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- Hemliga resan II
- MC-orientering & kräftkalas
- Rackartaj på gång

JUBILEUMS-VÄTTERN

RIDE OF HOPE

50-ÅRSRACET I LINKÖPING

KLUBBRESA TILL JURMO

HÄNT HITTILLS I SOMMAR...
Här är lite om vad som hänt hittills i sommar. 
Mer kommer i nästa nr av JERNET

PROVA-PÅ-DAG & KLUBBDAG 
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30-ÅRSJUBILERANDE VÄTTERNRUNDAN
I år var det 30:e året cykelloppet Vätternrun-
dan arrangerades och ÖAMCK:s ordonnanser 
var med för 4:e gången för att eskortera de 17 
snabbgrupperna runt sjön. Som vanligt blev det 
en fantastisk resa som dessutom resulterade i 
ny rekordtid. 
I sista stund fick vi ett återbud bland ordonnan-
serna men vår eminente ordannansansvarige 
Sören, lyckades få tag på en ersättare från lo-
kala mc-klubben i Motala.
Även i år bodde vi i ”lustiga huset” i Motala 
med alla dess vinklar och vrår. Vi fick också för-
ra årets ”hushållerska” som fixade frukost och 
städning åt oss.
Det enda ”smolket i bägaren” var att när vi 
satt på säkerhetsmötet på fredagen, lyckades 
ett par personer tippa omkull en av våra mo-
torcyklar som föll på en motorcykel som föll på 
en motorcykel som föll på en motorcykel. Efter 
ett antal turer med diverse försäkringsbolag har 
allting löst sig till de flestas belåtenhet.

Årets Prova-På-Dag på Rörken blev mer välbe-
sökt än föregående år. Troligen gjorde utskicket 
till alla Uppsalas högstadie- och gymnasieskolor 
sitt till.
Liksom förra året fick vi låna en Honda 125:a 
från Lelles och trafiklärare Johannes & Helena 
från Upplans Trafikskola var med och instruera-
de tillsammans med FMCK:s och SMC:s moped- 
och mc-instruktörer.
Samtidigt var det ”vanlig klubbdag” för alla 
ÖAMCK-medlemmar som ville ”friåka” på banan 
med eller utan instruktör.
Känner du nån som är intresserad av testa att 
köra mc, så finns det en möjlighet på Gillinge-
banan (Vallentuna) lördag söndag 22-23 augusti. 
Läs mer på SMC:s hemsida:
http://www.svmc.se/club/Start2Ride/

PROVA-PÅ-DAG & KLUBBDAG PÅ RÖRKEN 

Mc-parkeringen utanför Motala Convention Center 
strax innan nån klättade på en av våra hojar och tre 
hojar föll som dominobrickor.

Uppställda strax före första start på lördagen.
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50-ÅRSRACE OCH VÄRLDSMÄSTARTRÄFF
Linköpings MS och MCHK-Racing har under 
många år arrangerat ”årsracet” på Sviestad och 
i år var det dags för 50-årsjubileum. Förutom 
tävlingar i många olika klasser i både speedway, 
enduro, motocross och road racing hade man 
samlat ihop (nästan) alla svenska världsmästare 
på motorcykel. 
På onsdagen innan tävlingarna vräkte regnet 
ner så att campingområdet stod under vatten. 
Men det sjönk undan och hela helgen var det 
strålande tävlingar i ett underbart väder.
Både på lör- och söndagen satt alla världsmäs-
tare och skrev autografer för brinnande livet 
på program, bilder och den specialtryckta af-
fischen. Vi lyckades dessutom få alla att ställa 
upp på en oplanerad gruppbild (för några få fo-
tografer).
Uppsalarepresentationen bestod av Totte Hall-
man och Erik Stenlund bland världsmästarna, 
Johan Spångberg (Uppsala MK) på motocross och 
Roffe Heljefors (50cc), Johan Edström (250cc) 
och Thomas Högberg på en alldeles nyrenoverad 
Laverda 500 på RR-banan. Roffe knep en brons-
plats på söndagen medan Johan inte kunde und-
vika att köra på en liggande hoj på lördagen och 
hamnade på Linköpings Lasarett. Himla otur...
Bland publiken hittade vi många nuvarande och 
tidigare ÖAMCK klubbmedlemmar.

Hej på er alla MC vänner!

Sänder ut en påminnelse om Hemliga resan den 29 - 30 
augusti.
Sista anmälningsdag är den 16/8, så det är inte många 
dagar kvar att bestämma sig.
Mer info kommer senare när jag vet hur många vi blir.
Anmälan görs till: program@oamck.se
Mvh Andy, programsekreterare

RACKARTAJ!!
Vi kör i år igen. Boka redan nu in 14 november i din kalender. 
Bjud med dina vänner och bekanta så att vi fyller lokalen.
Mer info kommer så småningom

Roffe Heljefors blev trängd och missade en given 
pallplats på lördagen men tog igen det på sönda-
gens tävling

Hela världsmästargänget uppställda vid tältet till 
evenemangets huvudsponsor

Johan Edström med ny hoj för säsongen hade otu-
ren att köra på en liggande hoj
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RIDE OF HOPE - VÅRT VIKTIGASTE ORDONNANSUPPDRAG
Ride of Hope är inget vanligt cykellopp. Men fler och fler cyklister är med och cyklar 
och fler och fler frivilla funktionärer och sponsorer är med. Kanske för att Ride of 
Hope är det viktigaste loppet av alla.
ÖAMCK:s mc-ordonnanser är förstås med på de två avslutande etapperna mellan 
Västerås och Stockholm (via Uppsala), även om vi inte får en enda krona till vare sig 

klubben eller till ordonnanserna. Alla pengar som samlas in går oavkortat till Barncancerfonden. I 
skrivande stund har insamlingen i samband med RoH gett en bit över 2 miljoner!
Vi hoppas att vi kommer att vara med även i fortsättningen för att ge vårt stöd till forskningen 
mot cancer. 
Här är några bilder från sista etappen från Uppsala till Stockholm. 
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KLUBBRESA TILL ÅLÄNDSKA JURMO

är en av klubbens största och mest krävande 
helger någonsin med både Fordonsmarknaden 
vid Ekebyboda och det internationella cykel-
loppet Velothon  i Stockholm. 

Sista veckan i juli var det gemensam klubbresa 
till Sören & Sussies stuga på Jurmo, en ö långt 
ut i den Åländska skärgården. Där blev det bla 
utflykter med sälsafari på programmet.
Bild- och textredigering pågår(?) och mer info 
kommer i nästa nr av JERNET. 
När åker du med på någon av klubbens resor?

Foto: Mikka Nordenstedt

HELGEN 11-13 SEPTEMBER...
Många krafter behövs och det här kommer att 
vara en stor utmaning. Kontakta vår ordföran-
de Peter Appelqvist eller Ordonnansansvarig 
Sören Uppman snarast då planering av resur-
ser är i full gång.

MC-ORIENTERING & KRÄFTKALAS
Lördagen den 22 augusti kl 11.00 är det dags för 
DAGMARAN, Östra Aros MCK:s enkla dagorien-
tering. Som vanligt får du en ”road book” med 
beskrivning av färdvägen. Efter vägen finns det 
ett antal kontroller med enkla(?) frågor.

Kl 17.00 samma 
dag startar kräft-
kalaset vid klubb-
kåken i Stångby. 
Du tar med dig 
det du vill äta & 
dricka och klub-
ben står för lokal 
och trevligt säll-
skap.

VÄL MÖTT DEN 22 AUGUSTI!! / Programsekr 



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

Augusti
To  13  18.30  Kvällstouring, avfärd från Pumpen, Fyristorg
Lö  15     SMC:s 30-årsjubilerande Mälaren Runt. All info finns på svmc.se
Lö  22  11.00  Dagmaran - MC-Orientering. Samling vid XX
Lö  22  17.00  Kräftskiva vid klubbkåken i Stångby
Lö-Sö  29-30    Årets 2:a hemliga resa. Anmälan till programsekreteraren Andy senast 16 aug

September
Lö  5     Vikingaloppet, X ordonnanser behövs
Fr-Lö  11-12    Uppsala Fordonsmarknad, Kökspersonal behövs
Sö  13     UCI Velothon cykellopp, massor av ordonnanser och trafikvakter behövs
Lö  19  10.00  Dagtouring. Avfärd från Lelles 

Oktober
Lö  3  10.00  Dagtouring. Avfärd från Lelles
Lö  24  19.03  Bayerafton i klubbkåken i Stångby. Anmälning till Peter A eller listan i kåken.
Sö  25  18.00  Klubbens årsmöte

November
Lö  14     RACKARTAJ - Festen alla pratar om. 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 18 au-
gusti och 15 september 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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Är du intresserad av styrelsearbete? Nyfiken på att vara med och påverka? Kom gärna på 
nästa möte och var med (datum nedan i detta JER.NET).


