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ÅRETS FÖRSTA KLUBBDAG PÅ RÖRKEN

På söndag 20 maj kl 10-14 är det dags för årets 
första klubbdag på Rörken. Du har möjlighet att 
träna körteknik på gokartbanan i eget tempo. 

Det är ingen vanlig kursdag på Rörken men 
behöver du tips och råd  finns det några vana 
SMC-instruktörer på plats om det är något du 
funderar över. 

Vi bjuder på kaffe och det finns dricka & korv 
på plats.

Vi ses på Rörken på söndag!

Bilder: Roger Söderbom



 

AVROSTNING I VÅTT & TORRT

Årets Avrostningar bjöd på omväxlande väder. Inför 1:a dagen (22 april) hade vi drygt 50 föranmälningar och 
över 30 av dem trotsade regn och ruskvädret på morgonen. Imponerande att se alla glada miner trots de yttre 
förutsättningarna. 

Inför 2:a Avrostningen (5 maj) hade vi lockat med extra drop-in på Bilprovningen på andra sidan gatan. Delta-
gare som ville besikta den dan, hade dessutom förtur i besiktningskön. Och det blev en hel del som utnyttjade 
möjligheten att besikta den dan. Kön till Bilprovningen var lång hela dan.

Vi kunde räkna in hela 42 deltagare som åkte den nya touringsträckan och kom till klubbkåken för att äta så 
mycket korv man ville.

Bilder: Roger Söderbom



Den 25-26 maj 2012 är det äntligen dags för motorcyklarna att inta Tierp Arena! 

Spring Wheels MC arrangeras i samarbete med SMC och är öppet för alla motorcykelälskare. Kom och testa 
din motorcykel på den berömda strippen samtidigt som du kan öva upp din ringrostighet efter vintern i manö-
vergården med några av landets bästa instruktörer. 

MORS DAG (27/5) = TJEJDAG PÅ RÖRKEN
De senaste 10 åren har det blivit tradition att fira Mors Dag på Rörken. Då har SMC Uppsala sin första dag 
som är bara för tjejer i alla åldrar med alla möjliga typer av hojar. Då kan man i lugn och ro (utan testosteron-
fyllda grabbar) lära sig mer om hur man hanterar hojen i riskabla situationer.

A n m ä l n i n g e n 
öppnar kl 09.00 
och kursen pågår 
mellan 10.00 och 
14.00. Som vanligt 
finns det en välfylld 
kiosk med dricka, 
korv, hamburgare 
och en del annat 
gott att dricka & 
äta.

DAGTOURING 2 JUNI
Lördagen 2 juni är det 
dags för årets första 
dagtouring. 

Vi startar som vanligt 
från Lelles kl 10. Räk-
na med att vi är borta 
hela dagen och att det 
blir ca 35 mils körning.



MOTORCYKELNS DAG

6 JUNI kl 12-16

UPPSALA LÄN
i sammarbete med medlemsklubbarna:

Bålsta MCK, Dannemora MC, El Trocadero MC, 
Hercules Bikers, MCK Östhoj, Strul MCC, 

Svackans MC, Throttle Twisters MC, Östra Aros MCK

Vi bjuder på livemusik, stuntshow, utställare, kaffe & bulle.
Kiosken erbjuder även korv med bröd, hamburgare, dricka och godis.

(10% av försäljningen går till SMC’s Rättsfond)

PROVA PÅ KNIX
Kör din MC på gokartbanan
 tillsammans med erfarna 

instruktörer. HYRKART
Vem är snabbast

 på banan?

5-kamp, tipspromenad
 m.m, utmana dina 
kompisar och vinn 

fina priser.

MC-UTSTÄLLNING
Ställ ut din MC eller rösta på 

den hoj du tycker är snyggast.

Rörken Motorsportområde
10 km öster om Uppsala, väg 288.

Dragning i lotteri 
med presentkort 
hos MC-handlare 
och annat skoj.

LIVEMUSIK
Viktor 

Odeheim
Band

Ta med familj och vänner, 
stöd din lokala hojklubb!

MC-STUNT

Gratis inträde 
och parkering!



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2012
Sö  20/5 10.00 ÖAMCK-dag på Rörken  
To  24/5 18.00 Torsdagstouring Avfärd från Pumpen Fyristorg (i samarbete med SMC U-a)
Fr-Lö 25-26/5 Spring Wheels på Tierp Arena (läs mer i Jer.Net)
Sö  27/5 10.00 Mors dag (tjejdag) på Rörken (läs mer i Jer.Net)
Fr 1/6  Cykeltävling på Arlandastad Test Track. Vi har 4-5 mc-ordonnanser
Lö 2/6 10.00 Dagtouring. Samling vid Lelles
On 6/6 12-16 Motorcykelns Dag på Rörken. SMC och klubbarna (läs mer i Jer.Net)
Lö-Sö 9-10/6  Helgtouring. Anmälan till programsekreteraren
Lö 16/6  Vätternrundan. 17 mc-ordonnanser behövs. Kontakta Anders Hellman
Sö-Må 24-25/6 SM på cykel i Södertälje. Ordonnanser behövs. Kontakta Anders Hellman
Lö 14/7 17.00 Grillfest vid klubbkåken i Stångby. Ta med att grilla och dricka.
Lö 21/7 10.00 Dagtouring. Samling Lelles (i samarbete med SMC Uppsala)
To  26/7 18.00 Torsdagstouring. Avfärd från Pumpen Fyristorg

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-oktober tillämpar vi ”sommartid” i klubbkåken i Stångby och då är det öppet varje söndag och 
onsdagskväll mellan 19-21. Kom och ta en fika på våra nya altanmöbler.

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
19 juni kl 18.30 och tisdagen den 21 augusti kl 18.30.

”Mest internationella cykelloppet någonsin”
Från att ha varit på väg utför har Skandisloppet på kort tid genomgått en häpnadsväckande förvand-
ling. I helgen fanns stora delar av cykelvärlden i Uppsala. Och Östra Aros MCK som mc-ordonnan-
ser för 25:e gången i rad. Polisens insatschef öste lovord över klubbens ordonnanser.


