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I DETTA NUMMER BL A… 
• Torsdagstouring 
• 5-kamp light version 
• Bankörning med SMC 
• Uppdaterad kalender 
 
INSTÄLLT UPPEHÅLL? 
Vi hade egentligen tänkt ta sommarlov på 
Jer.Net-redaktionen men så blev det 
inte. Så länge det finns nåt aktuellt att 
informera om så gör vi det. Däremot blir 
den lite kortare än vanligt. Om du tröttnat 
på att ligga i hängmattan så kanske det 
finns något intressant i aktivitetskalendern 
att vara med på. T ex redan på nästa 
 
TORSDAGSTOURING 
som avgår strax efter 18.00 på torsdag 
(den 13/7) från Fyristorg. ”Som vanligt” är 
det Jan Karlsson som är färdledare och 
han har lovat att undvika grusvägar. Han 
brukar hitta en del intressanta vägar och 
hitta nåt bra fikaställe.  
 
5-KAMP MED GRILLNING 
Lördagen den 22 juli kl 15.00 arrangerar 
Östra Aros en 5-kamp vid klubbkåken för 
hemmasemestrande medlemmar. Den 
avslutas med grillfest vid klubbkåken och vi 
har beställt fint väder. Vi förutsätter att du 
bokar in den dagen för att kämpa väl. Tänk 
på att svalka dig med kylda drycker! 

 
BANKÖRNING MED SMC 
Vill du testa dina kunskaper på en större 
bana än Rörken kommer det att finnas en 
möjlighet fredagen den 4 augusti. Då har 
SMC Uppsala län hyrt Midlanda-banan 
strax hitom Härnösand.  
 
Heldag (8-16) kostar 700:-. Anmälan ska 
ske till SMC före den 28 juli och innehålla 
uppgift om namn, adress, tel, mc-modell, 
försäkringsbolag och uppgift om vilken 
grupp du vill delta i. Hör av dig till mig 
(Regor) så vidarebefordrar jag din 
anmälan. 
 
Lämpliga alternativ till övernattningsmöjlig-
heter finns i Albatross klubbkåk (Härnö-
sand), på vandrarhemmet i Härnösand eller 
på Scandic Nord (SMC-rabatt) i Sundsvall. 
 
ARTIKLAR TILL JERNET 
Om medlemmarna bidrar med material till 
vår eminenta klubbtidning, finns det 
möjlighet att det blir en blaska efter 
sommaren. Börja redan nu att fundera på 
vad du varit med om själv eller tillsammans 
med dina hojkompisar. Kolla om du har 
några häftiga bilder, roliga episoder eller 
spännande reseupplevelser. Bilder & text 
skickas lämpligen till jernet@oamck.se så 
blir det nog nåt läsvärt i höstmörkret.

 
 
PÅ G FÖR HOJÅKARNA I STAN 
Förutom att det som vanligt är öppet i klubbkåken varje onsdag och söndag från 19.oo har vi 
en del annat på agendan. Rörken är också öppet varje måndagskväll hela sommaren.  
Det är dags att uppdatera din kalender med övriga aktiviteter… 
 

mailto:jernet@oamck.se


Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
To 13 Jul 18.00 Torsdagstouring Fyristorg ÖAMCK 
Lö 22 Jul 15.00 5-kamp med grillafton Klubbkåken Stångby ÖAMCK 
Ti  8 Aug 18.00 Kvällstur i Uppland (ca 12 mil) Studenternas IP SMC 
Lö 12 Aug 18.03 Kräftskiva Klubbkåken Stångby ÖAMCK 
To 17 Aug 18.00 Fjällnoraträffen Kortege från 

Studenternas IP 
SMC 

Lö 26 Aug 10.00 Dagtouring Lelles ÖAMCK 
 

Hälsningar 
     Regor 
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