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I DETTA NUMMER BL A… 
• ÖAMCK vann Pulkarejset 
• Rapport från styrelsemötet 
• Ännu en 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. 
 
VANDRINGSPRISET KVAR 
Vandringspriset för pulkarejset kommer att 
hängas tillbaka på sin plats där det suttit 
sen 1987! 
 
Häromdagen var det dags för Throttle 
Twisters pulkarejs i skidbacken i Storvreta. 
Några hade lagt ner många timmars 
förberedelser på sina åkdon och Gurra 
Karlsson plockade fram skapelsen som 
kom 2:a 1987.  
 
Totalt 7 ekipage kom till start och alla mötte 
alla där flest segrar vann. Det var tur att TT 
ordnat en fyrhjuling med snökedjor för att 
dra upp åkdon och förare uppför den 
branta backen. Annars hade nog musten 
tagit slut tidigare i lössnön i backen. 
 
 
 

Efter tre körda omgångar bjöds på ärt-
soppa och punsch i den intensiva snöyran. 
I ett tidigt skede kunde vi se vartåt segern 
lutade. Endast fall eller urkörning kunde 
hindra cykelhjälmsförsedde Gurra att 
erövra ytterligare en inteckning åt ÖAMCK.  
Han höll för trycket och Peter A kunde lugnt 
hänga tillbaka vandringspriset i baren i 
Stångby ytterligare ett år. 
 
Mer reportage och bilder kommer i nästa 
nummer av jernet som utkommer i 
april. Orkar du inte vänta på bilderna till 
dess så finns dom inom några dagar på 
www.oamck.se. 

Totalsegraren Gurra på vinnarekipaget  
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RAPPORT FRÅN STYRELSEN…   
På styrelsemötet den 21 februari pratade 
vi bl a om aktiviteter för att behålla våra 
medlemmar och på sikt få nytillskott, dvs 
punkter som var uppe på brainstormmötet 
för ett tag sen. Vi bestämde bl a att…  
- förenkla anmälan för nya medlemmar 

på hemsidan 
- ta bort namnet ”åxändå” från hemsidan 
- ta hand om nya medlemmar bättre  
- mer reklam och klubbfolk på Rörken 
- se till att det finns jernet och 

värvningsfoldrar på alla trafikskolor i 
Uppsala 

- erbjuda gratis medlemskap för nya mc- 

körkortstagare (via trafikskolorna)i stan 
- köra även kortare touringar 
- nya profilkläder som kan beställas via 

hemsidan 
Detta och mycket annat pratade vi om. 
Hela listan kommer i nästa nummer av 
jernet som utkommer i april. 
 
BILDER/FILM FRÅN ISLE OF MAN 
Nu har vi haft den första Isle-of-Man-info- 
kvällen i kåken. Men det finns mer film och 
bilder att visa så det blir en ny infokväll den 
2 april. 
Då är du (extra) välkommen att komma till 
klubbkåken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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… 
 
Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
Ti 21 Mar 18.00 Styrelsemöte Stångby ÖAMCK 
Lö 25 Mar 15.00 Rörkenmöte Stångby SMC/ÖAMCK 
Lö 25 Mar 15.00 Isracing,SM-final Studenternas IP Funbo MS 
Sö 2 Apr 19.30 Bild&film fr Isle Of Man Stångby ÖAMCK 
Lö 29 Apr 10.00 Avrostning Bilprovningen, Librobäck SMC/ÖAMCK 
Må 1 Maj 15.00 Instruktörsavrostning Rörken  SMC 
Må 1 Maj 18.00 Årets första Broms & Kurv-utbildn Rörken SMC 
Lö-
Sö 

6-7 Maj * Skandisloppet, ordonnans Polacksbacken Uppsala Cykelklubb 

Sö 14 Maj * Dagtouring * ÖAMCK 
* Mer detaljer kommer senare 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRAFIKÖVNINGSPLATSEN 
Nu börjar det röra sig när det gäller trafik-
övningsplatsen på Rörken. Den ”stora” 
trafikövningsplatsen ligger visserligen ett 
antal år framåt i tiden men nu ser det ut som 
om Motorsportunionen (där vi finns med) 
kommer att bli inblandad i förarbetet. Fattas 
bara, alla verksamheter inom området 
kommer ju att gränsa till varandra. 
 
Det som däremot är mer akut, är att Väg-
verket och trafikskolorna saknar plats att 
utföra körprov för mc, t ex bromsning från 
90 km/tim. Förra årets tillfälliga lösning på 
nya E4 vid Kumla trafikplats fungerar inte i 
år.  Där ska vägbyggaren lägga asfalt i år. 

 

Just nu diskuteras lösningar, både i 
Enköping och på Rörken. I nästa nummer 
av jernet har vi kanske fått svaret. 
 
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 medlem-
marna i mitten av april (2006). 
 
Skicka till jernet@oamck.se så ser jag till att 
det hamnar i blaskan. 
 
Du vet väl att det går att köpa en billig 
annons i  jernet eller jer.net? 
Hör av dig så tar jag kontakt med 
annonsören. 
 
Hej så länge  Regor McGregor 
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