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I DETTA NUMMER BL A… 
• Avrostning i Librobäck 
• Tidningsrubriker 
• Rörkensäsongen igång 
• 98:e Skandisloppet 
• Korta & långa Touringar igång 
• Boka in midsommaren 
• Blodbadet flyttat 
• Uppdaterad kalender 
 
ÅRETS AVROSTNING 
vid Bilprovningen vid Librobäck i Uppsala 
gick som vanligt bra. Det hade regnat på 
morgonen och det var visserligen ingen 
värmebölja men allt gick bra ändå. När alla 
förbättrat sina kunskaper runt konerna och 
halva tennisbollar fick man öva bromsning. 
En överraskning var att ”nån” bestämt att 
trottoarerna i området skulle sopas från 
sand denna morgon och det hamnade 
naturligtvis ute på gatan där vi skulle 
bromsa… 

 
Nyttig träning för alla på hoj 
 
Efter övningarna ledde Janne K skaran 
några mil innan vi kom ut till klubbkåken 
där det bjöds på grillad varmkorv.  

 
TIDNINGSRUBRIKER 
brukar tyvärr handla om olyckor där 
motorcyklister är inblandade så här års. 
Så även i år. Allt kallas ”MC-olyckor” 
oavsett vad som hänt. 
 
Vi kan bara vädja till alla att förbereda sig 
så bra som möjligt inför säsongen: 

- träna balans och bromsning (det 
går att göra på vilken parkering 
som helst) 

- träna broms- och kurvteknik (t ex 
på Rörken) 

- utgå från att alla bilister är älgar 
- använd rejäla mc-kläder 

 
RÖRKENSÄSONGEN IGÅNG - IGEN 
För vilket år i ordningen vet vi inte men nu 
har Rörkensäsongen startat igen. Det är 
en mycket nyttig övning för otränade 
muskler och hjärnor. 

 
Webmaster Jonnie provkör nya hojen 
 
Men kom i tid, redan kl 18.oo kan det vara 
kö för västar. Som vanligt måste man göra 
ett teoripass (per säsong) innan man får 
åka på banan. 
 



Nu har vi kört 3 måndagar och det redan 
Ett par hundra som hunnit testa. 
 
SKANDISLOPPET KÖRT 
För ett par veckor sen kördes cykelloppet 
Skandis för 98:e gången. Som vanligt var 
det många av klubbens medlemmar (samt 
lite förstärkningar) som var med och hjälpte 
till som ordonnanser båda dagarna.  
 
Det mest upphetsande är kanske inte att 
köra ett 2,3 km varv runt Polacksbacken.  
Samarbetet med Uppsalapolisen på 

 
Ordonnanserna samlas inför dagens övningar 
 
landsvägsloppet är väl det som tilldrar sig 
det största intresset från ordonnanserna. 
Allt fungerade helt perfekt som vanligt. 
 

 
Starten har just gått för 98:e Skandis. Den 
långa karavanen ringlar sig fram längs 
Vårdsätravägen 
 
Att sen några cyklister lyckades köra in i en 
stillastående bil, kan varken arrangörer 
eller ordonnanser lastas för. 
 
MIDSOMMAR VID RULLSAND 
Som ni säkert såg i Jernet, planerar 
vi att fira midsommar vid campingen vid 

Rullsand, alldeles söder om Dalälven. Dit 
är det ca 10 mil. Det finns ett antal 
campingstugor med 4 bäddar i varje. Det 
finns spis och kylskåp men inga bestick 
mm. Varje stuga kostar 650 kr för  
2 nätter. Se mera info om campingen på 
www.rullsand.se  
 
För att vi ska vara säkra att få några 
stugor, måste vi förhandsboka dessa.  
Du som är intresserad av att vara med, hör 
av dig till ordis Peter Appelqvist, tel 018-
243003 eller 070-175 55 45 senast den 12 
juni!  
 
Du som vill tälta, behöver inte förhands-
boka plats. Men ring Peter och tala om att 
du/ni kommer med. 
 
BLODGIVARKVÄLLEN FLYTTAD 
Den planerade Blodgivarkvällen har 
blivit flyttad en vecka framåt i tiden.  
Nytt datum är torsdagen den 8 juni. 
Samling kl 18.00 vid pumpen Fyristorg!  
 
KORTA & LÅNGA TOURINGAR 
Nu när säsongen tagit fart blir det som 
vanligt både korta & långa touringar.  
Nu på lördag blir det en tur till Bålsta som 
har mc-dag i centrum. Avfärd kl 10.00 från 
Lelles..  
 
I söndags kördes första dagtouringen och 
det blev… 
 
TOURING TILL VAXHOLM 
Efter chockstarten med sommar första 
veckan i maj har vi återgått till normalläge. 
Och med normalläget kommer Östra Aros 
första långtouring för året. Fem hojar med 

 
Touring-loken vid en kort kartläsningspaus vid 
Sjöberg... höger eller vänster??? 

http://www.rullsand.se/


sju tappra passagerare trotsade den svala 
söndagsmorgonen och tog en runda på 20 
mil till Vaxholm i växlande väder. Fyra 
touringhojar jagade ett customjärn ner 
längs de slingrade vägarna söder om 
Rimbo: Östuna - Lunda (vägarbete vid 
Örby!) - Närtuna - Kårsta - Brottby - 
Sjöberg - Åkersberga - Vaxholm. Tyvärr 
har berg-och-dalbanan vid Sjöberg dålig 
beläggning just, men det fanns 
markeringar som tyder på att den skall 
lagas! 

 
Anders och Benita i väntan på skön lunch i 
Vaxholm. 
 
En närande hamburgare för 119 kronor - 
men med fin havsutsikt - gav sedan 
livsgnistan åter och hemresan gick via 
Bogesund - Rydbo - Ullna - Vallentuna - 
Skånela och terminal 5 på Arlanda innan 
vi vände hemåt via Odensala och Knivsta. 
Härliga vägar! 
 

Som grädde på moset samlades vi sedan 
vid klubbkåken och Monica från Nybrons 
trafikskola bjöd på grillat tillsammans med 
kolleger, släkt och gamla elever som 
avrostat på Rörken.  
 
Kort sagt: Säsongen är igång! Hoppas vi 
blir några fler på nästa touring. 
 
/Björn Tingström 
 
Hör av er till mig om ni vill ha en mer 
detaljerad vägbeskrivning! 
bjorn.tingstrom@tietoenator.com 
 
 
UPPSALA MARKNAD 
Den som var uppmärksam, såg säkert i 
Jernet att Fordonsmarknaden 
saknades bland aktiviteterna i september. 
Den blev missad men kommer den 9 
september. Den planerade pubaftonen får 
flytta på sig till annat datum. 
 
LEDIG GARAGEPLATS 
Garageplats i klubbens mc-garage uthyres 
från 1 juni. 
 
Ring Ola Lindberg för mer info. 018-71 33 
48, 073-522 22 05  
Peter Appelqvist kan också svara på 
frågor. 018-24 30 03, 070-175 55 45

 
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. Rörken är också öppet varje måndagskväll hela sommaren.  
Det är dags att uppdatera din kalender med övriga aktiviteter… 
 
Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
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 
To 8 Jun 18.00 Blodgivarkväll Samling Fyristorg ÖAMCK/SMC 
Sö 10 Jun 10.00 Dagtouring Samling Cycle Center ÖAMCK 
To 15 Jun 18.00 Torsdagstouring Samling Fyristorg ÖAMCK 
Fr-
Sö 

23-
25 

Jun  Midsommar vid Rullsand vid 
Dalälven 

Info kommer till resp 
deltagare 

ÖAMCK 

Lö 1 Jul 08.00 SMC-Touring i Uppland (ca 25 mil) Samling Studenternas SMC  
 

Hälsningar 
     Regor 
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