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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 informa-
tion samt eventuella sena ändringar.

2013-03-16 Bilorientering
Start kl 11.00. Läs mer på www.oamck.se. 
Arr Östra Aros MCK

2013-04-20	 Utflykt
Samling	vid	Vaksala	Kyrka	i	Uppsala	kl	11.00.	
Arr: Dannemora MC

2013-05-01 Samåkning till Italiendagen
Italienska hojar och bilar i Skokloster. 
Samling	 vid	 Vaksala	 Kyrka	 kl	 09.00.	 
Arr. Dannemora MC

2013-05-04	 Trafikdag-Avrostning.	 	 	 Lunda-
fältet kl 10-14. Fräscha upp dina färdigheter. 
Ingen avgift. Kaffe o korv. Arr: Dannemora MC 
och Östhoj

2013-05-09	 Valborundan	veterancyklar.	
Samling gamla E4:an och Söderforsvägen kl 
08.00. Arr: Dannemora MC

2013-05-09	 Dagtouring.
Avfärd från Lelles kl 10.00. Arr: Östra Aros MCK 

2013-05-09	 MC-GUDSTJÄNST	 –	 GÖKOTTA	 –	
10-års	jubileum.	Fler	och	fler	kommer	på	gök-
ottan	med	mc-folk	 i	Gottsunda	kyrka.	 I	år	 för	
tionde året. Utomhus eller inomhus beroende 
på	väder	och	vind.	Torsdagen	den	9/5	kl	09.00	
samlas	 vi	 vid	Helga	 Trefaldighets	 kyrka,	 intill	
Domkyrkan,	 för	 gemensam	 färd/kortege	 till	
Gottsunda	kyrka.	Det	blir	lite	extra	detta	år.	Du	
kan	givetvis	möta	upp	i	Gottsunda	innan	guds-
tjänsten	kl	1000.	Efter	ottan	finns	det	förstärkt	
kyrkkaffe	och	samvaro	i	församlingshemmet.	
Vid	tjänligt	väder	avslutar	vi	med	en	mc-utflykt	
på	cirka	10-15	mil.	Arr:	Gottsunda	församling.	
För mer info kontakta curth.andersson@grup-
pen.se.

2013-05-16 Torsdagstouring. Samling 
Fyristorg	 kl	 18.00.	 Arr:	 Östra	 Aros	 MCK 

2013-05-25	 Gökotta.	Samling	södra	infarten	
till Lövstabruk kl 07.00. Fagerviken är målet. 
Arr: Dannemora MC

2013-05-30	 Touring	 till	 Myggstenen.	 Sam-
ling Björklinge centrum kl 18.00. Arr: Danne-
mora MC

2013-06-01 Dagtouring.
Avfärd från Lelles kl 10.00. Arr: Östra Aros MCK 

2013-06-06—06-09		 Nationell	GoldWingträff.	
Arr:	GWCS	Uppland

2013-06-06 Strul MCC:s Swap Meet, Motor-
gården,	Stockholmsvägen	17	Enköping.	Natio-
naldagen = Strul MCC´s Hojmarknad. Öppnar 
09.00.	Inga	avgifter!	Endast	MC	och	MC-relate-
rade	saker.	Behov	av	bord?	Ta	med	eget!	Strul	
MCC står för all försäljning av förtäring. Arr: 
Strul MCC

2013-06-15 Touring med SMC Uppsala. Vi 
samlas kl 10.00 på Beijers parkering i Uppsala 
för	vidare	avfärd	mot	Ängelsberg	och	Norberg.	
Arr: SMC Uppsala

2013-06-23—06-27 MC-Pilgrim. Uppsala-
Trondheim. 4 dagar på totalt 150 mil. En inre 
resa för avkoppling och vila. Vi följer gamla 
pilgrimsleder så gott det går på grusfria mc-vä-
gar. En ”resa” med andligt innehåll. Dagsetap-
per på 30 till 40 mil. Deltagarantalet begrän-
sat	till	max	12	motorcyklar.	Träffar	innan	och	
efter	resan.	Arr:	Gottsunda	församling.	För	mer	
info kontakta Curth Andersson e-post curth.an-
dersson@gruppen.se.

2013-06-27	 Kvällsutflykt.	Samling	vid	klubb-
stugan kl 18.00. Målet är ej bestämt. Arr: Dan-
nemora MC

2013-06-27 Torsdagstouring. Samling 
Fyristorg	kl	18.00.	Arr:	Östra	Aros	MCK

2013-07-20 Dagtouring.
Avfärd från Lelles kl 10.00. Arr: Östra Aros MCK 

2013-07-25 Torsdagstouring, Samling 
Fyristorg	kl	18.00.	Arr:	Östra	Aros	MCK

2013-07-25	 Kvällsutflykt.	Samling	vid	
Hargskorset kl 18.00. Arr: Dannemora MC

2013-08-10	 Nymedlemstouring.	SMC	Uppsa-
la inbjuder till en touring med hemligt mål för 
att	nyblivna	medlemmar.	Vi	 samlas	kl	11.00	
på Beijers parkering i Uppsala för vidare färd 
till det hemliga målet. Arr: SMC Uppsala

2013-08-10 Dagtouring.
Avfärd från Lelles kl 10.00. Arr: Östra Aros MCK 

2013-08-15	 Torsdagstouring,	Samling	Fyris-
torg kl 18.00. Arr: Östra Aros MCK

2013-08-16—08-18  Mälaren Runt-runt-runt.  
I	samband	med	MCN	och	SMCs	arrangemang	
”Mälaren Runt” passar Ironbutt Association 
Sweden på att hålla sin årliga sommarträff 
för	gamla	och	nyblivna	medlemmar.	Vi	bor	på	
pensionat med utsikt över sträckan som del-
tagarna kör, umgås och har trevligt. Vissa pas-
sar även på att köra vår egna variant på temat: 
”Mälaren Runt-runt-runt”.
5.5 varv som med start på Fredag em ger 1000 
miles och godkänd IBA SaddleSore under just 
precis denna helgen, under förutsättning att 
reglerna för denna specialkörning 

uppfylls.	 Just	 denna	 helgen	 går	 det	 även	 att	
starta hemifrån och komplettera med några 
extravarv	 kring	Mälaren	 för	 att	 komma	upp	 i	
godkänd Saddlesore-distans. Läs reglerna för 
denna specialkörning på hemsidan. Förhands-
anmälan krävs. Vi hälsar både gamla medlem-
mar	 och	 nya	 intresserade	hjärtligt	 välkomna.	
Arr: Ironbutt Association Sweden

2013-08-17 Touring till Tidö Slott och Eskil-
stuna där Mälaren runt har ett stort stopp som 
vi tänker besöka. Följer sen bansträckningen 
till Litslena på hemvägen. Arr Dannemora MC

2013-08-24 Dagmaran, MC-orientering. 
Se mera info på www.oamck.se. Arr: Östra 
Aros MCK

2013-08-24	 Touring	 till	 Vaxholm.	 Start	 från	
Vaksala	k:a	kl	09.00.	Arr:	Dannemora	MC

2013-08-31 Dagtouring.
Avfärd från Lelles kl 10.00. Arr: Östra Aros MCK 

2013-08-31	 Svackansrallyt.	 Endagsrally	 på	
MC-vänliga vägar. Roliga och kluriga frågor 
och praktiska övningar. Övernattningsmöjlig-
heter	i	eget	tält	finns	vid	klubbhuset.	Fika	ingår	
i	startavgiften.	Lättare	förtäring	finns	att	köpa.	
Start mellan 10.00-11.00 vid klubbhuset.  
Arr: Svackans MC

2013-09-14	 SMC:s	Riksårsmöte.	Se	separat	
info på hemsidan. Arr: SMC Uppsala

2013-09-21	 Touring	 till	 Singö.	 Samling	 vid	
Hargskorset kl 10.00. Arr: Dannemora MC

2013-09-28	 Dagtouring.
Avfärd från Lelles kl 10.00. Arr: Östra Aros MCK 

2013-10-12 Dagtouring.
Avfärd från Lelles kl 10.00. Arr: Östra Aros MCK 

� �



Fortbildning i SMC
Varje	år	arrangeras	fortbildning	för	motorcyklis-
ter 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 Grus
Bättra på dina gruskunskaper och bli en säk-
rare förare. SMC instruktörer lär dig bromstek-
nik, kurvteknik och körställning. Stor vikt läggs 
på säkerhet. Vi kommer att köra på grusvägar 
med varierande underlag som hårdpackat 
grus, rullgrus, sand och gräs. Övningarna an-
passas efter hojstorlek och förarens kunska-
per.	Gruskurserna	körs	i	samarbete	med	SMC	
Stockholm.

GRUNDKURS	Nivå	1L	den	9	maj	
Heldagskurs speciellt anpassad för sporthojar 
och	 andra	 landvägsmotorcyklar	 med	 lands-
vägsdäck. 

GRUNDKURS	Nivå	1	den	11	maj	
Heldagskurs	för	alla	typer	av	motorcyklar	som	
touring, sporthojar och offroads. 

GRUNDKURS	Nivå	2	den	12	maj	
Heldagskurs för dig som har erfarenhet att 
köra på grus eller har gått gruskurs tidigare 
och	vill	bli	bättre	på	att	hantera	din	motorcykel	
på löst underlag. 

Alla	kurser	utgår	 från	RÖRKEN	som	 ligger	ca	
10	km	NO	om	Uppsala.	Inbjudan	med	komplet-
terande	 information	 finns	 på	 SMC	 Uppsalas	

hemsida www.smcuppsala.se. 

Grundkurs Avrostning
Avrostningskurserna kan ha lite olika innehåll 
men balans- och bromsövningar är obligato-
riska. 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 50 kr att vara med vid årets 
Avrostningar i Uppsala. Då ingår dessutom 
korv, kaffe och dricka vid Östra Aros MCK:s 
klubbkåk. Avgiften betalas när du kommer till 
kursen.
Liksom förra året, håller vi till vid Söderfors-
gatan	 strax	 intill	 Opus	 Bilprovning	 i	 Libro-
bäck. Anmälning kan ske via hemsidan www.
smcuppsala.se eller med ett e-mail med namn, 
telefonnr och registreringsnr till avrostning@
smcuppsala.se
Mer	information	finns	att	läsa	på	hemsidan,	i	
SMC-forumet och kommer till dig som anmält 
dig.

Datum Dag Kurstid Anm
13-04-21 Sö 10-14
13-04-27 Lö 10-14 ***
***Extraöppet	på	Opus	Bilprovning

Grundkurs KNIX på Rörken
På Rörken 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	 ba-
nan.	 Speciellt	 nybörjare	 och	 återfallsknuttar/
knuttor	 är	 extra	 välkomna.	 Övningskörning	
(tillsammans med handledare) är tillåten på 
Knixkurserna.
Alla tas om hand av våra utbildade instruktö-
rer och deltagarna delas in i olika grupper ef-
ter erfarenhet. Ett körpass är 15 minuter långt 
och under en normal kurs sker ett körpass per 
timme för respektive grupp.
Deltagaravgiften	för	en	Knixkurs	är:
*	 200	 kr	 för	medlem	 i	 SMC	 (och/eller	 Östra	
Aros MCK). Var beredd att visa medlemskort 
eller kvitto på avgift.
* 300 kr för övriga

Läs	mer	om	Knixkurserna	på	Rörken	på	
www.smcuppsala.se

Datum Dag Kurstid Anm
13-05-06 Må 18-22 
13-05-13 Må 18-22
13-05-20 Må 18-22
13-05-26 Sö 10-14 Tjejdag **
13-05-27 Må 18-22
13-06-03 Må 18-22
13-06-10 Må 18-22

13-06-17 Må 18-22
13-06-24 Må 18-22
13-07-01 Må 18-22
13-07-08 Må 18-22
13-07-15 Må 18-22
13-07-22 Må 18-22
13-07-29	 Må	 18-22
13-08-05 Må 18-22
13-08-11 Sö 10-14 Lellesdagen *
13-08-12 Må 18-22
13-08-18 Sö 10-14
13-08-25 Sö 10-14
13-09-01	 Sö	 10-14
13-09-08	 Sö	 10-14
13-09-15	 Sö	 10-14
13-09-22	 Sö	 10-14
13-09-29	 Sö	 10-14

Måndagar: Anmälan på Rörken mellan 17.00-
18.00
Söndagar:	Anmälan	på	Rörken	mellan	09.00-
10.00

* kräver föranmälan. Läs mer på hemsidan: 
www.smcuppsala.se
**	läs	mer	om	Tjejdagen	på	sidan	7	i	Navet
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Jubileumsårets största utmaning
När	SMC	Uppsala	för	ett	drygt	år	sen	fick	för-
frågan om att arrangera organisationen 50-års 
jubileumsfirande,	hade	vi	nog	inte	riktigt	klart	
för oss vad det skulle innebära. 

Nu	är	vi	inne	i	jubileumsåret	och	hel	del	bitar	
börjar komma på plats. Men det är en hel del 
som är kvar att planera och genomföra innan 
vi	kan	välkomna	alla	motorcyklister	till	en	hän-
delserik septembervecka. Har du inte redan 
gjort en anteckning i din kalender om 11-15 
september, är det dags att göra det nu. Det 
kommer att bli en händelse som du säkert inte 
vill missa…

Foto:	Jens	Norberg
Årsmötet den 14 september och en hel del 
andra festligheter kommer att hållas i UKK-
huset, dvs Uppsala Konsert & Kongress, mitt i 
centrala Uppsala. 

Under veckan blir det både guidade och egna 
turer efter roadbook till  till spännande platser 
och på härliga mc-vägar i hela Uppland. 

�

Distriktets Klubbar
I skrivande stund är inte medlemsklubbarnas 
alla aktiviteter för 2013 klara. Flera av klubb-
kåkarna	 är	 ofta	 öppna	 en	 eller	 flera	 dagar	 i	
veckan.

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

 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
 
 Östra Aros MCK, Uppsala
 www.oamck.se

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).

Alla	 nyheter	 och	 hur	 planeringen	 fort-
skrider, kan du förstås följa på  
www.smcuppsala.se.	Kolla	vidare	på	sidan	”Ju-
bileumsveckan 2013”.

Vill du själv bli en del i den planeringen, så kan 
du gå in på hemsidan och klicka dig fram till 
sidan om jubileumshelgen. Där kan du anmäla 
ditt intresse att vara med på lite olika saker.

Innan vi kommer till september ska vi, tillsam-
mans med distriktets medlemsklubbar, ge-
nomföra massor av aktiviteter av olika slag. 
Som	du	ser	i	listan	finns	det	mängder	av	korta	
&	långa	utflykter	och	touringar,	mc-rally,	orien-
teringar och mc-kurser

SMC Uppsala är fort- 
farande det distrikt som 
anordnar	 flest	 kurser	 i	
landet. Förra året var 
det över 1000 deltagare 
på	 våra	 kurser!	 Var	 du	
någon av dom?

Roger Söderbom
Ordförande	

Tjejknix på Mors Dag
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.

Kom	till	Rörken	söndag	26	maj!

Övningskörning
Övningskörning är tillåtet på SMC:s grund- 
kurser 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.

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.

Mera grusaktiviteter
2	 dagars	 GRUSTOURING	 den	 6	 -	 7	 juni.	 Två	
hela dagar med övernattning på vandrarhem. 
Vi börjar med övningar i bromsteknik, kurvtek-
nik och körställning. Totalt blir det ca 30 mil.  
Mer info kommer på hemsidan www.smcupp-
sala.se.
Har du frågor om grusaktiviteter (eller förslag 
till aktiviteter) så skicka ett mail till: grus@
smcuppsala.se

Medlemsförmåner
Bland alla andra förmåner du har som med-
lem	 i	SMC,	finns	det	mängder	av	 rabatter	på	
resor, hotellboende, mc-tillbehör och en massa 
annat. 

Dels	finns	det	Riksrabatter,	som	gäller	för	alla	
medlemmar	 i	 SMC	 och	 dels	 finns	 det	 lokala	
rabatter	 på	 fikaställen,	 däck	mm	 lokalt	 i	 di-
striktet. Känner du nån som vill lämna rabatt 
till	oss	motorcyklister	eller	har	du	något	förslag	
till rabattställe så kontakta sponsor@smcupp-
sala.se



Sveriges MotorCyklister

Styrelsen 2012-2013

Ordförande	&	ansv	utg:	 Roger	Söderbom
Vice	ordförande:	 Kaisa	Nordquist
Kassör:	 John	Brundin
Sekreterare:  Anders Hjelm
Vice	sekreterare:	 Anna	Foyer
Ledamot:	 Jonnie	Söderbom
Ledamot: Sorin Srbu
Suppleant: Hans Elmegren
Suppleant: Örjan Söderlund
Suppleant: Desirée Helmersson
Suppleant:	 Sofia	Wall
Suppleant: Ann Ekman
Suppleant:	 Tommy	Gustafsson

Övriga uppdrag
Informations- & aktivitetsgruppen:
Informatör:	 Sofia	Wall
Redaktör:	 Jonnie	Söderbom
Webbansvarig:	 Sorin	Srbu
Touringansvarig: Torbjörn Lindgren
Träffansvarig: Desirée Helmersson
Väg-	och	fikaguideansv:	 Kaisa	Nordquist
Klubbansvarig: Ann Ekman
Rabatt- & sponsoransv: Hans Elmegren

SMC Uppsala län
Bildades	1981	och	har	ca	2600	medlemmar.	
Vi genomför årligen mellan 40-50 aktiviteter 
där fortbildning på gokartbanan Rörken utan-
för Uppsala är den i särklass största aktivite-
ten.	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

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

Trafikgruppen:
Trafikansvarig	(MCT)	 Roger	Söderbom
Rörkenansvarig: Anders Hjelm
Avrostningsansvarig: Örjan Söderlund
Storbaneansvarig: Anders Hjelm
Gruskursansvarig:	 Håkan	Sjölund
NTF/TV/TSR-ansvarig	 Örjan	Söderlund

Jubileumsgrupp:
Inför	SMC:s	50-årsjubileumsfirande	i	Uppsala	i	
september	2013	finns	en	arbetsgrupp.	I	den	in-
går	några	personer	från	styrelsen	samt	andra	
intresserade. 
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