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I DETTA NUMMER BL A… 
• Lucia & Tomtebesök i kåken 
• Scalectrix-racet  
• MC-mässan i Älvsjö 
• Bowlingkväll 
• Avrostning flyttad 
• Uppdaterad kalender 
 
LUSSEFIKA MED TOMTEBESÖK  
Många medlemmar, både vuxna och barn 
kom till klubbkåken 10 dec när vi bjöd på 
kaffe, lussebullar och glögg av varierande 
styrka. 

 
Livs levande Lucia & Tomte i kåken 
 

 
Det blev ont om sittplatser vid borden 

 
Vi fick också besök av Lucia och en Tomte 
(som kom på hoj). De minsta kunde också 
hitta ett och annat godis i fiskdammen. 
 
SCALEXTRIC-RACET 
Lördag den 13 januari körde vi repris på 
förra årets Scalextricskörning i 

 
Opel Calibra på tvären 
 
klubbkåken. Den här gången hade vi 
dessutom informerat om aktiviteten på 
www.sporthoj.com  och SMC:s nya forum 
http://forum.svmc.se/ för Uppsala läns 
medlemmar (där finns mycket intressanta 
mc-diskussioner). 
 
Vår målsättning att bygga större bana än 
förra året klarade vi, även om det skulle ha 
kunnat vara lite mer. Det dök upp både 
nya och gamla ansikten under dagen och 
det hade trevligt. 
 
På sen eftermiddag inhämtades mat från 
en närliggande pizzeria. Många hade 
andra inbokade aktiviteter på kvällen så 
pubafton blev lite kortare än vanligt.  
 

http://www.sporthoj.com/
http://forum.svmc.se/


 
Nya Scalectrixförare avlöste varandra 
 
BOWLINGAFTON SNART… 

 
 
Det blir lördagen 
platsen är (förstå
Skolgatan. 
Vi har preliminärb
till 18.00, vilket b
vara med och sp
titta på). Pris per 
mellan de spelan
kan börja på utsa
 
Är du intresserad
Programsekreter
4688925 senast 
 
HA´RU PRÖJS
Har du ännu inte
till klubben är det
att finnas med i m
jernet i vår
MC-ägare  
MC-ägare under 
Supporter  
Familjemedlemsk
Insättes på pg 2 
 
MC-MÄSSAN 
Jag hoppas att a
mc-mässa (www
nästa helg, dvs to

Vi som bor nästgårds har kanske lätt att ta 
oss dit före helgen men om du hellre vill 
åka på lördagen har vi ett tips: 
 
Forsbergs Buss (www.forsbergsbuss.se) 
har resor till Älvsjö. Kl 09.00 går bussen 
från hållplatsen vid Willys på Björkgatan. 
Biljetterna kostar 300 kr inkl inträde på 
mässan. Återresan går 17.00 från Älvsjö. 
Boka på deras hemsida!   
 
Då slipper du parkeringsproblemet vid 
mässan (inte helt gratis…) 
 
AVROSTNING FLYTTAD 
Som ni säkert känner till, har vi haft vårens 
avrostningsövning på Bilprovningens plan i 
Librobäck under många år. Nu har det 
flyttat dit ett byggföretag och det har blivit 
betydligt mer trafik i området. Därför 
kommer vårens avrostning (lördag 28 april) 
att köras vid AB G Perssons Bil (Tunga 
Fordon) vid Gnistagatan, alldeles intill 
Almungevägen vid Viktoria. 

 

Förra gången skrev vi 
om planerad gokart-
körning men det var lite 
dyrare än vi tänkt. 
 
Därför blir det istället en
bowlingkväll med 
möjlighet att samtidigt 
svinga en bägare. 
den 10 februari och 
s) Bowlaget på 

okat 3 banor från 16.00 
etyder att ca 15 pers kan 
ela (det går bra att bara 
bana 620 kr som delas 
de. Kom i god tid, så vi 
tt tid! 

 att vara med, så ring 
aren Andy på tel.070-
7 feb. Först till kvarn… 

AT? 
 betalt medlemsavgiften 
 hög tid att göra det för 
edlemsregistret i 

. Avgifterna är: 
180:- 

18 år 130:- 
130:- 

ap  280:- 
49 39-1… 

I ÄLVSJÖ 
lla har koll på att det är 
.patvahjul.se)  i Älvsjö 
 25/1 tom sö 28/1.  

 
Ny stor asfaltyta bra för övningskörning 
 
SM PÅ CYKEL I UPPSALA I ÅR 
Veckan efter midsommar arrangerar 
Uppsala CK årets SM på cykel. Vi har 
ännu inte fått detaljer om hur många 
ordonnanser som behövs respektive dag 
men du som är intresserad av att vara 
med kan väl vara beredd på förfrågan från 
Leffe Våghals.  
Skandisloppet går 12-13 maj och då 
behövs också ordonnanser. 
 
MC-LOPPIS I KÅKEN 
Kolla i garderoben eller garaget. Du har 
säkert en massa saker som du vill bli av 
med. I april kommer det att bli loppis med 
mc-prylar i/vid klubbkåken. Datum är ännu 
inte bestämt. 

http://www.forsbergsbuss.se/


 
ARTIKLAR TILL JERNET 
Om medlemmarna bidrar med material till 
vår eminenta klubbtidning, finns det 
möjlighet att det blir en ny blaska i vår. 
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. Tidningen skall vara hos medlemmar-
na i mitten av april. 
 
Vet du nån som kan vara intresserad av 
annons i tidningen?  
 
Manusstopp för materiel är 1 mars. 
 

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… 
 
Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
To- 25-      
Sö 28 Jan  MC-mässa  Stockholmsmässan  
Lö 10 Feb 16.00 Bowling Bowlaget, Skolgatan ÖAMCK 
Ti 27 Feb 18.00 Styrelsemöte Klubbkåken ÖAMCK 
Ti 4 Apr 18.00 Styrelsemöte Klubbkåken ÖAMCK 
    Loppis mc-prylar Klubbkåken ÖAMCK 
Lö 28 Apr 09.00 Avrostning Persson Bil, Almungev ÖAMCK/SMC 
Lö- 12-      
Sö 13 Maj  Skandisloppet Polacksbacken Uppsala CK 
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