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MEDLEMMAR 
Klubbens medlemmar har under året uppgått till 250 stycken,  fördelade på 59 kvinnor och 
191 män. 90 st av våra medlemmar är också anslutna till Sveriges MotorCyklister, SMC.    
 
Årsmötet var den 28 oktober 2018 i klubbkåken i Stångby då 14 medlemmar var närvarande.  

 
STYRELSEN OCH MEDLEMSAKTIVITETER 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under verksamhetsåret.  
Styrelsen har i huvudsak arbetat med: 

 Förvaltning av klubbens fastighet och tillgångar 

 Planerat och genomfört övriga aktiviteter enligt nedan 

 Varit med och utvecklat Knix-kurserna på Rörken tillsammans med SMC Uppsala. 

 Deltagit i Motorsportunionens föreningsdrift 

 
Medlemsaktiviteter 

- Ett antal kvälls- (torsdags-), dag- och helgtouringar, många med stort deltagarantal. 
Några har regnat bort men med fint mc-väder och härliga vägar för det mesta. 

- 2 MC-avrostningar vid Rörkens motorsportområde med många deltagare.  
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- Vid klubbkåken har det har ordnats med Oktoberfest, Luciafika, Grillfest, välbesökt 
kräftskiva och flera pysseldagar vid klubbkåken. Hela sommaren har klubbkåken varit 
öppen för medlemmar och andra varje söndagskväll. Under vintersäsongen har 
öppethållandet begränsats till första söndagen varje månad. 

- Vintersäsongsaktiviteter som Bowling, Bilorientering och Flipperturnering. 
- Catering på Fordonshistorikernas marknad vid Ekebyboda 

 
Ordonnansverksamhet 
Klubbens ordonnansverksamhet har utvecklats vidare under året och vi har fått flera nya 
uppdrag. Det var flera välbesökta ordonnansträffar efter säsongen 2018 och inför säsongen 
2019: 

- Avslutningsträff i klubbkåken i december med 25 personer. Sprocket Event bjöd på 
jättegod buffé. 

- Upptaktsträff i klubbkåken i mars med 28 personer. 
- Ordonnansträning på Rörken 1 maj med 33 personer på mc och 4 på cykel. 

MC-ordonnanser (O), trafikvakter (T) och koordinatorer (K) till olika cykellopp, triathlon-
tävlingar mm: 

- September: Sorunda cykeltävling (O), CK Uni:s Klubbmästerskap (O) 
- Mars: Bandyfinalen på Studenternas (T) 
- Maj: Roslagsvår (O), Uppsala Cycle Racing Week (med Scandinavian Race, Skandis  

GP (O+T+K), Uppsala Bike Weekend med MTB-tävling (O+T), Vänern Runt (O). 
- Juni: SMACK-tävling på Arlandastad TT (O), Nationaldagsloppet (O), Falkenloppet, 

Nynäshamn (O), Uppsala Triathlon (O+T), Vätternrundan (O+K) 
- Augusti: UCI cykellopp i Kalmar (O), Ride of Hope från Västerås via Uppsala till 

Stockholm (O), SMC Uppsalas Länsträff (O), SMC:s Mälaren Runt (T), WWT i Vårgårda 
(O), Vikingarundan (O), Stockholm Triathlon (O). 

 

50-årsjubileum 
Klubbens formella 50-årsdag och Jubileumsfesten och några andra jubileumsaktiviteter 
inträffade detta verksamhetsår. 

- Direktsändning från Stångby I P4 Uppland med anledning av ÖAMCK:s 50-årsjubileum. 
- Jubileumsfotografering vid ”Alsikekurvan”, strax S om Krusenberg. 
- Repris på jubileumsbilderna 1968-1977 i Stångby. 
- 50-ÅRSJUBILEUMSFEST på restaurang Interpool med ca 150 deltagare. I samband med 

festen uppmärksammades ett antal tidigare och nuvarande styrelsemedlemmar med 
medaljer och diplom från Upplands Idrottsförbund. 

 
TRAFIKSÄKERHET 
Grundkurs Avrostning 
Avrostningsverksamheten på Rörken körs i samarbetet med SMC Uppsala län. 
Vi samlade 99 deltagare tillsammans vid de två tillfällena i april och maj, noterbart är att 
båda kurserna var fullbokade (120 platser) i förväg. 
Den nya mc-banan vid Rörken har använts flitigt av Trafikverket, två trafikskolor och 
privatister. 
 
Grundkurs Knix 
Knixverksamheten på Rörken körs i samarbetet med SMC Uppsala län. 
Knixverksamheten är omfattande och är fortfarande landets i särklass största 
fortbildningsverksamhet. Vi har haft Knix-kurser vid 23 (23) tillfällen med totalt 920 (980) 
deltagare. Det blir ett snitt på nästan 42 (43) deltagare per kurs. Utöver våra ordinarie 
kursdagar på måndagarna (söndagar från mitten av augusti) har vi även haft en välbesökt 
Tjejdag (26/5). 

 
Grusverksamhet 
Grusgruppen har tyvärr inte haft några touringar under året men planerar ett nytt övnings- 
och äventyrsområde på Rörken. 
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Tävlingsverksamhet 
Samuel Rundström har klivit upp från Junior dragbike och kör nu Super Gas Bike med bra 
resultat, en vinst, en 2:a placering och en kval 2:a placering i bagaget, dessutom bästa tid 
9:56 på 402 meter vilket får anses som riktigt starkt i sammanhanget. I serierna blev det en 
4:e placering i EDRS som är den stora serien, Race Against Violence tour där det också blev 
en 4:e plats. 
Leif Våghals körde enbart på Kjula och vann Race Against Violence tour. Tom Björk vann ET 
bike i Race Against Violence tour. Göran Bodsäter har kört på flertalet tävlingar i Super 
comp bike med bästa resultat en andra placering I Orsa och en 3:e placering I Race Against 
Violence tour och en 10:e plats i EDRS. 
Peter Rundström har kört 2 klasser även denna säsong. I Pro Street Bike har deltagandet 
varit klent detta år men trots det har det blivit 2 vinster, i klassen Super Comp bike har 
bästa resultatet varit vinst på EM-tävlingen på Tierp och en 6:e placering i EDRS. 

 
KLUBBKÅKEN 
Under året har diverse underhållsarbete genomförts vid klubbkåken. Bla har altanen fått nya 
överliggare till räcket och vi har också en ny, fin yttertrappa med rensgaller.   
Ladugården/ladan är fortsatt uthyrd till Posten, Ola Lindberg och ett antal personer har 
båtar och husvagnar uppställda i ladan. SMC Uppsala är också fortsatt hyresgäst på kontoret 
1tr. 
Klubbkåken har vid flera tillfällen varit uthyrd till privata fester för både medlemmar och 
andra. 

 
INTERN OCH EXTERN INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
Rörken 
Under hela sommaren har det funnits klubbtidningar och jubileumsinfo om klubben i 
serveringen vid kartingbanan på Rörken. 

 
Trottoarpratare 
Vid Lelles har vi haft en trottoarpratare med information om våra planerade dag- och 
kvällstouringar. Även i år sponsrades affischen av Tidtryck. 
 

Uppsala Marknad 
I samband med Fordonsmarknaden vid Ekebyboda hade vi vårt klubbtält och vår beachflagga 
med fokus på vår servering. På serveringsborden fanns många utspridda klubbtidningar. 

 
Trafikskolor 
Även i år har det funnit klubbtidningar och annan information om ÖAMCK hos Uppsalas 
trafikskolor med mc-utbildning och eleverna har erbjudits gratis provmedlemskap i klubben. 

 

JERNET   

Vår klubbtidning ”eminenta JERNET” har kommit ut till medlemmarna med ett nr i mars. 
Förutom annonser, innehöll den blandade reportage och artiklar från klubbens och 
medlemmarnas olika resor och andra aktiviteter med mc-anknytning i en bra mix.  
2019 års tidning skickades även till fd medlemmar och andra jubileumsfestdeltagare. 
 

JER.NET 
Det digitala nyhetsbrevet JER.NET har skickats ut till alla medlemmar med mailadress vid 
7 tillfällen. Nyhetsbrevet innehåller tillbakablickar från aktiviteter och påminnelser inför 
kommande evenemang och har även skickats till övriga som önskar information om klubben 
och vår verksamhet.  

 
Hemsidan 
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Den ”nya” versionen av klubbens hemsida fungerar i stort sett bra och fler verksamhets-
ansvariga kan själva ändra/lägga till/ta bort uppgifter.  

 
Facebook 
Klubbens sida på Facebook har använts för spridning av aktuell information och diskussioner 
om verksamheten med mycket gott resultat. Flera nya och gamla medlemmar hittar till vår 
verksamhet via Facebook och där kan man på enkelt sätt lägga ut bilder från våra 
evenemang.  
Det finns också en sluten Facebookgrupp för klubbens Ordonnanser/Trafikvakter/ 
Koordinatorer. 

 
ENGAGEMANG I ORGANISATIONER 
SMC Uppsala län: Genom SMC-kansliets placering i vår klubbkåk har vi ett nära samarbete 
med SMC Uppsala. Flera av klubbens medlemmar ingår också i distriktets styrelse. 

 
Uppsala Motorsportunion: ÖAMCK är representerad i Motorsportunionens styrelse och 
Kartingutskott och är därmed delaktig i den totala verksamheten på Rörken. Kassören i 
Motorsportunionen kommer från ÖAMCK. 
Rasbo MK har tagit över driftsansvaret för verksamheten vid kartingområdet. 

 
SVEMO: ÖAMCK är representerad i SVEMO Östra Distrikt genom Peter Rundström som 
representant för dragracing. 

 
EKONOMI 
Vår ekonomi är fortsatt mycket stabil bla tack vare våra ordonnansuppdrag i hela landet. 
Det ger oss god handlingsfrihet framåt.  Under året har vi också slutbetalat banklånet för vår 
klubbkåk. Även fortsättningsvis arbetar vi för att ha en god ekonomi. I början av året bytte 
vi bank och fick möjlighet till swishbetalningar av medlemsavgifter mm till klubben.  
För detaljerade uppgifter om årets intäkter och kostnader, hänvisas till bokslut och 
resultatrapport. 

 
UPPVAKTNINGAR 
Klubben har under verksamhetsåret uppmärksammat några särskilt förtjänta medlemmar 
och andra med klubbens standar och blommor.  

 
ÖVRIGT 
Som resultat av klubbens 50-årsjubileum, återfick vi en del medlemmar som har varit aktiva 
under 70-, 80- och 90 talet. Årets mc-säsong har vädermässigt varit i stort sett bra med 
många turer. 

 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Peter Appelqvist Andreas Brodin Roger Söderbom 
 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Jan Lindberg Anders F Eriksson Jan Karlsson 
 
 
 
____________________  
Ola Lindberg  
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