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ÄR VÅREN PÅ VÄG?

Utan att vi sett speciellt mycket snö har vi 
passerat vinterns peak. Nu har Hojmäs-
san redan varit, och den gångna helgen 
(23-24/2) var det ju varmare än sista 
rundan i höstas! Inte utan att man sneglar 
mot garaget.

Det händer en del i klubben trots att det 
är vinter. Planeringen mot sommarens 
40-årsjubileum rullar på, det blir både 
tårtkalas och en riktig jubileumsfest. Det 
blir en del aktiviteter under våren också; 
efter en ölprovning blir det bowlingafton 
på Bowlaget. Sen närmar vi oss avrost-
ningen den 26 april. Och då är vi ju på 
gång igen! 

Red – jernet@oamck.se 
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FYRTIOÅRSKALAS!
Nu är det bestämt. Det blir stor jubileumsfest i Kåken den 16 
augusti, med start 15:03. Sedan blir det tårtkalas på själva 
födelsedagen, onsdag den 3:e september. Boka datumen i din 
kalender, och håll ögonen öppna efter inbjudan som kommer till 
alla medlemmar per post.

Planeringen fortsätter under våren på olika sätt. Om du har 
något att bidra med till festen eller firandet, hör av dig till någon 
i styrelsen!

Regor hade med sig kameran den 22/1

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2008

221 medlemmar har hittills betalat årets medlemsavgift. Ännu återstår några från förra årets lista. 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.

Bild från 30-årskalaset 1998



TESTA DIN GPS!

Jonnie har tagit fram koordinaterna till 
hörnsoffan i Kåken i Stångby.

59.8637 N – 17.7238 Ö

Programmera och provkör. Kom sedan in 
och berätta hur det gick. Ett bra tillfälle är 
en söndag- eller onsdagkväll vid 19, för 
då står kaffet klart!

Styrelsen 

JER.NET

ATT SE FRAM EMOT UNDER 2008
Lö 1 mar 13:30 Ölprovning. Anmälan senast 24/2
Lö 15 mar 17:30 Bowling (Bowlaget). Gemensam middag efter.  

3 banor bokade, först till kvarn gäller. Kostnad 
350 kr/bana, Lämpligt är 5 pers per bana, dvs 
ca 70 kronor. Anmälan senast 9 mars.

Lö 26 apr 10:00 Avrostning vid Perssons Tunga Fordon
Må 5 maj 18:00 Första Rörkenmåndagen
Lö-Sö 10-11 maj  - Cykelloppet 100th Scandinavian Race, vi håller 

med ordonnanser
Lö 17 maj 10:00 Dagtouring, samling vid Lelles
To 22 maj 18:00 Kvällstouring, samling vid pumpen, Fyris Torg
Sö 25 maj - Tjejdag på Rörken
Lö-Sö 14-15 jun  - Helgtouring till Åland. Kostnad ca 1000 kr. Då 

ingår båtresa, hotellrum, all mat och bra väder. 
Anmälan senast 11/5, betalning senast 16/5.

Lö 28 jun 10:00 Dagtouring, samling vid Lelles
Sö 6 jul - Tjejdag på Rörken
To 10 jul 18:00 Kvällstouring, samling vid pumpen, Fyris Torg
Lö 19 jul 15:03 Grillfest vid klubbkåken
To 31 jul 18:00 Kvällstouring, samling vid pumpen, Fyris Torg
Lö-Sö 9-10 aug  - Helgtouring, hemligt mål. Anmälan senast 29/6
Lö 16 aug 15:03 Jubileumsfest vid Kåken. Mer info kommer
To 21 aug 18:00 Kvällstouring, samling vid pumpen, Fyris Torg
Lö 23 aug  - Skandisloppet, vi håller med ordonnanser
On 3 sep 19:00 Tårtkalas på klubbens 40-årsdag
Lö 6 sep - Cykelstaffett-SM, vi håller med ordonnanser
To 11 sep 18:00 Kvällstouring, samling vid pumpen, Fyris Torg
Lö 13 sep - Uppsala Fordonsmarknad
Lö 20 sep 10:00 Dagtouring, samling vid Lelles
Lö 27 sep - Pubafton i klubbkåken
Lö 25 okt 19:03 Oktoberfest
Sö 26 okt 18:00 Årsmöte 

Missa inte Rörken måndagkvällar 5 maj – 25 aug, söndagar 31 aug – 28 sep

När anmälan krävs görs det till program@oamck.se eller Andreas Brodin, 
telefon 018–355409.

Glöm inte att dubbelkolla dina planer mot webben!

Pulkarejset inställt två gånger
Throttle Twisters har försökt två gånger i vinter att 
arrangera en returmatch i det ärevördiga pulkarej-
set mellan klubbarna. Båda gångerna har ställts in 
pga total snöbrist. 
Vi lägger in en bild från akivet istället. På baksidan 
stod det ”Pulkarace Sunnersta, Karin B”. År okänt. 

Bättre lycka nästa år, säger vi från Östra Aros! 

TITTA IN PÅ ETT STYRELSEMÖTE

Om du vill vara med och höra vad vi pra-
tar om i styrelsen, eller har några tips om 
verksamheten i klubben: Titta in på nästa 
styrelsemöte, 11/3 kl 19:00.

Styrelsen 


