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ÖSTRA AROS 
MOTORCYKELKLUBB

Inbjuder till

Bilorientering För Alla Hojåkare
(Det är OK att åka motorcykel också)

Var med och lös diverse klurigheter

Lördagen den 17 mars kl 11.00
Starten är vid parkeringen vid Shellmacken, Kvarnbolund

Målet är vid Östra Aros MCK:s klubbkåk där det blir kaffe, korv och prisutdelning

Välkommen hälsar banläggarna Anna & Per Foyer



BOWLINGMÄSTERSKAP IGEN

Lördagen den 4 februari 
var det dags för klubbens 
traditionella bowlingmäs-
terskap. 

Hela 21 personer var 
med och svingade tunga 
klot och diverse bägare.

Enligt mer eller mindre 
säkra källor var det Ola 
Lindberg som kammade 
hem årets mästerskap.

Foto: David Lagerström

DAGS FÖR AVROSTNING 2012  
I år byter vi plats
2012 års Avrostningar av motorcyklisterna i Uppsala kommer att vara vid Söderforsgatan, strax intill 
Bilprovningen i Librobäck i NV Uppsala. Det blir som vanligt goda möjligheter att träna både balans 
och bromsning med duktiga SMC-instruktörer som hjälp.

Vi avslutar övningarna med en touring med mål i Östra Aros MCK:s klubbkåk i Stångby. Se till att du 
har drivmedel så det räcker för dagen. Det finns OK-station vid Bärbyleden ca 200 m från Bilprov-
ningen.

 

Vi vill helst att du föranmäler dig på avrostning@smcuppsala.se eller på 
anmälningssidan på SMC Uppsalas hemsida. 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…



NÄRMAST På PROGRAMMET FÖR 2012
Sö 4/3 18.00 Söndagsfika i klubbkåken
Lö  17/3 11.00 Bilorientering (läs mer här i Jer.Net)
Sö 1/4 18.00  Söndagsfika i klubbkåken
Lö 14/4 11.00 Funktionärsträff inför Avrostningarna
Sö  22/4    10.00 1:a Avrostning vid Söderforsgatan
Lö  5/5    10.00 2:a Avrostning vid Söderforsgatan
Må  7/5 18.00 1:a Rörkenmåndagen
To  10/5  18.00 Torsdagstouring Avfärd från Pumpen Fyristorg
Lö  12/5   Skandisloppet  (behövs 8 ordonnanser)
Sö  13/5  Skandis GP (behövs 6 ordonnanser)
Sö  20/5 10.00 ÖAMCK-dag på Rörken  
To  24/5 18.00 Torsdagstouring Avfärd från Pumpen Fyristorg
Sö  27/5 10.00 Mors dag (tjejdag) på Rörken

ÖPPETTIDER I KLUBBKåKEN
November-mars tillämpar vi ”vintertid” i klubbkåken i Stångby och då är det (normalt) öppet första 
söndagen varje månad mellan 18-20. Fr om april har vi öppet varje onsdag och söndag 19-21.

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
20 mars kl18.30 och tisdagen den 17 april kl 18.30.

JERNET-MATERIAL
Vad har DU gjort sommaren 2011? 
- Har du varit på någon resa med hojen tillsammans med några kompisar? 
- Har du varit på någon SMC-kurs?
- Har du hittat något nytt spännande resmål? 
- Har du hittat nån ny trevlig hojväg?

Kan du svara JA på minst en av frågorna, så skriv ner lite grand och berätta för oss andra. Har du 
några bilder är det naturligtvis ännu bättre.

Nu håller redakSören på att sammanfatta året för att det (som vanligt) ska bli en intressant tidning. 
Som vanligt kommer JERNET ut nån vecka före första Avrostningen i april.

Skicka snarast ett mail (eller ring) till redaktören. Adressen står på förstasidan i JER.NET


