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I DETTA NUMMER BL A… 
• Sammanfattning Rörken 
• Bayerafton nalkas 
• Årsmöte med stadgeändring 
• Nödvändig höststädning 
• E4-öppning i förtid 
• Gratis klubbtröjor!! 
• Uppdaterad kalender 
 
UPPEHÅLL PÅ Jer.Net  
Som ni (förhoppningsvis) märkt har det 
varit sparsamt med nyhetsbrev den senas-
te tiden. Jag tänkte inte komma med några 
undanflykter eller bortförklaringar. Det har 
bara inte blivit av… 
Men vi tror att det blir bättre framöver. 
 
SAMMANFATTNING RÖRKEN 
När det gäller Rörken slår vi nya rekord 
varje år. Visserligen inkluderar statistiken 
förare hos BMW-klubben på Tuvängen 
men i år var det 650 personer som ville 
lära sig mer om att åka hoj.  
 

 
Oftast långa köer i depån i sommar 
 
SMC Uppsala var lite blygsamma i sin 
sammanfattning av året men jag tycker att 

vi kan slå oss för bröstet: ÖAMCK och 
SMC Uppsala/BMW-klubben arrangerar 
troligen världens mest omfattande frivilliga 
verksamhet för trafikanter!! 
 
Vi kommer att grotta mer i statistiken men 
redan nu vet vi att ca 1/3 av deltagarna   
inte är med i SMC. Det kan väl vara nåt att 
fundera över? 
 
Det har varit en träff för inblandade på 
Rörken för att samla ihop tankar o idéer 
inför 2007. Säkerligen blir det lite små-
justeringar och ytterligare förbättringar. 
 
BAYERAFTON 28 OKTOBER 

 
Från förra årets Bayerafton 
 
Som vanligt när hojsäsongen börjar närma 
sig sitt slut(?) så är det dags för Bayerafton 
i klubbkåken. Traditionsenligt är det kvällen 
före årsmötet (det är då valberedningen 
jobbar som hårdast och övertalar dom sagt 
”nej” tidigare). 
 
Har du inte redan anmält dig, så ring Peter 
Appelqvist på tel 018-24 30 03 och gör det. 
Klubben fixar mat & bompa-bompamusik till 
självkostnadspris och du tar med dig 
dricka. 



PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE 
Söndagen den 29 oktober kl 18.00 är det 
årsmöte för ÖAMCK i klubbkåken. Det är 
då du ska komma ut och göra din röst extra 
hörd. 
 
Sen kallelsen till årsmötet gick ut för nån 
vecka sen, har det inkommit ett förslag om 
justering av klubbens stadgar. Det syftar till 
att återgå till -99 års stadgar när det gäller 
styrelsen. De arbetsgrupper som var tänkta 
i nuvarande stadgar har hittills inte fungerat 
som det var tänkt. Då är det bättre att alla 
utsedda poster finns med i styrelsen. 
 
Det fullständiga förslaget kan du få om du 
hör av dig till Peter Appelqvist. Annars finns 
det givetvis på plats inför mötet. 
 
NÖDVÄNDIG HÖSTSTÄDNING 
När hojsäsongen är över, faller löv och 
kastanjer i mängder vid klubbkåken. Som 
vanligt behövs en del hjälp för att samla 
ihop alltsammans.  
Plocka fram handskar och lövräfsan och 
invänta mail från kåkansvarig. När löven 
ramlat, brukar det vara bråttom att få bort 
alltsammans innan snön täcker marken.  
 
E4-ÖPPNING I FÖRTID 
Vi har kunnat läsa i UNT om att den södra 
delen av nya E4 kommer att öppnas redan 
före jul i år. Bra i och för sig men synd att 
våra planer på att köra först förbi 
klubbkåken på officiella invigningsdagen i 
oktober nästa år, ser ut att gå i stöpet. 
 
GRATIS KLUBBTRÖJOR!! 
Kom till klubbkåken i höst så får du en T-
shirt alldeles gratis!!  
 

Klubben har ett antal T-shirt i stl S-XL som 
vi skänker till alla medlemmar som besöker 
klubbkåken i höst-vinter så långt lagret 
räcker. Först till kvarn…  

 
En av klubbens modeller i gratis-T-shirt 
 
ARTIKLAR TILL JERNET 
Om medlemmarna bidrar med material till 
vår eminenta klubbtidning, finns det 
möjlighet att det blir en ny blaska i vår. 
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. 
 

          Hälsningar                
             Regor 

 
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. Det är dags att uppdatera din kalender med övriga aktiviteter… 
 
Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
Lö 28 Okt 18.32 Bayer-afton Klubbkåken ÖAMCK 
Sö 29 Okt 18.00 Årsmöte Klubbkåken ÖAMCK 
Lö ?? Nov 10.00 Höststädning  Klubbkåken ÖAMCK 
Sö 10 Dec 15.00 Luciakaffe & fiskdamm Klubbkåken ÖAMCK 
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HJÄRTLIGT TACK!! 
Jag vill passa på att tacka för alla blommor och fantastiska presenter i samband med min 
födelsedag.  
Men mest häftig var nog den specialdesignade hjälmen… 
 Regor McGregor 
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