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I DETTA NUMMER BL A… 
• Första vårturen 
• Ny Isle of Man-kväll 
• ”Stöld” av typsnitt 
• Snart kommer jernet 
• Uppdaterad kalender 
 
FÖRSTA VÅRTUREN 
Tjälskador. Lösgrus. Isfläckar. Kallt. 
Vad talar egentligen för den där första 
vårturen? Varför inte vänta tills all snö och 
sand är borta och temperaturen är en bra 
bit ovanför 10-strecket? 
 
Vi verkar vara många som inte kan hålla 
oss så det måste vara nåt visst med den 
där första vårturen. 

 
Snö, is, grus, vatten och kyla. Vem bryr sig… 
 
Jag passerar Linnés Hammarby och det är 
grus i alla kurvor. Dikena är fyllda och 
vattnet rinner över vägen här och där. 
Termometern visar knappt 10 grader. Men 
det är så underbart. Efter en liten stund 
ser jag nåt gult glittra i dikeskanten. Det 
kan väl inte vara…? Måste vända för att 
kolla. En minut senare står jag vid 
vägkanten med årets första tussilago i 
handen. Rysningar av vällust far igenom 

kroppen. Känner ingen kyla, bara värmen 
av solen och känslan av ytterligare en 
underbar vår. 
 
Visserligen lite försenad men den som 
väntar på nåt gott… 
 
BILDER/FILM FRÅN ISLE OF MAN 
Andra Isle of Man-kvällen var inte mer 
besökt än den första. Hoppas att det 
tillkommer några fler intresserade på vägen 
fram.  
I kommande jernet finns det lite mer 
info men snart måste vi boka om vi ska få 
rum och färjebiljett inför 100-årsjubiléet 
2007. 
 
 
NYA jernet PÅ TRYCKERIET 
När du läser detta, ligger nya numret av 
klubbens eminenta tidning hos tryckeriet. 
Förhoppningsvis får vi den så att vi kan 
etikettera tidningarna nästa helg.  
 
På vägen fram har vi diskuterat tidningens 
utseende mm. Om vi inte har tillräckligt 
med materiel; vad gör vi då? Krymper den 
till C5? Färre sidor? Ska vi trycka den 
överhuvudtaget? 
 
Som ni säkert kommer att se om några 
dagar så blev det stora förändringar i 
tidningen… 
 
Även om det ser ut som att vi lyckats fylla 
tidningen, så vill vi gärna ha DIN berättelse 
eller dina erfarenheter. Skriv några rader 
så att vi fyller också nästa jernet 
med mycket läsvärt  
 
 



  
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 
Sö 23 Apr 09.00 Avrostning Tullinge BMW-klubben 
Lö 29 Apr 09.00 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 10.00 Dagtouring Samling Cycle Center ÖAMCK 
Lö 20 Maj 10.00 MC-Dag Bålsta Samling Lelles Bålsta MCK 
To 25 Maj 09.40 MC-Gudstjänst Gottsunda Samling Studenternas SMC Uppsala 
Sö 28 Maj 09.00 Tjejdag på Rörken Rörken SMC Uppsala 
* Mer detaljer kommer senare 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”STÖLD” AV TYPSNITT 
Alla som läst  jernet under åren har 
säkert sett att texten är skrivet med ett 
speciellt typsnitt. Det heter Contest och 
fanns som gnuggbokstäver ”förr i tiden”.  
 
När datavärlden trängde på fanns inte 
Contest som typsnitt så då- och nuvarande 
webmaster Jonnie S byggde ett alfabet i  
Contest som bara har funnits i fyra datorer i 
världen. Tills nu. 
 
Nu är det möjligt för vem som helst att köpa 
Contest för 400 spänn. Då kan det dyka upp 
varsomhelst i fortsättningen… Till och med 
på en PET-flaska med Påskmust. 
 
Hej så länge  Regor McGregor 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

OM DU INTE BETALT MEDLEMSAVGIFTEN… 
…finns du inte med i medlemsförteckningen i kommande nummer av jernet. Du 
får heller inte årsmärket som sitter på sid 5 i tidningen. Sätt in medlemsavgiften på 
klubbens pg 2 49 39-1 så snart som möjligt. 
     Janne Lindberg, kassör
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