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Läs mer längre in i bladet.

Motorcykelns Dag
Träffar
Touringar
Klubbaktiviteter
Fikakvällar
m.m.

Aktiviteter i distriktet

Detta är vad vi och klubbarna i distriktet har
planerat att göra i sommar. Håll utkik på vår
hemsida www.smcuppsala.se för mer information samt eventuella sena ändringar.
12-04-22 Vårutflykt till Myggstenen. Arr: DMC
Samling vid affären i Björklinge kl 11.00.
12-05-01 Italiendagarna i Skokloster.
Samling Vaksala kyrka kl 09.15. Arr: DMC
12-05-05 Avrostning vid Lundafältet.
Kl 10.00-14.00. Arr: DMC/Östhoj
12-05-06 Fikakväll vid Kansliet i Stångby
Kom ut och ta en fika och träffa styrelsen och
andra motorcyklister kl 19.00-21.00.
12-05-10 Torsdagstouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 18.00 vid Pumpen Fyristorg.
12-05-17 MC-gudstjänst
Samling vid Helga Trefaldighets kyrka, intill
Domkyrkan kl 09.00 för gemensam färd till
Gottsunda kyrka 3 km sydväst om centrala
Uppsala. Gökotta – MC-gudstjänst kl 10.0010.45. Utomhusgudstjänst med MC-folk. Vid
otjänligt väder inomhus. Förstärkt kyrkkaffe
och social samvaro i församlingshemmet. Kollekt till SMC:s Skadefond. Efter gudstjänsten en
MC-utflykt på cirka 10-15 mil. Ingen startavgift.
Org: SMC Uppsala län och Gottsunda församling. Mer info fås via Curth Andersson, e-post
curth.andersson @ gruppen.se.
12-05-23 Utgivning MC-Folket nr 5

12-05-26 Tjejtouring
Samling kl 10.00 vid Beijer Byggmaterial i
Uppsala. Lunch ingår. Vi åker ca 30 mil under
dagen, se till att vara fulltankade innan avfärd.

Kom ut och ta en fika och träffa styrelsen och
andra motorcyklister kl 19.00-21.00.

På hemvägen ansluter vi till Mälaren Runt.
Samling vid Kvarnbolund kl 09.30. Arr: DMC

12-07-04 Utgivning MC-Folket nr 6

12-05-26 MC-dagen. Arr: Bålsta MCK
Startar kl 8.00 på Bålsta Centrums parkering
och kommer att vara kvar där till ca. kl 15.
Försäljningen av kaffe, våfflor och korv.
Utställning av motorcyklar. Rundturer på valfri
MC för barnen (20:-/tur). På kvällen samlas vi
i stugan för att ha vår årliga fest. Se mer info
på www.bmck.nu

12-07-14 Grillfest. Arr: ÖAMCK.
Kl 17.00 i Klubbkåken, Stångby

12-08-25 Utflykt till Väddö. Arr: DMC
Samling vid Hargskorset kl 10.00.

12-05-26 Gökotta. Arr: DMC
Samling Vaksala kyrka kl 07.00.
12-06-02 Dagtouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 10.00 vid Lelles MC.
12-06-03 Fikakväll vid Kansliet i Stångby
Kom ut och ta en fika och träffa styrelsen och
andra motorcyklister kl 19.00-21.00.

12-06-16 Touring till Taxinge slott. Arr: DMC
Samling Vaksala kyrka kl 10.00.
12-06-09 - 10 Helgtouring. Arr: ÖAMCK.
Anmälan krävs, se www.oamck.se
12-06-18 International Ride to Work Day
Gör som världens alla motorcyklister, ta hojen
till jobbet idag! www.ridetowork.org

12-06-24 - 27 MC-Pilgrim Touring till Norge
Mer info på sidan 7.
12-06-28 Kvällsutflykt. Arr: DMC
Samling i Forsmark kl 18.30.
12-06-30 Dagmaran. Arr: ÖAMCK.
MC-orientering, start kl 11.00 i klubbkåken.
12-07-01 Fikakväll vid Kansliet i Stångby


12-07-21 Dagtouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 10.00 vid Lelles MC.
12-07-26 Torsdagstouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 18.00 vid Pumpen Fyristorg.
12-07-28 Hembygdsdagen på Gräsö.
Samling vid färjan kl 09.45. Arr: DMC

12-09-02 Fikakväll vid Kansliet i Stångby
Kom ut och ta en fika och träffa styrelsen och
andra motorcyklister kl 19.00-21.00.
12-09-15 - 16 Helgtouring. Arr: ÖAMCK.
Anmälan krävs, se www.oamck.se
12-09-19 Utgivning MC-Folket nr 7
12-09-22 Resa till Furusund. Arr: DMC
Samling vid Hargskorset kl 10.00.

12-06-06 Motorcykelns Dag 6 juni.
Se mer info på sidan 7

12-06-21 Torsdagstouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 18.00 vid Pumpen Fyristorg.

12-05-24 Torsdagstouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 18.00 vid Pumpen Fyristorg.

12-07-15 Utflykt Raggarön. Arr: DMC
Samling vid kyrkan i Gimo kl 11.00 och vid
COOP Östhammar kl 11.30.

12-08-25 Svackansrallyt. Arr: Svackans MC
Start mellan 10.00-11.00. Endagsrally på
MC-vänliga vägar. Roliga och kluriga frågor/
övningar. Övernattningsmöjligheter i eget tält
finns vid klubbhuset. Fika ingår i startavgiften.
Lättare förtäring finns att köpa.

12-09-29 Dagtouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 10.00 vid Lelles MC.
12-08-05 Fikakväll vid Kansliet i Stångby
Kom ut och ta en fika och träffa styrelsen och
andra motorcyklister kl 19.00-21.00.
12-08-11 Nymedlemstouring
Vi bjuder in alla nya medlemmar under året.
Samling på parkeringen vid Beijer Byggmaterial i Uppsala kl 12.00. Därefter åker vi
ett par timmars touring med litet fikastopp,
och avslutar vid kansliet med korvgrillning
och eftersnack.
12-08-11 Dagtouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 10.00 vid Lelles MC.
12-08-18 Mälaren Runt
Start kl 11.00 vid Pampashuset i Solna.
Arrangeras av SMC Riks och tidningen MCM.
12-08-18 Resa Fellingsbro Nostalgimuseum.

12-10-07 Fikakväll vid Kansliet i Stångby
Kom ut och ta en fika och träffa styrelsen och
andra motorcyklister kl 19.00-21.00.
12-10-13 Dagtouring. Arr: ÖAMCK.
Samling kl 10.00 vid Lelles MC.
12-10-24 Utgivning MC-Folket nr 8
12-11-04 Fikakväll vid Kansliet i Stångby
Kom ut och ta en fika och träffa styrelsen och
andra motorcyklister kl 18.00-20.00.

Hjälp!

Vi behöver några fler personer som bl a hjälper
till i kiosken på Rörken när vi har Knix-kurser.
Alla funktionärer har milersättning och goda
möjligheter att få köra på banan. Är du
intresserad? Kontakta Rörkenansvarig på
e-post rorken @ smcuppsala.


Fortbildning i SMC

Varje år arrangeras fortbildning för motorcyklister i Uppsala län. Det är kurser för att du ska bli
en säkrare och bättre MC-förare vilket också ger
dig ökad körglädje och bättre självförtroende.
Det finns olika varianter av fortbildning i vårt
distrikt: Knix. Avrostning och Grus.

På våra SMC-godkända fortbildningar gäller
alltid din motorcykelförsäkring.

Grundkurs KNIX på Rörken

På Rörken tränar vi på att öka din riskmedvetenhet och din färdighet att hantera din motorcykel. Då får du ökade säkerhetsmarginaler
och ökad körglädje. Det kan vi göra även om
hastigheterna inte blir så höga.
Man kan se alla typer av motorcyklar på banan. Speciellt nybörjare och återfallsknuttar/
knuttor är extra välkomna. Alla tas om hand av
utbildade instruktörer och deltagarna delas in
i lämpliga grupper. Ett körpass är 15 minuter
långt och under en normal kurs sker ett körpass per timme för respektive grupp.
Deltagaravgiften för en vanlig Knix-kurs är:
• 200 kr för medlem i SMC eller Östra Aros
MCK (var beredd att visa medlemskort eller
kvitto på avgift)
• 300 kr för övriga
Måndag: Anmälan mellan 17.15-18.00
Söndag: Anmälan mellan 09.15-10.00
Datum
12-05-06
12-05-07
12-05-14
12-05-21
12-05-27
12-05-28
12-06-03


Dag
Sö
Må
Må
Må
Sö
Må
Sö

Kurstid
10-14
18-22
18-22
18-22
10-14
18-22
10-14

Anm
Customdag *

Tjejknix 1 **
SHB / IBM *

12-06-04
12-06-10
12-06-11
12-06-18
12-06-25
12-07-02
12-07-08
12-07-09
12-07-16
12-07-23
12-07-30
12-08-06
12-08-12
12-08-13
12-08-20
12-08-27
12-09-02
12-09-09
12-09-16
12-09-23
12-09-30

Må
Sö
Må
Må
Må
Må
Sö
Må
Må
Må
Må
Må
Sö
Må
Må
Må
Sö
Sö
Sö
Sö
Sö

18-22
10-14
18-22
18-22
18-22
18-22
11-14
18-22
18-22
18-22
18-22
18-22
11-14
18-22
18-22
18-22
11-14
11-14
11-14
11-14
11-14

Grundkurs Avrostning

Hojkort 2011 **

Tjejknix 2 **

Lellesdagen *

* kräver föranmälan. Kontakta SMC eller läs
mer på hemsidan: www.smcuppsala.se
** Se mer på sidan 6

Avrostningskurserna kan ha lite olika innehåll
men balans- och bromsövningar är obligatoriska. Avrostningarna sker sedan många år i
samarbete med Östra Aros MCK.
Det kostar bara 50 kr att vara med vid årets
Avrostningar i Uppsala och då ingår dessutom
korv, kaffe och dricka vid Östra Aros MCK:s
klubbkåk. Avgiften betalas när du kommer till
kursen.
Ny plats för i år: Söderforsgatan, strax intill Bilprovningen i Librobäck.
Anmälning kan ske via hemsidan www.
smcuppsala.se eller med ett e-mail med namn,
telefonnummer och ev medlemsnummer till
avrostning @ smcuppsala.se.
Mer information finns att läsa på hemsidan
www.smcuppsala.se, i SMC-forumet och kommer till dig som anmält dig.
Datum
12-04-22
12-05-05

Dag
Söndag
Lördag

Tid
10.00-14.00
10.00-14.00

Grundkurs Grus

Vi har två olika nivåer av gruskurser:
Nivå 1 vänder sig till alla MC-förare och alla typer av motorcyklar. Det här är kursen både för
dig som aldrig satt dina hjul på grus förr och
för dig som har en del grusvana och vill ha en
grus-avrostning inför säsongen.
Nivå 2 vänder sig till dig som har lite mera erfarenhet av grusväg och har en hoj som är lite
mer anpassad för grusåka. Vi lär dig lite mer
avancerad körteknik som kan hjälpa dig att
hantera din hoj på löst underlag.
Läs mer om SMC:s gruskurser på hemsidan:
www.smcuppsala.se
Datum
12-05-06
12-05-19

Dag
Sö
Lö

Kurstid
09.00-17.30
09.00-17.30

Anm
Nivå 1+2
Nivå 2

Under sommaren planeras även några grustouringar med tips. Hittills är lördag 21 juli
inbokad. Än finns inga detaljer men det blir
antagligen i Uppland ev. upp mot Gävle. Mer
info kommer på hemsidan.


Tjejknix på Rörken

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.
Anmälan mellan 09.15-10.00
Datum
12-05-27
12-07-08

Dag
Söndag
Söndag

Tid
10.00-14.00
10.00-14.00

Övningskörning

Övningskörning är tillåtet på SMC:s grundkurser i distriktet. Du måste givetvis ha med
din handledare som ansvarar för dig under
övningarna.

Läs mer om det i Övningskörningsavtalet som
du kan ladda ner från www.smcuppsala.se/
school och skriva ut och ta med dig. Givetvis
finns det även blanketter på plats på kursen.

Hojkort 2011

Söndagen den 10 juni har vi ordnat en specialdag vid Rörken för dig som tog hojkort under
2011. Det kommer att bli lite balans- och
bromsövningar och du kommer att få göra en
del övningar på gokartbanan. Vi avslutar med
en kortare touring. Vi kommer att hålla på
mellan klockan 10.00-16.00.
Pris för kursen (inkl fika och lunch) är 400 kr.
Är du redan medlem i SMC, betalar du endast
300 kr. Gör din intresseanmälan före 1 maj
till din Trafikskola eller direkt till e-post
mct @ smcuppsala.se.


MC-Parkering i Uppsala

Om man söker en förteckning över särskilda
motorcykelparkeringar med avgiftsfri parkering i Uppsala så blir listan inte särskilt lång:
• Fyristorg (den mest kända hojparkeringen
i stan)
• S:t Eriks Torg (vid Saluhallen)
• S:t Persgatan 13 (mitt emot
Nallens/Leklust)
Det finns också markerade pplatser vid Biltema, Max (vid
E4/Bärbyleden) och några andra
privata handelsplatser.
Urban Davidsson på Uppsalapolisens Trafikavdelning berättar att
det också sen några år finns en
praxis att tillåta parkering av motorcyklar ”i direkt anslutning till
cykelställ” på Kommunal mark
(under förutsättning att den inte
står i vägen). När det gäller privat
mark, är det upp till respektive
markägare/parkeringsbolag att
avgöra vad som gäller. Alltså inte
helt lätt att ta reda på, när man
står vid parkeringen.
Utöver detta är det givetvis tillåtet att parkera
motorcykel på markerade (avgiftsbelagda) pplatser. Då gäller regeln att samtliga fordon
ska betala avgift. Det hjälper inte att t ex tre
motorcyklar tränger ihop sig i samma ruta. Alla
måste betala. Det får till konsekvens att man
troligen parkerar sina motorcyklar utspridda
på fler parkeringar i onödan.

Utlottning av presentkort!

I samband med Motorcykelns Dag kommer
vi att ha dragning i ett lotteri med ett antal
presentkort hos MC-handlare och annat skoj.
Allt du behöver göra för att vara med i utlottningen är att du skickar ett e-mail till
navet @ smcuppsala.se med ditt namn, medlemsnummer och telefonnummer.

MC-Pilgrim 2012

Motorcykelns Dag 6 juni

En pilgrimsvandring är att få tid för eftertanke
I år kommer konceptet att bli lite annorlunda
– en inre resa. Att köra motorcykel är oftast
än förra året. SMC Uppsala län och de ansluten inre resa – en ”egentid” för avkoppling och
na SMC-klubbarna i distriktet har tillsammans
vila. Den här resan omfattar fyra dagar med
planerat en dag på Rörken. Det kommer att bli
start från Uppsala till Trondheim. Vi följer några
lite uppvisningar och tävlingar och annat skoj.
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Nyheter via epost?

Vill du få de senaste nyheterna via e-post,
så surfa in på SMCs hemsida och lämna din
e-postadress här: www2.svmc.se/nyhetsbrev
(observera tvåan).

Kansliet i Stångby

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

MC-PILGRIM
24 24
junijuni
– 27
juni
MC-PILGRIM
– 27
juni2012
2012

Deltagaravgift preliminärt 3 600 kr.
Inbetalning
på PlusGiro
Deltagaravgift
preliminärt
3 600 kr. skall ske senast
den 9/6. Ingen återbetalning av deltaInbetalning på PlusGiro skall ske senast den 9/6.
garavgift efter 9/6. Anmälan via e-post
Ingen återbetalning
av deltagaravgift
curth.andersson
@ gruppen.seefter
skall9/6.
innehålla:

Anmälan via e-post – curth.andersson@gruppen.se – skall in
1 Namn
1. Namn
2 Adress
2. Adress
3 Tel.nr
4 E-postadress
3. Tel.nr
Vanligtvis har vi fikakvällar första söndagen 4. E-postadress
5 Tel.nr till anhörig
varje månad kl 19-21 (nov-april 18-20) för
6 Typtill
av anhörig
mc
5. Tel.nr
både medlemmar och andra intresserade.
7 Enkel- eller dubbelrum.
6. Typ av mc

7. Enkel eller dubbelrum

Styrelsen

SMC Uppsala län

Grundades 1981 och har ca 2600 medlemmar. Vi genomför årligen mellan 40-50 aktiviteter där fortbildning på gokartbanan Rörken
utanför Uppsala är den i särklass största
aktiviteten. Tveka inte att höra av dig till oss,
vi finns till för dig som motorcyklist.
SMC Uppsala län, Box 3057, 750 03 Uppsala
www.smcuppsala.se, info @ smcuppsala.se

Distriktets Klubbar

Övriga uppdrag

•Informatör: Kaisa Nordquist
•Redaktör: Jonnie Söderbom
•Trafikansvarig (MCT): Roger Söderbom
•Webbansvarig: Sorin Srbu
•Rörkenansvarig: Hasse Wåger
•Avrostningsanvsvarig: Örjan Söderlund
•Touringansvarig: Torbjörn Lindgren
•Trafikskoleansvarig: Fredrik Sandin
•Gruskursansvarig: Håkan Sjölund
•Storbaneansvarig: Anders Hjelm
•Suppleant: Hans Elmegren
•Suppleant: Roberth Eliasson

Valberedning

•Sammank. valberedare: Isabel Ragnarsson
•Valberedare: Torbjörn Lindgren
•Valberedare (suppleant): Tommy Gustafsson

Revisorer

Bålsta MCK
www.bmck.nu
Dannemora MC
www.dannemoramc.se
El Trocadero MC, Älvkarleby
www.eltrocaderomc.se
Hercules Bikers, Enköping
www.nogg.se/herculesbikers
MCK Östhoj, Östhammar
www.osthoj.se
Strul MCC, Enköping
www.strulmcc.se
Svackans MC, Heby
www.svackansmc.se
The Crows, Tierp
hem.passagen.se/thecrows
Throttle Twisters MC, Uppsala
www.throttletwistersmc.se

•Ekonomisk revisor: Jan Lindberg
•Verksamhetsrevisor: Mikael Ollgren

Östra Aros MCK, Uppsala
www.oamck.se

Sveriges MotorCyklister

Design: GRAPHICA DESIGN & MARKNADSFÖRING Tryck: KNIVSTA TRYCKERI AB 2012

•Ordförande & ansv. utg: Roger Söderbom
•Vice ordförande: Kaisa Nordquist
•Kassör: John Brundin
•Sekreterare: Anders Hjelm
•Vice sekreterare: Anna Foyer

Vill du veta mer om klubbarnas aktiviteter så
titta på respektive hemsida.

