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Ny informationskanal  
Från och med nu kommer du att få lite nyheter & påminnelser på det här sättet. Det 
kommer också en del rapporter från aktiviteter som varit men de kommer också i 
utförligare form i kommande nummer av jernet.   
 

”Riktiga” jernet 
dvs i pappersform är planerad att komma ut i slutet av vintern. Den vill vi ha så fyllig 
som möjligt med resereportage och annat kul. Titta igenom vad som hänt under året 
som gått. Det borde vara en del som kan intressera fler i klubben. Du har säkert 
några kul bilder som du kan skriva några rader till. Skicka till jernet@oamck.se så ser 
jag till att dom hamnar i vårens blaska. 
 
Luciafika 
Även i år var det välbesökt på luciafikat i klubbkåken söndagen före Lucia. Som 
vanligt var det blandat med större och mindre barn så det blev fiskdamm med godis 
för dom minsta. Tyvärr var det ont om luciakandidater men det var trevligt ändå. 
 
Luftvärme 
Lagom till luciafikat installerades (av vår kåkansvarige) en luftvärmeanläggning i 
kåken. Den ska hjälpa till att hålla temperaturen på en bra nivå, samtidigt som vi 
sparar på elförbrukningen. Kom ut till kåken och kolla, öppet som vanligt ons- och 
söndagskvällar från 19.00. 
 
Isle of Man 2007? 
Som några säkert har räknat ut, är det 100-årsjubileum på Isle of Man 2007, 
alltså om 1½ år. Med största säkerhet kommer det att bli knökfullt med 
besökare på ön som vill vara med och jubilera då. Om vi ska ha några som 
helst idéer om ett gemensamt boende 2007, måste vi boka ganska snart. Om 
du är intresserad av att vara med då, så hör av dig till mig 
(roger.soderbom@swipnet).  
I vår blir det bild- och filmkvällar med material från tidigare besök. Be there! 
 
Brainstorm-möte 
Som ni vet, har vi diskuterat klubbens framtid ett antal gånger, inte minst på 
senaste årsmötet. Då bestämdes att vi skulle ha ett brainstorm-möte där 
tankar och idéer skulle sprudla friskt. Vi skulle också avsluta mötet med pub-
afton i kåken. 
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Du är väldans välkommen till klubbkåken lördagen den 21 januari kl 15.00! 
 
Pub-aftonen drar väl igång vid 19-tiden och då bjuder klubben på mat&dryck i baren. 
 
Mellandagskul 
På trettondagen, dvs på fredag den 6 januari kl 12.00 träffas alla lekfulla medlemmar 
i klubbkåken och provar sina nya eller gamla Scalextric bilbanor. Vi bygger stans 
häftigaste bana och utser klubbmästare i bilbaneracing. 
Det är helt OK att komma och titta på oss lekfulla. 
 
Pulkarejs 
Alla som varit i kåken de senaste 19 åren, har säkert sett vandringspriset för 
pulkarejset som anordnades av Throttle Twisters på 80-talet. Nu kommer tävlingen 
att få en nystart men datum är ännu inte bestämt. 
In i garaget och snickra ihop nån bra konstruktion (får inte vara traditionell pulka) så 
hör vi av oss när vi får ett datum. 
 
Till sist 
Vill vi från styrelsen önska alla medlemmar ett riktigt 
 

GOTT NYTT ÅR 2006 
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