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VÅREN ÄR PÅ VÄG!
Nu känns det verkligen i luften att någonting är på 
väg att hända. Dags att öppna garageportarna 
och ta ut ögonstenen igen. Eller har ni passat på 
att bygga något i vinter?

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. Senaste nytt: www.oamck.se

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2008

243 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.
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eminenta

40 år på 
 två hjul!

JERNET ÄR PÅ VÄG!
Vi har lämnat tidningen på tryck, så håll ut!  
Snart i var medlems låda!

 



JER.NET

MISSA INTE AVROSTNINGEN 26/4!
Det hjälper inte hur många hojtidningar du läst i vinter, eller om du kört Europa runt i bil. 
Nu är det dags att borsta av hojkänslan igen. Som vanligt står Östra Aros för arrange-
manget tillsammans med SMC och SMC:s instruktörer. Nytt för i år är att vi gjort ett ut-
skick till stort antal mc-ägare i länet, så det kan bli både trevligt och trångt. 

Tidigare har AB G Perssons Bil varit mest känt för VW-, Audi- och Scaniakunder. Men förra året fick man 
nya besökare vid den nya anläggningen vid Almungevägen (mellan Gnistarondellen och Trafikplats Kumla). 
”Avrostningen” av motorcyklisterna hade flyttat dit.

Egentligen heter det numera ”grundkurs för motorcyklister” men många känner nog mera igen avrostnings-
begreppet. Nåväl, det är detsamma, att fräscha upp sina färdigheter på hoj, främst genom övningar av 
balansen. Men något av det viktigaste vi tränar, är kunskapen att kunna bromsa på ett effektivt sätt. 

Årets avrostning kommer att hållas lördagen den 26 april vid Perssons Tunga Fordon vid Almungevägen. 
Preliminära hålltider:

09.00   Anmälan och genomgång

09.30-10.30 Balansövningar

10.30-11.30 Bromsövningar

  Sammanfatting

12.00  MC-tur ca 4-5 mil som slutar vid Östra 
  Aros MCK:s klubbkåk där vi grillar korv 
  och sammanfattar dagen.

Tiderna kan komma att förändras p g a antal deltagare. 

Utbildningen kostar inget men vi vill att du 
anmäler dig till avrostning@oamck.se så snart 
som möjligt. 

Se till att vara med vid genomgången innan vi startar.

Anki Hjelm med vinnarklotet! Leffe Våghals solar sig i glansen 
som god tvåa. T.v. Peter Appelqvist med tungan i rätt mun.

O.A. BOWLING: SUCCÉ IGEN
Samma dag som bandyfinalen invaderade Östra 
Aros Bowlaget och körde vårens bowlingmäster-
skap. 16 tappra spelare kämpade om segern som 
i år gick till Anki Hjelm. Bra kämpat!



Åxändå • Att se fram emot under 2008
Lö 26 apr 9:00 Avrostning vid Perssons Tunga Fordon. OBS: Anmäl dig på avrostning@oamck.se för att 

underlätta planeringen!
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 SNARAST, rummen börjar redan ta slut! 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 i utskick.
To 21 aug 18:00 Kvällstouring, samling vid pumpen, Fyris Torg.
On 3 sep 19:00 Tårtkalas på klubbens 40-årsdag.
Lö-Sö 6-7 sep - Cykelstaffett-SM, vi håller med ordonnanser.
To 11 sep 18:00 Kvällstouring, samling vid pumpen, Fyris Torg.
Lö 13 sep - Uppsala Fordonsmarknad. Vi har servering.
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 018–35 54 09.
Glöm inte att dubbelkolla dina planer mot webben: www.oamck.se!

Säljes: 

Förra årets Dainesekängor 
är redan urvuxna efter ca 
5 turer. Så behöver du ett 
par riktigt bra kägor till din 
lilla passagerare är detta ett 
fynd.

Storlek 37, men italienskt 
smala i modellen.

Pris 600:-  
Björn Tingström 018-303041 
eller jernet@oamck.se

Årets skattemärke, 
hög tid att montera! 
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