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ÄNNU EN ÖAMCK-DAG PÅ RÖRKEN
Det finns några tillfällen per år när 
det ”bara” är ÖAMCK-medlemmar på 
gokartbanan och det inte är kursverk-
samhet. Bara köra för att det är skoj. 
Fast det finns alltid några SMC-in-
struktörer på plats om du skulle vilja 
ha några tips.

På söndag 4 augusti är det dags för 
årets andra klubbdag på Rörken. Kom 
ut mellan 10-14. Det finns fika & korv i 
den nya, fina serveringen.

Text & foto: Regor McGregor

DAGTOURING TILL...

....ja, det vet man förstås inte. Men att vår färdledare 
hittar några riktigt trevliga vägar igen, vet vi redan.

Lördagen den 10 augusti är det dags igen och det 
brukar bli en tur på ca 25-30 mil.

Har du inte varit med på någon dagtouring tidigare 
så är det dags nu. Du behöver inte ens packa nån 
lunchkorg eftersom vi stannar och fikar (och äter) på 
nåt bra ställe.

Avfärd från Lelles parkering kl 10.00 



HÄNT SEN SIST...
Sen förra numret av JER.NET har det varit en hel del aktiviteter. Häng med nästa gång det är dax!

DAGTOURING 20 JULI
Jag fattar inte att våra färdledare hela tiden hittar nya trevliga uppländska vägar. Man tycker man ”kan” Upp-
land rättså hyggligt men det kommer hela tiden nya alternativ. Tack Janne för denna gången....

Text & Foto: Regor McGregor



Lördagen den 23 juli 
hade klubben sin år-
liga grillfest för dom 
som inte var på re-
sande fot och hade tid 
och komma ut på ett 
knyt kalas, i år kom 
det till slut 12 tappra 
festsugna personer 
som hade det trevligt 
in på småtimmarna.

GRILLFEST VID KÅKEN DEN 23 JULI

Som dom flesta vet så har klubben en 
kiosk på Fordonhistorikernas marknad 
som går av stapeln den Lördagen den 
14 september, tyvärr så krockar den 
lite med SMC´s årsmöte här i Uppsala.

Men jag hoppas att det även i år finns 
många frivilliga själar som vill hjälpa 
till ett par timmar och få in en skaplig 
slant till klubben!

Text & foto:
Peter Appelqvist

Kiosk hjälp till Fordonshistorikernas marknad
Dagen är uppdelad i ett antal olika pass 
på ett par timmar så man inte behöver 
vara där hela dagen och att det inte blir 
så betungande.

Kan ni ställa upp så hör av er till Peter 
Appelqvist tfn 070-175 55 45 eller  
ordforande @ oamck.se, en lista på 
dom olika passen finns även i kåken.



BLIR DET NÅT JERNET 2014??
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 eller kräftskiva?

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

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

Du har väl inte missat 
att SMC Uppsala har 
fått uppdraget att ar-
rangera jubileumsfiran-
det för Sveriges Motor-
cyklister andra helgen 

i september. Det är redan en hel del aktiviteter 
inbokade och mer skoj kommer det att bli.

Bokning av boende och gemensamma middagar 
sker på SMC:s hemsida www.svmc.se

Infodisken vid hotell Scandic Nord kommer att 
vara öppen varje dag från onsdag-söndag. Där 
finns kartor och turförslag till touringar i Uppland. 
Utanför Scandic finns också möjlighet att prov-
köra en massa hojar. Från Scandic Nord avgår 
också de guidade turerna torsdag-fredag. All 
information finns på http://www.smcuppsala.se. 
Men här är några av aktiviteterna i korthet:

Torsdag 12 september:
- Guidad tur till vallonbruken i Österbybruk
- Guidad tur till Uppsala Slott
- Guidad tur till Åbergs MUSeum i Bålsta

Jubileumsveckan 11-15 September
Fredag 13 september:
- Guidad tur till vallonbruken i Österbybruk
- Guidad tur till Forsmarks Kärnkraftverk 
- Grustur på Uppländska vägar
- Gratis Knixkurs på Rörken
- Middag på Uppsala Konsert & Kongress
- Jubileumsutställning på UKK

Lördag 14 september:
- Tips inför långresa på mc
- MC-kortege genom Uppsala till Vaksalatorg
- Jubileumsutställning på UKK
- Årsmöte på Uppsala Konsert & Kongress
- VIP-mingel för inbjudna gäster
- Jubileumsmiddag. Eftersläpp till Kenneth & the 
Knutters för övriga medlemmar

Har du tid & möjlighet att vara med som funk-
tionär under jubileumsdagarna (tex receptionen) 
så är du välkommen att höra av dig till mig på tel 
0704-507010 eller fylla i det på anmälningssidan 
på SMC Uppsalas websida.

Roger Söderbom 

NY REDAKTÖR?
Klubben efterlyser någon 
som vill ta över och sätta 
ihop JERNET inför 2014.
Hör av dig till redax!

LEDIGA PLATSER PÅ HELGTOURINGEN
Det finns fortfarande några få lediga platser på helgtouringen 
21-22 september. Ta snarast kontakt med programsekretera-
ren Andy på tel 0704-688925 om du är intresserad.



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2013
Den fullständiga listan finns i Jernet och på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer när-
mast i tiden... Notera i din kalender!

Sö  4  Aug 10.00-14.00 ÖAMCK-dag på Rörken
Lö  10 Aug 10.00  Dagtouring. Avfärd från Lelles
To  15 Aug 18.00  Kvällstouring. Avfärd från Pumpen, Fyristorg
Lö  17 Aug 11.00  Mälaren Runt. Avfärd från Pampashuset, Stockholm
Lö 24 Aug 10.00  Dagmaran, mc-orientering. Start vid Shell Kvarnbolund
Lö 24 Aug  17.00  Kräftskiva vid klubbkåken i Stångby. Ta med att äta & dricka.
Lö 31 Aug 10.00  Dagtouring. Avfärd från Lelles
Sö 1 Sep   Vikingarundan (cykeltävling), ordonnanser behövs  
On-Sö 11-15 Sep   SMC 50-årsjubileumsvecka (läs mer i Jer.Net)
Fr-Lö 13-14 Sep   Fordonsmarknad vid Ekebyboda. ÖAMCK har serveringen
Lö-Sö 21-22 Sep   Helgtouring nr 2. Anmälan till programsekreteraren snarast

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 
20 augusti kl 18.30 och tisdagen den 17 september kl 18.30.

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE?
Det är visserligen ett bra tag kvar till årets årsmöte men 
har du tid och lust att vara med i styrelsearbetet, är det 
bra om du meddelar det så snart som möjligt till någon 
i valberedningen.
Roger Holmberg 0706-05 95 85
Mats Hjelm   0739-60 29 94 


