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- Snart dags för Avrostning & Knixkurser
- Rekordtidig JERNET men...
- Klubbkåken städad
PÅ LÖRDAG 25 APRIL:

ÅRETS FÖRSTA AVROSTNING

På lördag 25 april kl 10-14 (anmälan från 09.30) 
är det årets första Avrostning vid Librobäck. Det 
är ett gyllene tillfälle att träna upp vintertrötta 
mc-muskler och känslor. 

Just nu är alla 60 platser på lördag bokade men 
kom förbi ändå, det brukar kunna bli några 
återbud.

Har du ingen möjlighet då, finns en ny möjlighet 
söndagen den 3 maj. Just nu finns det en hel del 
platser kvar där. Vill du vara säker på en plats, 
så anmäl dig på https://grundkurser.svmc.se/ 
Det kostar bara 50kr att vara ned (som du beta-
kar på plats) och då ingår dessutom korv, kaffe 
& dricka vid Östra Aros MCK:s klubbkåk efter 
kursen.

KNIXKURSER PÅ RÖRKEN
Måndag 4 maj är det dags för ännu en säsong 
med Knixkurser på Rörken. Antalet deltagare 
är förstås väderberoende. Oftast behöver man 
inte föranmäla sig men vill du vara säker på en 
plats så bör du föranmäla dig,

Alla kursdatum finns på https://grundkurser.
svmc.se/.

All information om SMC Uppsalas stora 
kursutbud finns på www.smcuppsala.se/.

Foto: Regor



KLUBBENS SVAR PÅ GLADA HUDIK GÄNGET 

VI-SOM-STÄDADE-KLUBBKÅKEN 

I söndags var det en binge medlemmar som räf-
sade ihop torra grenar, klippte häcken och put-
sade (nästan) alla fönstren ute vid klubbkåken i 
stället för att åka hoj. Som vanligt bjöd klubben 
på mat i samband med städdagen.

Foto: Janne Lindberg



REKORDTIDIG JERNET MEN...
Som du säkert märkte, kom JERNET extra tidigt i år. Och det var väl 
trevligt, hoppas jag.

Men ju tidigare inför säsongen, desto mer hinner hända på vägen. Vi 
trodde tex att handlardagarna skulle vara 2-3 maj men så var det 
inte. Det blev lördag-söndag 9-10 maj istället och jag hoppas att 
du ändrat i din kalender. Om du inte är med som ordonnans på UNT 
Bike Weekend förstås. Då ses vi säkert där.

Samma sak gäller årets första ”Hemliga touring”. Den har bli-
vit tidigarelagd en vecka och går istället lördag-söndag 30-31 
maj. Som vanligt föranmäler du dig till programsekreterare 
Andy om du vill åka med. Hans telefonnr finns på sid 4 i tid-
ningen.

Regor, redaktör

På kvällen efter att vi klistrat adressetiketter 
på alla JERNET, gick vår ordförande i på 
Postens hemsida för att fylla i en följesedel till 
sändningen med Föreningsbrev. Vi har ju skickat 
den så under många år och varit väldigt noga 
med att tidningen skulle ha rätt papperskvalitet 
för att inte väga över 100g.

Först upptäcker han att ”Posten” numera heter 
Postnord som ägs av Svenska och Danska Posten.
Sen upptäcker han att tjänsten Föreningsbrev 
inte längre finns. Vi skulle få skicka tidningen 
som Ekonomibrev och det skulle kosta dubbelt 
så mycket per ex som tidigare.

Ajdå... hur förklarar vi det för vår ekonomiskt 
noggranne kassör? Vi har ju dessutom planer på 
att ge ut nr 2 av JERNET i höst...

Efter några förvirrade samtal och funderingar 
börjar vi leta alternativ. Jag försökte tom, via 
mina kontakter, gå bakom det nya reglerna men 
ingen ville göra så. Jag tar det stora steget och 
ringer kundtjänst på Bring CityMail (som ägs av 
Norska Posten).

”ALLTING VAR BÄTTRE FÖRR”
Dom är givetvis glada att kunna hjälpa oss men 
har inte utdelning överallt i Sverige. Men styck-
epriset var betydligt lägre där och de flesta tid-
ningarna skulle delas ut inom deras geografiska 
område. Resten gick ”till ordinarie kostnad” via 
Postnord.

Platschefen på Bring i Uppsala blev naturligtvis 
glad men jag informerade henne om mina tidi-
gare 48 år i Posten, att jag tagit ett jättestort 
mentalt kliv att gå till en konkurrent och mina 
förväntningar på dem som utdelare.

Hmm, vad händer i fortsättningen med våra 
vanliga utskick..?

Har du Upplands Energi som elleverantör? I så fall kan du ansluta 
dig till                 .  Då får ÖAMCK 10kr/månad från elleverantö-
ren. Vill du byta till Upplands Energi?
Ring 018-678400 så får du veta mer.



ÖAMCK:s ORDONNANSER PÅ G

Du som redan har anmält dig till klubbens or-
donnansverksamhet på något sätt, har säker 
koll på vad som händer och vad som är på gång. 
Men för övriga kanske det kan vara intressant 
att veta lite mer.

Nye ordonnansansvarige Sören U har ”höjt rib-
ban” en hel del. På första ordonnansträffen i 
mars (då var delar av MC Event-ordonnanserna 
från Stockholm med) presenterades en Hand-
bok för MC-ordonnanser i ÖAMCK. Den ligger på 
klubbens hemsida www.oamck.se (verksamhet/
ordonnans) och på vår Facebooksida för ordon-
nanser. Obs att den kan komma att förändras 
/förbättras allteftersom.

På ordonnansträffen hade vi också med oss Bos-
se Löfstrand från Svenska Cykelförbundet som 
brukar vara tävlingskommissarie (domare) på 

Skandis. Han är numera medlem i ÖAMCK och 
vill gärna köra ordonnans på Vätternrundan...

ORDONNANSTRÄFF II
Förra veckan var det ytterligare en ordonnans-
träff tillsammans med Svenska Cykelförbundet, 
Upsala Cykelklubb, UNT Bike Weekend och Po-
lisen i Uppsala. Alla lovordade vår ordonnans-
verksamhet och betonade hur viktig funktion vi 
har i samband med evenemangen.

From i år kommer en del nyheter som kommer 
att öka behovet av ordonnanser eller annan 
hjälp från oss. Det kommer att vara ett antal 
grupper som kommer att eskorteras av en mc 
längs långa landsvägsslingan och för första gång-
en sen EM på cykel. blir det en MTB-cykeltävling 
som också behöver en del funktionärer. 

Har du möjlighet att vara med soim funktionär 
men ännu inte anmält dig, så hör snarast av dig 
till ordonnansansvarige Sören Uppman på tel 
018-495 0485.

UTBILDNINGAR
I samarbete med UNT Bike weekend har vi ge-
nomgått Vägtrafikvaktutbildning för ett stort 
antal medlemmar i Östra Aros MCK. Givetvis vill 
man ha tillbaka det i form av ett antal säker-
hetsvakter i samband med MTB-tävlingen.

Cykelförbundet ser också till att alla ordonnan-
serna får UCI-licensutbildning för ordonnanser.

Sören berättar för Svenska Cykelförbundet och Poli-
sen vilka ordonnansplaner vi har hittills i år



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET...
Den fullständiga listan finns på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer närmast i tiden... 
Notera i din kalender!

April
Lö  25  10.00   1:a Avrostningen Söderforsgatan Anmälan på http://grundkurser.svmc.se/

Maj
Fr  1  09.00   Avrostning mc-ordonnanser på Rörken. Info utskickad till anmälda ordonnanser.
Sö  3  10.00   2:a Avrostningen Söderforsgatan. Anmälan på http://grundkurser.svmc.se/
Må  4  18.00   1:a Rörkenmåndagen. All info finns på www.smcuppsala.se
Lö-Sö  9-10    UNT Bike Weekend (ordonnanser) Intresseanmälan via bokat.se
Lö 9-10    MC-handlardagar på Lelles & Sulas OBS! Ändrat datum!
To  14  10.00   Dagtouring (Kristi Himmelsfärdsdag). Avfärd från Lelles
To  21  18.30   Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg
Sö  24  10.00-14.00 Tjejdag på Rörken
Lö-Sö 30-31    Hemlig touring. Anmälan till programsekreteraren Andy OBS! Ändrat datum!

Juni
Sö 7   10.00-14.00 ÖAMCK-dag med Prova-På-MC/Moped på Rörken.
Fr-Sö 12-14    Vätternrundan (ordonnanser) Intresseanmälan via bokat.se

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-Oktober är det öppet i klubbkåken i Stångby varje söndag mellan 19-21. Kom och ta en fika 
du också! November-Mars är klubbkåken öppen 1:a söndagen varje månad 18-20

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Kommande möten är tisdagarna 19 maj  
och 16 juni 2015 kl 18.30 i Stångby.

KAN DU HJÄLPA ÖSTRA AROS MCK PÅ UNT BIKE WEEKEND?
Lördag och söndag 9-10 maj är det dags för årets UNT Bike Weekend med Skandislopp, Scandi-
navian Race och Skandis GP. Östra Aros kommer att ha ett infotält på borggården vid Uppsala 
Slott som vi behöver bemanning till. 

Kan DU vara med några timmar? Hör av dig till vår ordis Peter 0701-755 545 eller Sören U 018-
495 0485


