
Jer.net 
  Digital nätblaska för UPPSALAs hojfolk 
Nr 6                     juni                      2006 
 
Redaktör: Regor McGregor Söderbom          Ansv. Utg: Peter Appelqvist 
 
I DETTA NUMMER BL A… 
• Många nya på Rörken 
• ÖAMCK-medlem som GS 
• Besök på mc-museum 
• Midsommaren inställd 
• Uppdaterad kalender 
 
MÅNGA NYA PÅ RÖRKEN 
Trots några måndagar med riktigt uselt 
väder (kallt & regnigt) har det varit god 
tillströmning på Rörken. Ofta har västarna 
varit slut före 18.30 och det har funnits kö i 
nästan varje grupp.  
Hittills har ca 370 personer skrivit teori 
(inräknat ett antal på Tuvängen). 

 
Måndagen den 12 juni var det värmerekord på 
Rörken och många stod i kö för västar 

Har du ännu inte provat på att köra på 
banan så gör det. Men tänk på att komma 
i god tid.  
Det behövs även hjälp med anmälnings-
luckan vissa måndagar i sommar. Ta 
snarast kontakt med Peter A eller Regor. 
 
ÖAMCK-MEDLEM SOM GS 
Som ni kanske redan hört, har SMC fått ny 
Generalsekreterare efter Per Johansson 
som avgick i höstas. Det blev den (för oss 
på Rörken) inte helt okände Jesper Chris-
tensen, mer känd som Galne Dansken. 
Om ni tittar i klubbens medlemsregister så 
ser ni att han givetvis finns med där sen 
ett par år. 
Jesper bor i Vaxholm och ska pendla till 
kansliet i Mora så ofta som möjligt. 
GRATTIS TILL NYA JOBBET, JESPER! 
 

 
Galne Dansken ofta i centrum på Rörken. I 
fortsättningen ännu mer i centrum i SMC 
 
BESÖK PÅ MC-MUSEUM 
Dagtouringen 10 juni leddes (som vanligt) 
av Janne Karlsson. Han brukar ju kunna 
hitta en del bra hojvägar.  
Efter samling vid Cycle Center styrdes  
kosan västerut på krokiga vägar via 
Balingsta, och Tortuna och så småningom 



 
Blandade hojar på rad inför avfärden från CC 
 
till Surahammar. Där finns ett bra och 
levande mc-museum. Det betyder att 
fordonen ibland byts ut och att vissa 
används av sina ägare då och då. 
Eftersom Sura tydligen saknar nåt bra 
matställe, blev det ytterligare några mil till 
Engelsberg innan maten stod på bordet i 
sommarvärmen. 
Eftersom det lär pågå nån form av idrotts-
tävling i Tyskland, var flera intresserade av 
att komma hem så snart som möjligt. 
 
MIDSOMMAREN INSTÄLLD 
Nä, midsommaren är inte inställd, den lär 
komma om nån vecka och vädret ser just 
nu ut att kunna bli riktigt bra. 
 

 
 

 
Jonnie & Andy m fl på Västmanländska vägar 
 
Men våra planer på gemensamt firande vid 
Rullsand ser det inte ut att bli nåt av med i 
år. Det är så få anmälda att det inte var nån 
vits att göra nåt av det, tyvärr. 
 
5-KAMP FÖR HOJKLUBBAR 
Lördagen den 22 juli arrangerar Östra Aros 
en 5-kamp för SMC-klubbarna i länet. Den 
avslutas med grillfest vid klubbkåken och vi 
har beställt fint väder. Vi förutsätter att du 
bokar in den dagen för att kämpa väl för 
klubben. Mer detaljer kommer i nästa 
Jer.Net.

 
 
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 1 Jul 08.00 SMC-Touring i Uppland (ca 25 mil) Samling Studenternas SMC  
Sö 9 Jul 09.00 Broms&kurvteknikdag för tjejer Rörken SMC 
To 13 Jul 18.00 Torsdagstouring Fyristorg ÖAMCK 
Lö 22 Jul 15.00 5-kamp med grillafton Klubbkåken Stångby ÖAMCK 
Ti  8 Aug 18.00 Kvällstur i Uppland (ca 12 mil) Studenternas IP SMC 
       
 

Hälsningar 
     Regor 
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