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I DETTA NUMMER BL A… 
• Pulkarejs igen 
• Brainstormmötet 
• Isle of Man-afton 
• Uppdaterad kalender 
 
MEN FÖRST EN UPPMANING…. 
från klubbens kassör som saknar en del 
medlemsavgifter. Om du tappat bort 
inbetalningskortet du fick före jul så är de 
vanigaste avgifterna… 
MC-ägare (inkl SMC-avgift     355:-         
MC-ägare (exkl SMC-avgift)              180:- 
Familjemedlemskap (Inkl 1 SMC)      455:-  
 
Gäller det något annat så skicka ett mail 
till kassor@oamck.se så tar han kontakt 
med dig. Glöm inte att ange medlems-
nummer när du betalar in på pg 2 49 39-1. 
 
PULKA-RACE I STORVRETA 
Om du vill vara med och försvara klubbens 
färger och heder, ska du naturligtvis vara 
med på pulka-racet som arrangeras av TT, 
Throttle Twisters lördagen den 4 mars kl 
14.oo. Vi hoppas att det finns snö kvar… 
 
Eftersom dom har sin klubblokal vid gamla 
möbelfabriken i Storvreta, ligger det nära 
tillhands att tävlingen går av stapeln där. 
Strax intill finns det en skidbacke som 
kallas Tipp-toppen som till stor del består 
av tippmassor från E4-bygget. 
 
De som var med senast det var pulka-race 
(1987!) vet att man INTE får använda sig 
av konventionell pulka eller tefat. Här 
kommer reglerna… 
 

1.Varje ekipage ska bestå av en pulka och 
en förare, flermannapulkor är ej tillåtna. 
2.Varje ekipage ska anmäla sig vid 
inskrivningen som öppnar 1 timma före 
första start. 
3.Efter inskrivningen ska pulkan genomgå 
besiktning där den efter godkännande blir 
tilldelad ett startnummer. 
4.Besiktningsbestämmelser: Pulkan får 
inte vara utformad så att den kan skada 
någon, den får alltså inte ha vassa kanter 
el dyl. Pulkor inhandlade på varuhus är ej 
tillåtna, dvs endast hembyggen. 
5.Tävlingen körs med kvalheat sedan final. 
6.Priser utdelas till  
- Vinnarekipage (vandringspris) 
- Bästa vurpa 
- ”Bästa” ekipage (enl juryn) 
 

 
Vandringspriset har ni säkert sett på 
väggen i baren i klubbkåken (se bild). Se 
till att vi får behålla det ytterligare 19 år! 
 
 
 
 

mailto:kassor@oamck.se


 
 

 



”BRAINSTORM-MÖTE”  I KÅKEN 
Det blev fullt i tv-soffan i kåken när vi 
träffades den 21 januari för att hitta på nya 
aktiviteter för att dels få nya medlemmar 
och dels behålla de vi har. 
 
På nästa styrelsemöte kommer vi att ta 
beslut om förslagen till aktiviteter som kom 
fram under mötet. Alltså kan vi inte just nu 
berätta resultatet men kan i alla fall avslöja 
att det kom fram en hel del nya fräscha 
idéer.  
 
Eftermiddagen avslutades med pub-afton, 
dvs nästan alla samlades runt pizza och 
Cola Light. 
 

STYRELSEMÖTE 21 FEBRUARI   
Om du vill vara med och lyssna på nästa 
styrelsemöte så är det OK. Vi är som 
vanligt i klubbkåken kl 18.00. 
 
BILDER/FILM FRÅN ISLE OF MAN 
Söndag den 26 februari kl 19.30 kör vi 
första visningen av bilder och film från Isle 
of Man. Mycket har säkert förändrats sen vi 
var där senast (1982) men ännu mer är sig 
likt.  
 
Är du intresserad av att resa dit i samband 
med 100-årsjubiléet 2007 kan det vara läge 
att komma och kolla. 
 

PÅ G FÖR HOJÅKARNA I STAN… 
Förutom att det som vanligt är öppet i klubbkåken varje onsdag och söndag från 19.oo har vi 
en del annat på agendan. Det är dags att uppdatera din kalender… 
 
Den Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
21 Feb 18.00 Styrelsemöte Stångby ÖAMCK 
26 Feb 19.30 Bild&film fr Isle Of Man Stångby ÖAMCK 
25 Mar 15.00 Rörkenmöte Stångby SMC/ÖAMCK 
25 Mar 15.00 Isracing,SM-final Studenternas IP Funbo MS 
29 Apr 10.00 Avrostning Bilprovningen, Librobäck SMC/ÖAMCK 
1 Maj 15.00 Instruktörsavrostning Rörken  SMC 
1 Maj 18.00 Årets första Broms & Kurv-utbildn Rörken SMC 
6-7 Maj * Skandisloppet, ordonnans Polacksbacken Uppsala Cykelklubb 
14 Maj * Dagtouring * ÖAMCK 
* Mer detaljer kommer senare 
 
TRAFIKBANA PÅ RÖRKEN?? 
I höstas kunde vi överraskande läsa i UNT 
att det tagits beslut i Kommunstyrelsen att 
Kommunen skulle anvisa mark för 
anläggning av trafikövningsplats vid Rörken 
utanför Uppsala.  
 
Nu har det gått några månader men det 
verkar som om den tilltänkta markägaren 
(Up Kommuns Fastighetskontor) inte 
känner till vad som händer. Det vore 
givetvis intressant för alla om det skulle bli 
ett bra övningsområde som kompletterar 
körningen på måndagar på Rörken. 
 
Vi bevakar vidare vad som händer…  
 
JERNET-MATERIAL 
Du som fortfarande ruvar på reseberättel-
sen från förra året borde dela med dig av 
dina erfarenheter. Skriv några rader så att 

vi fyller nästa jernet med mycket 
läsvärt godis. Det beräknas komma ut till 
medlemmarna i början av april (2006). 
 
Skicka till jernet@oamck.se så ser jag till 
att det hamnar i blaskan. 
 
Vet du nån som är intresserad av en billig 
annons i Uppsalas hojtidning, så hör av 
dig. Då tar jag kontakt med annonsören. 
 
Hej så länge 
  Regor McGregor 
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