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MEDLEMMAR 
Klubbens medlemmar har under året uppgått till 247 stycken,  fördelade på 57 kvinnor och 
190 män. 112 st av våra medlemmar är också anslutna till Sveriges MotorCyklister, SMC.    
 
Årsmötet var den 27 oktober 2019 i klubbkåken i Stångby då 23 medlemmar var närvarande.  
 
STYRELSEN OCH MEDLEMSAKTIVITETER 
Överskuggande pandemi 
Den fortfarande pågående Covid19-pandemin med sina regleringar av folksamlingar har 
under året satt kraftiga spår i klubbens verksamhet och omfattning. Många verksamheter 
som vi normalt är delaktig i, har flyttats eller helt och hållet ställts in. Möten har hållits på 
distans via tele- eller datateknik och fikaträffar i klubbkåken har ställts in.  
Det positiva har varit att begränsningarna i resandet utomlands resulterat i ett ökat resande 
på motorcykel i landet, enskilt eller i grupp.  
 
Styrelsens arbete 
Inklusive konstituerande mötet har styrelsen har haft 12 protokollförda möten under 
verksamhetsåret. Från och med mars har flera personer deltagit på distans. 
Styrelsen har i huvudsak arbetat med: 
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• 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, 
fint mc-väder och härliga vägar. 

- Vid klubbkåken har det har ordnats med Oktoberfest, Luciafika, Grillfest, kräftskiva 
och flera arbetsdagar vid klubbkåken. Från 28 juni har klubbkåken varit öppen för 
medlemmar och andra varje söndagskväll. Under vintersäsongen har öppethållandet 
begränsats till första söndagen varje månad. 

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

 
Ordonnansverksamhet 
Klubbens ordonnansverksamhet har i princip varit nedlagd under 2020. I slutet av säsongen 
2019 var det: 

- Extra ordonnansträff i september för att diskutera bla ersättare som 
ordonnansansvarig. 

- Avslutningsträff i klubbkåken i december 2019 med 28 personer. ÖAMCK bjöd på 
jättegod smörgåstårta. 

- Upptaktsträff och Ordonnansträning på Rörken 2020 ställdes in. 
MC-ordonnanser (O) genomförde trots allt några uppdrag under verksamhetsåret: 

- September 2019: Roslagshöst cykeltävling (O) 
- Augusti 2020: SMACK-tävling på Arlandastad TT (O), SMC Uppsalas Länsträff (O).  

 
TRAFIKSÄKERHET 
Grundkurs Avrostning 
Avrostningsverksamheten på Rörken var helt inställd under året. 
 
Grundkurs Knix 
Knixverksamheten på Rörken i samarbete med SMC Uppsala län var helt inställde tom slutet 
av juni. Därefter anordnades kurser varje vecka med begränsning av antalet deltagare, 
funktionärer och försäljningsrutiner. Trots detta är det fortfarande landets i särklass största 
fortbildningsverksamhet. Vi har haft Knix-kurser vid 15 (23) tillfällen med totalt 418 (920) 
deltagare. Det blir ett snitt på nästan 28 (42) deltagare per kurs. Utöver våra ordinarie 
kursdagar på måndagarna (söndagar från mitten av augusti) har vi även haft en välbesökt 
försenad Mors Dags-Knix för Tjejer  (5/7). 
 
Grusverksamhet 
Grusgruppen har tyvärr inte haft några touringar under året men planerar ett nytt övnings- 
och äventyrsområde på Rörken. 
 
Tävlingsverksamhet 
Samuel Rundström har kört vid totalt 9 tillfällen, 6 tävlingar och 3 Test and Tune, varav 
vinst i 4 tävlingar. Han ändrade sitt PB vid både 201 m till 5:75 sek 205 km/t och 402 m 8:93 
sek 251 km/t.   
Peter Rundström har kört vid totalt 8 tillfällen, 6 tävlingar och 2 Test and Tune och vunnit 
i 2 tävlingar. Peter har bättrat sitt PB på 201 m till 4:89 sek 252 km/t. 
Trots en begränsad tävlingssäsong, har bägge kört ungefär lika många repor som på tt 
normalt år. 
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KLUBBKÅKEN 
Under året har diverse underhållsarbete genomförts vid klubbkåken. Bla har altanen fått nya 
tygväggar. Köket har kompletterats med en snabb diskmaskin. 
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. 
 
MC-Mässa 
I månadsskiftet februari-mars var det välbesökt mc-mässa i Fyrishov där vi deltog med en 
informativ monter. Som resultat av mässan fick vi flera nya medlemmar och ordonnanser. 
 
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.  
 
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 
Klubbens hemsida fungerar bra och fler verksamhetsansvariga 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 som pga kraftigt begränsad verksamhet haft låg aktivitet. 
 
ENGAGEMANG I ORGANISATIONER 
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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. 
 
SVEMO: ÖAMCK är representerad i SVEMO Östra Distrikt genom Peter Rundström som 
representant för dragracing. 
 
EKONOMI 
Vår ekonomi är fortsatt mycket stabil, i år tack vare Fordonsmarknaden 2019. Även 
fortsättningsvis arbetar vi för att ha en god ekonomi även om vi ser svårigheter pga 
utebliven verksamhet under detta verksamhetsår.  
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 
Trots de begränsningar och restriktioner som funnits, har 2020 års mc-säsong varit i stort 
sett bra vädermässigt med många långa och korta turer. Inför kommande årsmöte föreslås 
att klubbens verksamhetsår ändras till att följa kalenderår och därmed underlättar 
uppföljning. 
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