
JER.NET
DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK

Nr 2 APrIL 2009

Medlemsblad för Östra Aros MCK i Uppsala. Utkommer med ojämna mellanrum och vid behov. Ansvarig utgivare:  
Peter Appelqvist. Redaktör: Björn Tingström. Mailadress: jernet@oamck.se. Senaste nytt: www.oamck.se

VåreN Är hÄr!
Om någon skulle tvivla så har jag idag (6/4) skådat ett 
antal säkra vårtecken: 
1) Jag vaknar i Hälsingland med halvmeterhöga snödrivor
2) Det är åtminstone +2 grader varmt, och sol!
3) Jag klär på mig dubbla windstoppers
4) Några timmar senare hämtar jag ut hojen i Järvsö
5) En minut senare har jag ett leende från öra till öra
6) Ett tiotal likasinnade vinkar åt mig i trafiken 
7) Redan i Gävle är det 15 grader varmt!!!
8) Vid hemkomst har jag kört 28 mil och det ömmar på 
märkliga, men bekanta, platser i kroppen. 

ALLtså: Det Är Vår!!!
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På tAL om VårteckeN...
Ett annat säkert vårtecken är att pappersversionen av jerNet är på väg. 
Den 1:a april lämnades tidningen till tryckeriet, och det är inget april-
skämt. Vi får se om den är klar till påsk, annars strax därefter. Sedan 
är det dags att slicka adressetiketter, och snart kommer den ut till alla 
medlemmar. 
 Saknar du tidningen...? Kan det vara så att du glömt betala din med-
lemsavgift för 2009? Dubbelkolla isåfall med oss på klubben:
• Kassör Jan Lindberg: kassor@oamck.se
• Medlemsansvarig Jan Persson-Öjrell: medlemreg@oamck.se

Priser, postgiro etc finns på hemsidan www.oamck.se  

sNABBA På, FÖr NU Är Det Vår!!!

sommArtIDer VID kåkeN IgeN
I och med sommartiden byter vi också tillbaka till Östra Aros sommartider för fikaträffarna i Kåken. Nu är vi 
tillbaka på tiderna sÖNDAgAr 19-21 och oNsDAgAr 19-21. 

Välkomna ut och snacka med likasinnade!



BILorIeNterINg På VINtrIgA VÄgAr
I styrelsen satt vi och klurade i vintras. Vad skall vi kunna göra för att aktivera medlemmarna trots att snön lig-
ger djup? Pulkarejset återuppstod – se JERNET – och en annan idé fick luft: Vi gör en bilorientering!
 Roger Söderbom tog med sig Jonnie och klurade ut en rolig resa i närområdet. Med hjälp av en mycket 
detaljerad roadbook lyckades vi sedan trassla ut ett antal siffror som skulle bli svaret på om man klarat 
banan. Vissa kunde inte skilja på axeltryck och bogietryck, andra hade svårt att räkna träd i en allé... Som 
utslagsfråga skulle man bedöma avståndet från Linnés Hammarby till det vattentorn som syntes i skogsbrynet. 
Vissa deltagare med hemvist i Norby envisades att tro att det var vattentornet i Stadsskogen – och inte i 
Bergsbrunna – och gissade ungefär sex kilometer fel! Sånt händer.
 Alla kom till slut i mål, och många var mycket förvånade av att ha hittat en rallycrossbana mitt i skogen 
norr om Funbosjön. Alltid lär man sig något! Stolta vinnare av vandringspriset blev Anna och Per Foyer.

Bilder: Anders Bellbring och Björn Ting-
ström (vandringspriset)



sett I PresseN!
I söndags kom jag hem till mina föräldrar 
i Ljusdal och slog upp lördagens utgåva 
av en av Sveriges minsta tidningar — 
Ljusdals-Posten. Och vad hittar jag där... 
Vår Ordonnansansvarige!

grAttIs!

trANsPortstyreLseN?
Något har hänt i administrativa Sverige. Jag gick in på 
Vägverkets hemsida för att ställa på min hoj (yes, jag är old 
school). Det var knepigt att hitta rätt, men till slut kom jag till en 
ny sida hos Transportstyrelsen... Jag fick mitt bevis, men insåg 
att det gått fortare om jag letat direkt på denna adress:

http://www.transportstyrelsen.se/e-tjanster/Vag/
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Idnummer: 220000394712990
Registreringsnummer: WET886
Din beställning är genomförd.
Ägare:
         TINGSTRÖM, BJÖRN ARVID GÖSTA
         SÄTERVÄGEN 9 A
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BEVIS OM PÅSTÄLLNING
Fordonet med registreringsnummer WET886
är påställt från och med 2009-04-06.

Fordonet får användas t o m 2009-04-27 utan att fordonsskatten är betald.

Inbetalningskortet för fordonsskatt och ett tillfälligt kontrollmärke
får du inom några dagar.

Även om fordonet ställs av på nytt eller avregistreras måste den påförda
fordonsskatten betalas. Överskjutande skatt återbetalas automatiskt.

Detta bevis ska finnas med vid färd.

Det är inte tillåtet att förändra innehållet i detta dokument. Uppgifter som ligger till
grund för detta bevis lagras i vägtrafikregistret.

Om du har några frågor kan du vända dig till vår kundtjänst på telefonnummer
0771 - 14 15 16. Där har samtliga handläggare tillgång till uppgifterna i ärendet
och kan hjälpa dig.

Transportstyrelsen

DAgs FÖr årets AVrostNINg
Med våren är det dags att damma av körkunskaperna med den 
årliga av Östra Aros och SMC anordnade ”avrostningen”. Vi 
tränar manövrering, bromsteknik och annat som är viktigt att få 
tillbaka till innan säsongen börjar på allvar. Nytt i år är att vi 
vill ha föranmälan för att kunna göra en bra planering. Fika hos 
Östra Aros ingår som vanligt.  

ANmÄL DIg BUms - avrostning@smcuppsala.se

Info från: www.smcuppsala.se:

grundkurser (Avrostning)

Det blir 2 Grundkurser (Avrostningar) i Uppsala och 1 på Lunda Flygfält. Till 
kurserna i Uppsala är det föranmälan (avrostning@smcuppsala.se) och det 
kostar 50:- att vara med (betalas på plats).

Datum Utb Plats tid Arrangör 

Lö 090425 Grund Perssons* 09:00-13:00 SMC Uppsala/Östra Aros 

Lö 090509 Grund Lunda flygfält 10:00-14:00 Östhoj/DMCK 

Lö 090516 Grund Perssons* 09:00-13:00 SMC Uppsala/Östra Aros 

*AB G Persson - Tunga Fordon vid Almungevägen, inte så långt från Victoria 
Brandstation i södra Uppsala.



åxÄNDå ••• Att se FrAm emot UNDer 2009
lö	 25	april								9-13	 Avrostning	nr	1,	vid	Perssons	Tunga	Fordon,	Allmungevägen.
mån	 4	maj	 18	 1:a		rörkenmåndagen.	Info	på	www.smcuppsala.se.
lö-sö	 9-10	maj	 	 Skandisloppet,	MC-marshalls	behövs.	Kontakta	ordonnans@oamck.se	om	ni	vill	vara	med.
Lö	 16	maj	 9-13	 Avrostning	nr	2
To	 28	maj	 18	 Kvällstouring
Lö-sö	 30-31	maj	 	 Tjejtrampet	Västerås.	Kontakta	ordonnans@oamck.se	om	ni	vill	vara	med	eller	har	frågor.
Sö	 31	maj	 10-14	 Tjejdag	Rörken
Lö	 6	jun	 10	 Dagmara.	MC-orientering	i	Uppland.	Mer	info	på	vår	hemsida:	www.oamck.se
Lö	 6	jun	 11	 Custom	Bike	Show	i	Norrtälje,	kolla	www.twinclubmc.se	
Sö	 7	jun	 10-14	 Fri	åkning	på	Rörken,	endast	för	Östra	Aros	medlemmar!
Lö-sö	 13-14	juni	 10	 Helgtouring	(hemligt	mål),	ca	35	mil	enkel	resa.	Anmälan	senast	den	6	maj
Lö	 27	juni	 10	 Dagtouring
To	 9	juli	 18	 Kvällstouring	
Sö	 12	juli	 10-14	 Tjejdag	Rörken
Lö	 18	juli	 18	 Grillfest	vid	klubbkåken	för	er	som	är	hemma.	Ta	med	vad	ni	vill	grilla	och	dricka.
Må-sö	 27/7-2/8	 	 Ålandstouring,	7	dagar,	max	10	hojar.	Anmälan	snarast.	I	skrivande	stund	2	platser	kvar.
To	 30	juli	 18	 Kvällstouring
Lö-sö	 8-9	aug	 10	 Helgtouring	(hemligt	mål),	ca	40	mil	enkel	resa.	Anmälan	senast	den	1	juni
On	 12	aug	 18	 SMC:s	Fjällnoraträff	10	år!	Samling	för	kortege	från	Pollacksbacken
Lö	 15	aug	 18	 Kräftskiva	i	Kåken.	Ta	med	vad	ni	vill	äta	och	dricka
Lö	 15	aug	 	 Mälaren	runt,	fri	åkning!
To	 20	aug	 18	 Kvällstouring
Lö	 5	sep	 10	 Dagtouring
Lö	 12	sep	 	 Fordonsmarknaden.	Hjälp	oss!	
Lö	 19	sep	 10	 Dagtouring	
Lö	 26	sep	 19	 Pubafton
Lö	 24	okt	 19	 Oktoberfest	 	
Sö	 25	okt	 18	 Årsmöte

MISSA INTE RÖRKEN,	mån	4/5	–	24/8,	sön	31/8	–	27/9.		
Anmälan	från	17.15	resp	9.15.	Info	på	www.smcuppsala.se.
TOURINGAR: Torsdagar:	Avfärd	från	pumpen,	Fyristorg,	18.00.	Lördagar:	Avfärd	från	Lelles,	10.00.	Funderingar	och	anmälan	där	
så	krävs	till	program@oamck.se	eller	Andreas	Brodin,	telefon	018–35	54	09	eller	0704-68	89	25.	Glöm	inte	att	dubbelkolla	dina	
planer	mot	webben:	www.oamck.se!
FIKA VID KÅKEN,	onsdags-	och	söndagskvällar	19-21.


