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40-ÅRSFEST MED DUNDER & BRAK
Nu har Östra Aros Motorcykelklubb inlett fi randet av 40-årsjubiléet. Den fi na festen vid 
kåken i mitten av augusti samlade runt 75 deltagare, många gamla, några färska med-
lemmar. Och genomgående god stämning!

Vi startar rapporterandet här, med några väl valda bilder, sedan kommer fl er bilder på webben och i nästa 
nummer av ”riktiga” Jernet. Se fl er bilder på www.bildweb.se/Bilder/OstraAros40/

Festplatsen riggas av Påsen, 
Thomas, Regor och Gotland. Bok-
stäverna skall upp, men ännu har 
ingen lyckats förklara vad Påsen 
har tänkt att dela ut för budskap...

Två hela lamm (dock inte gotländ-
ska) spänndes upp och grillades 
på plats av inhyrda proffs. Efter 
fem timmar över kolet var det dags 
för härliga njutningar. Mycket 
lyckat!
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Ola fi ck plats vid barnbordet. Eller hade det med det envisa regnandet veckan före att göra???

Kvällens gapskratt kom när Andy 
och Snille gled in i sina skinnställ 
från 70-talet. Det spände en aning 
här och där kan man säga...

Kvällens mest 
tappade haka 
satt på Regor när 
han återfi ck sin 
första hoj! 

En BMW, års-
modell 1953 
med skön patina 
efter många år 
på en loge. 

Den skänktes 
av ägaren som 
blivit för gammal 
att förvara den 
till ontresserade 
barn och barn-
barn...

Vi säger bara:
C86!!
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FORDONSMARKNADEN
Lördagen den 13 september är det Uppsala Fordonsmarknad ute vid Ekeby Boda som vanligt. Försäljning på-
går hela dagen av allehanda bra-att-ha-saker för de händiga i garaget (det som vissa andra kallar SKROT). 
Det kan omöjligen bli regnigare än förra året, så nu tar vi nya tag! 

Östra Aros har som tradition att servera kaffe och lättare käk på plats under fredagskvällen och lördagen. 
Det är ett tillfälle som ger oss bra tillskott i kassan, så kom gärna och ställ upp några timmar för den goda 
sakens skull. Du får dessutom gratis inträde/parkering om du är intresserad av att besöka marknaden.

Planeringslista fi nns i klubbkåken. Det går också att ringa direkt till Peter Appelqvist på 070-175 55 45.

HÄNG MED PÅ TOURING!
Ta en titt i kalendariet och följ med på en kort torsdagstouring eller en heldagstur en lördag. Om du inte har 
åkt med oss tidigare är det dags nu! Gott kamratskap och fi na vägar utlovas.

Två tillfällen kvar: Torsdag kväll 11/9 och Lördag 20/9.

DU KOMMER VÄL PÅ
TÅRTKALASET DEN 3/9
Firandet fortsätter onsdagen den 3:e september! Den egentliga 40-årdagen efter klubbens grundande fi ras 
då med tårtkalas i klubbkåken klockan 19:03. 

KOM DIT!!! Ta med dina gamla vänner! Särskilt dem som missade jubileumsfesten!

SKOTTLAND SOMMAREN -09?
Tänkte att jag skulle åka till Skottland igen, Har inte varit där sen -77. Är det någon som vill följa med?
Jag har börjat planera lite grovt redan nu med hjälp av en resebyrå. (Scotland tours)

Så här kan resan se ut!
När? V.30 - 31. 7 - 8 dgr. i Skottland +2 eller 4 resdagar beroende på färdväg.
Det fi nns bara 2 färjelinjer att välja på; Esbjerg-Harwich eller Amsterdam-Newcastle.
Färdväg: Edinburgh-Glasgow-Fort William-Isle of Skye-Inverness-Tillbaka till färjan.
Vi bor på hotell och något slott en natt. (B&B ej möjligt vid gruppresa)
Kom gärna med tips.
Kostnad? Ingen aning i dagsläget, har inte fått någon offert från S.T.

Ring eller maila mig om intesse fi nns!
Jag återkommer när jag fått mer kött på benen.

Andreas Brodin för ÖAMCK



MISSA INTE DET FINA 40-ÅRSMÄRKET!
Regor och Jonnie designade detta roliga märke som vår logotyp för klubbens 40-års-
fi rande. Det fi nns numera också upptryckt som klisterdekal för placering på lämplig 
plats. Det var meningen att det skulle följa med ett märke med varje inbjudan till jubi-
leumsfesten, men tanken föll bort. Så: Välkommen att hämta ditt eget märke vid Kåken 
så snart du har vägarna förbi. Till exempel en söndag eller onsdag vid sjutiden?

ANGÅENDE KARTORNA
Jer.Net gjorde reklam för ett antal kartor i förra numret. Uppföljning på detta:

1) Kjell Eriksson, en Ducati-förare i klubben, har möjlighet att skaffa Ducce-klubbens 
karta om det fi nns fl er intresserade! Kontakta honom per mail: kjeeri@telia.com

2) Liber-kartorna har också en norrlandsdel om ni saknar en bra sådan, dessutom 
fi nns en översiktskarta med Sverige i lägre skala (som jag inte provkört). Däremot har 
jag sett prislappen på kartorna, och tipsar återigen om att köpa dem på mässan i 
vinter! Då är de prisvärda!

TOURING TILL MOHED
Den hemliga touringen som utlysts till den 9:e augusti gick norrut till Mohed i närheten av Söderhamn i 
Hälsingland. Trots vissa svårigheter att hålla ihop gänget rapporteras att resan varit mycket lyckad, samt att 
vädret varit mer än gynnsamt (faktiskt!). En längre rapport kommer i Jernet 2009. (Foto Janne Lindberg)

HÅLL UT!
Säsongen är inte över, det bara kan kännas så...

Redaktören softar vid entrén till nedlagda ICA i Vänge den 
31/8. Skärmtaket var välbehövligt när regnet överföll oss. Men 
en timma senare stekte solen i Enköping. Ge inte upp!

(Foto: Ella-Britt Gauffi n)
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ÅXÄNDÅ • ATT SE FRAM EMOT UNDER 2008
On 3 sep 19:03 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. 
Ställa-upp-lista fi nns i Kåken, eller Ring Peter
Appelqvist på 070-175 55 45.

Lö 20 sep 10:00 Dagtouring, samling vid Lelles.

Lö 27 sep 19:03 Pubafton i klubbkåken.

Lö 25 okt 19:03 Oktoberfest.

Sö 26 okt 18:00 Årsmöte.

Lö 1 nov - Gotland Grand National - en Enduro-upplevelse!
(Det fi nns ju entusiaster som inte ger sig för
att det blir lite höst ute...)

 
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!

59.8637 N – 17.7238 Ö
Fika vid kåken söndagar och onsdagar kl 19

Titta in!!

GRATTIS!
En sista hälsning från vår grannbonde som förgyllde hela festkvällen med skönt maskinljud från sin fi na 
skördetröska. Bilden är tagen klockan 20:59...


