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ORDONNANSTRÄFF I APRIL 

I april hade vi en träff för nya och erfarna mc-
ordonnanser i Stångby. Benny Olson och Jo-
han Boström från Uppsalapolisen informerade 
om vilka spelregler som skulle gälla inför UNT 
(Skandis) Bike Weekend 10-11 maj.

De förtydligade (inte helt oväntat) att Polisen 
ser mycket positivt på vår medverkan för att se 

till att cyklisterna får en så säker tävling som 
möjligt. 

Givetvis blev det en del klarläggande om årets 
övriga ordonnansaktiviteter och Sören Uppman 
visade upp de nya ordonnansvästarna som är 
sponsrade av Upplands Energi.

Test & foto: Roger Söderbom

EFTERLYSNING: Trädbeskärning-Arborist
Du som har varit vid klubbkåken i Stångby, vet att vi har en hel del stora träd där. De flesta har många 
år på nacken och borde beskäras kraftigt. Vi har kastanj, lind, ask, oxel och asp på tomten.
Har du kunskap (eller känner du någon som har) om att beskära stora träd, så kontakta vår kåkansvarige 
Janne kakansvarig@oamck.se.



HÄNT SEN SIST:

Med tanke på den milda ”vintern”, var även mo-
torcyklar välkomna till årets Bilorientering den 23 
mars. Och det blev 1/3 av fordonen som var 2-hju-
lingar.

Det var Maud (med ”viss” hjälp från Göte) som hade 
hittat ca 15 mil trevliga vägar (utan speciellt mycket 
sand/grus) och hittat på kluriga frågor.
Efter anvisningar i en road book, skulle man ta sig 
längs de uppländska vägarna och svara på ett antal 
frågor längs vägen. Som vanligt var det frågor om 
sådant som fanns på plats. Som man passerar flera 
gånger varje sommar men inte funderar så mycket 
över. 

Det blev frågor om avbildade fåglar & grisar och 
mycket annat. Att det skulle dyka upp en fråga som 
hade med trafikmärken att göra, var väl ingen över-
raskning när det var två trafiklärare som varit in-
blandade i banläggningen. 

(BIL)ORIENTERING PÅ TREVLIGA VÄGAR

”Hur många rutor är det i gallerverket på en av 
väderkvarnens vingar?”. Erik & Lisa närmar sig den 
vackert renoverade väderkvarnen i Lagga.

Två av ekipagen hade rätt svar på alla 16 frågorna 
och det blev Utslagsfrågan som fick avgöra. Det var 
Götes glasburk med knappar (Maud påstod att det 
var hennes) och man skulle gissa hur många svarta 
det fanns. 

Närmast det rätta svaret var Janne Lindberg och An-
ders Bellbring, vana orienteringsdeltagare som nu 
äntligen vunnit en inteckning i vandringspriset.

Tvåa kom Micke & Nina Wällensjö som därmed blir 
nästa års banläggare.

Text: Regor Foto: Anders Bellbring

”Hur många gravstenar är det längs muren mellan 
p-infarten och grinden in till kyrkogården?” Peter 
& Janne K har kaffepaus vid Skepptuna k:a när de 
skrivit ner svaret. Christer K är på ingående.

Årets inteckning i vandringspriset fick Anders Bell-
bring & Janne Lindberg

Priser till orienteringen 
var skänkta av:



KLUBBKÅKEN NYSTÄDAD

Det finns fortfarande ett antal av SMC:s ju-
bileumsöl kvar och ÖAMCK har köpt dem för 
att erbjuda medlemmar och andra intresse-
rade. Det är först till kvarn som gäller...

En blåback innehåller 15 flaskor och styckepri-
set via ÖAMCK är 25kr inkl pant. Eftersom det 
är svårt att panta enstaka flaskor (speciale-
tiketten har ingen EAN-kod) säljer vi i första 
hand ”per back” för 400kr inkl blåbacken. 

Slottskällans Bryggeri har tillverkat innehållet

SMC:s JUBILEUMSÖL

Lördagen 5 april var det städdag 
ute vid (och inuti) klubbkåken, 
något tidigare än vanligt pga den 
milda ”vintern”.

Ett 10-tal medlemmar var där och 
räfsade bort nedfallna grenar och 
annat från tomten. Och städade 
och fejade i och runt klubbkåken. 
Sen var det nån som med motor-
såg & häcksax gjorde sitt bästa 
för att det skulle bli ännu mera 
grenar & kvistar att bära bort.

Dagen avslutades med grillning 
av hamburgare. Tack alla som var 
med.

Text: Regor  Foto: Peter Appelqvist



ÅRETS AVROSTNINGAR AVKLARADE

Även om det inte var fullt så många deltagare på årets 
Avrostningar så blev det riktigt bra ändå. Totalt blev 
det drygt 80 deltagare som övade och övade och fick 
belöningen i varmkorv vid klubbkåken. Det fanns hot 
om busväder men vi klarade oss båda dagarna.

Även i år var det en förbipasserande bilist som stan-
nade och stal en av våra djurskyltar efter väg 272. 
Vi hoppas att tjuven har nytta av den så att vi inte 
tillverkat den i onödan.

Text & foto: Roger Söderbom



UNT BIKE WEEKEND
Årets upplaga av Skandishelgen (eller UNT Bike 
Weekend som det numera heter) blev lite lugnare än 
tidigare. I huvudsak berodde det på att de många po-
liserna en del av de uppgifter vi brukar ha.
Antalet motionärer har ökat kraftigt från föregående 
år och vi lotsade de många grupperna från Dag H till 
Gottsundarondellen. Några av oss följde med runt på 
långa varvet och nån fick förtroende att skjutsa foto-
graferande tjejer längs varvloppet på lördagen.

Text & foto: Regor McGregor

Det börjar närma sig målgång och farten skruvas upp 
betydligt

Roberto Vacchi kommenterade och intervjuade hela tiden

Sören U leder en av snabbgrupperna genom Norby

Vid Kung Jans väg var det samling av ordonnanser som 
vanligt. Snacka om att synas ordentligt!

Måååånga blå/gula/vita motorcyklar fanns i parken

FIRA MORS DAG PÅ RÖRKEN
Söndagen 25 maj är det Mors Dag. Som vanligt firar 
vi det med Knixkurs bara för tjejer på Rörken. Passa 
på att träffa dina tjejkompisar utan en massa nyfikna 
killar längs räcket i depån.

Kursen pågår 10.00-14.00 och anmälan/inskrivning/
säkerhetskontroll är mellan 09.00 och 10.00.

Som vanligt bara 200kr för SMC-medlemmar och 
300kr för övriga. Välfylld kiosk finnes...

Text & foto: Roger Söderbom



MOPED- OCH MC-DAG PÅ RÖRKEN

Östra Aros Motorcykelklubb arrangerar tillsammans med FMCK Uppsala, Lelles 
MC och Upplands Trafikskola en kul dag för dig som är intresserad av att lära dig 
köra mc eller moped.

I SAMARBETE MED

Det kommer att finnas möjlighet för dig som är intresserad av att prova på att 
köra mc eller moped under handledning av instruktörer från SMC, FMCK Uppsala 
och Upplands Trafikskola.

Du får möjlighet att prova både i en körgård och ute på gokartbanan.

Är du medlem i Östra Aros MCK och har mc-körkort, får du givetvis köra på banan 
(fast inte samtidigt som övningskörning pågår).

Det finns möjlighet att köpa korv, dricka mm i vår fina servering.

Rörkens Motorsportområde ligger ca 10 km Ö om Uppsala efter Väg 288 (Östhammarsvägen). 
Vi håller till på gokartbaneområdet.

Söndagen den 8 juni kl 10.00-14.00



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!

Maj
To  29 10.00   Dagtouring. Avfärd kl 10.00 från Lelles OBS! Röd dag i kalendern

Juni
Sö 8 10.00-14.00 ÖAMCK klubbdag med prova på mc/moped på Rörken. Läs mer i Jer.Net
To 12 18.30 Kvällstouring. Avfärd från Pumpen Fyristorg
Fr-Sö  13-15   Vätternrundan, Motala. Klubben har 17 ordonnanser med.
Lö-Sö 14-15   Helgtouring med (o)hemligt mål. Föranmälan stängd.
Lö 28 10.00 Dagtouring. Avfärd 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 möte är tisdagen den 17 juni 
kl 18.30 i Stångby.

ROFFE HENRIKSSON
Rolf Henriksson (pappa till 
Leffe Våghals) har varit en av 
klubbens mc-ordonnanser un-
der många år. 

För ett tag sedan nåddes vi 
av meddelande att han efter 
en tids sjukdom somnat in för 
gott. Vi tänker på hans och Lef-
fes familjer.

På bilden ser vi Roffe, tillsam-
mans med Leffe Våghals i sam-
band med SM på cykel i Upp-
sala 2007.

Text & foto: Regor McGregor

KOLLA I PROGRAMMET 

NEDANFÖR SÅ 
SER DU NÄR 

NÄSTA 
DAG- ELLER 

KVÄLLSTOURING 
ÄR


