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ORDONNANSVERKSAMHETEN HAR TAGIT FART

Bilden är från ordonnansavrostningen på Rörken 1 maj som också blev TV-program. Läs mer på sidan 4-5
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Läs också om
- Årets Avrostningar klara
- Knixsäsongen igång
- ÖAMCK klubbdag & Prova-På-Dag
- Första Dagtouringen till Roslagen



JER.NET I NYTT FORMAT
Som du kanske ser, kommer nyhetsbrevet Jer.
Net till medlemmar och andra intresserade i 
nytt, bläddringsbart format. Vi har tagit till 
oss av synpunkter att de flesta gillar att läsa 
sidorna men skriver inte ut sidorna (av miljö-
skäl?). Hoppas det blir en trevlig upplevelse.
                                                Red

KLUBBENS VERKSAMHET IGÅNG 
Så var årets mc-säsong igång på allvar även om 
vädret hittills varit kallt och ruskigt. Om hittills 
har det varit både Avrostningskurser, touringar 
och en hel del ordonnansuppdrag.

Men vi har också våra duktiga dragracingåkare 
som kommer hem med den ena pokalen efter 
den andra. Åk gärna och kolla och heja på Peter, 
Leffe & dom andra...
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ANDRA AVROSTNINGEN...
Uppsalas 2:a Avrostningstillfälle var precis lika 
bra som det första tillfället. Och precis samma 
problem med övningsytan...

Lång rad med hojar på grusvägen till klubbkåken

Tyvärr var den största ytan avspärrad för oss 
och ”reserverad” för trafikskoleverksamhet 
med bussar och lastbilar som stod utspridda på 
planen. Som tur var, fick vi låna asfaltytor hos 
angänsande företag för att genomföra övning-
arna. Till nästa år kommer vi att leta efter nytt 
övningsområde. Det här blir ju lite löjligt...

Efter övningarna var det många som följde med 
till klubbkåken och åt korv och kaffe i stora 
mängder. Som resultat av dagen, fick vi flera 
nya intresserade av både klubbens touring- och 
ordonnansverksamhet.

Korv & kaffe gick åt ”som smör i solsken”

Stationschefen Hasse E berättar för den blå grup-
pen hur övningen går till

Janne B snirklar sig genom ”den trånga passagen”

TYVÄRR VAR DET FLERA SOM 

INTE KUNDE/VILLE ÖPPNA I DET 

NYA FORMATET SÅ VI ÅTERGÅR 

TILL VANLIG PDF TV.
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ÖSTRA AROS MCK

Prova-på-dag med moped & Motorcykel

- Har du egen moped eller motorcykel men inget förarbevis eller körkort?
- Är du intresserad av att prova på att köra moped eller motorcykel men har 

inget körkortstillstånd?

NU FINNS DET EN MÖJLIGHET FÖR DIG!

Östra Aros Motorcykelklubb är Uppsalas största MC-klubb för ”vanliga 
motorcyklister”. Redan i början av 1970-talet arrangerade vi ”Avrostningskurser” 
för motorcyklister och har fortsatt varje år sen dess. På samma sätt som att 
Polisen inte släpper ut sina mc-poliser i trafiken utan att ha gått den obligatoriska 
vårkursen, tycker vi att det är viktigt med årliga fortbildningskurser. 

Söndagen den 7 juni kl 10-14 har vi tillgång till både gokartbanan och grus- och 
asfaltytor vid Rörken, strax öster om Uppsala. Vi erbjuder alla högstadie- och 
gymnasieelever i Uppsala att kostnadsfritt, under ledning av trafiklärare från 
trafikskola och FMCK prova på att köra moped eller mc, beroende på din ålder.

Därefter kan du i lugn och ro bestämma om (och med vilken utbildare) du vill ta 
det formella körkortet. Oavsett om det gäller moped eller mc.

Anmälan om deltagande görs på http://goo.gl/forms/L1N7VM9cJc
senast torsdag 4 juni.

Det är förstås samtidigt en vanlig klubbdag för ÖAMCK-medlemmar. Kom och 
kör på banan i ditt eget tempo söndag 7 juni mellan 10-14

 Bilder från förra 
årets Prova-på-dag 
på Rörken 

I samarbete med
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I förra numret av Jer.Net skrev vi att uppladd-
ningen inför ordonnanssäsongen pågick som 
bäst med diverse utbildningar. Först var det ca 
30 pers som gick utbildning som säkerhetsvakt 
på väg för att kunna ta över uppdrag från Po-
lisen och dirigera trafik i samband med tex en 
cykeltävling. Vi visste ju att det skulle bli några 
sådana uppdrag i samband med UNT Bike Week-
end.

Sedan några år har det egentligen funnits krav 
från det internationella cykelförbundet att alla 
mc-förare och bilister som har uppdrag i sam-
band med en internationell cyketävling, ska 
vara licensierade. Men det har inte varit någon 
sådan utbildning tidigare. Tillsammans med 
Svenska Cykelförbundet genomförde ÖAMCK ut-
bildning för drygt 60 personer (en del från MC-
Event i Stockholm också)! 

ORDONNANSUPPDRAG OCH TV-KÄNDISAR

För första gången kunde ÖAMCK:s mc-ordonnanser och tävlingscyklister träna tillsammans på ett säkert 
sätt på Rörken 1 maj.

Ovan bilder från UCI-licensutbildningen på Flustret 
i Uppsala.
Tv bilder från säkerhetsvaktsutbildningen.



Fredagen den 1 maj kommer nog också att gå 
till historien som den första riktiga ordonnans-
avrostningsdagen tillsammans med en grupp ak-
tiva tävlingscyklister. 
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På plats var det drygt 30 ordonnanser, 12 täv-
lingscyklister och ett TV-team från programmet 
ClubCykel i TV12 vid gokartbanan på Rörken. 
Vår ordonnansansvarige Sören Uppman berät-
tade om dagen och vilka övningar vi skulle göra. 
Det var först en del balansövningar och andra 
uppgifter på den 880m långa banan, samtidigt 
som cyklisterna svepte runt på det regnblöta 
underlaget.
Sen blev det lite mer ”skarpa” övningar med 
motorcyklister och cyklister i klunga genom 

kurvorna. De ordonnanser som inte tidigare fått 
klart för sig hur fort cyklisterna kan köra i kur-
vorna, blev medvetna om det nu.

TV-Filmen från ordonnansdagen på Rörken 1 
maj finns på Club Cykel https://www.tv4play. 
se/program/club-cykel?video_id=3180425

Sören (numera TV-kändis) berättar om dagens öv-
ningar för de samlade ordonnanserna

Micke W kör Wingen genom en trång passage 
medan cyklarna passerar alldeles utanför

Jonas J flyttar bollar från en plats till en annan

Ovan: Strax före starten av MTB-tävlingen
Th: Mathias & Erik på GP-loppet (se ÖAMCK-tältet)

UNT BIKE WEEKEND MED NYA INSLAG
Årets UNT Bike Weekend blev det hittills mest 
omfattande för klubbens ordonnanser och öv-
riga funktionärer. Inte nog med att man infört 
ett antal elitmotionärsgrupper på långa lands-
vägssträckan (167km) som fick en egen mc-or-
donnans, det fanns också en helt ny MTB-tävling 
på söndagen om krävde en hel del resurser. Och 
inte nog med det - i år hade vi fått plats för 
vårt infotält som stod uppe på borggården med 
personal under både lör- och söndag.
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ÅRETS FÖRSTA DAGTOURING

Äntligen har säsongen börjat och Andreas 
Brodin lotsade våra 15 hojar på en 23 mil 
lång touring runt Roslagen.
Det obligatoriska fikastoppet blev den här gången i Finsta. Vi avslutade dagen med ett besök på 
Victory Club vid Älby Gård utanför Rasbo.
                      Text & foto: Janne Lindberg

KORTISAR FRÅN SENASTE STYRELSEMÖTEN I ÖSTRA AROS MCK
- Det kommer hela tiden inbjudningar till mc-
träffar och andra evenemang. Allt sånt sätts 
upp på anslagstavlan i hallen i klubbkåken.
- Årets ”trottoarpratare” med info om Dag- och 
kvällstouringar är uppdaterad och står utanför 
entrén till Lelles.
- Klubben har köpt en del nytt infomaterial: 
Det är en ”tältsida”(går att använda till annat 
också) med bilder från klubbens verksamhet, en 
roll-up med ordonnansinfo och en beachflagga 
till kaffeserveringen vid Ekebyboda.
- Vid senaste mötet var vi 267 betalande med-
lemmar. Det är några fler än motsvarande tid 
förra året.

- TV-Filmen från ordonnansdagen på Rörken 1 
maj finns på Club Cykel https://www.tv4play.
se/program/club-cykel?video_id=3180425 tom 
16 juni.
- Det har kommit flera tackmail från Morgan på 
UNT Bike Weekend, Benny från Uppsalapolisen 
och Lasse Borg från UCK för vårt uppdrag på 
UNT Bike Weekend.

Är du intresserad av styrelsearbete? Nyfiken 
på att vara med och påverka? Kom gärna på 
nästa möte och var med (datum på sista sidan 
i detta JER.NET).



REKORDMÅNGA PÅ TJEJDAGEN

Årets tjejdag på Rörken blev, pga en gokarttävling, flyttad 
från Mors Dag till helgen innan (som i år var Pingstdagen).

Om det var därför eller om det var för att det utlovades 
ovanligt varmt majväder, vet vi inte. Men 41 st (rekord-
många) ville vara med och de flesta hade föranmält sig i 
god tid. 

Liksom tidigare anpassades gruppindelningen efter del-
tagarnas önskemål och blev det flera grupper med lugnt 
tempo.
                                                               Text & foto: Red
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NÄRMAST PÅ PROGRAMMET...
Den fullständiga listan finns på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer närmast i tiden... 
Notera i din kalender!

Juni
Sö  7   10.00-14.00 ÖAMCK-dag med Prova-På-MC/Moped på Rörken.
Fr-Sö  12-14    Vätternrundan, Motala (17 ordonnanser behövs) Intresseanmälan via bokat.se
Lö-Sö   13-14    Uppsala Triathlon, ordonnanser behövs.
To  25  18.30  Kvällstouring, avfärd från Pumpen, Fyristorg
Lö  27  10.00  Dagtouring, avfärd från Lelles MC

Juli
To  9   18.30  Kvällstouring, avfärd från Pumpen, Fyristorg
Lö  18  10.00  Dagtouring, avfärd från Lelles MC
Lö  25  17.00  Grillfest vid klubbkåken i Stångby. Ta med det du vill grilla och dricka
Må-Sö  27-2/8    Klubbresa till Jurmo i Finland. Anmälan till program@oamck.se

Augusti
Lö  1   10.00  Dagtouring, avfärd från Lelles MC
Lö-Sö  8-9     Ride of Hope (ordonnanser) från Västerås (via Uppsala) till Stockholm
On  12     Kortege till SMC Uppsalas Fjällnoraträff (ordonnanser behövs). Info om tid & plats  
        kommer så småningom
To  13  18.30  Kvällstouring, avfärd från Pumpen, Fyristorg
Lö  15     SMC:s Mälaren Runt. Mer info kommer

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 16 juni  
och 18 augusti 2015 kl 18.30 i Stångby.

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