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Även om det just nu är mer snö än på många år, 
kommer det med all säkerhet en vår med bar-
mark och (så småningom) grusfria vägar. 

Innan du tar ut hojen på allvar, hoppas vi att du 
är med på nån Avrostning eller gör lite egna öv-
ningar. Vill du träna under ledning av SMC:s duk-
tiga instruktörer, kommer det som vanligt finnas 
2 datum att välja på här i Uppsala.

Söndagen den 21 april och lördagen 27 april 
körs årets Avrostningar på Söderforsgatan, snett 
emot Opus Bilprovning. Det blir liksom tidigare år 
diverse balans- och bromsövningar för att du ska 
lära känna din hoj efter ett vinteruppehåll.

Lördagen 27 april är det dessutom extraöppet på 
Opus Bilprovning om du skulle vilja besikta din 
hoj den dan.

Anmäl dig till avrostning @smcuppsala.se eller 
på SMC Uppsalas hemsida www.smcuppsala.
se. Det kostar bara 50kr att vara med och då in-
går korv & kaffe i ÖAMCK:s klubbkåk.

SNART DAGS FÖR AVROSTNING
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 
Bilprovningen. 

Vi kan ta emot max 60 deltagare per dag så det 
är ”först till kvarn” som gäller…

Lördagen 27 april har Opus Bilprovning Libro-
bäck drop-in för motorcyklar 9-14. Om du besik-
tar din mc den dagen, bjuder vi på avgiften för 
Avrostningen. Läs mer på www.smcuppsala.se

Så hittar du till Avrostningarna på Söderforsgatan

Avrostning för alla motorcyklister



BILORIENTERINGEN I MARS

”Men det står ju att vi skulle ha tagit till vänster i förra korsningen. Tog vi inte till höger där?”

Var Göte & Maud glada för att ha kommit på silverplats 
eller för att dom får lägga banan nästa år?

Lördagen den 16 mars avgjordes årets del-
tävling i klubbens Bilorientering. Här är lite 
blandade bilder från Janne Lindbergs & Anders 
Bellbrings kamera.

Det bästa med bilorienteringen är varmkorven Det bästa med bilorienteringen är varmkorven

Banläggare & segrare i Bilorienteringen



NYA JERNET UTE NU
Årets första nummer av eminenta JERNET har i dagarna skick-
ats ut till medlemmarna. Där finns fullt av berättelser från både 
klubbaktiviteter och medlemmarnas egna berättelser. Har du inte 
fått tidningen än? Ta kontakt med nån i styrelsen i så fall.

Nu är dags att börja tänka på nästa nummer. Vad vill du läsa 
där? Vill du att dina kompisar ska läsa om vad du gjorde på 
semestern? Eller på klubbens dagtouring?

Några tips:
- Ha alltid kameran med på turerna
- Gör några kom-ihåg-noteringar

Skicka bilder och/eller text till jernet @ oamck.se!!

Du har säkert inte missat att SMC, Sveriges Motor-
Cyklister fyller 50 år i år. Organisationens första möte 
hölls i samband med Svenska Mässan i Göteborg 
den 21 april 1963. På 50-årsdagen firas det med tårta 
hite varstans i landet.

Vid utställningshallen MC-Collection blir det dessut-
om samling av diverse tidigare SMC-ordförande och 
andra SMC-inblandade. Från kl 14.00 blir det tårtka-
las och diverse föredrag om organisationens historia.

Samma dag har vi vår 
första Avrostning i Upp-
sala och då bjuds det 
på SMC-tårta i samband 
med kursavslutningen 
i ÖAMCK:s klubbkåk i 
Stångby.

Riksårsmötet under jubi-
leumsåret ansvarar SMC 
Uppsala för och det blir i 
Uppsala Konsert & Kon-
gress (UKK) lördagen 
den 14 september. 

SMC:s utställningsmonter på Teknorama 1972

Rapporten som höll på att 
stoppa motorcyklismen i 
mitten av 70-talet

SMC FIRAR 50 ÅR - 
EXTRA MYCKET I UPPSALA

Det blir både guidade turer och GPS-tracks för egna 
upptäcksfärder och en massa andra aktiviteter för 
både grus- och asfaltåkare. Det är klart att vi har 
”prova-på-körning” på Rörken.

Det kommer att behövas en hel del som hjälper till 
vid infodisken på Scandic Nord och andra uppgifter. 
Har du möjlighet att vara med, antingen med plane-
ringen och/eller med genomförandet under vecka 37 
(från onsdag)? Skicka ett mail till info@smcuppsala.
se och tala om vad du kan hjälpa till med. Eller ring 
Roger Söderbom, 0704-507010.

GLÖM INTE BORT STÄDDAGEN 28 APRIL



NÄRMAST På PROGRAMMET FÖR 2013
Nu är det mesta planerat inför våren och sommaren 2013. Den fullständiga listan finns i Jernet och 
på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer i början... Notera i din kalender!

Sö 21      April   10.00-14.00  1:a Avrostning Söderforsgatan
Sö 21  April 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
Lö 27      April 10.00-14.00 2:a Avrostning Söderforsgatan
Sö 28       April 10.00-         Städdag vid klubbkåken
Sö 28  April 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
On 1  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
Lö 4  Maj 10.00-  MC-dag hos Lelles MC. ÖAMCK visar upp sig
Sö 5  Maj 10.00-  MC-dag hos Sulas MC. ÖAMCK visar upp sig
Sö 5  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken Bilder & film från Andalusien
Må 6        Maj     18.00-22.00   1:a Rörkenmåndagen
On 8  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
To 9        Maj     10.00-    Dagtouring  (röd dag), avfärd från Lelles 
Lö 11      Maj                   Scandinavian Race Weekend (ordonnanser behövs)
Sö 12      Maj                    Skandis GP (ordonnanser behövs)
Sö 12  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
On 15  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
To 16     Maj 18.00-   Torsdagstouring, avfärd från Pumpen, Fyristorg
Sö 19  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken. Quiz. Gissa rätt MC-person-plats.  
                  Bildspel med frågor.
On 22  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
Sö 26     Maj     10.00-14.00   Mors dag på Rörken (Tjejdag)
Sö 26  Maj 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
Lö 1       Juni    10.00-  Dagtouring, avfärd från Lelles
Sö 2  Juni 10.00-14.00 ÖAMCK-dag på Rörken
Sö 2  Juni 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken
On 5  Juni 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken

ÖPPETTIDER I KLUBBKåKEN
April-oktober tillämpar vi ”sommartid” i klubbkåken i Stångby och då är det öppet varje söndag från 
april och dessutom onsdag från maj varje vecka mellan 19-21. Kom och ta en fika du också!

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
16 april kl 18.30 och (troligen) tisdagen den 21 maj kl 18.30.


