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- Snart dags för bowlingmästerskapet
- Rekordtidig JERNET på gång 
- Lussefika med ljusshow & tipspromenad

Så var det dags igen för klubbens årliga mästerskap i bowling. 
 
Var? Latitude 59o (Svartbäcksgatan 71) 
 
När? Lördag 28 februari. Bowling 17-19. Sen mat för den som så önskar. 

Meny? Finns på http://www.latitude-59.se/ 

Vid anmälan anger du om du vill äta (och i så fall vad) 

En bana kostar 395kr/timme. 790 x 3/15 = 160kr/spelare. 

Har hittills bokat 3 banor men blir vi fler så fanns det banor lediga 

Anmälan så fort som möjligt till program@oamck.se 

   

   Programsekreterare Andy 

 



LUCIAFIRANDE 2014:

LJUSFENOMEN & TIPSPROMENAD
Det märks att det blivit ”en viss” för-
yngring i klubbstyrelsen. Då blir det inte 
automatiskt ”precis som vanligt”. Det 
gäller inte minst vårt Luciafirande.

När man närmade sig klubbkåken (eller 
passerade ute på E4) kunde man se ett 
konstigt sken från Stångby. Det var både i 
ladugården och på övervåningen i klubb-
kåken. Fönstren skiftade i regnbågens 
alla färger. En liten stund var det grönt 
och sen blev det blått och sen blev det 
lila osv.

Vår nye klubbmästare Erik ”Uncas” har 
lånat ut sin ljusanläggning över vintern 
och det är vi glada för. Det har tom blivit 
”en snackis” om ”ljusfenomenet”. Kul! 
Givetvis var det traditionellt luciafika 
med glögg med varierande styrka, pep-
parkakor o lussebullar o allt sånt som 
hör till.

Erik visade en film från Luciatåget på TV 
så vi fick lite vacker sång att lyssna till. 
Det var kanske tur att ingen av oss var 
med o sjöng...

Nytt för den här gången var en tips-
promenad i klubbkåken med frågor om 
klubbens aktiviteter eller historia. Man 
fick dessutom en del ledtrådar till andra 
händelser som hänt. Men det gick ju att 
Googla fram de flesta svaren, vilket en 
del gjorde. Susanne Rundström hade alla 
13 rätt (gissa om hon Googlade?) vann en 
fin ryggsäck. Jag är lite finkänslig så jag 
berättar inte vem som kom sist…

Till nästa Luciafika blir det nog ännu fler 
nyheter. Om du inte var med den här 
gången, så får du frågor & svar här:
1. Vilket år utkom första numret av vår 
klubbtidning ”eminenta JERNET”? 
2. Vilken årgång av vår klubbtidning 
”eminenta JERNET” finns på toaletten? 
3. På bardisken i klubbkåken finns en 
burk med Lego. Hur många bitar är det 
i den. 
4. Vilket år blev ÖAMCK nekade att åka 
med Vikinglinjen? Tips: Det var samma 
år som Ronald Reagan installerades som 
president & en rysk ubåt går på grund i 
Karlskona skärgård 
5. Vilket år fyllde ÖAMCK 15 år? Tips: Det 
var samma år som Svenska Flaggans dag 
blev Nationaldag & Carola vinner Melo-
difestivalen med ”Främling” 
6. Klubbens första kassaberättelse sitter 
uppsatt på väggen i vardagsrummet. 
Vilket år är den daterad? 
7. I början av 80-talet arrangerade 
Korpen ”24-timmars på skidor” där 
ÖAMCK var med flera gånger. Vilket är 
det högsta startnr ÖAMCK hade? Tips: 
Nummerlappen hänger ovanför bardis-
ken i klubbkåken.  
8. Vilket år blev ÖAMCK bästa blodgivar-
klubb i SVEMO och vann 1500kr? Tips: 
Det var samma år som Sighsten Herrgård 
ger Aids ett ansikte & TV3 börjar sina 
sändningar. 
9. Vilket år startade E4-bygget förbi 
klubbkåken? Tips: Det var samma år som 
Knivsta blir egen kommun & utrikesmi-

nister Anna Lindh blir mördad på NK. 
10. Hur många poäng kan man som mest 
få på flipperspelet i klubbkåken? 11. Hur 
många mc-hjälmar ligger på biljardbor-
det i rummet på övervåningen? 
12. Att ÖAMCK har mc-ordonnanser i 
samband med cykeltävlingen Skandis, 
vet du säkert. Det är världens äldsta 
cykeltävling. Men vilket år anordnades 
det första Skandisloppet? Tips: Samma år 
får Selma Lagerlöf Nobelpris i litteratur. 

Kö till glöggrytorna medan Peter kollar senaste mailen

Text & foto: Red
”Vilket år blev ÖAMCK nekade att åka med 
Vikinglinjen?”. Hmmm, när var det då?

13. När byggdes det nuvarande huset i 
Stångby som sen 1971 är vår klubbkåk? 
Tips: Det var samma år som Liverpool 
FC bildas & J P Johansson får patent på 
skiftnyckeln. 

Tyvärr kan du inte vinna någon ryggsäck 
men försök lista ut svaren på frågorna. 
När du gissat färdigt (inte förr), hittar 
du de rätta svaren på sista sidan i detta 
nr av Jer.Net

”Vilket år startade E4-bygget förbi klubb-
kåken?” Vem har hittat på alla dom här  
dumma frågona som jag inte kan..

HÄNT SEN SIST:



ANDALUSIEN I APRIL?
Tjuvstarta mc-säsongen i södra Spanien V16 eller 17. 

Man flyger till Malaga där våra hyrhojar finns och vi 
bor på B&B. Det blir 7 dagars fantastisk hojåkning på 
krokiga asfaltvägar.

Kontakta snarast SMC Travel (eller guiden Roger Söder-
bom) om du är intresserad.

REKORDTIDIG JERNET I VÅR
Bland det trevligaste som händer på våren är att vår klubbtidning eminenta JERNET kom-
mer ut. Och i år kommer det att bli dubbelt så trevligt.

Efter efterlysningen av material har det hänt en hel del. Vi planerar att 
tidningen ska vara klar i mitten av mars, dvs en månad tidigare än de 
senaste 10 åren. Som vanligt ett fullmatat nr med massor av repor-
tage & bilder från klubbens verksamhet.

Som om inte det vore nog, planerar vi att nr 2 kommer ut i höst!

Stort tack till alla medlemmar som bidragit med bilder och/eller 
text. Det är Du som gör tidningen till vad den är. 
Fortsätt gärna skicka in material! Har du sett nån medlem göra 
något dråpligt eller säga nåt galet, så skicka gärna bidrag till 
Mögelburken...

Regor, redaktör

NÄR VAR DU TILL KLUBBKÅKEN SENAST? 
Första söndagen varje månad 18-20 kommer vi att ha öppet i klubbkåken i vinter. Och det 
kommer att bli olika tema varje gång. I kalendern på sista sidan ser du vilka datum du ska no-
tera i din kalender redan nu. VÄLKOMMEN!

ÖSTRA AROS MOTORCYKELKLUBB

Inbjuder till

Orientering För Alla Hojåkare
Om du åker Bil eller Motorcykel spelar ingen roll

Söndagen den 22 mars kl 11.00
Starten är vid stora parkeringen vid Gamla Uppsala

Mer info kommer.../Nina W (banläggare)



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET...
Den fullständiga listan finns på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer närmast i tiden... 
Notera i din kalender!

Februari
Lö 28 17.00 Bowling på Latitude59. Läs mer i Jer.Net

Mars
Sö 1 18.00 Söndagsfika med XX aktivitet
Fr-Sö  15-17  Hoj-X med SMC. Mer info på svmc.se
Lö  22 11.00 Bilorientering. Start vid parkeringen G:la Uppsala

April
Sö  5 18.00 Söndagsfika med XX aktivitet (det är Påskdagen)
Lö  XX 10.00 Städdag i/vid klubbkåken
Sö  XX  Ordonnansträff i klubbkåken
Lö  25 10.00 1:a Avrostningen Söderforsgatan

Maj
Lö-Sö  2-3  MC-handlardagar på Lelles & Sulas
Sö  3 10.00 2:a Avrostningen Söderforsgatan
Må  4 18.00 1:a Rörkenmåndagen
Lö-Sö  9-10  UNT Bike Weekend (ordonnanser)
To  14 10.00 Dagtouring (Kristi Himmelsfärdsdag). Avfärd från Lelles
To  21 18.30 Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg
Lö  23  Gran Fondo ev (ordonnanser)
Sö  24 10.00-14.00 Tjejdag på Rörken

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-Oktober är det öppet i klubbkåken i Stångby varje söndag mellan 19-21. Kom och ta en fika 
du också! November-Mars är klubbkåken öppen 1:a söndagen varje månad 18-20

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Kommande möte är tisdagen den 17 
februari 2015 kl 18.30 i Stångby.

Har du Upplands Energi som elleverantör? I så fall kan du ansluta 
dig till                 .  Då får ÖAMCK 10kr/månad från elleverantö-
ren. Vill du byta till Upplands Energi?
Ring 018-678400 så får du veta mer.

Svar på frågorna i tipspromenaden:
1. 1968
2. 2014
3. 41
4. 1981
5. 1983
6. 1970
7. 98
8. 1987
9. 2003
10. 99999
11. 8
12. 1909
13. 1892

Hur många rätt hade du?


