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- Snart dags för Orientering igen
- Läs om kommande Jernet
- Vårens Avrostningar & Knixkurser

ÖSTRA AROS MOTORCYKELKLUBB
Inbjuder till

Orientering För Alla Hojåkare
Om du åker Bil eller Motorcykel spelar ingen roll

Söndagen den 23 mars kl 11.00
Starten är vid parkeringen vid RUSTA i Boländerna

Klubbens orientering i mars brukar kallas ”Bilorienteringen” men med tanke på det tidiga 
vårvädret, säger vi som Werner & Werner: ”Det går lika bra med motorcykel”!

Det blir en enklare orientering med diverse frågor och klurigheter på små och stora vägar. 
Startavgiften är bara 50 kr/fordon och du behöver inte föranmäla dig. Ta gärna med famil-
jen!

Målet är vid Östra Aros MCK:s klubbkåk i Stångby där det blir prisutdelning. Givetvis finns det 
fika och korv i klubbkåken. För mer detaljer, skicka ett mail till banläggaren Maud: medlem 
@ oamck.se

Priser till orienteringen är skänkta av:



STÄD- OCH PYSSELDAG VID 
KLUBBKÅKEN I STÅNGBY
Lördagen den 5 april (obs ändrat datum) är det vårstädning vid 
klubbkåken och vi kommer att snygga till hus & tomt inför somma-
ren. Kom och hjälp till så bjuder klubben på något ätbart. Välkom-
men från kl 10.00!                            Foto: Roger Söderbom
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SMYGTITT I JERNET 2014
Årets (första?) nummer av Jernet fick ingen drömstart 
när redaktören flyttade till Jönköping vid årsskiftet. Men 
vi lyckades med förenade krafter få ihop material och 
kunde få ihop en tidning även denna vår. Tidningen 
kommer dessutom till medlemmarna något tidi-
gare än vanligt.

ÅRSMÄRKET som visar att du betalt 
medlemsavgift i Östra Aros MCK sit-
ter som vanligt på sidan 3 i tidningen. 
Där sitter dessutom en ny klubbdekal i 
blått reflexmaterial som vi bjuder på i år 
till betalande medlemmar.

I JERNET är det som vanligt en blandning 
av reseberättelser från både Möklinta, Roslagen 
och Highway 1, blandat från Stångby och givetvis 
allt om vårens och sommarens kurser för motorcyk-
lister. Det är också en del om Uppsalas trafikmiljö 
som kommer att ändras en del i sommar.

Jag har sagt det förut och säger det igen: Tänk ”nästa Jer-
net” när du är ute på hojen i sommar. Ta massor av bilder 
och skriv ner vad du upplever. Det är kul när fler får läsa 
om intressanta saker och platser.

Den häftiga omslagsbil-
den på Jernet nr 1 2014 

är fotograferad av 
Tommy Bringholm på 

Highway 1 

Trevlig läsning önskar 
tf red/Regor

ÅRETS AVROSTNINGAR & KNIXKURSER
Årets Avrostningar för motorcyklisterna är även i år på Söderforsgatan Söndagen 27 april kl 10.00-
14.00 och Lördag 3 maj kl 10.00-14.00. Kom för inskrivning & säkerhetskontroll senast 09.30. 

Föranmälan görs på https://www2.svmc.se/grundkurser/

Årets Knixkurser startar måndagen 
den 5 maj kl 18.00-22.00 med anmä-
lan 17-18. 

Söndagen den 25 maj kl 10.00-14.00 
är det Knixkurs bara för Tjejer.

Läs mer om kurserna i JERNET el-
ler på SMC Uppsalas hemsida: www.
smcuppsala.se



HÄNT SEN SIST:

KLUBBMÄSTERSKAP I BOWLING 2014

Årets bowlings turnering var lagd hos Latitude-
59 för första gången, jag tror vi återkommer dit 
i fortsättningen också. Ett trevlig ställe med 
god mat och trevlig lokal med lagom ljudnivå så 
man kunde samtala utan att skrika. Vi var totalt 
10 tävlande och ett antal supportrar som slogs 
om äran att vinna. 

Årets segrare blev Andreas Brodin med Jan 
Ohlsson och Sigge Lind som två och trea. Efter 
turneringen avnjöt vi mat och dricka på samma 
ställe. Vi får hoppas på nya drabbningar nästa 
år och med kanske flera deltagare.
Text o Foto: Peter Appelqvist

Ovan: Ola gör en magisk rörelse för att få klotet att gå 
dit han vill (men det verkar som om käglorna står kvar 
ändå).
Nedan: Pristagarna Sigge (3), Andy (1) och Janne (2).

ORDONNANSTRÄFF I APRIL 
Vi planerar en träff för nya och erfarna mc-or-
donnanser i Stångby i april. Mer info kommer så 
snart vi vet nåt bestämt datum.

Benny Olson från Uppsalapolisen kommer och 
informerar om spelregler inför UNT (Skandis) 
Bike Weekend 10-11 maj.

Givetvis blir det en del klarläggande om årets 
aktiviteter och du får se de nya ordonnansväs-
tarna som är sponsrade av

Från förra årets ordonnans-
träff. Foto Roger S



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

Mars
Sö 23 11.00 Orientering för bilar & motorcyklar. Start från parkeringen vid Rusta

April
Lö  5 10.00 Städdag i/vid klubbkåken i Stångby
Sö 6 19.00 Fikakväll med tema i Stångby. Vi pratar mc-kurser och bjuder på fika.
?? ?? ?? Info till nya och tidigare ordonnanser. Uppsalapolisen på plats. 
Sö  27 10.00-14.00 1:a Avrostning på Söderforsgatan. Mer info på sid 7 i JERNET

Maj
Lö  3  10.00-14.00 2:a Avrostning på Söderforsgatan. Se ovan
Må  5 18.00-22.00 1:a Rörkenmåndag. Läs mer på sid 12
To 8 18.30 Kvällstouring. Avfärd från Pumpen Fyristorg
Lö-Sö  10-11   Skandisloppet + Skandis GP. Ordonnanser behövs.
Sö  25  10.00-14.00 Mors dag på Rörken (Knixkurs bara för tjejer)
To  29 10.00   Dagtouring. Avfärd kl 10.00 från Lelles

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-Oktober är det öppet i klubbkåken i Stångby varje söndag mellan 19-21. Kom och ta en fika 
du också! 

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Kommande möten är tisdagen den 15 
april och tisdagen den 20 maj, båda kl 18.30 i Stångby.

Det finns fortfarande ett antal av SMC:s jubileumsöl kvar och 
ÖAMCK har köpt dem för att erbjuda medlemmar och andra 
intresserade. Det är först till kvarn som gäller...

En blåback innehåller 15 flaskor och styckepriset via ÖAMCK är 
25kr inkl pant. Eftersom det är svårt att panta enstaka flaskor 
(specialetiketten har ingen EAN-kod) säljer vi i första hand ”per 
back” för 400kr inkl blåbacken. Slottskällans Bryggeri har tillver-
kat innehållet

SMC:s JUBILEUMSÖL


