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NYTT ÅR, NYA MÖJLIGHETER!

JER.NET är tillbaka igen. Förre redaktören har kämpat hårt med 
flytten från Knivsta till Uppsalas norra utkanter, så tiden har inte 
riktigt räckt till för alla aktiviteter. Nu är han åter i verksamheten, 
men har tagit över pennan som sekreterare. Vid årsmötet i slutet 
av 2007 tog jag över redaktörsrollen, och skall försöka sätta fart 
på informationen!

Det kommer så småningom ett nummer av pappers-JERNET, och 
då och då lite snabbare nyheter i JER.NET. Men den snabbaste 
informationen finns alltid på webben, under www.oamck.se. 
Dubbelkolla alltid datum och tider på nätet när du planerar!

Med det sagt kör vi igång med lite nyheter som samlats.

Björn Tingström – bjorn.tingstrom@aditro.com 

Medlemsblad för Östra Aros MCK i Uppsala. Utkommer med ojämna mellanrum och vid behov. 
Ansvarig utgivare: Peter Appelqvist. Redaktör: Björn Tingström. Mailadress: jernet@oamck.se Glöm inte www.oamck.se

ÖSTRA AROS FYLLER FYRTIO!
Att Östra Aros är en gammal klubb vet vi alla. Men visste ni att vi fyller jämnt i år?

Det finns säkert mer än en historia att berätta från alla dessa år. Fråga t ex medlem nummer 2 – Roger Söder-
bom, fortfarande aktiv i styrelsen. För att ge oss chansen att fira detta på ett speciellt sätt, och även ge gamla 
aktiva och inaktiva medlemmar chansen att vara med i firandet skall vi planera hur vi gör detta.

Ett första brainstorm-möte drar vi igång med en fika i klubbkåken lördagen den 26 januari  
klockan 13. Kom och berätta några minnen och hjälp oss med lite idéer!

Allt om MC 1987. Midsommar 1984.



LUCIAKAFFE – EN SUCCÉ FÖR STORA OCH SMÅ

2007 års luciakaffe blev en succé. En behändig jul med många 
lediga dagar och bra flyt på julklappsinköpen? Vem vet? Ord-
ningsmannen räknade in över 40 deltagare.

Det rapporteras från vanligtvis välunderrättade källor att godis-
påsarna var till belåtenhet. Ingen apelsin eller andra bojsänken!

Isak Bohman frestade lyckan i fiskdammen. Och fick napp! 
Foto: Peter Appelqvist

KÅKEN HAR ALLTID ÖPPET
Traditionen bjuder att det alltid finns några på plats i klubbkåken 
i Stångby söndagar och onsdagar klockan 19. Hjälp till att göra 
detta till en levande tradition och kom förbi en stund du också. 
Kaffe utlovas!

ROCKY XXII
Precis som de gamla Rockyfilmerna som körs på TV6 just nu tänker vi också på att suc-
céer skall fortsätta. Den gamla fajten mellan Throttle Twisters MC och Östra Aros MC 
tas upp ännu en gång: Det Stora Pulkarejset. Vandringspriset har hängt på vår 
pubvägg sedan det senaste mötet, och det har gjorts anspråk på att vinna tillbaka det.

Matchen går av stapeln i Sunnerstagropen, lördag 9 februari kl 12:00.

Det sägs att TT har tagit lärdom av förra nederlaget, och återkommer med nya byggen 
som ännu hålls dolda mellan provkörningarna på hemlig ort. Som de lärde sig förra 
mötet kan man töja på begreppet pulka en hel del. Det fordon Gurra Karlsson hade 
med sig – och framförde med bravur – var övertygande välbyggt och väl fungerande. 
Flera rejs via kval kommer att genomföras fram till den stora finalen. Förste man till mål 
är det som gäller! Sen kan det bli andra typer av priser, man vet aldrig! Pulkor inhand-
lade på varuhus göre sig icke besvär.

Några få, men viktiga regler kan noteras:

• Varje ekipage skall anmälas före start. Besiktningen öppnar i tid, dvs kl 11. Efter 
besiktning och eventuellt godkännande tilldelas pulkan ett startnummer.

• Varje pulka skall bestå av en pulka och en förare. Flermansekipage är ej tillåtet.

• Konstruktionen skall vara utformad så att ingen kommer till skada; inga vassa kanter 
får förkomma. Tävlingsledningen är enväldig att göra denna bedömning.

Ut och städa garaget! Såga, svetsa, skruva, banka. Ni har väl sett på Monster Jam på 
TV. Med en bra hammare slår man världen med häpnad!

Hjälp oss försvara Östra Aros färger. Kom i tid. Ring gärna Andreas Brodin på tel 
070-4688925 om det finns några frågor.

I ett gammalt nummer 
av Allt Om MC från 
1987 presenterades 
Östra Aros MC. Där 
hittade vi denna bild. Vi 
talar anrik tävling!!

Kom och hjälp oss att 
behålla det snygga pri-
set i vår pub ett år till!

JER.NET



JER.NET

BERÄTTA I JERNET
Det känns som lång tid till våren, eller 
hur? Men samtidigt som ni planerar årets 
långresor: ta en titt i arkivet från 2007. 
Har ni något att berätta för övriga med-
lemmar? Semesterminnen; bilder från 
klubbevenemang; roliga anekdoter? 

Om du inte vill skriva själv hjälper jag 
gärna till med det! Hör av dig så snart 
som möjligt till bjorn.tingstrom@aditro.
com eller ring mig på 010-4512632 så 
bestämmer vi något!

Bilderna på denna sida är tagna av Jan Karlsson, 
Björn Tingström och Sören Uppman.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2008

Kassören Janne meddelar att det börjat 
ramla in medlemsavgifter på vårt post-
giro. Avgiften till klubben är 180 kr för 
normal medlem, 130 kr under 26 år, 130 
kr för supporter och 280 kr för hel familj.

Dessutom är det alltid separat avgift till 
SMC numera.

Om du glömt betala, sätt fart! Om du inte 
fått utskicket, eller undrar något, hör av 
dig till Janne på kassor@oamck.se.



ATT SE FRAM EMOT UNDER 2008

Det som hittills är ”grovplanerat” för året:

Lö 26 jan Jubileumsaktivitetsmöte med fika i kåken
Lö 9 feb Pulkarejs med Throttle Twisters (Sunnerstabacken)
Lö 15 mar Bowling (Bowlaget)
Lö ????? Ölprovning hos Gabrinius (datum ej bestämt)
Lö 26 apr Avrostning vid Perssons Tunga Fordon
Må 5 maj Första Rörkenmåndagen
Lö-Sö 10-11 maj  Skandisloppet 100-årsjubileum
Lö 17 maj Dagtouring
To 22 maj Kvällstouring
Sö 25 maj Tjejdag på Rörken
Lö-Sö 14-15 jun  Helgtouring t Åland
Lö 28 jun Dagtouring
Sö 6 jul Tjejdag på Rörken
To 10 jul Kvällstouring
Lö 19 jul Grillfest vid klubbkåken
To 31 jul Kvällstouring
Lö-Sö 9-10 aug  Helgtouring, hemligt mål
To 14 aug Kvällstouring
Lö 16 aug Kräftskiva
Lö 6 sep Uppsala Fordonsmarknad
To 11 sep Kvällstouring
Lö 20 sep Dagtouring
Lö 27 sep Pubafton i klubbkåken
Lö 25 okt Oktoberfest
Sö 26 okt Årsmöte 

Glöm inte att dubbelkolla din planering mot webben!

Kan det sägas bättre än så här? Årets 
julkort från ordförande Peter Appelqvist  
visar var skåpet skall stå! Bilden är från 

S:t Gotthardspasset i Schweiz.  
Vägbeläggning: kullersten!!

JER.NET

Ögonblicket kommer som en snigel, men försvinner 
som en blixt! Anders Bellbring fotade på cykel-SM.

OMFLYTTNINGAR I STYRELSEN

Vid årsmötet den 28/10 valdes följande 
styrelse till Östra Aros:

Ordförande Peter Appelqvist 
Vice Ordförande Tomas Hjelm 
Kassör Janne Lindberg 
Sekreterare Roger Söderbom 
Programsekreterare Andreas Brodin 
Kåkansvarig Janne Karlsson 
Klubbmästare Camilla Dawson 
Redaktör Björn Tingström 
Webmaster Jonnie Söderbom 
Medlemsregister Jan Persson-Öjrell 
Ordonnansansvarig Leif Våghals 
Rörkenansvarig Jesper Nielsen 
Revisor Anders Hjelm 
Revisor Sigge Lind 
Revisor (suppl) Bosse Lundgren 
Valberedning Andreas Brodin 
Valberedning Anna Foyer 
Valberedning (suppl) Björn Lövström 


