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- Rapport från årsmötet
- Årets sista dagtouring
- Vimmel från Rackartajet

HÄNT HITTILLS SEN SENAST...
Läs lite om vad som hänt sen förra utskicket. 
Mer kommer i nästa nr av JERNET

Foto: Janne Lindberg

Oktober 2015 vid klubbkåken i Stångby
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NYSTÄDAT I/KRING KLUBBKÅKEN
Som du såg på framsidan av detta JER.NET så 
fanns det ett antal löv (och kastanjer) vid klubb-
kåken i Stångby i oktober. För några dagar sen var 
det höststädning och löven är nu förflyttade till sin 
”förmultningsplats” till höger om garaget. Och som 
vanligt var det en hel del annat fixande i och kring 
klubbkåken samtidigt.

Om du inte hade möjlighet att vara med just den da-
gen, finns det en lista med ”behöver-fixas-i klubbkå-
ken” som ordföranden och kåkansvarig har. Ta kon-
takt med nån av dem och lyssna vad DU kan göra...

Text: Red
Foto: Janne 
Lindberg & 
David Lager-
ström

Ovan tv: Andy blåser löv från taket. Ovan th: Lunchpaus med gott käk. Överst th: Erik & Peter monterar (äntligen) 
ner den gamla tjockburken (som ändå ingen tittade på)



RACKARTAJ!!

Här är lite vimmelbilder från årets Rackartaj som Anders Ramsell mfl höll i. God mat 
och många klubbmedlemmar och andra fanns på plats. Och inte minst vårt ”husband” 
Studs. Mer bilder kommer i JERNET i mars.
Foto: red
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Söndagen den 13 december klockan 15.00 slår vi upp 
dörrarna för att fira de kommande högtiderna.
Gör ett avbrott i julbestyren och kom och hälsa på 
i kåken. Upplev lite julstämning och träffa de jäm-
likar som också alltid är upptagna av mycket andra 
åtaganden.
Det bjuds på lussekatter, kaffe, glögg (med eller utan 
alkohol), pepparkakor och kanske något mera hem-
bakt. Som vanligt blir det fiskdamm för de yngsta.
Det behövs ingen föranmälan utan det är bara att 
dyka upp.
Det kommer också en del trevliga överraskningar...
VÄLKOMMEN ÖNSKAR HELA STYRELSEN!

LUSSEFIKA MED TIPSPROMENAD

Arkivbilder från 2014. Foto: Regor

STÖD BARNCANCERFONDEN!
Som du säkert vet, stöder Östra Aros MCK Barncancerfonder 
genom bla engagemanget som mc-ordonnanser på cykellop-
pet Ride of Hope utan milersättning.

Vill du vara med och stödja ytterligare? Vår ordonnansansva-
rige Sören Uppman ingår numera i Ride of Hope Europe - Team 
Uppsalas Serviceteam. Han kommer att vara med och se till 
att cyklisterna tar sig fram tryggt och säkert hela vägen från 
Prag till Varberg kommande sommar. Vill du haka på? Prata 
med Sören...

Sören säljer också pins och armband åt Barncancerfonden. 
För 100 spänn visar du att du stöder forskning om barncancer. 
Kontakta Sören eller kom ut till klubbkåken när Sören är där. 
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ÄNNU ETT ODRAMATISKT ÅRSMÖTE

Mathias Arvidsson

Peter, Sören, Lenart & Andy eftersnackar med kaffe

Klubbmästare Erik vid kaffetermosen
Text: Regor 
Bild: Regor & Mathias A

FIKAKVÄLLAR MED TEMA
Som du säker vet, har vi öppet i klubbkåken 1:a söndagen i varje månad under vintern. Då finns det förstås 
kaffe eller nåt annat drickbart. Men det blir också något tema varje gång. Kolla i programmet på sista sidan 
så ser du om det är något som passar dig.
            VÄLKOMMEN!!

Årets årsmöte i Östra Aros MCK skilde sig inte särskilt 
mycket från tidigare, dvs det var tämligen odrama-
tiskt.

Ingen hade några frågor eller funderingar över vare 
sig verksamhetsberättelse, bokslutet eller den nya 
budgeten.

Eftersom Andreas 
”Andy” Brodin redan 
förra året aviserade 
att han skulle avsluta 
sitt uppdrag som pro-
gramsekreterare som 
han haft sen 2006, 
avtackades han med 
eb blomma. Som någ-
ra känner till, har ju 
Andy haft en tidigare 
karriär i klubben och 
avtackades (som ord-
förande) redan 1977!

Hans ersättare blev 
den inte helt okände Mathias Arvidsson som nu kom-
mer att lägga förslag till nästa års program. Vi öns-
kar Mathias välkommen till styrelsen och ser fram 
emot flera nya spännande aktiviteter.
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SMYGSTARTA SÄSONGEN 2016 I VÄRMEN
Du har säkert sett en hel del bilder från SMC:s 
guidade resor till Andalusien. Jag kan berätta 
att det inte är så fantastiskt som bilderna visar. 
Det är faktiskt ÄNNU BÄTTRE!

Vi kör på slingrande asfaltvägar i 7 dagar och 
bor på La Posada Azul i Tolox under veckan. För 
12000 kr (5000kr för passagerare) får du guide,  
hojhyra och plats i dubbelrum med frukost. 
2016 års första resa går 5-12 mars. 

Gå gärna in på SMC Travel och läs mer om resan 
eller hör av dig till Roger S 0704-507010.

EFTER GPS-KURSEN I KLUBBKÅKEN 6 DECEMBER BERÄTTAR JAG MERA.

EFTERLYSNING: BILDER & TEXT
Det är som vanligt tänkt att det ska komma ut ett nr av JERNET i mars 2016. Har DU något 
att bidra med? Har du varit med på någon klubbaktivitet? Eller har du gjort egna spännande 
turer/resor själv? Har du tips & trix som du använder i ditt mc-åkande? Specialkopplat ljus- 
eller ljudsignaler?
Vi tar tacksamt emot alla förslag till bidrag till tidningen. Skicka ett mail till jernet@oamck.
se eller ring redaktören Roger Söderbom, 0704-507010 så snart som möjligt.

GPS-kurs, steg 1 
Grundläggande för innehavare av Garmin GPS:
Zumo 390
Zump 590
Zumo 660

Målsättning med kursen
Målet är att deltagare efter kursen skall kunna 
göra det mest grundläggande med sin GPS-
enhet och BaseCamp. Samt hantera Garmin 
Express.
- Kunna uppdatera BaseCamp och sin GPS-enhet.
- Göra enkla rutter i BaseCamp spara rutten i bibliotek, kopiera och flytta rutt.
- Göra spår.
- Skicka rutt, spår och ta emot rutt och spår från kompis.
- Överföra rutt till GPS-enheten och kontrollera rutt.
- Kunna hantera rutter och spår i GPS.

Mer info skickas ut till deltagarna på mail.
Kursplats/tillfällen: 
 Stångby Söndag 6 december 2015 15.00-20.00 (15 platser)
 Stångby Söndag 10 januari 2016 15.00-20.00 (20 platser)

Föranmälan till Sören Uppman tel 073-5411411



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

December 2015
Sö  6  15.00-20.00 GPS Grundkurs för medlemmar. Se mera info i Jer.Net
Sö   6  20.00  Fikakväll i klubbkåken. Tema SMC Travel i Andalusien i mars
Sö  13  15.00  Luciafika med överraskningar i klubbkåken. Läs mer i detta Jer.Net

Januari 2016
Sö  3  18.00  Fikakväll i klubbkåken. Tema ....
Sö  10  15.00-20.00 GPS Grundkurs för medlemmar. Se mera info i Jer.Net

Februari 2016
Sö  7  18.00  Fikakväll i klubbkåken. Tema...
Lö  XX     Bowling & käk på 
Lö  XX     Pulkarejs i Sunnersta. Mer info kommer (men börja bygga redan nu)

Mars 2016
Sö  6  18.00  Fikakväll i klubbkåken. Tema...
Lö  XX   XX  Bilorientering

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 15 december 
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 
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).


