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I DETTA NUMMER BL A… 
• Lyckad Bayerafton  
• Årsmöte med stadgeändring 
• Höststädning genomförd 
• Lucia-påminnelse 
• E4-öppning i förtid 
• Scalectrix-race & fest i kåken 
• Uppdaterad kalender 
 
LYCKAD BAYERAFTON  
Traditionsenligt var det Bayerafton i 
klubbkåken lördagen före årsmötet, dvs 
den 28 oktober. 
 

 
Många ”gamla” medlemmar trängdes runt 
borden 
 

Inför festen pratades det om nyordning 
med cateringmat men ordningen 
återställdes när Boman och Påsen som 
vanligt ägnade flera dagar till att laga 
gulasch och knödel. Ny ompa-bompa-CD 
hade också införskaffats. 
 
Många medlemmar, både nya och gamla, 
kunde ses runt (inte under) borden. Mycket 
god mat och trevlig stämning. Självkost-
nadspriset 100 kr för allt är nästan 
oförskämt lågt! 
 
ÅRSMÖTE MED FÅ NYA 
Söndagen den 29 oktober var det årsmöte 
för ÖAMCK i klubbkåken. Inför mötet hade 
aviserats om vissa ändringar av stadgarna. 
 

Stadgeändringar är väl inte det mest 
häftiga i livet och vållade inte heller några 
större diskussioner. Det handlade ju bara 
om att se till att alla ”ansvariga”, typ 
redaktör och Rörkenansvarig, på något sätt 
ingick i styrelsen. 
 
Som vanligt var det inte heller någon större 
omvälvning av styrelseposterna. Den enda 
”ordinarie” styrelsemedlemmen som var 



”ny”, var programsekreteraren Andy Brodin. 
Han har ju gjort uppehåll från styrelsen 
drygt 20 år!! 
 
NÖDVÄNDIG HÖSTSTÄDNING 
Två dagar efter årsmötet kom det ut 
uppmaning om vara med på höststäd vid 
kåken. Ytterligare två dagar senare låg ett 
tjockt täcke snö över alla höstlöv och 
städningen blev inställd. Men när marken 
sedan låg bar igen, gjorde vi ett nytt ryck. 
 
Det var inte fullt lika många vid kåken som 
vid Bayerafton men det blev en del gjort 
ändå. Nu blir det lite enklare i vår…    

Kåkansvarig & Redaktör skottar några ton löv 
och kastanjer 
 

 
Karlsson i skylift fixar flagglinan 
 

E4-ÖPPNING I FÖRTID 
Som ni säkert sett i andra media, öppnas 
den nya E4-sträckan förbi Uppsala (och 
klubbkåken) torsdagen den 21 december i 
år.  
 
LUCIAKAFFE 10 DECEMBER 
Söndagen den 10 dec slår vi upp dörrarna 
för att fira de kommande högtiderna. 
Lite tidigare än andra år, kanske det 
kommer ännu flera och även dom mindre 
medlemmarna orkar komma ut då, innan 
läggdags. 
 
Gör ett avbrott i julbestyren och kom och 
hälsa på i kåken. Upplev lite julstämning 
och träffa de jämlikar som också alltid är 
upptagna av mycket andra åtaganden. 
Vi i Styrelsen skulle tycka det vara jättekul 
om du/ni kunde komma ut bara för en liten 
stund. 
 
Det bjuds på lussekatter, kaffe, glögg 
(med eller utan alkohol), pepparkakor och 
kanske något mera hembakt. Det behövs 
ingen föranmälan utan det är bara att dyka 
upp. 
 
För dom mindre kommer vi att fixa en 
fiskdamm. Där vi får se om fiskarna 
nappar eller det kommer upp något annat. 
 
STÖRRE SCALEXTRICBANA? 
Lördag den 13 januari (20:e Knut) kör vi 
repris på förra årets Scalextricskörning i 
klubbkåken.  

Vi uppmanar dig att leta på vinden eller i 
källaren och ta med dig dina bandelar och 
bilar. Då bygger vi en häftig bana och blir 
som barn på nytt. 
Välkommen till kåken kl 11!  
 



När alla har kört färdigt så blir det 
 
PUBAFTON I KÅKEN PÅ KVÄLLEN 
Vid 19-tiden kanske vi trängs i baren och 
klämmer en pilsner som var och en tar 
med sig. Tilltugg står klubben för. 
 
GOKARTKÖRNING 
Styrelsen planerar att hyra Gokarthallen på 
Bolandsgatan för klubbmästerskap i gokart 
nån gång i vinter. Ännu är inget datum 
bokat men det kommer så småningom. 
 
 

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 vår. 
 

          Hälsningar                
             Regor 

 
PÅ G FÖR HOJÅKARNA I & KRING UPPSALA 
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… 
 
24, 27 och 31 december har tomten bokat klubbkåken så den är stängd för aktiviteter. 
 
Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
Sö 10 Dec 15.00 Luciakaffe & fiskdamm Klubbkåken ÖAMCK 
Lö 13  Jan 11.00 Scalextricsdag Klubbkåken ÖAMCK 
Lö 13 Jan 19.00 Pubafton Klubbkåken ÖAMCK 
Ti 16 Jan 18.00 Styrelsemöte Klubbkåken ÖAMCK 
To- 25-      
Sö 28 Jan  MC-mässa  Stockholmsmässan  
Ti 27 Feb 18.00 Styrelsemöte Klubbkåken ÖAMCK 
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