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I DETTA NUMMER BL A… 
• Välbesökt bowling 
• Vi vårstädar kåken 
• Mc-loppis för alla 
• Avrostning snart 
• Uppdaterad kalender 
 
VÅRFINT I KÅKEN 
Vårstädar gör väl de flesta hemma. 
Eftersom medlemmarna har sitt ”hemma” i 
klubbkåken, behöver det fixas och vårdas 
där också. 
 
På söndag den 15 april kl 10 träffas vi vid 
klubbkåken och gör vårfint både inne och 
ute kring kåken och ladan inför säsongen.  
 
Välkommen!  (Räfsor och sånt finns) 

 
De flesta löven togs bort redan i höstas 
 

AVROSTNING SNART 
Även om våren tagit en paus just över påsk  
så är säsongen ändå på gång. Glöm inte 
bort att boka in avrostningen lördag 28 april 
kl 9 vid AB G Perssons Bil (Scania) vid 
Almungevägen en bit från Viktoria. 
 
BOWLING & PILSNER 
Lördagen den 10 februari var vi på 
Bowlaget på Skolgatan och spelade (efter 
bästa förmåga). Det fanns också möjlighet 
att klämma en pilsner för att stilla 
tävlingsnerverna. Alltså tillåten doping!? 
Väldans trevlig tillställning, förresten. 
 
Tyvärr blev vi inte lika nöjda med servicen 
när vi efteråt gick och åt en bit mat  
 

 
Ordis Peter A in action med klotet 
 



MC-LOPPIS I KÅKEN 21 APRIL 
Kolla i garderoben eller garaget. Du har 
säkert en massa saker som du vill bli av 
med. Lördagen den 21 april kommer det 
att bli loppis med mc-prylar i/vid 
klubbkåken.  
 
Loppisen är öppen för vem som helst så 
känner du nån icke-medlem som behöver 
garagerensning så är det helt OK. 
 
Antingen tar du med dig dina prylar och 
säljer på plats eller kör ut grejorna och 
sätter pris på resp grej och  låter klubben 
sälja. Då behåller klubben 10% av 
beloppet. 
 
 
SNART KOMMER JERNET 
Om några dagar är jernet helt klar att 
tryckas och skickas ut till medlemmarna. 
Liksom förra året kommer tidningen att 
lämnas ut till nya Rörkendeltagare som inte 
är med i klubben.  
 
Om du har några bilder & text på (i första 
hand) hojaktiviteter som kan vara 
intressant för andra att läsa, skickar du det 

lämpligen till jernet@oamck.se så blir det 
nog nåt läsvärt framöver. 
 
Vet du nån som kan vara intresserad av 
annons i tidningen?  
 
VÅRTUR & HAGEL 
Igår var det påskafton. Det brukar 
förknippas med massor av mat och dryck 
av diverse styrka.  
 
Men för oss hojåkare är påsken ofta 
startskottet för årets säsong. Just nu tar 
våren lite paus så det var ju ingen direkt 
värmebölja men en liten tur stod ändå på 
programmet. Eftersom jag håller på med 
ett övningskörningsprojekt, letade vi oss ut 
till Rörkens tomma ytor med lite konor. 
 
På hemvägen fick vi soppatorsk på en av 
hojarna. Det kändes väldans konstigt att 
stå mitt i snålblåsten i 5 ”plusgrader” och 
haglet vräkte ner. 
 
Det var en trevlig tur men stugvärmen och 
sillen och nubben gick inte heller av för 
hackor… 
 

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. Från 6 maj är Rörken öppet på måndagarna fr kl 17.30. Det är dags 
att uppdatera din kalender med övriga aktiviteter…  
 
Dag Dat Mån Kl Aktivitet Plats Arr 
Sö 15 Apr 10.00- Vårstädning Klubbkåken ÖAMCK 
Lö 21 Apr 12.00- Mc-loppis för alla hojåkare Klubbkåken ÖAMCK 
Sö 22 Apr 09.00 Kul på hjul Tullinge BMW-klubben 
Lö 28 Apr 09.00 Avrostning (SMC:s grundkurs) Perssons lastbilar ÖAMCK/SMC  
Må 7 Maj 18.30 Första Rörkenmåndagen för året Rörken ÖAMCK/SMC 
Lö-
Sö 

12-
13 

Maj  99:e Skandisloppet (ordonnanser 
behövs) 

Polacksbacken Uppsala CK 

Lö 19 Maj 10.00 Dagtouring (mål ej bestämd) Samling Lelles ÖAMCK 
To 24 Maj 18.00 Torsdagstouring (mål ej bestämt) Samling Fyristorg ÖAMCK 
 
Resten av årets kalender kommer i jernet. 
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