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ÖSTRA AROS MCK:s EGEN RÖRKENDAG
Kör gratis på Rörken på söndag 3 juli. Läs mer längre fram i JER.NET

MC-ORIENTERING ”DAGMARAN” 2 JULI
På lördag 2 juli är det dags för Öst-
ra Aros MCK:s egen MC-oriente-
ring, även kallad ”Dagmaran”.

Det kommer att bli en trevlig tur 
på slingrande vägar med en del 
kluriga frågor efter vägen. Du får 
en lättläst road-book att följa. Alla 
sorts hojar kan förstås vara med.

Samling/start sker vid Östra Aros 
MCK:s klubbkåk i Stångby på lör-
dag kl 10.00. Givetvis finns fika (o 
korv) i klubbkåken.

Foto: Roger Söderbom



SMC:s NATIONALDAGSKORTEGE: 
”Motorcykelns Dag”

Måndagen den 6 juni arrangerades den första Natio-
naldagskortegen i Uppsala. Vid starten från Polacks-
backen var det ca 100 hojar som flaggdekorerade åkte 
genom stan. 

Vid målet vid Ulva Kvarn bjöds på korv och kaffe och 
tipspromenad. Några hojar hängde med på en liten 
touring som slutade med ett par varv på gokartbanan 
vid Rörken.

Vid korsningar här och där i stan kunde man se ett 
antal ordonnanser från Östra Aros MCK.

Foto: Roger S



DAGS IGEN: ÖAMCK PÅ RÖRKEN
Du som är medlem i Östra Aros MCK har förmånen att kunna köra gratis på gokartbanan på Rörken 
några gånger per år. Det är nyttigt att lära känna sig själv och sin hoj och bättre plats för det finns 
knappast. Det är ingen kurs men det finns SMC-instruktörer på plats om du vill ha lite tips om kör-
teknik.

Årets andra tillfälle är nu på söndag den 4 juli. Vi finns på plats mellan 10-14. Det finns möjlighet att 
handla kaffe, dricka mm i SMC:s kiosk. Nästa ÖAMCK-dag på Rörken är 21 augusti.

Nedan lite bilder från ÖAMCK-dagen på Rörken 5 juni. Foto Roger Söderbom

BILDER TILL HEMSIDAN
Galleriet med bilder på vår hemsida behöver lite fräscha bilder. Därför efterlyser vi bilder från verk-
samheten till klubbens hemsida. Ta kontakt med Jonnie på webmaster @ oamck.se om du har något 
att bidra med.



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2011
Lö 2/7 10.00   MC-orientering. Start vid klubbkåken i Stångby
Sö 3/7 10.00-14.00  ÖAMCK-dag på Rörken
Sö 10/7 10.00-14.00  Tjejdag på Rörken. Se vidare: www.smcuppsala/school
Lö 16/7 17.00   Grillfest vid klubbkåken i Stångby
Lö 23/7 10.00   Dagtouring. Samling vid Lelles
On-Lö 10-19/8   Långresa med ÖAMCK till Estland/Lettland. OBS Föranmälan.
Lö  13/8 10.00   Dagtouring. Samling vid Lelles
Sö 14/8 10.00-14.00  Lellesdag på Rörken. Info om anmälan på SMC Uppsalas forum
Lö 20/8 10.00   Tips: Mälaren Runt med start i Solna. Fri åkning.
Sö 21/8 10.00-14.00  ÖAMCK-dag på Rörken
Lö 27/8 17.00   Kräftskiva vid klubbkåken i Stångby. Ta med att äta och dricka
Lö-Sö 3-4/9    Helgtouring. Anmälan till programsekreteraren Andreas Brodin

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

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Det närmaste planerade är tisdagen den 
23 aug kl18,30

HELGTOURINGEN 11-12 juni gick till Kungsör och det rapporteras om en rik-
tigt trevlig tur och bra boende. Mer bilder finns i Galleriet på hemsidan och reportage kommer i nästa 
nummer av JERNET.     Foto: Tomas Hjelm


