
Upplandsrundans organisations kommitté 2012. 
 
Initiativtagare Gösta Johansson och Anders Eriksson.  
 Upprinnelsen kom vid MHRF:s förbundsstämma 2011 Där Jerry Dåversjö och 
undertecknad företrädde UFH, och Anders som revisor för MHRF, började 
prata om att vara med i MHRF:s riksomfattande tävling ”Kultur på väg”.  
 Platsen bestämdes till Åkersberga i Österåkers kommun av flera skäl, bra vägar, 
fin natur, Upplandsrundan har aldrig gått i dom här trakterna m.m. 
 Jag själv med mycken hjälp av Leo Tatti lade banan. Vi körde tillsammans och  
kontrollerade bansträckning, avstånd och kontrollplatser ett antal gånger innan 
vi gjorde vägbeskrivning och karta. 
 Under tiden arbetade Anders Eriksson med allt administrativt som hör till, 
inbjudan, startlista, utskick till alla rally deltagare med start bekräftelse o.s.v. 
Vi enades om att begränsa antal ekipage till 80 st. det målet uppnåddes innan  
anmälningstiden gick ut, men som vanligt var det några som hoppade av, men även 
en del som ville efteranmäla sig, så vid det slutliga startfältet, hade 78 
deltagare anmält sig. 
 En av sponsorerna, AD Bildelar i Åkersberga hade skänkt ”Startpåsar”, Där 
innehållet bestod av lite godis, pennor och reklam samt en present i form av 
En mjukisnalle som skänkts av Christina och Anders Eriksson, och förståss 
Startkort, Vägbeskrivning och karta. 
 Parkeringen vid Domarudden sköttes under överinseende av Leif Kjäll och 
medlemmar från Moppe Mojens Vänner i Åkersberga 
 Starter var Österåkers kommunstyrelseordförande Michaela Fletcher Sjöman, 
som med hjälp av sina barn flaggade iväg ekipagen. 
 Anders, skötte all pappersexercis och inkasserade även startavgiften från alla 
deltagare inklusive några efteranmälningar. 
 Vid målet togs ekipagen emot av parkeringsvakterna och skickades in till 
sekretariatet där Anders hade en utslagsfråga i form av muttrar i en glasburk. 
 Anders sammanställde inom utsatt tid resultatlistan, och prisutdelningen kunde 
hållas kl 1600 som planerat,  
 Prisutdelningen förrättades av Michaela Fletcher Sjöman som även höll ett litet 
anförande om Österåkers kommun. 
 MHRF representerades av Göran Flank som intervjuade undertecknad, och hade 
mycket positiva kommentarer till rallyt 
 Nostalgia hade egen fotograf på plats, och som åkte stora delar av banan och 
fotograferade. 
Tidningen Kanalen gjorde ett litet reportage från starten. 
 På Internet finns ett antal fina bilder från rallyt, googla på ”Upplandsrundan 
2012” 
På Domaruddens hemsida finns fler bilder, liksom Moderaternas Hemsida för 
kommunen. 
För Upplands fordonshistoriker 
Gösta Johansson 
 



 
 
 
 
  


