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NYTT ÅR, NYA ÄVENTYR!
JER.NET ÄR TILLBAKA efter snöskottning, kallgrader och en hel del ätning av skinka och annat gott. Den största 
nyheten hos Östra Aros är att pumpen frös sönder eftersom frostvakten inte behagade ställa upp när det var 
som kallast. Men kåkansvarige och några starka medhjälpare har bytt den och det fi nns hopp för nytt kaffe! 
Nu dessutom har hojmässan gått av sin stapel och vi kan se fram emot en skön vår. På sidan två fi nner du 
den första utgåvan av årets kalender. Datumen är sannolika, men dubbelkolla på webben eller i senare num-
mer av Jer.Net innan du detaljplanerar.

Välkomna till Östra Aros 41:a år!

EN HET NYHET!EN HET NYHET!  

Hot Shot-glasen är återfunna efter en längre tid på villovägar. ”Nu blir det fest i Kapernaum” säger ordföran-
den Peter A.

KOMIHÅG!
Vår riktiga tidning, Jernet, är under planering. Roliga bilder, historier eller reportage är välkomna. Prata med 
oss om du har en bra idé och du vill att vi skall hjälpa till att genomföra den! Du berättar, vi skriver! jernet@
oamck.se

Du har väl betalat din medlemsavgift för 2009? Se hemsidan om du inte minns detaljerna.

VINTERTIDER I KÅKEN
I styrelsen har vi diskuterat hur vi 
gör det lite enklare - eller lite mer 
populärt - att träffas i Kåken och 
fi ka och prata lite under vintern 
när man inte kan åka hoj ut. Så vi 
provar med nya tider resten av 
vintern. FRÅN 1 FEBRUARI har vi öp-
pet SÖNDAGAR 15-18 vid Kåken. 

När sommartiden kommer 
(29:e mars) återgår vi till de van-
liga tiderna igen (onsdagar och 
söndagar 19-21). 

Välkomna ut!



ÅXÄNDÅ ••• ATT SE FRAM EMOT UNDER 2009
Lö 14 feb Bowling på Bowlaget kl 17.00 (15 platser, först till kvarn gäller). Anmälan senast  8 feb.

Lö 28 feb Bilorientering kl 12.00 vid klubbkåken

? Mars? Pulkarace? I mån av snö. Vi väntar på en inbjudan från TT.

Lö 25 april Avrostning nr 1

Må 4 maj 1: a rörkenmåndagen

L-S 9-10 maj Skandisloppet på cykel i Uppsala, hjälp till som ordonnans! 

Lö 16 maj Avrostning nr 2

To 28 maj Kvällstouring

Sö 31 maj Tjejdag Rörken

Lö 6 jun Dagmara. Orientering i Uppland

Sö  7 jun  Fri åkning på Rörken för Östra Aros medlemmar mellan kl 10.00 och 14.00

L-S 13-14 juni  Helgtouring (hemligt mål) ca 35 mil enkel resa. Anmälan senast den 17 maj

To 27 juni Dagtouring

To 9 juli Kvällstouring 

Sö 12 juli Tjejdag Rörken

Lö 18 juli  Grillfest i klubbkåken för er som inte har semester (eller vill komma ändå!)

 Juli Ålandstouring ca:  7 dagar( troligen sista veckan) max 10 hojar. Anmälan senast den 1:a juni

To 30 juli Kvällstouring

L-S 8-9 aug Helgtouring ( hemligt mål) ca 40 mil enkel resa. Anmälan senast den 28/juni

Lö 15 aug Kräftskiva Kåken

To 20 aug Kvällstouring

Lö 5 sep Dagtouring

Lö 12 sep Uppsala fordonsmarknad 

Lö 19 sep Dagtouring 

 
MISSA INTE RÖRKEN, måndagkvällar 4 maj – 24 aug, söndagar 30 aug – 27 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!


