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NYTT ÅR OCH EN NY SÄSONG
Välkommen till årets upplaga av SMC 
Uppsala läns informationsblad Navet. Vi 
har som vanligt fyllt den med alla olika 
aktiviteter som vi planerat för året, antin-
gen själva eller i samarbete med distrik-
tets klubbar.
Våra egna största aktiviteter i år är Se Oss 
demonstrationen 27 maj som vi fortsätter 
med från förra året samt en länsträff 10 
augusti i Fjällnora.
Som vanligt så kommer vi att ha avrost-
ningar under våren, kom med på dem, det 
är väldigt lärorikt och bra inför säsongen.  
SMC har även flera andra kurser under 
säsongen, t.ex. KNIX på Rörken där våra 
utbildade instruktörer finns med under 
passen och ger feedback på vad just du 
kan utveckla vidare.  
Du kommer träna upp din riskmedveten-
het och med ökade kunskaper upplever du 
en ökad körglädje i trafiken. Sen så har vi 
även gruskurserna som de senaste åren 
blivit allt mer populära och platserna blir 
snabbt fulla. Var ute i god tid med din 
anmälan. 
SMC Uppsala har några få egna touringar 
men här är vi beroende av klubbarna i dis-
triktet. Vi är väldigt tacksamma att några 
av klubbarna bjuder in alla medlemmar 
till deras touringar. Vi har 8 klubbar i dis-
triktet och de erbjuder sina medlemmar 
gemenskap och körglädje. 
Skulle du vara intresserad av att vara med 
i styrelsen eller i valberedningen så hör 
av dig till info@smcuppsala.se det behövs 
alltid folk till olika funktioner. 
Styrelsen i SMC Uppsala län

PS. Håll utkik på vår hemsida www.
smcuppsala.se för mer information samt 
eventuella sena ändringar.

STYRELSEN 2016-2017

Ordförande: Anders Hjelm 
Vice ordförande: Jan Bondesson
Kassör: Yvonne Rengren*
Sekreterare: Olle Furåker
Vice sekreterare: Sören Nordlund 
Ledamot: Erik Andersson*
Ledamot: Anders F Eriksson
Suppleant: Björn Ström*
Suppleant: Torbjörn Lindgren*
*Saknas på bild

 ÖVRIGA UPPDRAG
INFORMATIONS- & AKTIVITETSGRUPPEN:

Informatör: Olle Furåker
Redaktör: Anders F Eriksson
Webbansvarig: Anders F Eriksson
Touringansvarig: Torbjörn Lindgren
Väg- och fikaguideansv: Torbjörn 
Lindgren
Klubbansvarig: Olle Furåker
R abat t-  & sponsoransv:  Er ik 
A ndersson

TRAFIKGRUPPEN:

Trafikansvarig (MCT): Anders Hjelm
Rörkenansvarig: Anders Hjelm
Av rost n i ng sa ns va r ig:  Dav id 
L ager st röm
Gruskursansvarig: Anders Ljungqvist

2



KANSLIET I STÅNGBY
SMC Uppsala län har sitt kansli på 
övervåningen av Östra Aros MCK:s 
klubblokal i Stångby, alldeles utanför 
Uppsala intill E4. 

NTF/TV/TSR-ansvarig: Björn Ström
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Revisor: Jan Lindberg
Revisor: Mikael Ollgren

Valberedning

Valberedare (sammank): Vakant
Valberedare: Vakant
Valberedare Suppl.: Vakant

DISTRIKTETS KLUBBAR
I skrivande stund är inte medlemsklub-
barnas alla aktiviteter för 2017 klara. 
Flera av klubbkåkarna är ofta öppna en 
eller flera dagar i veckan.
Vill du veta mer om klubbarnas aktivi-
teter och öppethållande så titta på res-
pektive hemsida.

 Bålsta MCK
 www.bmck.nu

 Dannemora MC
 www.dannemoramc.se

 El Trocadero MC, Älvkarle 
 by
 www. eltrocaderomc.se

 Hercules Bikers, Enköping
 www.nogg.se/herculesbi 
 kers

 Strul MCC, Enköping
 www.strulmcc.se

 Throttle Twisters MC, Upp 
 sala
 www.throttletwistersmc.se

  Östra Aros MCK, Uppsala
 www.oamck.se

       FMCK Uppsala
       www.fmckuppsala.se
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SMC Uppsala län och andra intresse-
rade
Ansvarig utgivare: Anders Hjelm
Redaktör: Anders Hjelm
Layout: Anders Hjelm
Foto: Tina Malm, Curth Andersson, 
Anders Hjelm
Tryck: Ruter AB 
Omslagsbild: Tina Malm
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VÅRUTFLYKT
När  Lördag 29 april - kl. 11:00
Var  Samling Vaksala Kyrka
Gps  59.876152, 17.686126
Vad  Vårutflykt
Vem   Dannemora Mc
Hemsida  www.dannemoramc.se

UTFLYKT TILL TOBO BRUKSMUSEUM
När  Lördag13 maj - kl. 09:00
Var  Samling vid Dannemora Mc:s klubbhus
Gps  60.210072, 17.873375
Vad  Utflykt med besök i Tobo bruksmuseum
Vem  Dannemora Mc
Hemsida www.dannemoramc.se

GÖKOTTA
När  Torsdag 25 maj - kl. 07:00
Var  Samling vid infartsmacken i Öregrund
GPS  60.32708, 18.42542
Vad  Gökotta
Vem  Dannemora Mc
Hemsida www.dannemoramc.se

MC-GUDSTJÄNST
När  Torsdag 5 maj - kl. 07:30
Var  Samling vid Uppsala Domkyrka
GPS  59.858181, 17.633661
Vad  Mc-Gudstjänst kl 08:00 i prästgårdsparken intill Gamla Uppsala 

kyrka. För 14-de året med sång och musik. Kollekten går till SMC:s 
Mc-skadefond. Efter gudstjänsten serveras kaffe och våfflor med grädde 
innan vi gör en dagstur till någon intressant plats. Vid otjänligt väder 
håller vi till inomhus. Alla är hjärtligt välkomna. 

Vem  Curth Andersson och Gamla Uppsala församling. 
Hemsida  För mer info e-post till curth.andersson@gruppen.se
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DAGTOURING
När  Torsdag 20 maj - kl. 10:00
Var  Samling vid Lelles MC 
GPS  559.856003, 17.678574
Vad Dagtouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är 

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem  Östra Aros MCK
Hemsida www.oamck.se

SE OSS DEMONSTRATION
När  Lördag 27 maj - kl. 11:00
Var  Samling vid CityGross parkering vid Boland City
GPS  59.847039, 17.689482
Vad  Se Oss-demonstration, se baksidan för mer info.
Vem  SMC Uppsala län
Hemsida www.smcuppsala.se
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DAGTOURING
När Lördag 3 juni - kl. 10:00
Var Samling vid Lelles MC
GPS 59.856003, 17.678574
Vad Dagtouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är  

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem Östra Aros MCK
Hemsida  www.oamck.se

HOJMARKNAD
När Tisdag 6 juni - kl. 09:00
Var Motorgården, Enköping. 
GPS 59.643929, 17.104429
Vad Strul MCC:s Hojmarknad.Motorgården, Inga avgifter! MC- och MC-re-

laterade saker.Behov av bord? Tag med eget! Strul MCC står för all 
försäljning av förtäring. Info: 0171-374 70.

Vem Strul MCC
Hemsida  www.strulmcc.se

TOURING MED ÖVERNATTNING
När Lördag 10 juni kl. 10:00- söndag 11 juni ca: kl. 16:00
Var Samling vid Opus bilprovning i Librobäck
Gps 59.877774, 17.589787
Vad En lite längre touring med övernattning på vandrarhem eller liknande. 

Själva touringen är kostnadsfri, men övernattning och mat etc. betalas 
av deltagaren.

Vem SMC Uppsala län
Hemsida www.smcuppsala.se

TORSDAGSTOURING
När Torsdag 15 juni - kl. 18:30
Var Samling vid pumpen Fyristorg
GPS 59.858071, 17.636404
Vad Torsdagstouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är  

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem Östra Aros MCK
Hemsida  www.oamck.se
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TORSDAGSTOURING
När Torsdag 13 juli - kl. 18:30
Var Samling vid pumpen Fyristorg
GPS 59.858071, 17.636404
Vad Torsdagstouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är  

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem Östra Aros MCK
Hemsida  www.oamck.se

RESA TILL STOCKHOLM
När Lördag 22 juli - kl. 09:15
Var Samling Vaksala Kyrka
Gps 59.876152, 17.686126
Vad Resa till Stockholm (Kaknästornet och Tekniska museet).
Vem Dannemora Mc
Hemsida  www.dannemoramc.se

PILGRIMSFÄRD 
När Tisdag 25 juli - söndag 30 juli
Var Samling vid Uppsala Domkyrka
GPS 59.858181, 17.633661
Vad Att vara pilgrim är att vara på resa. En resa med tid för vila och eft-

ertanke. Att färdas på mc är också en resa. Målet kan vara ökad 
självkännedom, att hitta rätt och känna frid. Den här resan omfattar 
sex dagar, med start från Uppsala domkyrka för färd till Nidarosdomen 
i Trondheim. På resan följer vi gamla pilgrimsleder så gott det går, men 
håller oss på fina grusfria mc-vägar. Totalt blir det cirka 170 mil. Vi 
rastar regelbundet och håller lugnt tempo med besök i kyrkor och kapell 
efter vägen – och stämplar våra pilgrimspass. 

Vem Arr: Curth Andersson och Gamla Uppsala församling.
Hemsida  För mer info, e-post till curth.andersson@gruppen.se.
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DAGTOURING
När Lördag 29 juli - kl. 10:00
Var Samling vid Lelles MC
GPS 59.856003, 17.678574
Vad Dagtouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är  

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem Östra Aros MCK
Hemsida  www.oamck.se

CLASSIC RACING I LINKÖPING
När Fredag 4 augusti - kl. 10:00 till söndag 6 augusti
Var Samling vid Shell Kvarnbolund kl 10:00
Gps 59.845181, 17.551711
Vad Classic Racing i Linköping
Vem Dannemora Mc
Hemsida www.dannemoramc.se

LÄNSTRÄFF
När Torsdag 10 augusti - kl. 18:00
Var Samling Polacksbacken
GPS 59.840738, 17.646850
Vad En enkel kvällsträff för länets alla motorcyklister, vi träffas på Pol-

acksbacken kl. 18.00 och kör i kortege ut till Fjällnora, där SMC bjuder 
på fika och korv, vi kommer även ha en tipspromenad med priser och 
eventuellt någon inbjuden talare.

Vem SMC Uppsala län
Hemsida www.smcuppsala.se

NYMEDLEMSTOURING
När Söndag 20 augusti - kl.11:00
Var Samling på Beijer Byggmaterials parkering i Uppsala
GPS 59.845330, 17.689572
Vad Välkomsttouring främst tänkt för nya medlemmar i SMC Uppsala Län, 

men även gamla medlemmar är välkomna. Vi kommer att köra en lugn 
touring som även nybörjare kan vara med på och under rasterna prata 
lite om vad man ska tänka på när man kör i grupp etc.

Vem SMC Uppsala
Hemsida www.smcuppsala.se
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 MÄLAREN RUNT PARTY
När Fredag 18 augusti - lördag 19 augusti
Var Motorgården, Enköping 
GPS 59.643929, 17.104429
Vad Party på motorgården i samband med Mälaren Runt som brukligt. Mat, 

dryck och suverän underhållning. Tältplatser på motorgården.
Vem Strul MCC
Hemsida  www.strulmcc.se

 TORSDAGSTOURING
När Torsdag 24 augusti - kl. 18:30
Var Samling vid pumpen Fyristorg
GPS 59.858071, 17.636404
Vad Torsdagstouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är  

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem Östra Aros MCK
Hemsida  www.oamck.se
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RESA TILL DALARNA RUNT SJÖN RUNN
När Lördag 9 september - kl. 09:15
Var Samling vid Gävle Bro 
Gps 60.649050, 17.118690
Vad Resa till Dalarna runt sjön Runn.
Vem Dannemora Mc
Hemsida www.dannemoramc.se

DAGTOURING
När Lördag 23 september - kl. 10:00
Var Samling vid Lelles MC
GPS 59.856003, 17.678574
Vad Dagtouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är  

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem Östra Aros MCK
Hemsida  www.oamck.se

RESA TILL VÄSTERÅS
När Lördag 23 september kl. 09:30
Var Samling vid Shell Kvarnbolund
Gps 59.845181, 17.551711
Vad Resa till Västerås.
Vem Dannemora Mc
Hemsida www.dannemoramc.se

DAGTOURING
När Lördag 7 oktober - kl. 10:00
Var Samling vid Lelles MC
GPS 59.856003, 17.678574
Vad Dagtouring med Östra Aros MCK öppen för alla oavsett om man är  

medlem eller ej. Kolla Facebook för mera info, om det blir ändringar på 
grund av väder eller så.

Vem Östra Aros MCK
Hemsida  www.oamck.se
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LÄNSTRÄFF I FJÄLLNORA
Den 10 Augusti återupplivar vi vår traditionella länsträff i Fjällnora, vi 
startar vid Polacksbacken kl. 18:00 och åker i gemensam kortege ut till 
Fjällnora där SMC bjuder på på korv och fika, vi kommer även ha en tip-
spromenad med fina priser och eventuellt någon inbjuden talare



Bättra på dina gruskunskaper och bli 
en säkrare förare. SMC instruktörer 
lär dig bromsteknik, kurvteknik och 
körställning.
Stor vikt läggs på säkerhet. Vi kommer 
att hålla till på grusplaner vid Rörkens 
motorstadion. På eftermiddagen åker 
vi ut en på liten grustouring för att 
praktisera våra nyvunna färdigheter.
Övningarna anpassas efter hojstorlek 
och förarens kunskaper. Gruskurserna 
körs i samarbete med SMC Stockholm.
Nytt för i år är att vi även kommer att 
hålla en kurs på hösten.

Gruskurs Nivå 1L Torsdag 25/5*
Gruskurs Nivå 1 Torsdag 25/5*
* Kristi Himmelsfärdsdag
Gruskurs  Nivå 1-2 lördag /söndag 
20-21/5
Gruskurs Nivå 1-2 lördag /söndag 
9-10/9

Information om alla gruskurser finns på 
SMC Uppsalas hemsida www.smcuppsala.
se. Observera att alla gruskurser kräver 
föranmälan, den görs på http://grund-
kurser.svmc.se.

GRUNDKURS GRUS
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Avrostningskurserna kan ha lite olika 
innehåll men balans- och bromsövnin-
gar är obligatoriska. Det är ett bra sätt 
att komma igång att träna vintertrötta 
muskler och reflexer som är bra att ha 
som motorcyklist.

Avrostningarna i Uppsala sker sedan 
många år i samarbete med Östra Aros 
MCK.

Det kostar bara 100 kr att vara med vid 
årets avrostningar i Uppsala. Då ingår 
dessutom korv och kaffe vid Östra Aros 
MCK:s klubbkåk. Avgiften betalas kontant 
när du kommer till kursen.

GRUNDKURS AVROSTNING
Nytt för 2017 är att avrostningen 
genomförs på Rörkens motorsportsan-
läggning vid gokartbana där vi även kör 
våra Knixkurser. Anmäler dig gör du på 
http://grundkurser.svmc.se 
Mer information finns att läsa på hem-
sidan och kommer till dig som anmält dig.

Datum      Dag    Kurstid
30/4           Sö   10:00 - 15:00 
7/5              Sö   10:00 - 15:00 
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På Rörkens gokartbana ger vi dig en 
ökad riskmedvetenhet och kunskap 
att hantera din motorcykel. Då får du 
ökade säkerhetsmarginaler och ökad 
körglädje. 
Man kan se alla typer av motorcyklar 
på banan. Speciellt nybörjare och åter-
fallsknuttar/knuttor är extra välkomna. 
Övningskörning (tillsammans med 
handledare) är tillåten på Knix-
kurserna.
Alla tas om hand av våra utbildade 
instruktörer och deltagarna delas in i 
olika grupper efter erfarenhet. Ett kör-
pass är 15 minuter långt och under en 

GRUNDKURS KNIX
normal kurs sker ett körpass per timme 
för respektive grupp. 
Läs mer om Knixkurserna på Rörk-
en på www.smcuppsala.se

 ÖVNINGSKÖRNING
Övningskörning är tillåtet på SMC:s 
grundkurser i distriktet. Du måste givet-
vis ha med din handledare som ansvarar 
för dig under övningarna. 
Läs mer om det i Övningskörningsavta-
let som du kan ladda ner från www.
smcuppsala.se/school och skriva ut och 
ta med dig. Givetvis finns det även blan-
ketter på plats på kursen.

LÄR DIG KÖRA MOTORCYKEL!
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FÖRHANDSANMÄLAN
Tänk på att är det fint väder kan det 
vara många som vill köra, medan antalet 
deltagare är begränsat, så se till att du 
är där i god tid, eller föranmäler dig på 
http://grundkurser.svmc.se.
Förhandsanmälan kostar 50:- extra och 
betalas tillsammans med deltagaravgiften 
per bankgiro senast en vecka efter an-
mälan, dock senast torsdag före kurs.

DELTAGARAVGIFTER:
200 kr för medlem i SMC (och/eller 
Östra Aros MCK). 
300 kr för övriga
Ungdomsrabatt 100 kr tom. det år du 
fyller 25.
Förhandsanmälan +50 kr
 http://grundkurser.svmc.se: 

Årskort:
2000 kr för medlem i SMC (och/eller 
Östra Aros MCK). 
3000 kr för övriga
Ungdomsrabatt 1000 kr tom. det år du 
fyller 25.

DATUM & TIDER
KNIX-kurserna på Rörken körs på 
följande tider:
1 Maj t.o.m. 14 Augusti  
Måndagar mellan kl. 18:00 - 22:00.
Anmälan på Rörken 17:00-17:30

20 Augusti t.o.m. 1 Oktober
Söndagar mellan kl. 10:00 - 14:00
Anmälan på Rörken 09:00-09:30
Observera! 17 September är det ingen 
kurs beroende på karttävling på banan.

TJEJDAG
Söndag 28/5 10:00 - 14:00 
Anmälan på Rörken 09:00-09:30

Sista söndagen i maj (mors dag) har vi 
en specialdag enbart för tjejer så känner 
du att det är tryggare att öva med dina 
väninnor än att ha gubben hängandes 
över axeln så är detta ett givet tillfälle. 

Lämna karlarna hemma och kom och 
öva broms- och kurvteknik i lugn och ro 
i trevligt sällskap med andra tjejer. 

UNGDOMSRABATT
Sänkt avgift för Knix på Rörken 
för alla till och med det år de fyl-
ler 25 år.
I vårt jobb med att försöka locka fler 
unga till SMC både som medlemmar 
och som deltagare i våra verksamheter 
så har vi i SMC Uppsala län beslutat att 
sänka avgiften för Knix på Rörken för 
alla till och med det år de fyller 25 år.
Detta innebär att alla medlemmar 
under 25 år endast betalar 100:- per 
tillfälle.
Observera att vi till 2017 justerat 
åldersgränsen till SMC Riks defini-
tion av ungdom.

ÅRSKORT
Köp ett årskort för 2000:- och kör så 
mycket du vill under hela 2017.
Dessutom har du möjlighet att 
förhandsboka dina körningar utan ex-
tra kostnad (normalpris 50:-/gång)
Du kan spara upp till 3500:- beroende 
på hur många gånger du kör!
Även här har vi ungdomsrabatt, vilket 
betyder att du bara betalar 1000:- för 
att köra på Rörken hela 2017!

OBS! Kortet är personligt och gäller 
endast Knix på Rörken.
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SE OSS - VI FINNS I TRAFIKEN
Den 27 Maj så kommer SMC Uppsala län att anordna en demonstration. 
Denna demonstration är en del i SMC Riks Se Oss kampanj, som vi gör för 
att uppmärksamma problematiken med att andra trafikantgrupper inte 
ser oss motorcyklister.
Syftet med denna demonstration är att visa övriga trafikanter att vi finns, 
samtidigt som vi vill visa att motorcyklisterna är ute på vägarna igen. 
Demonstrationståget kommer att gå i långsam fart på motorcyklar där vi 
kör i bredd, två och två i en kortege och avslutas hos Östra Aros MCK, där 
SMC bjuder på Korv och fika.
Vi samlas Kl. 11:00 vid CityGross-parkeringen på Stålgatan i Boländerna.
För mer information och sena ändringar se hemsidan.


