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I DETTA NUMMER BL A… 
• SM-veckan på cykel 
• Dag- och kvällstouringar 
• Sommar(fest)aktiviteter 
• Helgtouring i aug flyttad 
• Uppdaterad kalender 
 
SM-VECKAN PÅ CYKEL 
Inte helt oväntat, blev SM-veckan på cykel 
en succé för både arrangörer och oss som 
jobbade ”på entreprenad”. Som vanligt 
hade vi ett mycket bra samarbete med 
Uppsala-polisen. Trots en allvarlig olycka 
första SM-dagen och regn varje 
tävlingsdag gick allt bra. Flera nöjda 
fotografer från SVT och TV4 mm 
skjutsades och det blev på så sätt många 
fina tävlingsreportage i media.  

Vår ordonnansansvarige Leffe Våghals strax före 
starten av herrarnas SM-lopp 
 
Tack till de ordonnanser som hade 
möjlighet att vara med under veckan! 
 
DAG- OCH KVÄLLSTOURINGAR 
Har det varit några stycken. Vädret har varit 
lite omväxlande så det har varit begränsat 
med deltagare vissa gånger. 
 

Nästa kvällstouring är torsdag den 12 juli 
och vi träffas som vanligt vid pumpen på 
Fyristorg kl 18.00. Jan K håller i kartan och 
turen lär gå åt sydöst… 
 
SOMMARFESTER 

Minne från grillfest förra året… 
 
21 juli, mitt i semestertider, har vi som 
vanligt en grillfest vid klubbkåken. Vi börjar 
redan kl 15 och då brukar det bli lite 
kubbspel och liknande innan vi tänder 
grillen. Medtag det ni vill äta & dricka så får 
vi en trevlig kväll. 
 
Nästa tillfälle till fest vid kåken är lördagen 
den 11 augusti då det är dags för årets 
kräftskiva. Även då tar du med dig det du 
vill äta & dricka och ett glatt humör. 
 
HELGTOURINGEN FLYTTAD 
I programmet fanns det en helgtouring in-
planerad 4-5 aug. Den är framflyttad till lö-
sö 25-26 augusti men innehållet är 
detsamma som ursprungliga planerna. 
 
Vi samlas vid Lelles kl 9 på lördagen och 
kommer åter till Uppsala på söndagen vid 
16-17-tiden. 



Det blir 25 mil sköna mc-vägar till Hällefors 
och Sörälgens Camping och Stugby. Det 
finns enklare stugor utan vatten (finns i 
servicehuset). Kylskåp finns. Tältplats finns 
för de som önskar. Kanoter finns att hyra 
och det finns boulebana och volleyboll mm. 
Kiosk med livs och färskt bröd. 

Bild från dagtouring förra året 
 
På gångavstånd (brant & lång backe) finns 
Vildmarkskrogen som drivs av mc-folk. Där 
finns god mat, rättigheter och utsikten får 
man på köpet. 
Lite priser: 2-bädds stuga kostar 295 kr och 
4-bädds stuga kostar 495 kr. Tältplats 100 
kr. Duschen kostar 2 kr/min. 

 
Anmälan senast den 25 juli till program-
sekreteraren Andreas B 018-355409 eller 
0704-688925. 
 
ALLVARLIGA OLYCKOR 
Just när detta skrivs, nås jag av uppgiften 
av att en dödsolycka med mc inträffat idag 
på Rv55 vid Ramstalund. Knappt hinner jag 
börja fundera innan det inträffat ytterligare 
en lika allvarlig olycka på Gysingevägen 
före Harbo.  
Vilka tillfälligheter är det som styr att det 
går flera år utan allvarliga olyckor och 
plötsligt inträffar flera stycken inom några 
timmar?? Våra tankar går förstås först till 
alla inblandade och anhöriga. 
 
NÄSTA JER.NET 
beräknas utkomma i början/mitten av 
augusti men planerna kan störas av att 
redaktören & webmaster bär skrivbord & 
flyttkartonger ett tag framöver. 
 
Hälsningar                  Regor 

 

 
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 
To 12 Jul 18.00 Torsdagstouring Samling Fyristorg ÖAMCK 
Lö 21 Jul 15.00 Grillafton mm Klubbkåken Stångby ÖAMCK 
Lö 11 Aug 19.03 Skräftskiva Klubbkåken Stångby ÖAMCK 
On 15 Aug 18.00 Fjällnoraträffen Samling Studenternas SMC Uppsala 
Lö 18 Aug  Mälaren runt   
To 23  Aug 18.00 Torsdagstouring Samling Fyristorg ÖAMCK 
Lö-
Sö 

25-
26 

Aug 09.00 Helgtouring t Vildmarkskrogen ca 50 
mil. Se vidare text i Jer.Net.  

Samling Lelles. Anmälan 
om deltagande (och 
mat) till Andreas 0704-
688925 

ÖAMCK 

Sö 2 Sep 09.00 Broms- och kurvteknik. Tänk på att 
vi kör på söndagar i september  

Rörken SMC/ÖAMCK 

Fr-
Lö 

7-8 Sep  Uppsala Fordonsmarknad. Vi sköter 
kiosk med mackor mm.  

Ekebyboda 
Skjutanläggning 

Upplands 
Fordonshistoriker 

To 13  Sep 18.00 Torsdagstouring Samling Fyristorg ÖAMCK 
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