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NYA JERNET UTE HOS MEDLEMMARNA  

För några dagar sedan kom senaste numret av JERNET ut till medlemmarna. 
Som vanligt blev det ett fullmatat nummer med massor av läsning om klubbens 
(och medlemmarnas) verksamhet. 
På sidan 3 i tidningen fanns ett årsmärke (om du betalt årsavgiften för 2011) 
som du kan klistra på ditt medlemskort. Har du inte betalt, är det hög tid att 
göra det...
Som vanligt har vi en uppmaning till medlemmarna att ta bilder och skriva 
om trevliga ställen man besökt så skriver vi om det i JERNET eller i ny-
hetsbrevet JER.NET. 
Tack Björn T för den tid du lagt ner för att få ihop tidningen de senaste 
åren. Det kan vara så att frågan om ny redaktör efter Björn kommer att 
lösas inom kort.

Än finns det platser kvar till årets första Avrostning vid Bilmetro/
Scania Tunga Fordon på Påskdagen 24 april. Läs mer längre fram i 
JER.NET och anmäl dig snarast!

Bilden är från 2010 års Avrostning (Roger S)

GRUNDKURS AVROSTNING 2011

SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL TOURING
Om du vill följa med på touringen (med hemligt mål) lördag-söndag 11-12 juni, börjar det bli dags att an-
mäla sig. Senast den 12 maj vill programsekreteraren Andy (tel 070-468 89 25 eller program@ oamck.
se) ha din anmälan för bokning av boende. Kostnad pp vid 14 deltagare blir 346 sek.
För den penningen ingår boende, middag och frukost.Ta med sängkläder och aftondricka.

VÅRSTÄDNING INNE/UTE
Söndagen den 24 april kl 15 (efter 1:a Avrostningen) hjälps vi åt 
att vårstäda klubbkåken inne och ute. Som vanligt har det blåst 
ner ett antal kvistar mm från träden.

Bilden är från en tidigare höststädning (Roger S)



NY INTECKNING I VANDRINGSPRISET

I strålande solsken avgjordes årets upplaga av 
ÖAMCK:s bilorientering med rekordmånga delta-
gare.
Banläggarna Jonnie & Roger hade vässat nivån 
lite med lite längre färdsträcka (drygt 9 mil) och 
lite fler kluriga frågor. De allra flesta var inte helt 
överens med Roger om vad som är en brevlåda.

För första gången hade vi en startande på mc 
och det var givetvis Mikka Nordenstedt som kört 
sin fulldubbade Teneré hela vintern. 
Resultat:
1. Per & Anna Foyer (andra inteckningen)
2. Janne Lindberg/Anders Bellbring
3. Mikka Nordenstedt (på hoj)

Vi tackar Lelles och Jula för de fina priserna!

Bilder: Janne Lindberg o Roger Söderbom



 

SÖNDAG 24 APRIL 10-14 
LÖRDAG 14 MAJ 10-14 
 
2011 års Avrostningar av motorcyklisterna i 
Uppsala kommer att vara på samma plats som 
förra året, dvs vid Bilmetro Tunga Fordon 
(Scania). 

 
 

DAGS FÖR 
AVROSTNING
2011

Det ligger efter v 282 (Almungevägen) mellan Victoria brandstation och trafikplats Kumla vid nya 
E4. Det blir som vanligt goda möjligheter att träna både balans och bromsning med duktiga 
SMC-instruktörer som hjälp. 
 

Vi vill helst att du föranmäler dig på avrostning@smcuppsala.se. Det kostar bara 50kr att vara 
med (betalas på plats) och då ingår både kaffe och korv vid Östra Aros MCK:s klubbkåk. Vi kan 
ta emot max 60 deltagare per dag så det är ”först till kvarn” som gäller… 
 

Euromaster (som ligger vägg i vägg med Scania) bjuder på kaffe till deltagarna. Alla som 
beställer mc-däck 24 april eller 14 maj hos får 5% utöver den SMC-rabatt på däck som gäller.

 
Välkommen hälsar  



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2011
Sö 24/4 10.00-14.00  1:a Avrostning vid Scania/Bilmetro
Sö 24/4 15.00-   Städdag inne/ute vid klubbkåken
Må  2/5 18.00   1:a Rörkenmåndag
To 12/5    Sista anmälningsdag till hemliga touringen 11-12 juni
Lö 14/5 10.00-14.00  2:a Avrostning vid Scania/Bilmetro
Lö-Sö 14-15/5 09.00  Scandinavian Race (Ordonanser behövs) 
To 19/5 18.00   Kvällstouring (samling vid Pumpen Fyristorg)
Lö 21/5 10.00   Dagtouring (samling vid Lelles MC)
Sö 29/5 10.00-14.00  Tjejdag 1 på Rörken
Lö  4/6 10.00   Custom Bike Show Norrtälje
Sö  5/6 10.00-14.00  ÖAMCK på Rörken
Må  6/6    Motorcykelns Dag (se info på www.smcuppsala.se)

BILDER TILL HEMSIDAN
Galleriet med bilder på vår hemsida har varit ur funktion mer än ett år men är nu igång igen. Därför 
efterlyser vi bilder från verksamheten till klubbens hemsida. Ta kontakt med Jonnie på webmaster@
oamck.se om du har något att bidra med.

ÖPPETTIDER I 
KLUBBKÅKEN
Fr o m april tillämpar vi ”sommartid” i klubbkå-
ken i Stångby och då är det öppet varje sön-
dag- och onsdagskväll från 19-21.

Du är också välkommen att vara med vid sty-
relsemötena. De närmaste planerade är
tisdag den 10 maj kl 18.30 och tisdagen den 
7 juni kl 18.30.


