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FÖR HOJÅKARE I UPPLAND



Men jag vet att ”knuttarna” sedan flera år till-
baka träffades vid FMCK-gården i Rosenlund. 
Det var en ungdomsgård som fick bidrag av 
kommunen till en föreståndare som hette Fred-
man. Han var, liksom de flesta i FMCK:s ledning, 
yrkesmilitär. På gården kunde man lösa ett 
”gårdskort” eller vara medlem i själva fören-
ingen FMCK. Ofta samlades man också på mc-
parkeringen vid Fyristorg.

Under sommaren 1968 blev det många kortare 
turer runt omkring Uppsala men också till mc-
träffar i Hedemora och Katrineholm. På Katri-
neholmsträffen fick vi se ett nytt mc-märke, 
den italienska Laverda. Det var Stockholmaren 
Hasse Blomqvist som importerat det första ex-
emplaret. Inte långt senare flyttar Hasse till 
Uppsala och blir Laverdasäljare på Lelles.

Hur allt började...

Några av medlemmarna i Uppsala Motorcyklister på Fy-
ristorg (troligen 1965).

När man ska berätta om klubbens historia, går det inte att börja vid klubbens officiella startdatum 
3 september 1968. Man får lov att börja med lite förhistoria om hur det hela började. Eftersom 
jag själv köpte min första tunga hoj våren -67, vet jag egentligen inte mycket om tiden före det. 

Under 1968 föddes tanken på att bilda en van-
lig mc-klubb bland hojåkarna på gården. Och vi 
var väl några som drog lite extra mycket åt det 
hållet. En del hade sedan flera år starka band 
med personerna i FMCK och var väl lite mer av-
vaktande. 

Några bilder från turer kring Uppsala. Längst tv Christer Roxengård på gamla E4 norr om Uppsala, Leffe Sternesjö 
med sonen Jonny i sidvagnen vid IC-macken på Svartbäcksgatan, paus N om Sala på väg till Hedemora och Hasse 
Blomqvists egenimporterade Laverda på Katrineholmsträffen.

I Uppsala fanns det visserligen en mindre klubb 
som hette Uppsala Motorcyklister som bestod 
av ett antal ”studenter”. Det kändes inte riktigt 
som om det var vår hemmaplan.

I mitten av augusti 1968, dvs ett par veckor inn-
an klubben bildades, åkte Upsala Nya Tidning 
med oss på en kvällstur till Märstaklubben Twin 
Clubs klubbstuga. Det var reporten Bo Jonsson 
och fotografen Rolf Hamilton. Det resulterade 
i ett (nästan) helsidesreportage med flera fina 
bilder (se nästa sida).

Nåväl, vi hade ett konstituerande möte som val-
de en interimstyrelse fram till vårens ordinarie 
årsmöte. I den första styrelsen blev Anders Fors-
man ordförande med hans fästmö Yvonne Eriks-
son som sekreterare. Tommy Rastén blev klub-

bens första kassör och gjorde klubbens första 
bokslut (som sitter uppsatt på väggen i klubb-
kåken). Vi bestämde också stadgar för klubben, 
som till stor del fortfarande finns kvar idag. 

Anders Forsman som då jobbade på Polisens 
kontor vid Stora Torget, hade tillgång till en 
spritduplikator. Där framställde han det första, 
handskrivna numret av eminenta JERNET redan 
1968. Som du vet, har  
vår klubbtidning utveck-
lats en hel del sen dess.

Vi hade nära band till mc-
åkarna i Västerås och där 
fanns SMC:s registrator 
(numera kanslichef) Sven 
Sjölin och det var själv-
klart att ÖAM (som vi 
kallade oss då) skulle gå 



med i SMC, Sveriges Motorcyklisters Centralorgani-
sation. Kopplingen mellan Östra Aros MCK och SMC 
skulle visa sig bli ännu starkare så småningom.

Vi började jakten på medlemmar på allvar. På 
den tiden fanns Länsstyrelsens Bilregister uppe 
vid Slottet och där satt vi och (för hand!) skrev 
av alla adresser till mc-ägare i Uppsala med om-
nejd. Ett mastodontarbete som tog flera dagar.

Några bilder från UNT-reportaget i augusti 1968. Tv står Janne Sigmert och Uffe Rydberg och tittar på Ragge Johans-
son och Annika Pettersson på BMW:n. I mitten blivande ordförande och sekreterare i klubben, Anders Forsman och 
Yvonne Eriksson. Th (runt Maggies Guzzi) Tommy Rastén, Guzzi-Farsan Thelin Ragge Johansson ”Sotar-Janne” Lars-
son, Janne Sigmert och (en då rökande) Roger Johansson.  UNT:s bilder är godkända att användas av oss.

Vi fortsatte att träffas i FMCK-gården, som då 
var både föreningslokal och ungdomsgård. Där 
var våra fikakvällar och där var vår samlingsplats 
när vi skulle åka någon tur till roadracingtäv-
lingen på Skarpnäck eller ”skönhetstävlingen” 
Concours dÉlegance vid centrala Bryggargården 
i Västerås. 

I januari 1969 lämnade klubben in (via en stads-
fullmäktigeledamot) en motion om några nya 
mc-parkeringar i stan. Motionen beviljades och 
vi fick några nya mc-parkeringar vid Svandam-
men och på Forum-parkeringen (korsningen 
Dragarbrunnsgatan/Bredgränd).

I början av 1969 arrangerades det första pulka-
racet i klubbens historia. Många medlemmar be-
sökte ”Pickos MC-show” i Marmorhallarna där det 
nya italienska mc-märket Laverda presenterades 
på allvar. En del kunde träffa världskändisen Mike 
Hailwood som besökte mässan i Stockholm.
 
Klubbens samarbete med Polisen i Uppsala har 
hela tiden varit mycket gott. Sommaren -69 

Bilden tv är från mc-parkeringen på Skarpnäcks flygfält utanför Stockholm där Ostkustloppet kördes varje år. Det var ju 
ingen riktig tävlingsbana, tävlingarna gick på startrakorna med halmbalar som avdelare. Tv står Håkan ”Lången” Sund, 
Ragge Johansson och Birgitta Eriksson, th Ragges omdiskuterade blågröna BMW med (tomma) dubbla Hoske”dämpare”. 
Bilden th är från ett regntungt Västerås där skönhetstävlingarna anordnades varje vår.

gjorde vi ett första besök hos Kadestam på Läns-
trafikgruppen och diskuterade allt mellan bus-
körning och glasfibertankar. Besöket följdes av 
en träff med polismästare Åkhagen och många 
fler träffar hos LTG. Vår klubbtidning JERNET 
har med förtjusning lästs på de olika avdelning-
arna sen dess. Alla medlemmar var kanske inte 
lika förtjusta i vårt ”smörande” med polisen 
men jag tror i alla fall att det har varit positivt 
för framtiden.

Men att vi bildade en egen klubb, var inget 
som FMCK tyckte var så kul. Dom ville ju att 
vi skulle vara med där i stället med minimala 



Några årtal att minnas:
1968: 3 september bildades Östra Aros MCK på 
ett medlemsmöte på FMCK-gården i Rosenlund 
och fick en interimsstyrelse. Strax efter kom 
det första handskrivna numret av klubbtidning-
en eminenta JERNET ut.
1969:  Anslöts klubben till SMC, Sveriges Mo-
torcyklisters Centralorganisation.
1971:  Efter midsommar fick vi hyra klubbkå-
ken i Stångby Vaksala och börjar omgående re-
novera.
1972: Blir klubben medlem i SVEMO för att kun-
na köra FIM-rallyn. Men samtidigt är det några 
medlemmar som går förarkurs och börjar köra 
Road Racing.
1980: Gick klubben med i Uppsala Motorsportu-
nion och fick tillgång till gokartbanan och andra 
ytor på Rörken.
1988: Klubbens första ordonnansuppdrag var 
Skandisloppet som firade 80 år.
1995: Fick vi erbjudande om att  köpa klubb-
kåken  i Stångby inkl ladugård, lada och garage. 
Och vi tog den möjligheten förstås!
1997: Klubben var tidigt ute och fick sin första 
websida www.oamck.se som ansågs så bra att vi 
fick utmärkelse i tidningen Datorer.

Några av medlemmarna i Östra Aros MCK på Fyristorg. 
Fast det här var ”långt senare”, sommaren1982)

möjligheter att kunna påverka besluten. Så när 
vi bildat ÖAM (som vi kallade oss då) så bör-
jade det komma fler och fler påhopp på olika 
medlemmar i ÖAM och krav på att alla skulle 
betala medlemsavgift i FMCK också bara för att 
få vistas där. Någon medlem blev till och med 
anklagad för ett inbrott i lokalerna. Efter ett 
möte hos Ungdomsstyrelsen i februari 1970 var 
brytningen med FMCK total och vi blev utkas-
tade ur lokalerna. Dom ville inte ha oss där.

Nu blev Fyristorg klubbens huvudsakliga sam-
lingspunkt på sommaren. Det var därifrån de 
flesta utflykter, torsdagstouringar och helgtou-
ringar utgick. Ibland träffades vi även vid 
Din-X macken på Svartbäcksgatan. Där fanns 
det dessutom en servering. Men jakten på en 
”egen” klubblokal blev intensiv, framförallt un-
der valrörelsen 1970. En del politiker minns nog 
fortfarande med skräck att vi dök upp på deras 
valmöten och ställde obehagliga frågor.

På midsommarafton 1971 damp det ner ett brev 
från kommunen i min låda. Man hade hittat en 
mangårdsbyggnad till en nedlagd bondgård som 
hette Stångby i Vaksala strax utanför stan. Års-
taområdet var ju inte så utbyggt ännu. Så små-
ningom åkte vi dit och tittade på hur det såg ut. 
I september samma år byggdes baren och sen 
dess har vi fortsatt att utveckla gården för våra 
behov. När vi 1995 fick möjligheten att köpa 
gården, tog vi förstås den.

Roger ”Regor McGregor” Söderbom (som hette 
Johansson när vi bildade klubben)



På följande sidor finns axplock från klubbens verksamhet under åren. Vissa år var det lite mer fo-
kus på en särskild verksamhet men det betyder inte att det tex var några korta och långa touringar 
det året. Många gånger finns det helt enkelt inga bilder från det.

Jubileumsskriften är ihopsatt av ÖAMCK:s Jubileumsgrupp. Foton från klubbens verksamhet kom-
mer från:
Roger (Johansson) Söderbom, Thomas Högberg, Peter Appelqvist, Jan Lindberg, Sören Söderberg, 
Olle Furåker, Andreas Brodin, Björn Tingström, Bosse Lundgren, Rolf Hamilton, David Lagerström, 
Anders F Eriksson, Mikael Gustafsson, Leffe Höstedt, Christer Ohlsson mfl okända fotografer.
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Några av de som var med lite extra mycket i början...

Några av de som var mest inblandade, i styrelsen och runtomkring med medlemsnr inom parentes: Ovan fr vänster 
Anders Forsman (1), Yvonne Eriksson (7), Tommy Rastén (6) och Roger Johansson (2). Nedan ser vi Jan Sigmert (4), 
S-O Hars (15), Henry Melin (5), Björn Lövström (46) och Kjell Johansson (13). På nästa rad Håkan ”Lången” Sund (22), 
Maud Tjernberg (49), Maj-Britt Grön Rydberg (20), Ulf Rydberg (9) och Torbjörn Andersson (47). På nedersta raden 
Ragnar Johansson (16), Annika Peterson (21), Björn ”Sniskan” Gustavsson (40) och Leffe Sternesjö (8). 



1968

I augusti 68, några dagar innan klubben officiellt bilda-
des, följde Upsala Nya Tidning med oss på en utflykt till 
Twin Club i Märsta. Det blev ett (nästan) helsidesrepor-
tage i tidningen. På bilden Jan Sigmert, Ulf Rydberg, 
Ragnar Johansson och Annica Pettersson. Foto UNT.

Utflykt till Björklingebadet sommaren 68. På Anders 
Forsmans HD Sportster sitter klubbens sekreterare Yvon-
ne Eriksson (numera Rengren)

Det var många som åkte med till mc-träffen i Hedemora 
sommaren 1968. På BMW:n sitter Krister Roxengård. Yvonnes mamma sydde klubbens första tygmärken som 

kostade en tia.

På väg till klubbens luciafirande på FMCK gården stan-
nade man till vid Din-X-macken på Svartbäcksgatan. På 
bilden bla Ann-Kristin Ahlström, Ragnar Johansson, An-
ders Sevelin, Tommy Rastén, Torbjörn Johansson, Jan 
Sigmert, Yvonne Eriksson, Anders Forsman, Sten-Olof 
Hars, Karin Olsson och Karl Karenus.

FÖRSTA STYRELSEN 1968:
Ordförande: Anders Forsman
Kassör: Tommy Rastén
Sekreterare: Yvonne Eriksson

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Att Håkan ”Lången” Sundh föreslog att vi skulle 
ställa ut nån mc i något butiksskyltfönster (det 
gjordes senare på Tempo) 
- Att man planerar att skicka ut nästa nr av Jer-
net till alla mc-ägare inom 2 mil från Uppsala
- Programmet för nästa års tävlingar på Isle of 
Man
- Det fanns även ”Moster Berits frågespalt” där 
man fick svar på sina (mer eller mindre seriösa) 
frågor. Det visade sig att både frågor och svar 
skrevs av samma person...



1969

På Skarpnäck träffades många mc-åkare. På bilden bla 
”Sotar-Janne” Larsson och (på Trajan) Leffe Sternesjö.

16 mars kördes klubbens första pulkarejs i Sunnersta-
backen. Vanliga plastpulkor var tillåtna men målet var 
bakom startplatsen, dvs snabbast ner och springa upp 
igen...På den oskarpa bilden slutsegraren Tommy Rastén.

I april 69 var det RR-tävling på Skarpnäcks flygfält söder 
om Stockholm. Det här är strax efter Flottsundsbron ut 
på Väg 255 (dåvarande Riksvägen). På bilden bla Anders 
Forsman och Yvonne Eriksson, th Leffe Sternesjö.

I augusti arrangerades Katrineholmsträffen som vi be-
sökte vid flera tillfällen. Här väntar vi på broöppning vid 
Hjulsta. På bilden bla Björn Lövström (med banankar-
tong), Henry Melin, Håkan Sund och Torbjörn Andersson.

På väg till Västerås och deras skönhetstävling för mo-
torcyklar Concours d´Élegance blev det paus vid Hum-
melsta. På bilden Henry Melin, Sten-Olof Hars och Lasse 
Westerlund. För övrigt vann vår medlem Uffe Rydberg 
standardklassen i skönhetstävlingen.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- I nr 3 dyker en skvallerspalt upp för första gång-
en men den har ännu inte fått något namn. Men 
man kan tex läsa att Håkan Sundh klagat på sand-
ningen på Dag Hammarskölds väg och att vi hop-
pas att han snart blir frisk i sin högerhand. 
- Reportage från tefatsåkningen 16 mars 
- Reportage från Ostkustloppet på Skarpnäck,
- Att engelsmännen har fått upp ögonen för tra-
fiksäkerhet för mc-åkare
- Info om att vi nu är 43 medlemmar
- Ni som åker solo: Tänk på att det finns med-
lemmar i klubben som inte har någon motorcykel 
att åka på. Medlemmar som väldigt gärna vill åka 
med bakpå.

PÅ ÅRSMÖTET 1969 VALDES:
Ordförande: Roger Johansson 
Vice ordförande: Anders Forsman
Kassör: Tommy Rastén
Sekreterare: Jan Sigmert/Björn Lövström
Klubbmästare: Ulf Rydberg+Håkan Sundh
Ledamot/Kåkansvarig: Henry Melin 



1970

Serveringen vid campingen vid Kalmarsandsbadet i Bål-
sta besöktes ofta. Lite senare under sommaren gjordes 
en direktsändning i TV därifrån där många klubbmed-
lemmar deltog aktivt. På bilden Cecilia Peijel, Sten-Olof 
Hars, Per Styf o Ragnar Johansson.

Fyristorg var ofta den naturliga samlingsplatsen i centra-
la Uppsala, oavsett veckodag. På bilden bla Lars o Carina 
Westerlund och Anders Kennbrandt.

I augusti blev det en klubbresa till Trollrallyt i Norge, en 
tur med tre punkteringar, två övernattningar och många 
vedermödor. Allting dokumenterades på Super8-film och 
bandspelare och finns sparat till eftervärlden. På bilden 
(på Enköpingsgatan före avfärd) Torbjörn Andersson, Hå-
kan Sund, Bosse Lundgren, Anders Forsman, Kjell Johans-
son och Sten-Olof Hars.

Luciafest vid FMCK-gården i december 69 med bla Jonny 
Sternesjö, Yvonne Eriksson, Anders Forsman

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Nyheten om att en 125cc-gräns kommer att er-
sätta den gamla 75kg-gränsen när det gäller lätt 
mc. Det var en stor seger för oss. ”Vår förening 
riktar också härmed sitt varma tack till Sveriges 
Motorcyklisters Centralorganisation, som på ett 
föredömligt sätt agerat i affären om 125cc-gränsen.”
- Artikel om att man ska se upp med reservdels-
priserna på mc (delvis ”lånat” från Vi Bilägare).
- På ordförandesidan skrivs att ”man kan hoppas 
att det blir ett fotografi på framsidan av tidning-
en framöver.

Pulkarejsen i Sunnerstabacken fortsatte även denna vin-
ter. Här står bla Leffe Sternesjö, Anders Forsman och 
Yvonne Eriksson. Alla ställde inte in motorcykeln i gara-
get över vintern...

PÅ ÅRSMÖTET 1970 VALDES:
Ordförande: Roger Johansson 
Vice ordförande: Anders Forsman
Kassör: Kjell Johansson
Sekreterare: Tommy Rastén
Klubbmästare: Robert Johansson
Suppleant: Maud Tjernberg
Suppleant: Björn Lövström
Suppleant: Ulf Rydberg



Försommaren 71 arrangerades en ”Poker-run”. Man åkte 
runt en slinga och svarade på ett antal frågor. Vid rätt 
svar fick man ett spelkort som man sen spelade med efter 
rundan. Här står vi i Dalby. På bilden bla Bosse Lundgren, 
Kalevi Wihma, Tommy ”Texas” Carlsson, Erik & Anders 
Forsman och Sten-Olof Hars.

Så fick vi beskedet om att vi kunde få hyra den tomma 
mangårdsbyggnaden i Stångby i utkanten av Uppsala. 
Ganska snart skulle vi börja inredas och anpassa huset 
för vårt behov.

VM-tävlingen i Road Racing i Anderstorp var ett välbe-
sökt mål. Här är starten.

Informell mc-träff hos MC-Entusiasterna i Järfälla. Hela 
gården vid klubbkåken var full med hojar & tält. Th står 
Kent Gäredals Indian.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Medlemsantalet är numera över 60 st
- Info från trafiksäkerhetsverkets generaldirektör 
(fd högertrafiksgeneral) Lars Sköld och dennes 
besök i vår klubbkåk för att berätta bla om bla 
sitt förslag till maxhastighet för mc till 70km/tim
- Den medlem som håller oss andra medlemmar 
med delar via en butik i Sofielund, har bekostat 
ÖAM med en telefon vilken har fått nummer 
31 71 11.

1971

PÅ ÅRSMÖTET 1971 VALDES:
Ordförande: Anders Forsman
Vice ordförande: Mikael Fluur
Kassör: Torbjörn Andersson
Sekreterare: Maj-Britt Rydberg
Klubbmästare: Kjell Johansson
Programsekreterare: Ulf Rydberg
Redaktör: Sten-Olov Hars

Rummet med baren var det första som inreddes i vår 
klubbkåk. Här står Thomas ”Pavo” Högberg och en alltid 
lika välklädd Göran ”Toro” Wahlgren och diskuterar.



1972

Våren 72 gick klubben med i SVEMO, i första hand för att 
kunna åka på FIM-rallyn i fortsättningen. Här kommer 
Mats Arborelius fram till inskrivningen vid FIM-rallyt i 
Ohrid i södra Jugoslavien. 

Många medlemmar åkte till olika mc-träffar och mc-rallyn 
över hela landet. På bilden är det Ville Svensson som försö-
ker para ihop skruvar och muttrar på Kul På 2 Hjul i Finspång

Första våren vid Stångby och nästan varenda kväll var 
det gått om motorcyklister där som träffades, fikade och 
tog en tur. Och många arbetsdagar blev det för att fixa 
och måla i kåken. Här är det Bosse Lundgren, Tommy 
Carlsson, Maud Tjernberg och Bertil ”Albin” Sandberg 
(nu Dikman). Notera det numera rivna garaget tv om 
pumphuset.

SVEMO-inträdet blev också starten för många av våra 
medlemmar att tävla i (framförallt road racing på både 
två och tre hjul. Många reste också till VM-tävlingarna i 
Anderstorp för att se alla världsstjärnor. Här förbereder 
bla Uffe Rydberg och Torbjörn Andersson sitt tältande.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR:
- Om man kan tro på vilda rykten så meddelas det 
att Tommy Rastén har gjort årets touringsträcka 
på sin Dunstall Norton. Han har tillryggalagt hela 
3 (tre) k i l o m e t e r under sommaren 72. Nog 
har man hört mycket om engelska bågar och Nor-
ton i synnerhet. Men inte att det var så allvarligt.
- Återigen har Bogestötdämparna på BMW visat 
sin klass. Häromdagen tappade Deka sin kaf-
feväska på en gropig väg vid Vittinge. Vi andra 
drabbades av medlidande och bjöd på dryck ur 
okrossade termosflaskor.
- Om ni ser ett knutte kyssa marken vid Flen, så 
tro inte att det är någon pervers fitischdyrkare. 
Det är bara Lasse Triumph som lyckats passera 
utan haveri.
- Till sist en varning till alla svarvägare: glöm inte 
att fälla in sidostödet före avfärd. Det behöver 
man bara fråga Ville om varför.

PÅ ÅRSMÖTEN 1972 VALDES:
Ordförande apr-okt: Hans Blomqvist
Ordförande från okt: Roger Söderbom
Vice ordförande apr-: Anders Forsman
Kassör apr-okt: Tom Lindemo
Kassör från okt: Mats Arborelius
Sekreterare apr-okt: Göran Wahlgren
Sekreterare från okt: Bo Lundgren
Klubbmästare apr-okt: Thomas Högberg
Klubbmästare från okt: Maud Tjernberg
Programsekreterare apr-okt: Tommy Carlsson
Programsekreterare från okt: Kjell Johansson
Redaktör apr-okt: Sten-Olov Hars
Redaktör från okt: Anders Forsman



1973

Våren 73 kom Montesa-handlaren Cenneth Lööf från Öst-
erbybruk med några maskiner för provkörning på kullen Ö 
om vår klubbkåk. På bilden Bosse Lundgren. Så småningom 
inhägnades kullen eftersom den faktiskt är fornminne.

I början av 70-talet var det många yngre från Årstaområ-
det i klubbkåken. En del tyckte det blev lite väl mycket 
ungdomsgård men några av de yngre blev ”vanliga” mc-
åkare sen. Här är några och eldar löv mm vid Stångby.

När klubben gick med i SVEMO var det flera som började 
köra Road Racing. En av de mest framgångsrika var Sten-
Olof Hars. Här är han mitt i bilden vid starten i Formula 
750-loppet på Anderstorp. Han kom nästan ett varv innan 
han kraschade våldsamt men klarade sig nästan oskadd.

Midsommar firades vid Rullsand i norra Uppland. På biden 
bla Anders Lagerqvist, Björn Olofsson, Tommy Carlsson och 
Ville Svensson.

Direkt efter Siljanstäffen i Mora var det några medlem-
mar som åkte direkt till Kokko-rally i Finland. På bilden 
packar Tommy Carlsson ihop sin tältpåse.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR:
- Är man bortskämd med elstart ska man nog inte 
ge sig på enstånkor med kick. Då kan man göra 
sig illa med blodvite som följd. Fråga Texas…
- Han kommer faktiskt ut till kåken ibland, den 
gode Pavo. Och visar upp sin Porsche. Fasiken, 
var det inte han som hade en Laverda…?
- Visste du att Rydberg och Sternesjö har satt på 
större tankar på sina Hondor? Varför frågar sig 
den intelligente läsaren. Jo, därför att det ska 
kunna läcka ut ÄNNU MER soppa när förgasarna 
hänger sig.
- Upphittat: Smålandspung med flera hundra i. 
Märkt Statsverket. Sågs senast på taket på Taunusen.
- Styrelsen efterlyser: 1 Sekreteraren. Sågs senast 
med mörk långhårig skönhet, smygande i Norr-
land.  2. V ordf. Sågs sist i mörka glasögon, i säll-
skap med fd mc-ägare borda ett jet till Benidorm.

PÅ ÅRSMÖTET 1973 VALDES:
Ordförande: Roger Söderbom
Vice ordförande: Sören Högström
Kassör: Mats Arborelius
Sekreterare: Torsten Vesterlund
Klubbmästare: Maud Tjernberg
Programsekreterare: Ville Svensson
Redaktör: Anders Forsman



1974

Vid Ramhälls gruvor blev det jättelika slagghögar där vi 
kunde hålla till och köra. Tyvärr var det några (bilåkande) 
som buskörde och området inhägnades. Här är det Ville 
Wheelie Svensson som kommer över kanten på sin Honda.

Hälsingeträffen ännu en gång. Th Anja Westerlund (nu 
Dikman) med sin dalmatiner Yatzy (vitsigt namn på en 
prickig hund) i sidvagnen på sin BMW.

Dagmaran är en dagorientering med små frågor/uppgif-
ter här och där. Här står Torbjörn Johansson mfl vid par-
keringen till badplatsen Lafsen i Rasbokil.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Visserligen kan man åka Kawa på bakhjulet men är 
det inte att ta i att köpa en utan framgaffel, Tobbe?
- Visste inte Helmer att det är femton kronor 
dyrare att parkera fel  i Stockholm?
- En del köper heltäckande hjälm bara för att 
det följer så snygg väska på köpet…
- Ett råd: Har ni en åsikt så har Hars den motsatta!
- Snacka om blötjärn från Nippon. Pinnbultar och 
annat går ju av på löpande band. Dessutom rin-
ner det olja lite här och var.
- Stenqvist innehar ÖAM:s rekord i att begära ut-
täde ur klubben.
- Nej, du såg inte fel. Ville kör faktiskt buss här 
i stan. Kör han likadant som med XL:en i skogen, 
får man hålla i sig. Varning alltså!
- Förr om åren dög det med ”tigrar i tanken”, 
numera måste det till plast och annat modernt.
- Önskas: Kurs i elektronik. Hur man skiljer på 
plus och minus. Svar till Lidner (diskret avs).
- Att det är dåligt med laddningen på Laverda 
1000 det visste vi men inte att den var så dålig 
att den inte räckte till Nattmaran ens en gång, 
det var något nytt.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Test av sidvagnen Watsonian Palma
- Tom Lindemo rapporterar om Giacomo Agostinis 
vinst på årets Daytona-tävling.
- Leffe Sternesjö rapporterar från sin drömresa 
till mc-utställning i Tokyo.
- På framsidan av nr 2 finns den första mc-tid-
ningsbilden på en Honda Gold Wing.
- Rapport från klubbens första Nattmaran med 30 
entusiastiska startande. Ville Svensson lade den 
kluriga banan och Anders Malmlöf från Stockholm 
blev den förste vinnaren. Nattens ”groda” vanns 
av Johnny Borg som körde 85,7 km/tim förbi vår 
”speed trap” där det var 50.
- Reportage från resa till Speedway-VM i Göte-
borg med närmare 40.000 åskådare på Ullevi. Att 
vår egen Anders Michanek vann var ju extra kul!

PÅ ÅRSMÖTET 1974 VALDES:
Ordförande: Anders Telning
Vice ordförande: Sören Högström
Kassör: Hans Widegren
Sekreterare: Torsten Vesterlund
Klubbmästare: Maud Söderbom
Programsekreterare: Kjell Harrysson
Redaktör: Torbjörn Johansson
Suppleant: Ville Svensson



1975

Kopparträffen i Falun var ett populärt resmål för med-
lemmarna. Då ingick en kortege ner till dagbrottet Stora 
Stöten. Här håller träffgeneralen Henrik Nisser från Twin 
Club i Falun info om gruvan och dess historia.

Då och då har några medlemmar kört enduro för ÖAMCK. 
Här kör Ville Svensson Rasboloppet.

Mariarosträffen i Västerås besöktes ofta. Som på alla mc-
träffar var det en salig blandning av hojar av alla slag.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR:
- När Ville avnjuter naturen tar han det säkra 
före det osäkra. Aldrig mer än 100 meter från 
närmaste Folkpark.
- Troligen måste vi bredda vägen ut till kåken. 
Micke Borg vände sig om och råkade hamna i na-
turen. Detsamma gjorde även Stuffy. Eller törs 
man rekommendera ett par backspeglar?????
- Våran nye ordis sågs senast i Laxå smygande 
efter en brunett på en Kawa 900….
- Först kör man ut bilen och sen tar man bort 
pallbockarna. Eller var det tvärtom, Andy?
- Vadå panik? Fråga Gugge när hon försökte starta 
med trean i på E4 i rusning.
- Det är väl bra att vara optimist, Kurre. Men att 
limma fast kakel med papperslim?
- Än är inte säsongen slut, Kjelle! Du hinner nog 
riva motorn tre gånger till ska du se.
- Säljes: 5 st slangar, obetydligt begagnade: Tob-
be Malm.
- Tobakshandlaren på Skomakargatan åker nume-
ra omkring i en sk sportbil?

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Totte Vesterlund skriver reportage från KM i 
dragracing på Tierps Flygfält  8 juni med pris-
pengar i olika klasser. Anders ”Nolle” Norlén hade 
snabbaste tiden (11,8) med sin Kawa 900.
- Honda leder för första gången märkesligan med 
25 före BMW med 20 mc.
- Att vi har extra allmänt möte 29 maj och ändrar 
på klubbkåkens ordningsregler. Nu var det möj-
ligt för styrelsen att tillåta alkohol på 3 fester 
under varje år.
- Björn Olofsson skrev rapport från SM i Road Ra-
cing i Kinnekulle med  våra förare, Tobbe Malm, 
Lasse Lindau, S-O Hars och Lollo (bor i Väners-
borg).
- Per-Anders Eriksson placerar sig på 16:e plats 
vid T-tävling (numera enduro) i Västerås. 
- I april gjorde vår redaktör Tobbe Johansson de-
but i skogarna för ÖAM.
- Inbjudan till 3-dagars fortbildningskurs för mc-
förare.
- Omslaget till nr 1 var tryckt med många fina bil-
der från både klubbkåken och olika T-tävlingar. 
På baksidan var det bild på vår klubbmästare i 
Trial, Sören Jansson från Knivsta.
- Tobbe Malm berättar om sitt första år som A-
förare i Road Racing.
- Stefan ”Snille” Wester skriver testrapport från 
sin tid som ägare av Suzuki 550.

PÅ ÅRSMÖTET 1975 VALDES:
Ordförande: Tommy Carlsson
Vice ordförande: Maud Söderbom
Kassör: Hans Widegren
Sekreterare: Andreas Brodin
Klubbmästare: Gunilla Andersson
Programsekreterare: Arne Edman
Redaktör: Torbjörn Johansson/Stefan Ohlström



1976

I juli var det en mc-träff i Bardoneccia i N Italien och 
det var många klubbmedlemmar där. Här står bla Gunilla 
Andersson och (en halv) Anki Sporrong vid tälten.

På våren arrangerades ”Motorcykelns Dag” med bla pa-
neldebatt om mc i trafik och utställning vid Grindstugan. 
Vid bordet finns bla Spik Ewa Persson, Gunilla Andersson, 
Carina Hedin, Tommy Carlsson och Mats Arborelius.

Det är många svenska hojåkare som campat vid Alm Ca-
sino med utsikt upp till kyrkan i Heiligenblut. Så även 
många klubbmedlemmar  detta år.

Siljansträffen i Mora ”har alltid” gått 1 helgen i juni och 
ÖAMCK var flitiga besökare under många år. Här sitter 
Stefan Wester, Carina Hedin, Björne Andersson, Tomas 
och Carina Sandberg

PÅ ÅRSMÖTET 1976 VALDES:
Ordförande: Andreas Brodin
Vice ordförande: Gunilla Andersson
Kassör: Anders Norlén
Sekreterare: Björn Olofsson
Klubbmästare: Ingela Kristiansson
Programsekreterare: Arne Edman
Redaktör: Stefan Ohlström

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Ett bladmått upphittades häromdagen i en mild 
Herrgårdsost 45+ köpt på Migo. Återfås mot beskrivning.
- Önskas: Stor flyttbuss i stället för vattenmoppe, 
svar till ”Förtvivlad BK plus en”. Semestern är nära.
- Ungkarlar, se hit! Gratis tips hur man fixar tvätter-
skor. Bjud två donnor på en helkväll på Flustret, sen 
är det fixat. Eller hur, Kurre och Stefan?
- Glada gänget invaderade Kurres 1:a den 30:e april, 
22 pers alltså. Sökes: ny lägenhet, svar till Kurre.
- Efterlyses: Vår vice programsekreterare som senast 
sågs smyga med en brunett i Sunnersta.
- Bättre en brud bakpå cykeln än en annan på Rho-
dos. Eller hur, Börje?
- När blir det tilt på Andys flipperspel, egentligen?
- Dikesrensning utföres, svar till Matte Hjelm plus 
Toyotan.
- Vi väntar med spänning på massörens sammanbrott 
när han får se JERNET:s räkning för representations-
middagen på Skaris häromsistens. Eller hur, Lena och 
Annicka?



1977

Flera år innan SMC:s distriktsindelning fanns förstås sam-
arbete över länsgränserna. Våren 77 var det välbesökt 
instruktörsutbildning i Enköping för Östra Aros MCK och 
Västerås Motorcyklister. Längst th står Andreas Brodin.

Siljansträffen 77. Runt Trangiaköket finns Spik Ewa Pers-
son och Tommy ”Texas” Carlsson.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Att vi haft 4 inbrott den senaste tiden och att 
det mesta är stulet: stereo, godis, dricka, Mattes 
fotolabb mm. Och försäkringsbolaget vill inte ge 
oss nån ersättning alls så ekonomin är körd i bot-
ten. Vi behöver galler för fönstren nu!
- Rapport från de 4 bilorienteringarna som vanns 
av Per Åstrand/Ville Svensson med Roger Söder-
bom/Anders Telning på andra plats.
- Presentation av ordföranden Andy Brodin.
- Lasse Lindau skriver testrapport av sin Yamaha Racer.
- Upprop att skriva protestkort mot kraftigt höjda för-
säkringspremier för motorcyklar.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR:
- Det var ingen större fart på Rackartajet i vint-
ras. Stefan var inte med i ett enda slagsmål.
- När en Aros-medlem tränade på att göra åttor på 
OBS parkering blev det visst en åtta för mycket.
- Bästa sättet att släcka en Eberspächer som brin-
ner är att köra in hela bilen i en snöhög.
- Stefan med stort O har köpt ny cykel av Harry 
eller var det av Åstrand?
- Andy sågs ofta på stranden på Gran Canaria 
iklädd både kofta, strumpor och skor.
- Om man inte får nåt jobb på Posten så kan man 
säkert få på SAS.
- Årets meste vegetarian: Tulpanätande Texas.
- Att en viss herr Sternesjö har blivit för gammal för 
att åka ut till kåken, vet vi väl alla vid det här laget. 
Tur att man inte är för gammal, eller hur Forsis?
- Det sägs att tf redaktören stavar nästan lika 
dåligt som han spelar fiol.
- Det senaste bland medlemmarna i Märsta är att 
stoppa in tjejen i kylskåpet.
- Det blev stor aktivitet ute i kåken när det kom ut 
grejer till galler för fönstren, Det vill säga att Matte, 
Andy och Arne jobbade medan resten tittade på.
- Danskurser vid flipperspelet. Kontaktmän: Nolle 
och Carina.
- Årets Laverdaköp blev visst inte av. Det blev en 
bokhylla istället.
- Konsten att gå vilse i ett enmanstält bör ju vara 
svår men Andy har visst lyckats.
- Har man inte bälte i byxorna, ska man väl inte ha det 
i bilen heller, tyckte P Hård och fick böta 100 Gustav.
- Ni som ska till Sigtuna men inte hittar, snacka 
med Matte H.
- Äntligen. Gugge har upptäckt den lilla kranen 
på vänster sida. Säga vad man vill men det går 
framåt för Gugge.

PÅ ÅRSMÖTET 1977 VALDES:
Ordförande: Roger Söderbom
Vice ordförande: Lars Lindau
Kassör: Annika Skoglund
Sekreterare: Stefan Wester
Klubbmästare: Ingela Kristiansson
Programsekreterare: Torbjörn Johansson
Redaktör: Björn Olofsson



1978

Under många år var det hockey-bockey turnering mellan 
ett antal mc-klubbar i Uppland, Dalarna och Hälsingland. 
Ofta hyrde vi ”Broby-Kalles” gamla bussar som skulle 
vara fulltankade. Den här gången kom vi till Gävle när vi 
insåg att dieseln var slut.

I samarbete med NTF, besökte vi flera skolor och infor-
merade högstadieeleverna bla om hur viktigt det är med 
mopedhjälm. Efteråt ringde studierektorn från Ärentu-
naskolan i Storvreta och undrade vad vi sagt & gjort. Vi 
hade fått extremt höga siffror på deras upplevelse av 
informationen.

Flera av klubbens roadracingåkare härjade vilt i resul-
tatlistorna, bla Per-Anders Ljunggren, Per-Johan Hård 
och Roger (nu Deben) Skarin, här i depån på Mantorp.

Lars Lindau var klubbens samordnare av RR-verksam-
heten och skapade massor av kontakter över hela lan-
det. Han var också redaktör för Jernet under flera 
år och senare för RR-tidningen ROAD RACING. Här är 
Lasse i depån på Mantorp.

PÅ ÅRSMÖTET 1978 VALDES:
Ordförande: Roger Söderbom
Vice ordförande: Stefan Wester
Kassör: Tomas Sandberg
Sekreterare: Helen Berggren
Klubbmästare: Björn Andersson
Programsekreterare: Mats Arborelius
Redaktör: Lars Lindau

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Regor lånar ut motorcyklar, det är bara att hämta 
i garaget. Dörren står öppen och nycklarna sitter i 
cyklarna. Återlämning behöver ej ske, han letar själv 
rätt upp och hämtar dom. Heders åt en sån polare!
- Yamaha SR500 gjord i Staterna sökes av Materelius.
- Om man visar reklamfilmen bakofram på en bio-
graf, måste det väl ha motsatt effekt? (medlem 
262 Mutte Mogäng)
- Hett tips till radiomekaniker Per-Martin Öhman: 
Det går inte att stänga av väckarklockan med nån 
av knapparna på radion.
- Tjejer: Det bästa sättet att få håret att ligga bra 
är att använda tuggummi, enligt Inglan.
- Grabbar: Det senaste sättet att få håret att ligga 
bra är att doppa det i oljebad, enligt Lindau.
- Det händer ett och annat på styrelsemötena, trots 
att största tiden tas upp av Texas´ dåliga vitsar. 
- Nolle jobbar som bekant med att flytta bilar med 
bärgare. Han har även försökt flytta på hus. Vi tän-
ker då närmast på det på Apelgatan. Oturligt nog 
fick han bara putsen med sig.
- Grabbarna fyller olja till översta strecket på olje-
stickan. Tjejerna fyller hela motorn med olja, eller 
gäller det bara Gugge?
- Det är inget svartbygge ute vid kåken. Det är bara 
Arne som glömt kvar båten när han flyttade till Norge. 
Himla otur.
- Visste ni att Snillet börjat på Arla. Så här i början 
kommer han lindrigt undan och håller för det mesta 
bara på med lättmjölken.



1979

RR-förarna åker land och rike runt och många medlem-
mar följer dem på plats. Här är Per-Anders Ljunggren, 
Lars Lindau och Per-Johan ”Pirre” Hård i depån i Karl-
skoga. I bakgrunden Carina Bergh och John Lindell.

Några midsomrar firades vid Pålsbenningssjön i närheten 
av Garpenberg med stort tjo och tjim. Här är det bla 
Regor McGregor, Lena Wredh, Tomas Stolpe, Mats Arbo-
relius och (stående) Stefan ”Snille” Wester.

Dags för den årliga stora festen RACKARTAJ som nu flyttat 
till större lokal i Gottsunda. Tv sitter bla John Lindell. 
Som vanligt var det Mats ”Mutte” Cribäck som gjorde kas-
settband med musik o jinglar till festerna.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Att vår kassör var intresserad av hästar är väl all-
mänt känt men nu har han blivit hundbiten också.
- Andy har lyckats med bedriften att skära sig på 
en kratta.
- Vår sekreterare som håller hårt på kvinnosaken, 
har blivit upptäckt när hon läste FIB-Aktuellt. Hon 
försvarade sig med att det bara var i studiesyfte.
- Alla vet att på Flintas tid kokade man ägg i mer 
än 3 timmar. Men i modern tid koka flinta av färs-
ka ägg så att dom exploderar är livsfarligt. Var 
det hände? Of course i köket hos sovande redak-
tören Lars-Kocken Lindau. Allmänheten varnas.
- Stefan Ohlström har som vanligt varit nere i 
Europa och tourat. Så långt är allt väl. Men hur 
kunde han glömma hojen i München?
- En av våra Nortonägare, född Nilsson, har fått 
en liten meniskskada i knät efter ett av histori-
ens värsta bakslag.
- Snacka om snopna nyllen när Yngve Johansson 
dök upp i kåken fast det inte var årsmöte.
- Anders Högberg, 16, har rostigt visir på hjälmen.
- En fråga till John Lindell: Varför åker du med 
färjan som går till Åbo, när du bokat hytt på den 
som går till Helsingfors?
- Kerstin Mangs har Svealands längsta näsduk. Fa-
brikat Edet Kräpp!
- Årets vurpa stod Pirre för. Den här gången var 
det i depån på Kinnekulle.
- Hört från Andy: ”Är jag med i valberedningen”?
- Sandberg kastade sig över räkmakorna på Ålasnds-
färjan. Sen gick han och kastade den överbord.
- På Nattmaran hades det fartkontroll som inte 
helt oväntat sköttes av klubbmästare Björne. 
Helt oväntat var det att konstapel Bengtsson av 
misstag lade ihop två hastighetsskyltar när han 
passerade och slog nytt rekord i samma kontroll.
- Tjejerna har varit i Sollefteå och förstört en 
massa militärfordon igen. Se vidare tilläggsan-
slag i årets försvarsbudget.
- Lill-Nolle har dykt upp igen. Tjejerna har tagit 
slut på FMCK.
- Gugge & Carina lär ha haft planer på att emi-
grera. Tyvärr fick man inget visum till Danmark.
- Bosse Batteri som hette Bosse BK när han job-
bade på BK, jobbar ibland på BK. Vad ska vi kalla 
honom nu?
- Hasse Sollenberg tänker byta upp sig från en 
tvåmansdyna på Honda 500 till tremans skinnsof-
fa på Stigbergsvägen.
- Från en polisrapport kan vi läsa att man stop-
pat en cyklist utan lyse. Cyklisten hänvisade till 
att det inte var hennes cykel!? Var inte det ett 
svepskäl, Helen?

PÅ ÅRSMÖTET 1979 VALDES:
Ordförande: Örjan Brodin
Vice ordförande: Mats Arborelius
Kassör: Tomas Sandberg
Sekreterare: Helen Berggren/Stefan Wester
Klubbmästare: Björn Andersson/Elsa-Karin Hjelm
Programsekreterare: Mats Larsson
Redaktör: Roger Söderbom



1980

Vår klubbmedlem Erik Fredelius fick sin första prästtjänst 
i Hille, strax norr om Gävle. Där arrangerades Hilleträf-
fen med camping på prästgårdens gräsmatta, kyrkobesök 
och touring.

Aktiviteterna i klubbkåken var livliga och det var ofta 
mycket besökare. Här står bla Lasse Lindau, Bertil Ten-
land och Thomas K:son Hultberg.

Fler och fler blev intresserade av att prova på road racing 
med sina modifierade standardhojar. Här leder Stefan 
Wester en klunga genom S:et på Gelleråsen i Karlskoga. 
I bakgrunden har Torbjörn Wesse Westman just kört av 
banan och ut i spenaten.

Vår äldste medlem (hittills) var Bengt Thelin, oftast 
kallad Guzzi-Farsan. Här fixar han frukost på Lunedets 
camping utanför Karlskoga. Tv ser vi hälften av hans son 
Anders.

PÅ ÅRSMÖTET 1980 VALDES:
Ordförande: Örjan Brodin
Vice ordförande: Mats Arborelius
Kassör: Anders Hjelm
Sekreterare:  Maria Malmberg
Programsekreterare: Stefan Wester
Klubbmästare: Elsa-Karin Pettersson
Redaktör: Roger Söderbom

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Lennart och Helen i Knivsta gjorde en schysst 
överenskommelse. Lennart slipper diska några 
dagar om han istället går ut på gården och plock-
ar upp Helens alla fimpar.
- Sternesjö har varit i klubbkåken! Mellan kl 
18.58-19.02.
- Maria:  ”Det är jobbigt att ligga efter Matte 
Hjelm, man hör inte bandspelaren”
- När Bjucken ska åka till Göteborg är det när-
mast över Mora och Oslo.
- Carina sådde solrosor på alla sidor om Kåken. 
Hon visste inte var söder var.
- Andra har problem att hålla rätt på Wester.
- Hasse har köpt ”regnställ” för 14.75 på OK.
- Roffe kör så fort på landsvägen att han inte har 
råd att köra fort på bana.
- Maria:  ”Ni äter väl ordentligt nu?” Bosse: ”Ja 
det ser du väl på alla tomglas”.
- Om ni träffar på ett par tjejer som luktar ben-
sin så är det bara Gugge och Carina som försökt 
öppna en bensindunk.
- Ohlström lär tvätta sina kassettband i korvspad.
- Syrran har planer på att åka ner till München 
och hämta sin tvål som hon glömde där.



1981

Vintern 80-81 bestämde vi oss för att ha ett lag i korpse-
rien i rinkbandy. Det gick väl ”så där”...

I februari skulle vi åka en 24-timmarsresa med Vikinglin-
jen men bara några dagar före resan, blev vi ombokade 
till ett annat rederi. Kaptenen (Johan Kull) vägrade ta 
med oss, när han hörde att det var en mc-klubb som bo-
kade. Här är hela gruppen ombord på Prionsessan (se-
nare Birka Princess). Kriget mot Vikinglinjen pågick över 
ett år innan rederiet VD fick reda på vad som hänt och 
gav oss ett ”fribrev” att vi givetvis var välkomna att åka 
med Vikinglinjen.

I klubbkåken fanns nu ett pingisbord 1 tr upp. Men varje 
gång man missade bollen, hamnade den i trappan till 
bottenvåningen. Vi hann ha några KM innan bordet sål-
des till Gotland.

Efter tillkomsten av Motorsportområdet Rörken (och 
vårt inträde i Unionen), var det många medlemmar som 
var aktiva varje vecka för att träna kurvteknik. Här ser vi 
Anders Hjelm (nu Rörkenansvarig!) på sin Laverda.

PÅ ÅRSMÖTET 1981 VALDES:
Ordförande: Leif Höstedt
Vice ordförande: Bo Lundgren
Kassör: Anders Hjelm
Sekreterare: Maria Malmberg
Klubbmästare: Ulla-Maija Hagelqvist
Programsekreterare: Daniela Schmidt
Redaktör: Roger Söderbom

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Bjucken: ”Vem f-n har ställt en kaffekopp på 
mitt skrivbord – eller är det jag själv som gjort 
det?”
- Gunilla 19½ Larsson värmde bullar på spisen. I 
sin flätade spånkorg.
- Red kunde inte kopiera Rackartajbandet, efter-
som han inte hittade nån sladd som räckte över 
till grannens bandspelare.
- ”Nuppen” satte in en annons på hojen sju gång-
er innan han kom på att ingen kunde ringa på an-
nonsen eftersom telefonräkningen var obetald.
- Redaktören hade inga pengar med sig till Åland. 
Han trodde att det gick att betala med svenska 
checkar.
- Per Ader kommer nog att bli en bra kavallerist. 
Han är bäst av alla på K1 att falla av, bli biten och 
sparkad av hästar.
- Kjelle Ottosson undrade om vi inte kunde flytta 
på årsmötet, efterson det var NM i friflygning för 
modellflyg samma dag.

- Enligt Sankan har Bälter kört omkring på motor-
vägen med en 4 meter bred matta bakpå hojen.
- Kristina J hade hojen på service och bad dem 
samtidigt svetsa igen hålen i ljuddämparen. Det 
visade sig vara dräneringshålen.
- Anders hade faktiskt hört talas om att det var 
stor risk för poliskontroller i Ljungby. Han visste 
inte var Ljungby låg. Nu vet han.
- Leffe B Ruusu skulle åka från Sören och Monica. 
Han höll på att köra omkull eftersom han glömt 
att låsa upp styrlåset. Så han låste upp styrlåset 
men höll på att vurpa i alla fall. Han hade nämli-
gen glömt att låsa upp bygellåset också.



1982

Pulkarejs och KM i skidåkning hade flyttat till en av hö-
garna i Gamla Uppsala. Här visar Sören Söderberg hur 
man kan åka nerför backen på en ”uppblåsbar docka”. In-
tresserade åskådare är bla Daniela Schmidt, Seppo Myl-
lyaho, Lasse Bergh och Håkan Fogelin.

I augusti arrangerade ”SMC Uppsala” Riksårsmötet för 
SMC vid Östa Camping vid Tärnsjö. Men i praktiken var 
det ÖAMCK som gjorde allting. Här står organisations-
gänget ”Kalle Viking”, Regor Söderbom, Leffe Höstedt, 
Mats Arborelius, Restor, Karlsson, Karin Berglöf, Monica 
Sandman och Sören Söderberg.

I juni var vi 35(!) klubbmedlemmar och tittade på TT-loppen 
på Isle of Man. Här står Janne von Reis och Karin Berglöf 
på ”vår” gräsmatta utanför hotellet Lakemba där de flesta 
bodde. I bakgrunden Jannes inreggade sidvagnskneeler.

PÅ ÅRSMÖTET 1982 VALDES:
Ordförande: Leif Höstedt
Vice ordförande: Bo Lundgren
Kassör: Gunnar Wahnström
Sekreterare: Maria Malmberg
Klubbmästare: Kjell Ottosson
Programsekreterare: Anders Hjelm
Redaktör: Roger Söderbom

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- När Boman var borta ett tag lånade Karin hans 
bil. Men det blev inte så farligt. Skadorna på bus-
sen var ganska små.
- Om du vill veta hur mycket klockan är, så fråga 
gärna Ulla-Maija. Hon borde veta för hon har 9 
(nio) klockor.
- Addis kan inte höra skillnaden på en hund och en 
undulat. Allra helst när den ena sitter i bur.
- När Fogelin flyttade för ett tag sen, fick han 
naturligtvis fylla på nytt vatten till akvariet. Men 
sen ångrade han sig och tömde ut alltsammans på 
rumsgolvet i stället.
- Hört från ordis: ”ABS – det är väl sjukvård?”
- Regor brukar bjuda på engångskaffe ute i kåken. 
Vad nu det är för nåt?
- Karin spillde kaffe på den elektriska skrivma-
skinen. Sen torkade hon av tangenterna utan att 
stänga av den. 5uyggu5gjhiuopoää…
- ”Finska flaggan är svart och vit” (Ulla-Maija).
- Sigge Lind hade badbyxor i stället för skridskor 
med sig till hockey-bockey-turneringen i Söder-
hamn.
- Sören Uppman hade dejt med två kex på Åland. 
I valet och kvalet tog han med sig ett tredje he-
mifrån.
- Sagt av Siri vid ”Pumpen” en måndag kl 22.30: 
Har jag ätit idag, eller var det hundarna som fick 
mat?
- När Elsa-Nisse skulle titta efter om kattungen 
var en han eller hon sa hon: ”Den har ju i alla fall 
svans”.
- Ulla-Maija hoppade i stövlarna och spände fast 
remmarna. Och ramlade omkull, eftersom hon 
spänt remmarna i kors.

Ännu en 24-timmarsresa med stoj och glam. Vid bordet 
sitter Bela Tasnadi, Anders Hjelm och Sören Söderberg 
bland drinkarna.



1983

PÅ ÅRSMÖTET 1983 VALDES:
Ordförande: Leif Åkerlindh
Vice ordförande: Seppo Myllyaho
Kassör: Gunnar Wahnström
Sekreterare: Leif Höstedt
Klubbmästare: Bela Tasnadi
Programsekreterare: Sören Söderberg
Redaktör: Anders Hjelm

Vid klubbkåken var det ofta fullt med folk, inte minst i 
samband med vår orientering Nattmaran. På gården bla 
Restor Karlsson, Anders Valle Wahlström, Danne Lund-
berg och Örjan Brodin.

Många medlemmar åkte för att kolla på roadracingtävlingar, 
framförallt i Karlskoga. Det här är vid Lunedets Camping en 
”vanlig” lördagskväll. På bilden Sören Söderberg, Anna  Ja-
cobsson, Lasse Östberg, Håkan Fogelin och Monica Sandman.

Midsommarfirandet på Notvikens Camping på Åland fortsat-
te många år, med massor av lekar och upptåg. Bangolfturne-
ring tillhörde en av rutinerna. Här står bla Restor Karlsson, 
Per Ader, Jonta Lindell, Sören Söderberg, Siri Alfredsson, 
Bela Tasnadi, Danne Lundberg och Monica Hådén.

Efter några års uppehåll, var Siljansträffen i Mora åter 
ett resmål i början av juni. Här är det Leffe Åkerlind och 
Restor Marlsson som dansar kring tälten.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Leffe H tjatade länge på Regor att han ska an-
vända rätt fotopapper… till slut visade det sig att 
det var han själv som gjort bilderna…
- Leffe låter orienteringsskyltarna sitta kvar en 
månad utifall det skulle vara någon som kunde 
vara kvar ute på banan.
- Sören S kan inte spela bandy för att han inte ser 
den svarta pucken.
- Samtal på Rörken: Kaj E: Vad kostade din nya 
hjälm? Bela: 900 spänn… Kaj E: Va, så mycket.. 
det är i alla fall inte mitt huvud värt.
- Karin hade fått tabletter av doktorn men måste 
ringa till honom och fråga om dom var till halsen 
eller huvudet. Dom var för näsan…
- Anna-Lena och Restor var ute och åkte, ham-
nade så småningom nere vid rondellen vid B&W 
varvid Anna-Lena utbrister: Jag tycker inte om 
att åka i centrifuger.
- Sigge L skulle besikta hojen och detta skulle 
ske i Östhammar men stövlarna var borta..leta, 
leta, leta…snälla mamma, var är dom? Tiden bör-
jar bli knapp..nya stövlar inhandlades på Lelles. 
Sedan snabbt till Sjölander som utbrister: -Va, 
har du köpt nya stövlar? Då kan ju jag behålla 
dina gamla, va?
- Man har ju hört talas om att det finns dom som 
har ont i huvudet när dom firat midsommar. Men 
alla är inte som Danne. Hans huvudvärk berodde 
på att han hittade sina borttappade glasögon i 
hjälmen.



1984

Detta år hade vi Motorcykelns Dag på Vaksalatorg med 
utställningar och uppvisningar av alla de slag. Här visar 
Leffe Åkerlindh hur man bäst passerar en VW. Notera att 
det var gott om åskådare på torget. Motorcykeln uppe th 
hänger i en lyftkran...

PÅ ÅRSMÖTET 1984 VALDES:
Ordförande: Leif Åkerlindh
Vice ordförande: Seppo Myllyaho
Kassör: Göran Gullberg
Sekreterare: Leif Höstedt
Klubbmästare: Bela Tasnadi
Programsekreterare: Sören Söderberg
Redaktör: Monica Söderbom

I samband med grillfesten i klubbkåken, passade Sören Upp-
man på att fylla år. Några av dom som var med och grillade 
(och firade) var Björne Andersson, Anne Heljefors, Siri Al-
fredsson, Becke Åkerlindh, Bela Tasnadi, Sören Söderberg, 
Sören Uppman, Synnöve och Lasse Östberg, Monica Sandman 
och Monica Söderbom. Men vi vet att många fler var med.

Vårens Avrostning kördes på Rörken med några andra öv-
ningar än dagens. Här är det Anders Hjelm på sin Honda 
som övar ”plockepinn”.

Klassisk bild från campingen vid Karlskoga. Taina Pet-
tersson hade glömt tältpinnarna hemma och fick hänga 
upp tältet mellan några träd.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Bosse BK visade videofilm i skyltfönstret på BK 
Video för ett tag seden. Gissa vilken? Rätt, Östra 
Aros kräftskiva… Inte undra på att det var folkför-
samling och trafikkaos utanför.
- Eva till Sören U: -Jag vet mer om motorcyklar än 
du, för jag har varit på fler Rackartaj än dej.
- Anna-Lena säger att Restor inte kan vara med 
och spela hockey-bockey i Enköping därför att 
hans pjäxor inte passar.
- Vid Motorcykelns Dag i Stockholm ute på Gär-
det, så undrade Grodan vad det var för torn som 
stod där ute. –Känner du inte igen Kaknästornet?? 
Jaha, nä, heter det så?
- Kaj E kör på Conti-däck. För då har man nåt att 
skylla på om man klotar.
- Lillhjelmen gör ibland lite fräna nerlägg i kurvorna. 
Tyvärr står det refuger här och där i korsningarna.
- Guzzi-farsan är en hejare till kock. Han kryddar 
korvarna med metanol.
- Kina hade tråkigt en kväll. Då åkte hon hem till 
sin bror Sten för att låna en bra videofilm. När 
hon sen kom hem och startade filmen, visade det 
sig att… jaj, det var en instruktionsfilm om hur 
man svetsar bilplåt.
- Boman sa på midsommardagen att han visste 
precis vad han gjort dagen innan. Efter ca 10 mi-
nuters information så sa han: ”Var det något mer 
jag gjorde?”
- Uppman & Erland gick in för att kolla kön på 
Nallens i Arboga medan de andra väntade utanför. 
Tre kvart senare kom dom ut, nöjda och mätta.
- Anna-Lena beställer in glass på Walters och biter 
ordentligt i marängen så det knakar. Ja, tänder 
knakar när man biter i en sked.



1985

Instruktörsträningen inför Avrostningarna i april gick bla 
vid Wiks slott. Det var inte barmark överallt. Här kör 
Restor Karlsson på sin Honda mellan konerna.

Vid fikakontrollen på Nattmaran var det oftast nåt speci-
alprov. Kaffet och bullarna var alltid uppskattade. Moni-
ca Söderbom serverar vid Lennart Åhrbergs Laval-buss.

Festerna i klubbkåken avlöste varandra. Här är det kräft-
skiva med discodans. På dansgolvet bla Bela Tasnadi och 
Siri Alfredsson. Th med böjt huvud Kina Sandman.

PÅ ÅRSMÖTET 1985 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
Vice ordförande: Karl-Gösta Strömsteen
Kassör: Göran Gullberg
Sekreterare: Monica Sandman
Klubbmästare: Roger Söderbom
Programsekreterare: Leif Höstedt
Redaktör: Bela Tasnadi

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Mats Eriksson berättade för Anders Hjelm att han 
skulle på fest på lördag. Och att det skulle komma 
en massa ÖAMCK-folk dit. ”Jag är också bortbju-
den på fest på lördag” sa Anders. Så kom han på 
efter en stund att det kanske var samma fest.
- Monica ”Lådan” Hådén är van vid våta fester, 
hon hade badmössan med sig till Rackartajet.
- Jonta tyckte att det skulle fixas en ny skidresa 
till Åland. Men då skulle det vara en längre helg. 
En vecka eller så.
- Sanna W skull gå på Belas pyjamasparty men 
hon skulle vila sig lite först. Så hon tog på sig py-
jamasen och… sen vaknade hon alldeles för sent 
för att gå på festen.
- Lantmjölk i all ära, men Eva A tycker att bon-
dens mjölk smakar bättre.
- Vem f-n använde rivjärnet igår? Frågar Sören ef-
ter en fest. Javisst ja, det gjorde jag själv…
- Sören S blir allt som oftast kallad för adventska-
lendern. Undrar om det beror på alla luckorna..?
- Eva Andersson satt i bilen på väg till Idre: Hur 
gör man när man åker skidor egentligen?

Det var välbesökt grillfest vid klubbkåken i Stångby. Bla 
var det Monica Sa, Becke G, Eva A, Sören S, Matte H, Per-
ra B, Regor, Anders H, Monica Sö, Anna-Lena T o Mikka N



1986

Varje vinter var det skidresor till Idre, Hede eller nåt annat 
häftigt ställe och många hängde på för att hålla sig i form 
inför mc-säsongen, dvs träna på att äta flytande föda.

Årets Dagmaran hade kontroll 5m från familjen Söderboms 
hus i Bergsbrunna. Här är det Arne och Anna Berlin som stan-
nat för att lösa en uppgift. I bakgrunden Monica Söderbom.

Vid årets ”24-timmars på skidor” vid Grindstugan var det 
maskerad sista timmen och vi vann givetvis ett fint pris 
för vår ”sidvagnsskapelse”. Becke Gademan och Restor 
Karlsson styrde ekipaget så gott det gick.

PÅ ÅRSMÖTET 1986 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
Vice ordförande: Karl-Gösta Strömsteen
Kassör: Per Boman
Sekreterare: Monica Sandman
Klubbmästare: Roger Söderbom
Programsekreterare: Bengt Gademan
Redaktör: Bela Tasnadi

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Boman på 24-timmars skidåkningen: Är det nån 
som har en korv att skära upp knivpaketet med?
- Enligt Sören börjar det nya året att ta slut.
- Micke T kan inte se vad som är upp och ned på 
en skridsko.
- Pontus ska åka till London med inrikesflyg, en-
ligt Sören S.

- När Siri äter två mackor så äter 
hon dom i stereo säger hon.
- Boman diskuterade högljutt 
diverse telefonnummer med 
Bekke. – Nä det är 3175.. eller 
3145.. vem är det du ska ringa 
förresten…
- Sören S lutar sig framåt vid fru-

kostbordet och utbrister: - Va konstigt, när hu-
vudet lutar framåt så kommer hjärnan en stund 
efteråt.
- Efter tre veckors semester i mer eller mindre 
ösregn känner man sig lite fuktig, allra helst på 
svenska ostkusten. H Skotte och S Sjölander före-
slår en resa över till västkusten. Då vaknar Taina 
P till: -Ja va bra, då kan vi åka till Göteborg för 
där känner jag folk som jag kan klä av mig hos… 
fy på sig…
- Det kommer fram ibland roliga saker från se-
mestrarna också, som när Sören S stod lutad med 
ena armen nere i klykan till en vägbom. Nere på 
marken låg en lite lapp med ett snöre runt stol-
pen och S undrade vad som stod på den, för tex-
ten var på tyska, då detta var på en tysk camping. 
NYMÅLAT, naturligtvis, vad annars..
- Bela lämnade in en 36-bilders rulle till Leffe 
med ett: -Det är någe fel på filmen, för jag fick 
bara ut 20 bilder av den. Att det sen var en 20-
bilders rulle hör väl inte hit.
- Leffe Sternesjö hade ont i tummen efter Rack-
artajet och frågade sin FRU vad han gjort. Att han 
somnat på toan hade han ingen aning om och att 
han sen klämt fast tummen i dörren, talade andra 
om för honom. Men bautamackan hade han fått i 
sig, tror han…



1987

Traditionellt midsommarfirande vid Notviken på Åland. Vid 
bordet ser vi bla Bela Tasnadi, Jan Dübeck, Mikael Franzon, 
Monica Sandman, Danne Bremler och Sören Söderberg.

PÅ ÅRSMÖTET 1987 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: K-G Strömsteen/Mikael Franzon
Kassör: Per Boman
Sekreterare: Hazze Markstedt
Klubbmästare: Carina Bremler
Programsekreterare: Dan Bremler
Redaktör: Styrelsen

Våren 87 gjorde mc-tidningen Allt om MC reportage om 
vår klubb och det blev ett stort uppslag i tidningen.

Detta år uppmanade SVEMO sina medlemsklubbar att skaf-
fa blodgivare. Givetvis hörsammade vi det och det blev 
många besök från klubbmedlemmar på Blodcentralen på 
Akademiska. Här sitter Mikael Tegebro lugnt (?) tillrätta.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- På semesterresa genom Europa tar Sören med sig 
en diaprojektorlampa?!? Bra att ha grej kanske..
- När Monica menar 15 säger hon 20. Jaha, är det 
så det går till på bankerna nuförtiden?
- När Micke rakar sig får det ingen effekt. Tacka för 
det när han lät skyddet sitta kvar på rakapparaten.
- Dick till Monica Sa: - Alltså, jag kan bara inte 
fatta att du och Sten är bröder..?
- Bekke hittar inte sin anteckningsbok. Desperat utbris-
ter han: - Fan, nu har jag inget minne kvar heller…
- Danne Bremler kan inte skilja på den svenska och 
ryska nationalsången när ishockeymatcherna slutar.
- Dick Ärlestål är den enda som blir glad när baren 
stänger på Baldis: ”Då blir det inte så dyrt”.
- Klasse L beställer jordgubbar och glass i New 
York och säger: - Two earthmen with icecream on, 
och servitrisen lägger pannan i djupa veck.
- Bela hade köpt en gammal Folka för att bygga 
en Buggy. När han skalat av allting så att bara 
bottenplattan var kvar (som han skulle använda), 
så satte han in en annons på alla delar som blev 
över. En hugad spekulant kom och tittade och när 
han åkte därifrån, hade Bela fortfarande allting 
kvar. Utom bottenplattan.



1988

Föregående års blodgivarkampanj lönade sig ordentligt. 
ÖAMCK vann SVEMO:s tävling och Regor o Restor fick med 
oss ett fin check från Förbundsmötet

Midsommarfirande på Notviken ännu en gång. Kassör Ap-
pelqvist försöker charma Siri Alfredsson vid festbordet 
vid tälten.

PÅ ÅRSMÖTET 1988 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: Mikael Franzon
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare: Carina Bremler
Klubbmästare: Mikael Tegebro 
Programsekreterare: Per Boman
Redaktör: Ulf Lindbom

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Anne H hade en filosofisk stund i bilen. Plötsligt 
säger hon:  - Tänk om man bara hade EN tutte, 
som satt i mitten. Då skulle man få problem med 
bilbältet…
- Micke T har verkligen anammat det här med 
faddersystemet vad gäller nya ÖAMCK-medlem-
mar. Anna Billman fick ett varmt mottagande som 
inkluderade ABC-kursens moment angående mun-
mot-mun-metoden. 
- Anki L och Göran G tänker inte gifta sig förrän 
de lärt känna varandra. Vi i MÖGEL-redaktionen 
kan meddela att de bara fått barn ihop än.
- Regor tyckte att det var dags att räfsa löv nu. 
Till saken hör att årets första snö fallit… 
- Ett stycke Bjucken går ett antal vändor till du-
schen. Han glömmer schampo, tar en pilsner. 
Glömmer handduk, tar en pilsner, inget varmvat-
ten, tar en pilsner, äter mat, tar en pilsner. Und-
rar om han kom iväg till duschen?
- Dannes uppfattning om en timme: Tio över, tju-
go över, tjugo i och tio i. Det blir ju bara femtio 
minuter.
- Boman skickar brev till Touringbutiken i BJÖRK-
LINGE.
- Dick Ärlestål vägde sig i lumpen. Han gick upp 
lite grand för han vägde 1,67 före och 1,68 efter!
- På Gotland har dom eldrivna dieselbilar enligt 
Peter A.
- När det var dags att åka hem från grillfesten i kå-
ken i somras, frågade ”Gotland” om någon kunde 
skjutsa hem honom. – ”Var bor du då”? frågar Leffe 
varpå ”Gotland” svarar:  - ”Strax utanför Visby”…
- Mie sa till Siri (efter en våt fest hos Bosse BK): - 
”Hade du väska med dig?” ”Det vet jag inte, men 
om jag hade det, så var den röd”…

Jubileumsåret 88 var också inledningen till vår omfattan-
de ordonnansverksamhet. I samband med Skandisloppets 
80-årsjubileum (!) blev vi tillfrågade om att hjälpa Upsala 
CK.Ordonnansverksamheten har ju utvecklats sen dess...

När klubben firade 20 år, hade vi jubileumsfest på Göte-
borgs Nation med många medlemmar, både nya och tidi-
gare. På bilden blåser Regor Söderbom, Bengt Thelin och 
Anders Forsman ut ljusen på födelsedagstårtan (receptet 
fanns i Jernet, förresten). 



1989

Traditionellt midsommarfirande vid Notviken på Åland. 
Här håller Janna Berggren på att, för omväxlings skull, 
fixa fast föda.I bakgrunde Carina & Dan Bremler.

ÖAMCK (läs Leffe Åkerlind) arrangerade trialkurs ”i när-
heten av klubbkåken”. Här visar han hur man kör nerför 
en berghäll (som råkade vara fornminne).

PÅ ÅRSMÖTET 1989 VALDES:
Ordförande: Mikael Franzon
V ordförande: Ingemar Pettersson
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Carina Bremler 
Klubbmästare: Magnus Linde 
Programsekreterare: Per Boman
Redaktör: Roger Karlsson
Kåkansvarig: Hazze Markstedt

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Micke Fransson får ibland för sig att trafikljus 
blir grönt.. i England i en bilkö… Bonk..
- ”Det är synfel på det högra glaset i dom här 
glasögonen” sa Leffe H när han provade Uffe L:s 
syrras glasögon.
- Sagt av Micke T ute på kåken när han tittade i en 
publikation: ”Stulna MC, va e de för MC-Klubb??”
- Om ni frågar Anne Heljefors om telefonnumret 
till en pizzeria nånstans så är chansen påtaglig 
att nån svarar ”Karlsson” i andra änden.
- Vi har flera tekniska snillen i vår klubb men vi 
har bara en som pratar om saltsyra i MC-batte-
riet…Ulf..!!
- Peter ringer till Leffe (tror han). Siri svarar hem-
ma hos sig. – Vad gör du där?? –Jag bor här, svarar 
Siri. – Hemma hos Leffe?? – Nä, hemma hos mig! 
– Oj, då har jag slagit fel nummer..
- Sanne var på julfest men kunde inte hoppa rygg-
säck för hon hade folkdräkt.
- Jeppe Strömsteen köper en dyr kamera. Den är 
så fin och avancerad att man inte ens kan ta bil-
der utan att först ta av linsskyddet. Men det går 
bra att knäppa utan film i.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Cykelpicknick (för 6:e året i rad)
- Rackartajbilder från förra året
- Nyårsafton i klubbkåken
- Auktion av kläder & motorcyklar hos Lelles i augusti
- Midsommarreportage
- Bike Weekend i Västerås



1990

PÅ ÅRSMÖTET 1990 VALDES:
Ordförande: Mikael Franzon
V ordförande: Mikael Wallin
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Carina Bremler 
Klubbmästare: Helena Lundgren
Programsekreterare: Per Boman
Redaktör: Roger Karlsson
Kåkansvarig: Hazze Markstedt

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Per Boman kommer skakande med en kaffekopp… 
säger sig vilja tillfredsställa nikotinbehovet..
- Lindes motorolja både SER ut och SMAKAR som 
hallonkräm enligt vad han säger själv… snacka om 
tillsatser..
- ”Det är längre fram i mars det är maj!” Allt en-
ligt Micke Björling.
- Leffe Åkerlind, vår trial-knutte, förklarade med all-
varlig stämma att han satte ner prickarna och fick tre 
fötter på sektionen. Han kanske menade tvärtom.
- Pass upp för Boman, han har nog ett hemligt 
projekt på gång. Senast ute i kåken mumlade han 
om oljestift.
- Det finns några här i klubben som verkar ha en 
dragningskraft och kärlek för staket. Både i Kniv-
sta och på Gotland.

- Ännu en typisk Peter Appelqvistare, uttryckt 
en stilla kväll på Åland: ”Det var inte förra året, 
utan året därpå..”
- Roger Andersson förresten… Häromsistens träffa-
des ett gäng och han sa: ”idag när jag stod i du-
schen så tänkte jag att va skönt att det äntligen är 
fredag.” Just då kom han på att det var måndag.. 
Snacka om koll på läget när vi andra påpekar att 
det är tisdag.
- Gurra ska skicka ett kort till Peter. ” Vad är det 
för gatuadress??”  frågar Gurra. ”Någonting med vä-
der…hmmm” fortsätter han. Slår för säkerhets skull 
upp det i JERNET. Just det, Dimgatan.. Skriver och 
skickar kortet till…vad tror ni? Jo..Molngatan.
- ”Det är nackdelar med hemligt tel nummer”, 
säger Danne Lundberg. ”Det är inga brudar som 
ringer mig!!”
- Gurra har köpt ny bil. ”Hur mycket får man dra 
med den” frågar någon. ”Ja, på A-kortet får man 
dra 1370kg” svarar Gurra. Vet inte Gurra att A-- 
kortet är hojkort?
- Carina Bremler ställer sig emellanåt och viker 
tallrikar…de ni..
- Adventsfika, Bosse Lundgren luktar i en termos, 
slår upp i en mugg, tillsätter mjölk, det hela skär 
sig… Det är gott med mjölk i GLÖGG…

Det var trialtävling på Rörken och Leffe Åkerlind place-
rade sig bra.

På Oktoberfesten hade den festklädde Sören Söderberg 
omgetts  sig med lika festklädda damerna Eva Andersson 
och Karin Berglöf.
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PÅ ÅRSMÖTET 1991 VALDES:
Ordförande: Mikael Franzon
V ordförande: Mikael Tegebro
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Eva Jansson
Klubbmästare: Helena Lundgren
Programsekreterare: Per Boman
Redaktör: Roger Karlsson
Kåkansvarig: Hazze Markstedt
Tävlingsledare: Mikael Björling

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Lotta och Becke var hemma hos Jeppe och Karin 
på julmiddag. Lotta grips av en hemsk törst och 
frågar: ”Kan jag få något att dricka? Jag känner 
mig alldeles igenslickad..”
- Leffe var hemma hos Grodan häromdan varvid 
Grodan berättar: ”Härom kvällen klippte jag Le-
nas buske…”
- Micke Franzons Volvo är en märklig bil: Utan 
oljetryck fungerar inte halvljuset. Drar man ut 
ljusknappen, går ej motorn att stänga av. Andra 
skulle kanske känna sina begränsningar och låta 
bli att koppla elen själva…
- När Linde skulle lära sig att dyka, så simmade 
han under botten. Inte konstigt att han ledsnade 
på den sporten!!
- Peter Rundström: ”Vet ni hur många ägare det 
har varit på min hoj sen jag köpte den?”
- Leffe Henriksson påstår med bestämdhet att fler 
frös ihjäl än dog under belägringen av Leningrad.
- Påsen: ”Man ska alltså låta yxan sitta kvar i fo-
ten när man hugger ved?”
- Eva Jansson åker förresten Autobahn till England.
- Magnus Linde skulle tvätta idag, men hade inte 
tid. Så han ändrade tiden.. till igår..
- Enligt Linde är 12 ml lika med 1,2 liter…
- Roger Karlsson, fd ordis, kallas numera ”Kor-
ven”. Varför? Jamen ni har väl sett hans gamla 
blå skiddress?
- Under midsommarlekarna stod Karin Norén vid 
en station och tittade på. ”Oj, jag trodde det var 
en örn” sa hon förtjust. Det var alltså vid stövel-
kastningen hon stod…
- Eva Jansson: ”Inte ens om jag fick bilen gratis, 
skulle jag köpa den!”
- Becke Bäver har nytt tändsystem i Laverdan och 
det laddar 240 volt.

Midsommarfirande på Åland igen och många var där. I färje-
kön på söndagen var det trångt och det kändes ok att åka mc.

- Alla på båten tittar förut och Peter Rundström 
säger: ”Titta, där är Bornholm!” Varpå Helena 
tittar akterut och säger: ”Var då?”
- Gurra sa att i Österrike får man inga kvitton. 
Men Peter protesterade: ”I Glasgow får man 
visst kvitto!”
- Jannica har nog hemligt telefonnummer för när 
hon svarar blir svaret: ” 32…öh..öh..
- Sören S är rätt angelägen om att hinna leva upp 
sina tillgångar innan slutet kommer. ”Det gäller 
bara att veta när slutet börjar”.
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PÅ ÅRSMÖTET 1992 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: Mikael Tegebro
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Hanna Magnusson
Klubbmästare: Erik Gillberg
Programsekreterare: Per Boman
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Hazze Markstedt
Tävlingsledare: Mikael Björling

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Sagt av Sören: ”Om man ska drunkna skall man 
göra det där livbojarna finns.”
- Alla frågar ”Påsen” efter festen: ”Hur kom du 
hem?” ”Jag måste ha gått, för händerna är hela 
och det var ingen lera på byxknäna.
- Micke F pratar med några tjejer i Edinburgh: ”Ni 
är väl vana vid regn här i England?” Tjejerna såg 
lite frågande på varandra, de var ju från Scotland.
- Pelles hjälm var, enligt honom själv, full med 
sprickor. ”Men det är ingen fara, jag har lagat det 
med Tipp-Ex”
- Låt aldrig Gurra beställa dricka! Först beställde 
han en Garlic Coffee istället för en Gaelic Coffee. 
Sen beställde han en paint i stället för en pint.
- Lottas katt har tagit en ekorre som visade sig 
vara en igelkott. Men det var en hare.
- Peter Rundström beställer en cheeseburgare 
utan ost. Vad är det för fel på hamburgare?

Uppladdning inför de traditionella Midsommarspelen vid 
Notviken på Åland. Mååånga var där...

FIM-rallyt detta år gick i Skottland och ÖAMCK gjorde en 
storsatsning och många följde med. Här har lokalpolisen 
fått senaste numret av Jernet och de ser nöjda ut. Lilla 
bilden är klubbens FIM-rally-t-shirt (och polisslips)

Välbesökt kräftkalas vid Stångby. Stående th dåvarande 
kassören Peter Appelqvist.
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PÅ ÅRSMÖTET 1993 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: Peter Wiberg
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Hanna Magnusson
Klubbmästare: Erik Gillberg
Programsekreterare: Per Boman
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Hazze Markstedt
Tävlingsledare: Mikael Björling
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Eva Lundgren-Jansson

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Peter Appelqvist var marschall på sin systers bröl-
lop – han visade alltså ett brinnande intresse.
- Hur apterar man barn, Becke Gademan?
- Sagt av F Persson: ”Då får dina tänder…” Han 
menade föräldrar.
- Ett spartips från Susanne Tamm: Skicka kort när du 
är utomlands, frankera ej eller bristfälligt. Svenska 
postväsendet ser till att mottagaren betalar.
- Enligt Gurra K: ”Det gör inte ont när jag hänger 
ut den, bara när jag står på den…”
- Magnus Linde sade att han dagen efter Rackar-
tajet satte sig bakom bilen och åkte till jobbet.
- Kjelle Norgrens farsa har en skinnjacka som är 
lika Sörens. Han hade den under 2:a världskriget 
i Dalarna.
- Micke Wallin är djurvän. ”Oj, jag höll på att köra 
över en nyckelpiga!” Eva, 3 år, som åkte med kon-
staterade att igelkotten överlevde.
- På Tjejtrampen hade Franzon fått låna en offroad-
cykel. Men Micke, inte tankar man väl diesel i såna?
- Många svenska bilister här, tyckte Ola när han 
var på MC-semester. Han var i Norrköping…
- På kräftskivan frågade Ola L:s dotter: ”Pappa, 
hur gör man när man suger?” Därpå hände en 
medicinsk sensation, Ola rodnade!
- Midsommarstången skall enligt Restor kläs med 
huggna löv!
- Restor säger att den enda lediga helgen i sep-
tember är den 14 juli.
- ”Förresten, är julafton den 22 december i år?” 
undrar han senare.
- Peter Appelqvist hade alltså väldigt ont i sina vad-
muskler – mest ont gjorde det när han stod på dom.
- Några grabbar ur klubben besökte Monica och 
Kjelle i Sundsvall. Vid frukosten frågade Boman : 
Är äggen hård- eller mjukkokta?

En försäsongsaktivitet var mc-utställning i affärscentret 
SVAVA med motocyklar och mopeder av alla de slag i var-
enda vrå. Och det kom massor av folk och tittade. Här 
står Klarres snygga dragracinghoj.

Det var fortfarande kommunen som ägde klubbkåken 
men vi hade byggt en rejäl altan på västra sidan. Här är 
det Restor Karlsson, Jonnie Söderbom, Hazze Markstedt 
och Jan Karlsson som har arbetsdag i trädgården.

Några specialloggor som kom detta år.

Ännu en midsommarvid Notvikens Camping på Åland. På 
bilden bla Jonnie Söderbom, Restor Karlsson, Jesper Te-
gebro, Becke Gademan, Gurra Karlsson, Per Boman, Carl-
Georg Åhlström och Kjelle Norgren.

Saknas en trial-
logga
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PÅ ÅRSMÖTET 1994 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: Peter Wiberg
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Hanna Magnusson
Klubbmästare: Erik Gillberg
Programsekreterare: Eva Johansson
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Hazze Markstedt
Tävlingsledare: Mikael Björling
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Eva Lundgren-Jansson

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Trots ivriga påpekanden så hävdar Jesper Tege-
bro att han köpt en jättechipspåse med popcorn.
- Lennart Olander snickrade ett nytt trappräcke. 
Bökigt värre, han måste liksom ta till specialknep 
för att få alla plankor på rätt plats. Han stoppar 
in huvudet i ett hål och kan äntligen spika fast en 
planka. ”Sådärja, nu satt den! Vadnudå? Har jag 
spikat fast mig i trappräcket?!!!”
- Skitiga morötter kan man tvätta i tvättmaski-
nen. Fråga Anne H, hon gör det!
- ”Vi träffas uppe vid centrifugen på Polacksback-
en”, ”sa Ola till Påsen.
- Per Ader var ute och tog en kvällstur med hojen. 
Han drog ut förbi Bälinge och Örkelljunga. Hur är 
det med geografikunskaperna? Har Ola Lindberg 
fått konkurrens?
- Vid vykortsskrivning i Prag säger Thomas till Eva: 
”Det kan ju du skriva så ser det ut som om det är 
du som skrivit det.”
- Gotland på sillunchen: ”Hur många alkohol inne-
håller det här?”
- En undran från Eva ”Blondie” Johansson: ”Var-
för kliar det alltid i örat när man är svart om fing-
rarna?”
- Lotta Ingvarsdotter: ”Brunetter är inte så blon-
da dom heller.”
- Enligt bitr red L8 så är det 11 veckor mellan 1 
juni och 3 juli.
- Ola Lindberg är speaker på solomopperejs och 
låter publiken höra lite tekniska detaljer: ”…och 
ramen får vara i kompostmaterial..”
- Maggan N går på gym. Nästa gång hon går dit ska 
hon få en instruktör med armar!?
- När Peter Appelqvist skulle skriva en skylt med 
uppgifter om sin hoj (till utställningen på Eu-
rostop) skrev han att Wingen hade fyra ventiler.

På våren anordnades Motorcykelns Dag av vår Östham-
marssektion. Det var kortege och uppvisningar på olika 
sätt. Här kör Leffe Åkerlindh över de stora trådrullarna.

Vår kassör Peter Appelqvist tänker dryga ut klubbkassan 
med hjälp av en laser under överinseende av konstapel 
Johnnie Bengtsson. Kul inslag på Avrostningen detta år.

Pelle Blom och Micke Björling körde en av sidvagnsmop-
parna (Team Montesa). Här sitter Bosse Pettersson (då 
på Radio 1) och ska provåka med Pelle i direktsändning.

Vårt största ordonnansuppdrag (efter Skandis) var Tjej-
trampet i Stockholm där det behövdes ca 25 hojar. Det 
här är några av de som stod på Gärdet.
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PÅ ÅRSMÖTET 1995 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: Helena Lundgren
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Hanna Magnusson
Klubbmästare: Magdalena Boman Götelid
Programsekreterare: Peter Rundström
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Hazze Markstedt
Tävlingsledare: Leif Henriksson
Trialsektion: Mikael Björling
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Åsa Honkamäki-Sparf

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Peter Rundström har ett antal gånger backat 
på sin postlåda. Det står Karl Eklund på den. Kan 
det bero på det?
- Hört från blondinen Lotta I, alias L8: ”Jag har hört 
en så himla kul blondin-historia… fast… hur var den 
nu igen…? Ett stort skratt blev det i alla fall.
- Dessutom gick L8 in på herrtoan på EastWest 
och kommer ut fly förbannad: ”Va fan gör alla 
karlar där inne?”
- På styrelsemötet 15/1 pratade vi om Hederesan 
31/3-2/4. Då hojtar Peter A: ”Är det Hederesa 
31/4, finns det datumet?”
- Eva Lundgren har köpt Yuppienalle. Hon får den 
inte att fungera, den lyser inte ens. Hon ringer 
storebror Bosse (BK) och frågar om hjälp. ”Har 
du laddat batteriet?” ”Ja, naturligtvis!” ”Tryck 
då på ON en gång till!” Efter ett flertal försök får 
även Bosse ge upp, allt kan inte lösas per tele-
fon. Då upptäcker Eva felet – alldeles själv! Hon 
har glömt att SÄTTA I batteriet!
- Sören S och Janna B sitter som vanligt i TV-sof-
fan. Det visas bilder från Skagen i Danmark. Sö-
ren säger: ”Har du varit där? På Skagen?” Janna 
svarar: ”Smögen heter det väl. Skagen, det är väl 
en smörgåsröra!”
- Fia skulle göra en ”burnout” och varnade. Men 
det kom ingen rök. Hon undrade varför tills hon 
kom på att växeln inte var ilagd.
- När Bela har det lugnt på jobbet (SAS) så arbe-
tar han med handslöjd. Kniven var väldigt vass. 
Det blev många plåster.
- Alla Magdalenas bidrag till Mögelburken är ett 
resultat av tillfälliga sinnesförvirringar.
- Magdalenas tillfälliga sinnesförvirring är att 
betrakta som permanent då den pågått, enligt 
henne själv, i 28 år.
- Påsen har en gång haft en Taunus, den hade 
inte någon olja i oljan.

Moppeserien fick plötsligt en ”ungdomsklass” när Jonnie 
Söderbom och hans klasskompis Micke körde sidvagn.

Efter 24 år som hyresgäster i Stångby fick vi detta år 
möjligheten att köpa gården med hela ladugården, ga-
rage mm. Och vi tog den förstås!

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Streetracing i Östuna och på Stålgatan
- FIM-rallyt 1994
- Rackartajet i klubbkåken
- Östhammarsbilder
- Vi köper klubbkåken av Kommunen
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PÅ ÅRSMÖTET 1996 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: Helena Lundgren
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Hanna Magnusson
Klubbmästare: Magdalena Boman Götelid
Programsekreterare: Peter Rundström
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Hazze Markstedt
Tävlingsledare: Leif Henriksson
Trialsektion: Mikael Björling
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Åsa Honkamäki-Sparf

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Jens Berggren sa på Bayeraftonen förra hösten 
att han är Sörens frus syster. Okej för att han sett 
feminin ut hela kvällen men där kom beviset.
- Den berömda perkulatorbryggaren är åter! Ca-
milla Dawson bryggde kaffe men tyckte det var 
färglöst så hon bryggde om det. Då kom hon på 
att hon hade päronsaft i kannan. Så nu har hon 
uppfunnit Päronkaffe!
- Samma Camilla skulle svara i telefon som det 
var glapp i högtalaren på, så det hördes ingen-
ting. Då undrade hon om jacket satt i?
- Magdas tunga är så vass att hon får dricka kaffe 
underifrån muggen. Hennes tunga sticker nämli-
gen hål i muggen enligt uppgift.
- Magda undrar vem som har fimpat på hennes 
lökar? Blomsterlökar eller...?
- Magda får ont i skinkbenet när hon sitter på 
roddmaskinen.
- Malin (Valpens dam) säger att det måste vara 
fel, när man säger att Skåne är platt. Dom har ju 
Hallandsåsen!!!
- Ola har aldrig sett en höna värpa för dom ligger 
bara under äggen.
- I Idre har dom skaffat grövre liftlinor sedan 
Becke&Gurra åkte och gjorde en grop i snön. 
”Gropen är förresten igentejpad nu” enligt Fia.
- Becke Bäver har en katt med 4 tassar på ett ben.
- Boman påstår under en skidresa att: ”Den andra 
stugan kommer i morgon.”
- Anders Leijon vill ha en off-road-hoj med röd 
motor för det är ballt.
- Gurra hörde ej telefonen för han använde den 
som huvudkudde när han sov.
- Efter ett innebandypass kunde Gurra inte hitta 
sin klocka. Han letade och letade tills någon på-
pekade att den satt på hans arm.
- Gurra köpte en födelsedagspresent till Helena. 
För att hon inte skulle hitta den, gömde han pre-
senten väl. Så väl att han själv inte har hittat den.

På Rörken var det mopperacing och den längsta tävlingen 
var ju Le Månsloppet för sidvagnar som kördes i 4 tim-
mar. Många gånger passerade deltagarna varvräknaren 
Restor Karlsson.

På SM-tävlingarna i Karlskoga härjade bröderna Conny och 
Christer Berglin från ÖAMCK (med nr 2 och 3 på bilden).
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PÅ ÅRSMÖTET 1997 VALDES:
Ordförande: Roger Karlsson
V ordförande: Helena Lundgren
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Susanne Tamm
Klubbmästare: Magdalena Boman Götelid
Programsekreterare: Tony Börjesson
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Leif Henriksson
Trialsektion: Mikael Björling
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Åsa Honkamäki-Sparf
Webmaster: Jonnie Söderbom

Ett antal dag- och kvällstouringar var det såklart. Här är 
paus på väg från Roslagen med bla Pertti Rautio, Roger 
Karlsson och Jonnie Söderbom.

Skandisloppet hade start och mål (och depåområde) vid 
fd S1-rondellen vid Polacksbacken. På bilden bla ordon-
nanserna Bengt Friberg, ordonnansansvarige Leif Hen-
riksson och Jan Karlsson. Kassören Peter Appelqvist hade 
opererat knät och gick omkring på kryckor istället.

Mopperacingen blev allt större och större och ÖAMCK ar-
rangerade uppskattad deltävling i ”SM”, dvs Solomäster-
skapet för hela Sverige en helg i augusti.

Det var inte lika trångt kring festbordet vid ÖAMCK:s 
midsommarfirande som tidigare år. Det visade sig dess-
utom bli sista midsommaren för klubben på Åland.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Att det går att träna kurvteknik med sin standardhoj 
på måndagskvällarna igen. Fast inte samtidigt som mop-
parna är ute...
- Östhammarssektionen har anordnat Hjärt-Lungrädd-
ning på Pumpen i Östhammar.
- Stor rapport från dragracinghelg i Västerås.
- Rapport från ett odramatiskt årsmöte.
- Rapport från touring till Sala Silvergruva
- Massa bilder från utställningen i SVAVA-gallerian.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Roger K skall lämna hojen på service. När Janne 
skall hämta cykeln, har styrlåset frusit.
- Magnus Lindes tankmätare på bilen fungerar bara 
från halv tank och uppåt och halv tank och neråt.
- Magdalena berättar om en fest hon varit på: 
”Det är den enda minneslucka jag minns.”
- Roffe H säger till Ola L: ”Ikväll skall din husvagn 
stå på två hjul!” Ja, det gör den ju redan.
- Bela under ett planeringsmöte inför jubileumet 
-98: ”Jag vet ett bra coverband. Dom har över 
100 låtar i sin repertoar. Dom kan spela hela kväl-
len utan att spela två låtar samtidigt.”
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PÅ ÅRSMÖTET 1998 VALDES:
Ordförande: Helena Lundgren
V ordförande: Örjan Lindén
Kassör: Peter Appelqvist
Sekreterare:  Susanne Tamm
Klubbmästare: Magdalena Boman Götelid
Programsekreterare: Tony Börjesson
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Roger Karlsson
Trialsektion: Mikael Björling
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Åsa Honkamäki-Sparf
Webmaster: Jonnie Söderbom

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Cybersex – läs, det är inte alls snuskigt
- Årets första mopperejs
- Jocke Johansson & Christer Ekdahl skriver om 
föregående års Roadracingsäsong
- Hemma hos Guzzifarsan
- Midsommartraditionerna på Åland
- Slut på moppesidvagnarna på Rörken, nu är det 
bara solomaskiner som gäller
- De olika alternativen till dragningen av E4 förbi 
Uppsala.
- Upptaktsträff i Stockholm inför årets Tjej-
tramp.
- info inför jubileumsfesten i Granebergsparken 
den 26 sep
- Sören Söderberg skrev om Vårblot i klubbkåken
- Trafikrutan med aktuella problem i Uppsalatra-
fiken
- Provkörning av Suzuki GSX 750
- Presentation av dragracingsporten
- Cykel-EM i Uppsala

Det var stor jubileumsfest vid Granebergsparken med 
massor av medlemmar. Här ser vi bla Mats Hjelm, An-
dreas Brodin och Klas Lind.

Årets Avrostning kördes vid Bilprovningen i Fyrislund och 
vi fick också ett teoripass inomhus. Claes Litsner från 
NTF premiärvisade Nollvisionen för oss.

Den 3 september, som är ÖAMCK:s födelsedag, firade vi 
den tillsammans med Lelles som samtidigt fyllde 40. Vi 
(dvs Restor Karlsson) serverade hamburgare till alla be-
sökare.

Inga sidvagnmoppar på Rörken, nu var det bara soloma-
skiner som gällde. Vi hade en egen solocup och här åker 
Mats Ekman ut från depån på en regnblöt Rörkenbana.

Vår medlem (och tidigare präst) Erik Fredelius hade bli-
vit konstnär och hade utställning av sina alster i Sigtuna.
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PÅ ÅRSMÖTET 1998 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Örjan Lindén
Kassör: Elisabet Stjernberg
Sekreterare:  Magdalena Boman Götelid
Klubbmästare:  Peter Ahlund 
Programsekreterare: Tony Börjesson
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Roger Söderbom
Trialsektion: Upphört
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Åsa Honkamäki-Sparf
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Ann-Sofie Granell
Ordonnansansvarig: Roger Karlsson

Klubbens tältläger på Swedish Bike Meet i småländska 
High Chaparral.

Tjejtrampet i Stockholm (flyttades senare till Västerås 
innan det lades ned) var ett var våra största uppdrag. Här 
ser vi ett par av ordonnanserna på Gärdet i huvudstaden.

En pyroman hittade en bensindunk i vår vedbod som 
plötsligt började brinna. Men halva byggnaden gick att 
rädda och renoverades senare.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Lotta går och ska lära sig att köra med släp lag-
ligt. Micke F är läraren. Han berättar diverse anek-
doter på lektionerna. En av de roligaste var om en 
olycka där motorcykeln fördes till sjukhuset.
- På Ålandsbåten sitter Ola och dricker diverse , blir 
tankad och vill därför betala med bensinkortet.
- Janne Karlsson bäddar med påslakan.
- Magda såg något otäckt, en häst som vände sig 
om, så ögat var kvar!
- Påsen valde småvägar ner till High Chaparar-
ral, E4 mest hela vägen. Nog för att Wingarna är 
stora, men…
- Sören utbrister: Kolla vilken schackrosa mössa! 
Vi andra såg att den var schackrutig (gul/svart).
- Ola har sniffat på Påsens nötter – jordnötter luk-
tar godare!
- Börje är orolig för Olas batteri i hojen då radion 
går en lång stund. Han frågar Ola hur man märker 
om batteriet börjar ta slut? –Jo , serru. Det är lika 
som med bandspelare, dom börjar tala långsam-
mare och sluddra. Så nu vet du, Börje!
- Gurra och Leffe handlar i en småländsk affär. 
Engångsgrillar 25:-/st eller 3 för en hundring! 
Sann Gnosjöanda!
- Enligt Lotta plockas vägarna i Göteborg in vid 
snöoväder.
- Helena fråga Gurra hur lång tid det tar att köra 
till Heby? ”5 mil”, svarar Gurra.
- Börje berättar om en jättetjock man som har 
gått ner väldigt mycket i vikt. –Nej han är väl inte 
smal, säger Gurra. –Jo, säger Börje, han är lika 
smal som jag. – Det kan han inte vara för jag har 
nyligen pratat med honom i telefonen.
- Ola frågar Lotta hur många som ska komma till 
midsommar: - stort sett alla som var med på träf-
fen i Hagh Chaparral. - 6000 personer??!!
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PÅ ÅRSMÖTET 2000 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Örjan Lindén
Kassör: Elisabet Stjernberg
Sekreterare:  Magdalena Boman Götelid
Klubbmästare:  Peter Ahlund 
Programsekreterare: Tony Börjesson
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Roger Söderbom
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Åsa Honkamäki-Sparf
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Ann-Sofie Granell
Ordonnansansvarig: Leif Henriksson

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Många nya trafikregler 1 okt 1999
- Onsdagstouringar förra året
- Idreresa
- Årsmötesprotokoll
- Nattmaran med bara 4 deltagare
- Milenniumfesten nyårsavfton
- Kräftskiva
- Touring till Bandarbo (Oxsätra) 
- Garagets återkomst från de döda (renoverings-
bilder)
- Inför Hederesan 24-26 mars 2000
- Börje skriver om att åka hoj med barn
- Rapport från mc-mässan 
- Väjningsplikt vid övergångsställen 1 maj
- Rapport från Kosovo

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Gurra ska koka ägg i mikron. -Det går inte, sä-
ger Helena. De exploderar. -Det går visst, säger 
Gurra, jag vet hur man gör. Han lägger ett ägg i 
ett glas med vatten och ställer i mikron. Efter nå-
gon minut säger det PANG!!! och det blir kolsvart 
i lägenheten. Gurra byter propp och tittar sen i 
mikron. Ägget har exploderat, glastallriken i mik-
ron har gått i tusen bitar men glaset är helt. -Jag 
sa ju att det inte skulle gå, säger Helena. -Det går 
visst, jag vet vad jag gjorde för fel... jag glömde 
sticka hål på äggskalet, säger Gurra. Helena bä-
var för att han ska försöka igen.
- Anders Leijon har varit på fest och för en gångs 
skull varit chaufför. - Fan vad folk är löjliga när 
dom är fulla! Jag ska aldrig gå på fest nykter igen! 

Sveriges populäraste nattorientering Nattmaran hade 
bara 4 deltagare. Ska vi lägga ner eventet, eller? Det 
blev betydligt bättre året efter. Här är fikakontrollen 
vid Ramstalund.

Tjejtrampet i Stockholm med flera tusen deltagare och 
ett av våra största ordonnansuppdrag. Här är det bla 
Becke Gademan och Anders Hellman som har paus.
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PÅ ÅRSMÖTET 2001 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Anders Hellman
Kassör: Elisabet Stjernberg
Sekreterare:  Tom Karlsson
Klubbmästare:  Peter Ahlund 
Programsekreterare: Tony Börjesson
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Roger Söderbom
Mopperacing: Roger Söderbom
Östhammarssektionen: Upphört
Webmaster: Peter Appelqvist
Medlemsregisteransvarig: Ann-Sofie Granell
Ordonnansansvarig: Leif Henriksson

Samling vid klubbkåken efter vårens Avrostning. Närmast 
kameran Micke Ollgren.

På Rörken började kursverksamheten växa när SMC tog 
tag i organisationen och det blev olika grupper för olika  
erfarna förare.

Bland alla flitiga deltagare på Rörken fanns bröderna 
Conny och Christer Berglin som tävlade för ÖAMCK i ro-
adracingens 125cc standardklass. 

Avrostningsövningarna på våren lockade inte så många 
under några år. Här visar Johan Svensson och Peter Ah-
lund en deltagare tillrätta.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Rapport från Vårblotet 01
- Tjejtrampsmöte i kåken med Roberto Vacci
- Vägen österut, rep från Åland 
- Pingstresa till Hede
- Resa till S:t Anton
- Nyårsafton i kåken
- Bilder från Bayerafton
- Artikel om Supermoto



2002

PÅ ÅRSMÖTET 2002 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Anders Hellman
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Tom Karlsson
Klubbmästare:  Camilla Dawson 
Programsekreterare: Ola Lindberg
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Roger Söderbom
Mopperacing: Upphört
Webmaster: Peter Appelqvist
Medlemsregisteransvarig: Ann-Sofie Granell
Ordonnansansvarig: Leif Henriksson

En deltävling i Minimotoserien kördes på Rörken. Den 
stora favoriten där var Robert Gull. Han vann senare ett 
par SM i Road Racing 125cc. Här tillsammans med pappa 
Anders i depån.

Tidningen Bike hyrde Rörkenbanan och körde ett 4-tim-
mars endurance-race med 4 nya EU-moppar med två fö-
rare som turades om. 

Peter Ahlund och Benny Wällensjö går runt och kollar 
alla häftiga hojar på RUSK-träffen i Eskilstuna.

Bland besökarna på fikakvällarna i klubbkåken hittar vi 
bla Ola Lindberg, Benny Wällensjö och Tom Karlsson.

Som vanligt välbesökt Bayerafton i klubbkåken. Bakom 
Bosse BK Lundgren finns bla Susanne Tamm och Anders & 
Benita Kennbrandt.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Ruskträffen utanför Eskilstuna
- Swedish Bike Meet 
- Rörkenreportage och minimototävling
- Inbrott i kåken i april
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PÅ ÅRSMÖTET 2003 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Vakant
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Tom Karlsson
Klubbmästare:  Camilla Dawson 
Programsekreterare: Ola Lindberg
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Roger Söderbom
Webmaster: Peter Appelqvist
Medlemsregisteransvarig: Jan Persson-Öjrell
Ordonnansansvarig: Leif Henriksson

Höststädning vid klubbkåken och Ola Lindbergs släp an-
vändes för att frakta bort löv och kastanjer (arrangerad 
bild).

Klubbens äldste medlem, Bengt Thelin, mer känd som 
Guzzi-Farsan, fyllde 90 och vi var och hälsade på hos ho-
nom. ”det blir nog inte så mycket hojåkning i fortsätt-
ningen” säger han.

Touring till SMC:s årsmöte i Ljungbyhed tillsammans med 
bla klubbmedlemmarna Peter Asplund och Jesper Chris-
tensen. Den sistnämnde har ju hunnit med en del SMC-
uppdrag sen dess.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- E4-bygget förbi klubbkåken
- Rörkenbilder
- Avrostning i Enköping och Librobäck
- Risinge Skyttegille 
- Dagtouring till Touringbutiken
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PÅ ÅRSMÖTET 2004 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Anders Hellman
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Tom Karlsson-Johans
Klubbmästare:  Camilla Dawson 
Programsekreterare: Ola Lindberg
Redaktör: Sören Söderberg
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Tävlingsledare: Roger Söderbom
Webmaster: Peter Appelqvist
Medlemsregisteransvarig: Jan Persson-Öjrell
Ordonnansansvarig: Leif Henriksson

En bensträckare på väg till Grisslehamn, och som vanligt 
håller Ola Lindberg låda medan Benny Wällensjö och de 
andra lyssnar.

När Barncancerföreningen arrangerade Skoklosterträffen 
i maj, var Östra Aros MCK med och skjutsade de förtjusta 
barnen. ”Mycket omtyckt” kunde vi läsa i tidningen ef-
teråt. Även de lite ”äldre barnen” ville ta en rundtur, 
här ser vi en av förarna ge sig iväg medan Jan ”Påsen” 
Karlsson väntar på sin tur.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Guzzifarsan 90 år
- Fjällnoraträffen
- Höststädning vid kåken
- Touring tillsammans med SMC
- Bilder från mc-mässan
- Bilder från Luciafika i kåken 
- Bilder från oktoberfesten

Sveriges dyraste kedjespray 

Lördagen den 29 maj hade klubben den årliga tou-
ringen till Touringbutiken i Djurmo och jag hade fått 
äran att välja färdväg.
Eftersom att fika på kondis är lite av min andra hob-
by blev ett stopp på Elsa Andersson konditori i Nor-
berg ett lätt val. På mindre asfaltsvägar i strålande 
sol gick nu färden mot Hedemora för att sen följa 
Dalälven mot Borlänge.
Strax innan Borlänge kommer vi till en plats som he-
ter Torsång och dröm om min förvåning ett fik och 
dessutom med vidhängande motormuseum. Här blev 
det naturligtvis ett oplanerat stopp. Det visade sig 
att motormuseet var en station för ett veteranrally 
på motorcykel så många gamla godingar passerade 
i revy.
Hur mycket är klockan? Vi skulle ju till Touringbu-
tiken, snabbt iväg innan dom stänger för här skulle 
det ju handlas mc-prylar.
Väl framme i Djurmo var utbudet stort av utställare 
och prylar, och vad skulle jag nu hitta på att handla. 
Har man åkt så här långt så måste det bli något, så 
till slut blev det en flaska med kedjespray för 100: 
- Åka 40 mil för att köpa kedjespray som man kan 
köpa hemma, det måste bli den dyraste kedjespray 
jag köpt.
Men som knutte tar man gärna denna merkostnad 
eftersom en trevlig motorcykeltur med goa kompi-
sar är något som förgyller vardagen.

Janne Lindberg   

Vår ordförande, för dagen med sin ”nya” Guldvinge
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PÅ ÅRSMÖTET 2005 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Anders Hellman
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Tom Johans
Klubbmästare:  Camilla Dawson 
Programsekreterare: Ola Lindberg
Redaktör: Roger Söderbom
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jesper Nielsen
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Jan Persson-Öjrell
Ordonnansansvarig: Leif Henriksson

Många vintrar var det ”pulkarejs” mellan ÖAMCK och Th-
rottle Twisters. Detta år var vi i backen i Storvreta och 
vår Gurra Karlsson vann som vanligt med sin skapelse.

På vägen till Touringbutiken stannade vi till vid klassiska  
Elsa Anderssons Konditori i Norberg.

Bayerafton (eller Oktoberfesten som den också kallas) är 
årligt evenemang som oftast är fullbokat. God gulasch  
och knödel brukar finnas i grytorna. Närmast kameran 
programsekreterare Ola Lindberg med dotter.

Skandinavian Race hör till våra äldsta ordonnansuppdrag. 
Framför huvudklungan ser vi några av våra föråkare i Ul-
leråkersområdet. 

Löptävlingen Maja Gräddnosloppet var landets största 
tjejtävling under några år. Här tar vår ordonnanssamord-
nare Leffe Henriksson och Rune Olofsson en paus.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Skoklosterträffen med Barncancerföreningen
- Torsdags- och helgtouringar
- Touring till Touringbutiken
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PÅ ÅRSMÖTET 2006 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Anders Hellman
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Tom Johans
Klubbmästare:  Camilla Dawson 
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Roger Söderbom
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jesper Nielsen
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Jan Persson-Öjrell
Ordonnansansvarig: Leif Våghals

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Rörken-Följetong med mersmak 
- Touring till butiken 
- Oktoberfesten
- Pulkarejset i Storvreta
- Scalextric race i klubbkåken
- Hur blir vi fler medlemmar
- Politiker på bönpallen
- Trollstigenberättelse
- Ordonnansjobben minskar?
- Jernet testar: Klubbkåken
- Touringaktiviteter hela sommaren
- Kulturtur till Österbybruk

Vårt klassiska flipperspel renoverades efter det senaste 
(sista?) inbrottet i klubbkåken då nån vettvilling slog en 
yxa genom glasrutan.

Traditionell Bayerafton i klubbkåken med gulasch, knö-
del och bompa-bompa-musik. På bilden bla Benny Wäl-
lensjö, Ola Lindberg och Mats Hjelm.

På touringen till Surahammar i juni ledde färdledaren 
Janne Karlsson oss till mc-museet i Surahammar med 
mycket att se. Här står Jonnie Söderbom utanför entrén.

Årets första dagtouring i maj gick till Vaxholm och Fredriks-
borgs Fästning. På bilden bla Thomas Hjelm, Nina Jansson, 
Björn & Annica Tingström, Benny och Seija Wällensjö, An-
ders Eriksson, Anders Hellman och Roger Holmberg
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PÅ ÅRSMÖTET 2007 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Thomas Hjelm
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Camilla Dawson 
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Björn Tingström
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jesper Nielsen
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Jan Persson-Öjrell
Ordonnansansvarig: Leif Våghals

Bland vinteraktiviteterna blev bowlingmästerskapet på 
Bowlaget populärt hos många. Här är stilstudie av Peter 
Appelqvist med kåkansvarige Janne Karlsson i bakgrunden.

Jo, vi har ett mycket bra samarbete med Uppsalapolisen 
på cykeltävlingar och andra evenemang där vi ”jobbar” 
tillsammans. Här är det samlade ordonnansgänget vid 
Polocksbacken efter Scandinavian Race i maj. Det här var 
vår 20:e säsong med ordonnanser till Skandis!

I klubbkåken byggdes en låååång Scalextricbana upp med 
hjälp av medlemmarnas sparade delar. Vinnare i racet 
blev Mathias Forsström (mitt i bilden) medan ordförande 
Peter Appelqvist lagade sin bil.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Ålandsresa i september 
- Custom Bike Show 
- Första touringen till Vaxholm 
- Oktoberfesten
- Luciakaffe i kåken
- Dagtouring i september
- Dagtouring till Surahammar 
- Femkamp vid klubbkåken i Stångby
- Motivlack på hojen
- Svårt att ta hojkort i Uppsala
- Bowlinglördag
- UCK arrangerar cykel-SM i sommar
- En ryss i garaget
- Färjkarlarna 
- Jernet Testar Hojfirmorna i stan
- Knixbanor över hela landet

Detta året flyttades Avrostningskursen till ”Perssons Tunga 
Fordon” (numera Möllers/Scania) vid Almungevägen. Inte 
så många deltagare detta år men det skulle bli fler...
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PÅ ÅRSMÖTET 2008 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Thomas Hjelm
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Nina Jansson
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Björn Tingström
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jonnie Söderbom
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Jan Persson-Öjrell
Ordonnansansvarig: Leif Våghals

Vid kaffe-och-tårta-kalaset på klubbens riktiga födelse-
dag 3 september, dök några medlemmar med lågt med-
lemsnr upp, bla nr 8 Leffe Sternesjö, nr 47 Tobbe An-
dersson, nr 91 Thomas Högberg och nr 1 Anders Forsman. 
Medlem nr 2, Roger Söderbom, tog bilden.

Våren 2008 gjordes ett projekt tillsammans med Vägver-
ket och vi skickade ut info om Avrostningen till alla 45+ 
are i Uppsala och Knivsta. Vi fick rekordmånga deltagare 
så from året efter delade vi upp Avrostningarna på två 
alternativa datum. Vid bordet sitter bla Marina Karls-
son och Janne Karlsson. Th i offroadstället medlem 47, 
Torbjörn Andersson som skaffat hoj igen efter många år.

Den här sommaren blev det bla en helgtouring till Åland 
med många deltagare. solen sken inte hela tiden men 
det var ju Fotbolls-EM på TV...

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Östra Aros fyller 40!
- Höga Kusten - äntligen!
- Jag ska vara handledare
- Kvällstouring till Märsta (repris från 1968)
- På tur med Östra Aros MCK 2008
- Långtouring till Hällefors
- En riktig omväg
- Avrostning
- Ny utbildning för instruktörer
- Högt tempo bland cyklister
- Filmtajm
- Östra Aros jubileumskryss

På jubileumsfesten i trädgården vid klubbkåken var det 
knökfullt vid alla bord i tälten. Vid det här bordet satt 
bla fd ordis Micke & Ewy Strömberg, Susanne & Peter 
Rundström, Siri Jareborg och Peter Appelqvist.
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PÅ ÅRSMÖTET 2009 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Örjan Söderlund
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Nina Jansson
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Björn Tingström
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jonnie Söderbom
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Maud Sandberg
Ordonnansansvarig: Anders Hellman

Som vanligt åkte Gurra Karlsson till Sunnerstabacken och 
åkte som vanligt snabbast nerför backen. TT hade kopie-
rat  hans idé till åkdon men hängde ändå inte med.

Årets kräftskiva var också trevlig! Närmast fotografen 
sitter ordförande Peter Appelqvist och Jan Karlsson. 
Längre bort ser vi bla Thomas Hjelm, Göte Jansson och 
Sören Uppman.

Vår och höst har vi några ”vårddagar” då vi pysslar om 
vårt hus lite extra. Alla som varit med, vet att det bru-
kar vara gott om kastanjer och löv på höstarna. Här ser 
det ut som paus för trädgårdsarbetarna Göte Jansson, 
Anders Hellman, Andreas Brodin och Roger Holmberg.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Vi fyllde 40!
- Tårtkalas 3 september
- C86 återvände till Roger!
- Kul med klubben
- Touring i Pyrennéerna
- Åland - en blöt succé!
- Vägen till Mohed... ”hemligt mål”
- All inclusive
- En resa till ett Gott land
- Vår första långresa
- Vi minns Guzzifarsan
- Sveriges största avrostning?
- Rörkenverksamheten större än någonsin
- Bilorientering - ett sant vinternöje
- Hört och sett...

Årets Avrostning hade delats upp i två olika datum och 
vi kunde ta emot många deltagare och hålla en hög nivå. 
Här kör vår medlem Ann Ekman genom ”fyrklövern”.
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PÅ ÅRSMÖTET 2010 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: Örjan Söderlund
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Nina Jansson
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Björn Tingström
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jonnie Söderbom
Webmaster: Jonnie Söderbom
Medlemsregisteransvarig: Maud Sandberg
Ordonnansansvarig: Anders Hellman

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Ålandstouring sommaren 2009
- Fly & Bike!
- Klubbsommar
- Hemlig touring 13-14 juni
- ”...och hur går renoveringen?”
- MC-Collection - En upplevelse genom 100 år
- Att åka på mc-träff
- Klubbvinter
- Succé för dubbla Avrostningar
- Kan du din bromsteori
- Kåken fräschas upp
- Sida vid sida på 80-talet
- Några minnen från 70-talets racingbanor
- Träning på gokartbanor
- Ny trafikövningsplats - en valfråga?
- Hört och sett

Ruskträffen utanför Eskilstuna brukar avsluta mc-säsong-
en för många. Det är ofta kallt, regnigt och ruggigt.

Janne Påsen Karlsson, vår knödel- och gulaschspecialist 
kollar av kastrullen några timmar innan årets Bayerafton.

Det fina vandringspriset som vinnaren i klubbens Bil-
orientering får ha i bokhyllan tills nästa år.

Scandinavian Race är ett av Sveriges största cykellopp med 
de allra bästa åkarna. Och som vanligt ligger vi före varje 
grupp, varv efter varv runt Kåbo och Ulleråkersområdet. 
Här ligger vår ordonnans Anders Eriksson strax före täv-
lingskommissarien Bosse Lövstrand och tätklungan i loppet.
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PÅ ÅRSMÖTET 2011 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: David Lagerström
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Nina Jansson
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Sören Uppman
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jonnie Söderbom
Webmaster: Sören Uppman
Medlemsregisteransvarig: Maud Sandberg
Ordonnansansvarig: Anders Hellman

Många kvälls-, dag- och helgtouringar var det. Och många 
var med på turerna i närområdet eller lite längre bort. Här 
är från en dagtouring  till Nostalgibyn i Fellingsbro i maj. 
Det är ett fantastisk ställe med massor av 50- och 60-tals-
prylar, bla en Nynäs bensinstation och en ”riktig” korvkiosk.

Dagmaran, vår mc-orientering har ändrat karaktär de 
senaste åren. Numera är det en roadbook med väganvis-
ningar och frågor på saker som finns efter färdvägen. Hur 
långt är det från Almunge station till Stockholm, tex?

Vid klubbkåken var det gott om hojar på fikakvällarna

På Rörken hade vi en egen klubbdag med ”friåkning” och 
möjlighet till tips från flera instruktörer. Här ser vi Andy 
Brodin i den skarpa vänsterhårnålskurvan mitt på banan.

I JERNET KUNDE VI BLA LÄSA OM:
- Årets resmål: Norge
- Eftersläntrare i kanonväder
- Touratech-Touring
- Touringminnen från 2010
- En inställd touring är också en touring
- Ruskträffen i Eskilstuna 9-10 oktober
- Annat skoj med klubben
- Sista Fjällnoraträffen
- Mästarmöte i bowling
- ÖAMCK på Rörken
- Internationell GoldWing-träff i Uppsala
- Noggrann kontroll av mellansverige
- Avrostning 2011 - favorit i repris
- En stund som motorcyklist
- Hört och sett
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PÅ ÅRSMÖTET 2012 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: David Lagerström
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Vakant
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Sören Uppman
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Jonnie Söderbom
Webmaster: Sören Uppman
Medlemsregisteransvarig: Maud Sandberg
Ordonnansansvarig: Anders Hellman

”1, 2, 3, mååånga”. Sören Uppman räknar stockar på 
årets bilorientering. Det var så bart på vägarna att några 
motorcyklar också var med.

Det var som vanligt fullfart i köket vid Fordonsmark-
naden vid Ekebyboda när vi servade både besökare och 
funktionärer med mackor, kaffe och pyttipanna. Här  står 
Olle Furåker, Ann Ekman, Micke Pettersson, David Lager-
ström och Leffe Höstedt och breder mackor.

Årets första (stora) ordonnansuppdrag brukar ju vara 
Skandishelgen. På bilden varnar Anders Hellman för kom-
mande cyklist i backen i Sten Sture-valvet i GP-loppet.

Detta år fick vi för första gången uppdraget att lotsa 17 
st ”Sub9-grupper” i Vätternrundan. Det var alltså lan-
dets snabbaste cyklister som behövde lite extra stöd. 
Här är strax före första startgrupp. Här står bla Fredrik 
Lambeck och Ola Lindberg klara för start.

Årets ”Motorcykelns Dag” var på Nationaldagen på Rör-
ken. Förutom stuntuppvisning och levande musik, kunde 
man testa att cykla rakt fram (styret är fastsvetsat) hos 
Östra Aros MCK.
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PÅ ÅRSMÖTET 2013 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: David Lagerström
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Vakant
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Fari Sah
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Anders Hjelm
Webmaster: Sören Uppman
Medlemsregisteransvarig: Maud Sandberg
Ordonnansansvarig: Anders HellmanJanne Lindberg ledde en av Dagtouringarna förbi Sko-

kloster och en massa andra trevliga vägar.

På vintern var det film- eller bildvisning flera gånger. 
Här sitter bla Roger & Jonnie Söderbom, Sören Uppman 
och Björne Andersson och ser på Andalusienbilder.

Skandis GP arrangeras som varvlopp på en 2-km bana i 
centrala Uppsala med start och mål vid Uppsala slott. 
Endast erfarna ordonnanser brukar vara med.

Till en av klubbens fikakvällar hade vi bjudit in bla mc-
körande trafikpolisen Mats Johansson och hans kollega 
Gerhard för att svara på frågor om trafik och besiktningar.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Det sägs att Jonnie börjat kika på en Honda 
PanEuropean, han höll i alla fall i en panna på 
semestern...
- Roger S och hans hemliga kompis ”Molgan” vet 
ibland inte vilket möte de varit på så för säkerhets 
skull skickar de protokoll från alla möten...bägge 
två!
- Vissa tar bilen till Märsta för att lättare kunna 
ta pendeln till Älvsjö och MC-mässan. Nu går ju i 
och för sig pendeln från Uppsala, men varför göra 
det lätt för sig...
- På tåget mellan Stockholm och Uppsala så halvsitter 
halva Uppsala enligt en rutinerad pendlare, undrar 
vad andra halvan gör? Pendlar kanske.
- Om man nu ska åka tåg mellan Uppsala och Märsta 
och inte ser upp så hamnar man i Stockholm, när 
man sedan ska tillbaka till Märsta så kan man se 
upp och ändå hamna i Uppsala... Antingen är man 
konduktör eller bara lätt påverkad.
- Det sägs att Luggen har börjat jobba med datorer 
igen - undrar vilken version av Windows det är?
- Valle törs inte berätta hemma att han visst kan 
steka falukorv, risken är att han får börja göra 
det nu... Berätta eller steka - det säger vi inte!
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PÅ ÅRSMÖTET 2014 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: David Lagerström
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Erik Uncas Andersson
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Roger Söderbom
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Anders Hjelm
Webmaster: Sören Uppman
Medlemsregisteransvarig: Maud Sandberg
Ordonnansansvarig: Sören Uppman

Detta år ställde vi upp en ”trottoarpratare” utanför Lel-
les där vi gör reklam för kommande kvälls- och dagtou-
ringar som vem som helst får vara med på.

Vid MC-handlarnas dag i början av maj, kunde vi även 
visa upp vårt nya fina klubbtält. 

Cykelloppet Gran Fondo gick norr om Stockholm med 
start och mål i nybyggda Friends Arena. Det var en märk-
lig känsla att som mc-ordonnans passera rakt igenom. Här 
är det Jonnie som följer en av cyklisterna före mållinjen.

Sommaren fylldes av massor av mc-åkning. Det här är 
några av de 14 deltagarna på årets sista Dagtouring till 
Vira Bruk i början av oktober.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- David är ett riktigt teknikfreak. Men det tar lite 
tid att starta gps, gopro och allt annat nödvändigt 
som behövs som ordonnans. När 
han så småningom får igång hojen, 
får cyklisterna vänta på honom.
- Janne Lindberg undrade om 
ÖAMCK skulle köra ordonnans på 
Vikingarännet? Med dubb då, eller?            
- Peter tror inte att vi får ut någon ersättning 
från Försäkringskassan om vi anmäler inbrottet i 
ladan. Han har nog helt rätt.
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PÅ ÅRSMÖTET 2015 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: David Lagerström
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Erik Uncas Andersson
Programsekreterare: Andreas Brodin
Redaktör: Roger Söderbom
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Anders Hjelm
Webmaster: Sören Uppman
Medlemsregisteransvarig: Maud Sandberg
Ordonnansansvarig: Sören Uppman

Vårt livsviktigaste ordonnansuppdrag är att (helt ideellt) 
lotsa cyklister i Ride of Hope från Västerås via Uppsala 
till målet i Hagaparken i Stockholm. Här är landsvägen 
mellan Knivsta och Odensala.

MC-orienteringen Dagmaran i augusti var välbesökt. Här 
står Anders Hjelm och Roger Holmberg och försöker se 
var dom är. Peter Appelqvist är på ingående (strax intill 
väderkvarnen i Lagga Väsby).

Efter ett antal års frånvaro, återkom den årliga festen 
Rackartaj med samma husband som på 80-talet, STUDS, 
som spelade. På dansgolvet bla Susanne Rundström och 
Siri Jareborg.

Vi engagerade oss i de nya farthindren på Dag Hammar-
skölds väg. En dyr teknisk lösning som iofs fungerar för 
bilister men som är riskabel för motorcyklister. Här prov-
kör David Lagerström över den blanka stålplattan.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Det är inte lika svårt att komma in i garaget som 
i ladan. Därför kan vi förvara våra trädgårdsma-
skiner där, säger Peter A.
- Sören U hävdar att Loreleiklippan ligger i Mosel-
dalen.
- Anders H var säker på att han packat ner Jonnies 
ordonnansväst men hittade den inte. Sen påpekade 
nån att det var Anders  själv som hade den på sig.
- Monica tycker att Roger hör så dåligt att det 
borde vara dags att gå till optikern.
- Det är lite mörkt i hallen på morgonen hemma 
hos Carina Bremler innan hon åker till jobbet. Vid 
lunch upptäckte hon att hon fått på sig olika stövlar.
- Regors kopplingswire gick ju av på slutet av Vät-
ternrundan 2013. Han ersatte den då ”tillfälligt” 
med en tunnare cykelwire. På väg till Vätternrun-
dan 2014 (fast fortfarande i Uppsala), gick ”den 
tillfälliga” cykelwiren av. När är det dags att byta 
ut den mot en riktig originalwire?
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PÅ ÅRSMÖTET 2016 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande: David Lagerström
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Erik Uncas Andersson
Programsekreterare: Vakant
Redaktör: Roger Söderbom
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Anders Hjelm
Webmaster: Sören Uppman
Medlemsregisteransvarig: Jan Lindberg
Ordonnansansvarig: Sören Uppman

Efter trafivaktsutbildningen häromåret har det blivit 
flera uppdrag som handlar om trafikdirigering. Här står 
Peter Appelqvist i rondellen före Gröndals Motorsport-
område i samband med SMC:s Mälaren Runt.

Avrostningarna hade flyttat tillbaka till Fyrislund. Men 
det var kallt och ruggigt och några avstod övningarna. 
Men inte instruktören David Lagerström mfl.

En återkommande vinteraktivitet är Scalextric-tävling 
på bottenvåningen för unga och äldre leksugna. Här står 
Teodor Lundgren och Oscar Forsström och kollar.

Luciafirandet gick i barnens tecken detta år. Vi anord-
nade LEGO-byggtävling för våra minsta.

Peter & Samuel Rundström och Leffe Våghals var klub-
bens främsta representanter i dragracing. Här är det Pe-
ter som jag nya lägre tider.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Efter Scalextricracet hade Sören bråttom hem. 
Efter en halvtimme kom han tillbaka och hämtade 
sina husnycklar som satt i nyckelskåpet i baren i 
klubbkåken.
- Ibland är Peter lite disträ. När han åker hemifrån 
till klubbkåken, kör han ut på motorvägen och 
vänder i Knivsta först.
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PÅ ÅRSMÖTET 2017 VALDES:
Ordförande: Peter Appelqvist
V ordförande:  Vakant 
Kassör: Jan Lindberg
Sekreterare:  Roger Söderbom
Klubbmästare:  Erik Uncas Andersson
Programsekreterare:  Andreas Brodin
Redaktör: Roger Söderbom
Kåkansvarig: Jan Karlsson
Rörkenansvarig: Anders Hjelm
Grusansvarig: Anders Ljungqvist
Webmaster: Sören Uppman
Medlemsregisteransvarig: Jan Lindberg
Ordonnansansvarig: Sören Uppman

Ordonnansverksamheten bara växer och växer. Här håller 
Sören Uppman morgonsamling för Skandisfunktionärerna.

Dagtouring mot Roslagen med (nästan obligatoriskt) fi-
kastopp i Finsta.

Årets Avrostningar var tillbaka på Rörken och som vanligt var 
det många deltagare. Här är det balansplankan som gäller.

Efter uppfräschningen av väggar och golv på bottenvåning-
en i klubbkåken, kunde vi också förnya inredningen en del.

På ”Italiendagen” vid Skokloster hittade vi bla Björn An-
dersson och Tomas Högberg med sina Laverdor.

FRÅN MÖGELBURKEN DETTA ÅR: 
- Roger hade elproblem på K75:an. Inget på vänster 
sida på styret ville fungera. Så småningom upp-
täckte han att nästan alla kablar var avklämda på 
grund av klamman till GPS-fästet. Så därför skyllde 
han på Sören som sålt GPS:en till honom…
- På söndag morgon på UNT Bike Weekend gick det 
ut en varning om att det förekommit stölder på 
våra mc på lördagen. Bosses vinterhandskar som 
han ”lagt på sin hoj” och Anders Hellmans Scala-
enhet var borta. Samtidigt hittade Janne B ett par 
okända vinterhandskar på sin hoj som han lämnade 
in till klädesförvaringen. Och Hellman hittade sin 
Scala-enhet hemma i huset.
- I samband med ”kortegen” MC MOT MOBBNING 
fick Regor uppdrag att vara ”kvast” och se till att 
alla kom med. Plötsligt dök David L och en grupp 
hojåkare upp i backspegeln. Det hade visst blivit 
nån felkörning vid Bolandsgatan…
- I ordonnanshuset i Motala: Vid frukosten säger 
Ola L att äggen är så varma att dom kan värpas 
närsomhelst.



Baksida

Annons?


