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- Bayerafton på lördag
- Årsmöte på söndag
- Rackartaj i november

HÄNT HITTILLS I SOMMAR...
Här är lite om vad som hänt hittills i sommar. 
Mer kommer i nästa nr av JERNET

HYRA UT KLUBBKÅKEN??
Vi har fått en förfrågan från Kommunen om 
att hyra ut klubbkåken till ”dagverksamhet” 
dagtid måndag-fredag.

Är du intresserad av att veta mera, så kom till 
årsmötet söndagen den 25 oktober så berät-
tar vi mera om förslaget.
                Styrelsen

ANUNDSLOPPET
i Västerås hör väl inte till de allra största cykel-
loppen  i Sverige och därmed inte ett av våra 
främsta uppdrag. Men nog så viktigt ändå. En 
liten skara ordonnanser skötte uppdraget.

Foto: Janne Lindberg
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RACKARTAJ!!
FÖRRA ÅRETS SUCCÉ IGEN!!!
Vi kör lördagen den 14 november i Odd Fellows lokaler på 
Börjegatan 44 i Uppsala.
Bjud med dina vänner och bekanta så att vi fyller lokalen.

Öppen bar från 18:00 Middag 19:00 Dansen startar 21:00 med 
”The Famous STUDS” d v s Anders, Andreas, Chrille, Gunnar,
Janne och Pelle och vi kör på till 24:00.

Pris: 350:- per person inkl buffé och dans
Fullständiga rättigheter i baren med låga priser
Anmälan sker genom inbetalning till Swedbank:
Clearing nr: 8381-6 (ibland ska 6:an inte användas, testa & 
se) Konto: 993 866 444-9 alternativt Swisha till 0705-929239

OBS! SKRIV DITT EFTERNAMN och (om det får plats) FÖRNAMN!!!
Max 90 deltagare!!! VARMT VÄLKOMNA!!! 

VEGETARISK BUFFÉ
Auberginegratäng
Vitlöksmarinerad quornfilé
Honungsrostade rotsaker
Spenat- och fetaostfylld zuccini
Marinerade kronärtskockor
Kalamatas
Tomat-och mozzarellasallad
Chevregratinerad grön sparris
Grönsallad
Hummusfyllda champinjoner

GEMENSAMT TILL BÄGGE BUFFÉERNA
Grönsallad
Potatisgratäng
Kumminbröd / smör

Höstbuffé & Vegetarisk buffé enligt nedan:

HÖSTBUFFÉ
Tunnbrödsrulle med rökt renstek och peppar-
rotsgrädde
Enbärsgravad röding med dijonsenapssås
Nötpastrami
Rostbiff på pepparkryddad hjortytterfilé
Tjälknöl
Viltfärsbiffar i enbärsgräddsås
Rönnbärsgelé
Trattkantarellomelett
Rårörda lingon
Västerbottenostpaj
Honungsrostade rotsaker

Ett par minnen från tidigare RACKARTAJ-FESTER (på ”svart/vit-tiden”)
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MC-ORIENTERING & (INSTÄLLT) KRÄFTKALAS
Lördagen den 22 augusti var det DAGMARAN, 
Östra Aros MCK:s enkla dagorientering. Det var 
en riktigt varm sommardag när vi samlades för 
avfärd från OK/Q8 på Kumlagatan, alldeles in-
till korsningen Almungevägen/E4.

Det blev ca 15 mil (några körde lite längre) på 
trevliga vägar via bla Sigtuna. Som vanligt fick 
vi lära oss en hel del nytt under vår färd. Vem 
visste tex vad vattensporten som utövas i Halm-
sjön heter.

Vid återkomsten till klubbkåken blev det skilje-
prov och rättning av svarsformulären. Och några 
hade lyckats bättre än andra...

Om alla var nöjda efter dagens huvudaktivitet 
eller inte, vet vi inte. Men det kom inte ”så 
många” till kräftkalaset senare så den ställdes 
in.

Text & foto: Regor

Och här säljer dom naturligtvis - ja vadå?

Roger H kollar på den vackra utsikten (dvs redaktö-
rens hoj)

Ca 20 hojar stod startklara vid Lelles 10.00 och 
efter snirkliga vägar så hamnade vi i Sätra Brunn 
för lunch.
Fortsatt små vägar med en hel del inslag av grus 
efter lunch med målgång vid Börje Tull.

Text & foto: Janne Lindberg

DAGTOURING I OKTOBER



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

Oktober
Lö  24  19.03  Bayerafton i klubbkåken i Stångby. Anmälning till Peter A eller listan i kåken.
Sö  25  18.00  Klubbens årsmöte. Läs mer i detta nr av JER.NET

November
Lö  14     RACKARTAJ - Festen alla pratar om. Läs mer i detta nr av JER.NET

December
Sö  13  15.00  Luciafika med överraskningar i klubbkåken. Mer info kommer...

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 tisdag 20 oktober 
2015 kl 18.30 i Stångby. Efter årsmötet bestäms datum för nästnästa möte.

Har du Upplands Energi som elleve-
rantör? I så fall kan du ansluta dig 
till                      .  Då får ÖAMCK 10kr/
månad från elleverantören. Vill du 
byta till Upplands Energi?
Ring 018-678400 så får du veta 
mer.
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Är du intresserad av styrelsearbete? Nyfiken på att vara med och påverka? Kom gärna på 
nästa möte och var med (datum nedan i detta JER.NET).

Foto: Per-Anders 

KVÄLLSTOURING TILL SIGTUNA


