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TomTarNa har TomTaT vidare...
Julen har passerat och det har 
blivit ett gott nytt år. Tomtarna gled 
fram på blänkande Lambrettas i 
år, såg ni dem?

Det är dags att njuta av en skön 
vinter och sedan börja putsa hojen 
inför vårpremiären!

JER.NET har inte så mycket att 
berätta ännu, men håll ögon och 
öron öppna så händer det saker i 
vinter också!

med ÖSTra aroS i rYmdÅLderN
För att hänga med har vi skaffat lite ny utrustning till Kåken. Vi har DVD-spelare, parabol, 
projektor och skaffat ett VIASAT-abonnemang. Första idén är att visa MC-åkning från 
Moto-GP, men det går ju inte jämt. Om någon har förslag på några andra evenemang 
som vi kan följa eller göra en rolig samling kring i Kåken: Hör av dig till Peter Appelqvist 
på 0701-75 55 45. Vi har paketen Underhållning, Dokumentär och Sport, se hemsidan 
www.viasat.se för att se vilka kanaler som ingår.

ÅreTS JERNET är iLLa uTe!!
På grund av mina omfattande flyttbestyr under 2009 är det dåligt med material till årets papperstidning 
JERNET. Jag behöver alltså ER hjälp! Snarast! Bilder, snuttar, artiklar... vad som helst! Lämna gärna en 
CD-skiva med dina foton från året i mitt fack. ALLT är bättre än inget!!! Stort tack på förhand! /Redaktören



Norge i Sommar?
Vi planerar att samla ihop en drygt veckolång touring till Norge i sommar. Fina vägar, härliga fjordar, svalt 
sommarregn... vad har du själv för Norgeminnen? Vi samlas i Kåken söndagen den 14/2 klockan 15 och 
tittar på varandras bilder och lägger upp lite planer. Tag med dina bilder! Kaffe serveras! 

Andreas Brodin är ansvarig för resan och kommer med mer information framöver.



JER.NET

har du NYckeL TiLL kÅkeN?
Vi har ett stort antal nycklar till kåken, men skulle behöva ha tillbaka några av dem. Om du känner att du 
sällan är ute och kan avvara din nyckel, hör av dig till Ordförande eller Kåkansvarig. Då slipper vi göra fler 
nycklar i onödan.

Och om du VILL HA KVAR din nyckel undrar vi om du vill hjälpa till och vara reserv-kåkvärd någon kväll? 
Vi har fördelat ansvaret över styrelsen i år, men det kan ju hända att någon får förhinder och behöver en 
ersättare. Det gäller bara att öppna och se till att det finns kafe på lut när vi har fikakvällar. Prata gärna med 
Ordförande eller Kåkansvarig isåfall, så hjälps vi åt!

viNTerTider  pÅ kÅkeN
Vi testade förra vintern med att ha 
något mer begränsade öppettider 
under vintern och gör likadant 
denna vinter.

Kaffe serveras alltså söndagar 
18-20 under tiden december till 
mars. Be there!!

bLir deT NÅgoT puLkarejS? 
Oj, vilket tryck! Många frågar om det blir något pulkarejs i år. Throttle Twisters vilar sig i form, men det 
kan hända att en inbjudan kommer med kort varsel. Håll utkik på mail och hemsida. Reglerna är enkla: 
Det skall vara ett hembygge och den får inte vara farligt för omgivningen. 

Huruvida föraren får utsätta sig för fara står inte i regelboken.

behÖver du eTT   rikTigT garage?
Några medlemmar i Östra Aros har slagit sig ihop om en trevlig lokal 
att förvara och pyssla med sina hojar. Garaget ligger i Lövstalöt och 
kostnaden är 450 kr per plats och månad. Värme och plats att meka 
utlovas. Hör av dig till Andreas Brodin på 018-35 54 09.

Och skulle någon höra talas om en ledig garageplats i Luthagen eller 
Svartbäcken: Ring mig snarast!! Man kan ju inte ha hojen stående 
ute på gatan i sommar! Red Björn Tingström 018-30 30 41.

biLorieNTeriNg - igeN! 
Lördagen den13 mars blir det bilorientering - förra årets favorit. 
Vinnarna Anna & Per Foyer lägger årets bana! Samling vid 
Gamla Uppsala kyrka klockan 11:00, mål och fika vid Kåken.  
Vem kniper vandringspriset i år?
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medLemSavgiFTeN
Inbetalningskort har skickats ut till alla kända medlemmar. Betala i tid, så vet vi vad vi har att röra oss med. 
Och så missar du inte klubbtidningen JERNET när den kommer på vårkanten.

och pÅ TaL om 
JERNET...
...så finns det alltid plats för bilder, 
artiklar, idéer eller roliga historier. 
Med hojanknytning eller inte, gam-
malt eller nytt. Var det bättre förr? 
Ja, säg det?

Om du har en bra idé och inte vill 
skriva själv: Hör av dig snarast så 
kommer vi hem till dig och dricker 
kaffe med anteckningsböckerna i 
högsta hugg! Eller ses på Kåken. 

ÅxäNdÅ • NÅgra akTiviTeTer uNder viNTerN
Sön	 14	feb	 15	 Liten	Norge-samling	i	Kåken	för	att	skapa		

intresse	för	sommarens	resa.	Ta	gärna	med		
egna	Norgebilder	på	DVD	eller	sticka!		
OBS:	INGET	KVÄLLSFIKA.

Lör	 13	mars	 11	 Bilorientering	-	förra	årets	favorit.	Vinnarna	
Anna	&	Per	Foyer	lägger	årets	bana!	Samling	
vid	Gamla	Uppsala	kyrka,	mål	vid	Kåken.	

Och...	Håll	ögonen	öppna!!
FIKA VID KÅKEN,	onsdags-	och	söndagskvällar	19-21.	
OBS:	december-mars	endast	söndagar	18-20!	(Ej	14/2.)

För oss som inte varit med så länge i klubben finns det alltid uppslag som intresserar. När jag ser sådana här 
bilder blir jag själv jättenyfiken på vad som hänt inom motorsport under klubbens flagga genom åren. Sid-
vagnsracing med den blå skapelsen till vänster till exempel... Gick den att köra? Och hur kändes det att åka 
på ”flaket” på den röda? Vann ni några tävlingar? Vem vill berätta mer?? 

Maila till mig på jernet @ oamck.se eller ring på 018-30 30 41.

/Redaktören Björn


