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I DETTA NUMMER BL A… 
• Välbesökt mc-loppis 
• Rekordmånga på avrostning  
• (Vårt) 20:e Skandis kört 
• Helgtouring till Åland 
• Uppdaterad kalender 
 
JERNET – NU HELT I FÄRG! 
Du har säkert hunnit titta en del i nya 
numret av jernet och sett att vi höjt 
ribban ytterligare ett snäpp. Den här 
gången blev det 100% färg och massor av 
bilder från vår verksamhet. 
Du kan hjälpa oss att fortsätta den höga 
nivån genom att tipsa om fler annonsörer. 
 

 
Mycket kläder var till salu i kåken 
 
LYCKAD LOPPIS 
Trots avsaknad av värmebölja blev det en 
välbesökt mc-loppis i klubbkåken den 21 
april. Bl a hade vi ett flertal besökare från 
Dannemora MC. Det var en aktivitet som 
lär återkomma. 
 
 
 
 
 

REKORDMÅNGA VID PERSSONS 
Årets avrostning på asfaltytorna vid AB G 
Perssons Lastbilar intill Almungevägen var 
perfekt, bortsett från kraftig blåst. Många 
nya ansikten kunde vi se och det blev totalt 
38 deltagare, vilket är rekord i Uppsala. 
Efter övningarna blev det en (lite kortare) 
mc-tur innan det bjöds på korv och kaffe i 
klubbkåken i Stångby. 
Om vi får, kommer vi gärna tillbaka till 
Perssons nästa år 

 
Tungan rätt i mun i fyrklövern 
 
99:E SKANDISLOPPET 
gick som vanligt i mitten av maj med 
många medlemmar som ordonnanser. Det 
var samtidigt 20:e gången som Östra Aros 
var med. Det blev samtidigt lite träning 
inför sommarens SM på cykel, veckan  
efter midsommar. Om du vill vara med och 
hjälpa till då, hör av dig till Leffe Våghals. 
 
Efter lördagens tävling ställde alla ordon-
nanser (inkl polisen) upp på bild tillsam-
mans med några av Uppsala CK:s senio- 
rer, bl a 3:an Janne Mattsson. Det var 
dessutom sista Skandisloppet för L-O 
 



Andrée från polisen som vi samarbetat 
med under många år. 

 
Stor samling av ordonnanser  
 
SÄSONGEN IGÅNG PÅ ALLVAR 
Nu är mc-säsongen igång på allvar igen. 
Det betyder att det är full fart på Rörken, 
även om de första måndagarna bjudit på  
vått underlag och därmed inte lika många 
besökare som normalt. 
Likaså har touringarna dragit igång. Lör-
dagens utflykt gick mot nordost och kusten. 
Första torsdagens mötesplats Fyristorg var 
avstängd pga Linnéjubileéet så vi fick hitta 
ny samlingsplats. 
 
BESÖK I BÅLSTA 
På lördag är det mc-dag i Bålsta. Dels har 
man hojar utställda i centrum mellan 9-15 
och dels är det grillaktiviteter mm vid 
klubbkåken vid Knarrbacken(!). Man har 
också ett liveband som rockar loss på 
kvällen. Vill man övernatta i eller vid 
klubbkåken går det också bra. Den som 
vill, hakar på från Lelles kl 10.00.  
 
TJEJKÖRNINGAR PÅ RÖRKEN 
På söndag 27 maj körs den första av två 
speciella dagar för bara tjejer på Rörken. 
Du som vill träna i lugn och ro är 
välkommen dit. Inskrivningen börjar 9.30 
och körningen mellan 10-14.  
Nästa tjejkörning är söndagen den 8 juli. 
 
NÄSTA JER.NET 
Utkommer troligen veckan före midsom-
mar. Till dess får ni ha det så bra. 
 
Red Regor 
 

Helgtouring till Åland! 
Helgen den 15-16 juni åker vi till Åland. 
Samling vid Biltemas parkering lördag kl 
07:30. Båten avgår kl 10.00 från Grissle-
hamn 
Vi bor på Notvikens camping & stugby på 
Eckerö där vi firat midsommar många år på 
80-90-talet. Erolf Fellman som äger 
campingen är dessutom (heders)medlem i 
Östra Aros. 
Vi kör en lättare touring på söndagen före 
hemfärden från Eckerö kl 15.30. 
Lite priser: Personbiljett 100kr t/r 
Mc: 100kr t/r. ev. dyrare med släp!? 
Boende: 4 b. stuga 325 kr 
               2 b stuga 280 kr 
                Tält ? 
 
Om du/ni vill följa med anmäler du det 
senast den 3/6 till programsekreteraren. tel. 
018 35 54 09 eller 0704 688 925. Vi har 
preliminärbokat ett antal stugor. 
 
Med hopp om en trevlig helg och fint väder 
                             Andy 
 
BUSSRESA TILL MANNHEIM 
Nyss ringde Ola Widegren (Bumsemotor) 
och påminde mig om att det snart var dags 
att anmäla sig till årets bussresa till 
Mannheim i Tyskland. Ola har arrangerat 
resan till Veterama, Europas största 
marknad  i flera år och det blir bara fler och 
fler deltagare.  Där finns ”allt”!  
Resan pågår mellan 10-16 oktober men det 
brukar vara hårt tryck om platserna. Vill du 
veta mer, så hör av dig till Ola före mitten av 
Juni.  
Tel: 070-523 75 65, (fax 018-31 73 41)  eller 
maila: ola.widegren@tele2.se, 
Priset är ännu inte helt fastställt men det 
ligger på från ca 3.500 kr beroende på 
deltagarantal och hotellvariant. 
 
Programmet går även att få från mig. 
Skicka ett mail till jernet@oamck.se så fixar 
jag det. 
 
 

 
 
 

mailto:ola.widegren@tele2.se
mailto:jernet@oamck.se


PÅ G FÖR HOJÅKARNA I & KRING UPPSALA 
Förutom att det som vanligt är öppet i klubbkåken varje onsdag och söndag från 19.oo har vi 
en del annat på agendan. Från 6 maj är Rörken öppet på måndagarna fr kl 17.30. Det är dags 
att uppdatera din kalender med övriga aktiviteter…  
 
Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
Lö 26 Maj 10.00 Bike Meet i Bålsta Centrum Samling Lelles Bålsta MCK 
Sö 27 Maj 10-14 Broms- och kurvteknik - Tjejdag  Rörken ÖAMCK/SMC 
Lö 2 Jun 10-16 Custom Bike Show Norrtälje Norrtälje Twin Club 
Lö 9 Jun 10.00 Dagtouring Samling Lelles ÖAMCK 
To 14 Jun 18.00 Torsdagstouring Samling Fyristorg ÖAMCK 
Lö-
Sö 

16-
17 

Jun 07.30 Helgtouring till Åland. Läs mer ovan Samling Biltema ÖAMCK 

Må 25 Jun 19.00 Slottsrundan på cykel. Ordonnanser 
behövs. Ring Leif Våghals 

Centrala Uppsala Uppsala CK/ÖAMCK

On-
Sö 

27 
1 

Jun 
Jul 

 SM på cykel. Ordonnanser behövs. 
Ring Leif Våghals 

I och kring Uppsala Uppsala CK/ÖAMCK

Sö 8  Jul 10-14 Broms- och kurvteknik - Tjejdag  Rörken ÖAMCK/SMC 
To 12 Jul 18.00 Torsdagstouring Samling Fyristorg ÖAMCK 
Lö 21 Jul 15.00 Grillafton mm Klubbkåken Stångby ÖAMCK 
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