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DAGS FÖR 
ÅRSMÖTE!
Kom och hör vad som är på gång 
i klubben och träffa styrelsen om 
du inte känner oss sedan tidigare! 
Valberedningen har redan jobbat, 
så du behöver inte vara orolig för 
att få oväntade uppdrag med dig 
hem. 

Vi träffas söndag den 26/10 
klockan 18 i klubbkåken. Efter 
mötet blir det kaffe. 

HÖSTSTÄDNING 
VID KÅKEN 
Lördag den 8/11 ses vi klockan 10 för att attack-
era gården med krattorna. När löven är fl yttade åt rätt 
håll - håll tummarna för att vi slipper motvind - blir det 
kaffe och korv till alla tappra. 

Om du sålt villan och fl yttat till lägenhet är det ett gyl-
lene tillfälle för lite nostalgikänsla! Eller kom och skryt 
om hur fort det gick hemma hos dig i år? Eller släpp 
några planer för kommande säsong? Allt är möjligt!



JER.NET

ÅXÄNDÅ • SISTA RYCKET!
Lö 25 okt 19:03 Oktoberfest. Föranmälan krävs.

Sö 26 okt 18:00 Årsmöte.

Lö 8 nov 10:00 Lövkrattning vid kåken. Kaffe och korv serveras.

Sö 14 dec 15:00 Luciakaffe med fi skdamm för de små.

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!!

ANNAT NYTT 

Du vet väl att det är Lelledagar 25-31 oktober? Det är alltid 
läge att fynda nu, när du kommer ihåg vad du saknade i 
somras. Öppettider fi nns på http://www.lellesmc.se/ eller 
i UNT.

Styrelsens protokoll, våra uppdaterade stadgar mm kom-
mer att fi nnas på webben framöver, tillsammans med 
färska uppgifter om vad som händer i klubben. Klicka in 
på www.oamck.se i vinter!

HÄNDE NÅT KUL 
I SOMRAS?
Har du något att berätta? Eller några 
roliga bilder från något mc-relaterat under 
året? Då fi nns det plats i vårens pappers-
version av Jernet! Hör av dig så snart som 
möjligt till jernet@oamck.se eller kontakta 
redaktören på annat sätt. Har du riktig 
tur kan det vara du som står för 2009 års 
omslag!!

LUCIA STÅR FÖR DÖRREN 

Boka söndagen den 14/12 klockan 15 för luciakaffe i Kåken. Ta med ungarna för att kolla årets fi sk-
damm. Den som kommer med hoj eller tomteluva får extra mycket varm dryck!

SIDOVAGN?!

SPANSKA POLISER ÄR 
OCKSÅ POLISER.

KULTUR-KROCK!


