
Minnesanteckningar JHMC hos Harley House         27.4.2017 

 

Stickan Eriksson höll ordning på mötet och Pelle Sandström antecknade. 

 

Nio personer var på plats och företrädde fem av länets "klubbar" som bestod av. ÖMCK, Hog 

valley, Hog, Tkmc, Moose Twin Club samt SMC. 

 

Jamtland Bikeweek Startar med Storsjön runt Lördagen 22/7 med start kl 10.00 på Stortorget. 

Startavgiften är 100kr. Troligtvis kommer man att kunna välja två färdvägar. De som väljer 

den längre sträckan ner till Svenstavik kommer troligtvis att belönas med ett "delpris" väljer 

man att köra över Sandsundsbron kommer man att kunna njuta lite längre av stoppet i 

Arvesund. I Arvesund finns det möjlighet att äta Lunch.  

 

Vid målgången på Stortorget Östersund bör man vara senast kl 14.00 där mc- utställningen 

pågår fram till ca 16.00.  

 

Motorhuset kommer att deltaga mer info. om detta kommer. 

 

Ny startplats för kvällsturerna under Bikeweek blir Travparkeringen samtliga kvällar med 

avfärd kl 19.00 

 

Måndag. Blue Berets Mc 

Tisdag. Moose Twin Club Jamtland  

Onsdag. ÖMCK 

Torsdag. Ev.Jamtstårsan ?? 

Fre. Vilar vi lite. Vad gör vi då? 

Lördag. MC kortege genom Östersund med Landshövdingen och Jemtlands President 

 

Lördag samling parkeringen nedanför Jamtli vi järnvägsövergången. Kl.11.00 

Avfärd med Jämtlands President och Landshövding Kl 11.30 kortege genom staden för att 

sedan landa vid hamnpiren i Båthamnen.  

Kl. 12.30 går det tur med TKMC till Kaxås och vi fikar hos Pilgrim MC. 

 

 ”Cescen” Petrusson från föreningen "För en goare stad" var på plats och berättade lite om 

deras verksamhet och vad de vill använde de slantar som vi samlar in under sommaren. Han 

är även inbjuden till nästa möte och drar en lite presentation om deras verksamhet.  

 

Ni som vill att era evenemang ska finnas på hemsidan kontakta Anders på Hogvalley Mc 

Skicka på mail. el.lobo@hvmc.se 

Berätta lite om vad det gäller datum och kontaktperson så lägger han ut detta på sidan 

 

Pär Åberg uppdaterat Jamtland Bikeweek sidan. 

 

Nästa möte är den 17/5 kl 18.00 hos Survivels MC,  ”Cescen”  ”För en goare stad” kommer. 

 

Vem vill Skjutsa Landshövdingen på Lördagskortegen??  

 

Pelle Sandström vid pennan. 
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