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VIssa åkte på LåNgtoUrINg 13-14/6
Fredag kväll. Spöregn. Lördag morgon. Spöregn...

Undrar om vi blir själva i helgen? Ringer Stefan.Vad då regn? Skönt då blir vi i alla fall fyra. Någon stans på 
gamla E 4:an ringer Janne:

-Du det regnar så jag blir hemma.

Vidare mot Hemtema, jo då några hojar står där och en bilförare!!!!??? Peter talar också om att det regnar 
och tycker inte om att bli blöt. Till slut är vi i alla fall 7 hojar och 14 pers.och en Milla. (Fyrbent krabat)

Mot Tullinge för en stadig frukost hos Stefan och Daniella. Regnet upphör i Väsby. Färden går sen vidare mot 
Södertälje, Gnesta på härliga vägar. Lunchstopp i Malmköping. När alla är mätta och belåtna fortsätter vi 
mot Katrineholm, Flen och slutmålet Rejmyre.

Skönt, framme snart -då lägger hojen av. Inte ett liv! Operation felsökning startar.

Fan har ingen en 13:s nyckel? Nej. Men Stefan fixar en liten skiftnyckel av 2 vindruckna damer i en stuga 
vid vägkanten. Dagen räddad.Hittar felet. Eldsvåda i startrelät som i sin tur orsakat kortis i halvljusrelät och 
bromsrelät. Tjuvkopplar förbi startrelät och starka grbbarna får knuffa på hojen. Spinner som en katt igen 
dock utan belysning så jag lägger mig mitt i klungan.

Framme vid Rejmyre  utan fler missöden. Vandrarhemmet visar sig vara ett fd. radhus som byggts omför 
ändamålet. I köket står den från Konsum beställda maten som transpoterats dit av föreståndaren.(Bra gjort). 
Efter installation på rummen knäpps en och annan bira på altanen innan grillningen vidtar. Eftermusikfråge-
sport och många skratt kryper vi till kojs vid 00.00 tiden.(Inte en droppe regn sen Väsby)

Frukost serveras kl. 09.00 på cafet vid glasblåseriet. Efter lite shopping och rundvandring startar vi färden 
hemmåt igen, hinner väl någon mil innan det där blöta börjar vräka ner igen. Lunch på samma ställe i Malm-
köping, beslutar att vi åker stora vägen hem pga.vädret. Stefan och Daniella tar också närmaste vägen hem. 
Spöregn hela vägen.

Tur att jag beställt fint väder v 31 på Åland.

/Progr Sekr - Foto: Mats Hjelm



toUrINg I tIdeN
Följ Ninas, thomas och Nillas sommartur på 
nätet. gå in på Ninas dagbok:

http://www.resedagbok.se/Nina

Våran resa kommer att börja 1/7 med första stopp i 
Månkarbo kl 08.00 där vi blivit lovade kaffe o bullar.
Tillsamans i dagsläget så är vi 3 Guldwingar som åker 
ihop till en internationell i Piteå där det väntas många 
fler än så. Se http://www.norrwingarna.com/ 

åxäNdå • att se Fram emot UNder 2009
Sö	 5	juli	 10-14	 Nyinsatt fri åkning på Rörken för	Östra	Aros	medlemmar	
To	 9	juli	 18	 Kvällstouring/Pumpen
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.	Fullbokat.
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-Sö	 29-30	aug	 	 Nyinsatt helgtouring. Anmälan	senast	3/8.
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	dubbel-
kolla	dina	planer	mot	webben:	www.oamck.se!
FIKA VID KÅKEN,	onsdags-	och	söndagskvällar	19-21.
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59.8637 N – 17.7238 Ö

Fika vid kåken söndagar och 
onsdagar kl 19

Titta in!!

Peter Appelqvist
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