Week veckoprogrammet. M.M. 

 

11. Mötet avslutades med fika och tack å hej till nästa gång.                                                                

Vid pennan Stickan ÖMCK 


