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LUCIAFIKA MED DRAG

Som vanligt var det luciafika i klubbkåken sönda-
gen före Luciadagen. 
Det är då medlemmarna tar med sig sina barn 
och dricker julmust eller glögg (av varierande 
styrka). Det serveras både lussebullar och pep-
parkakor och de yngre medlemmarna brukar få 
godis i fiskdammen.
Vad var det för ”drag” på Lucia? Kolla på nästa 
sida...

Foto: Jan Lindberg

FIKAKVÄLLEN FLYTTAD
Under vintern har vi normalt öppet 18-20 ”1:a söndagen i varje månad” i klubbåken. Pga alla helger 
flyttar vi fram fikakvällen till söndagen den 9 januari kl 18-20 i stället. Då är du välkommen att titta 
på lite blandade bilder från 2010 års klubbresa till Norge.
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Örjan & Regor och massor av andra påhejare hjälpte det lokala pizzabudet att komma upp ur diket 
vid kåken. Foto Jan Lindberg

ÖLPROVNING I KLUBBKÅKEN
Lördagen den 15/1 kl 18.00 tänkte vi upprepa fjolårets succe med 
ölprovning.
Vi samlas ute på klubbkåken och testar några ölsorter. Kostnaden 
blir ca 100 riksdaler per deltagare.
Anmälan senast den 9/1 till program @ oamck.se eller på 0704-
68 89 25.

Foto: Regor

GLÖM INTE BORT MC-MÄSSAN I ÄLVSJÖ

PÅ TVÅ HJUL 
Torsdag-Söndag 27-30 januari 2011!

Så här såg en del av omslaget till förra årets Jernet ut. Hur kommer den att se ut 2011? Var med och 
påverka bilder & texter. Du har säkert några kul bilder eller annat som du kan dela med dig. Kontakta 
snarast redaktören på jernet @ oamck.se.



SCALEXTRIC I KLUBBKÅKEN
Söndagen den 6 februari kl 13.00 ska vi återuppliva barndo-
men med en Scalextric dag på kåken.
Vi bygger upp en bana på borden i stora rummet och kör nå-
gon form av tävling så får vi se vem av oss som blir ÖAMCK- 
mästare.
Kan du bidra med delar så att vi får ihop en ordentlig bana?
Hör av dig till program @ oamck.se eller ring 0704-68 89 25.

Foto: Regor

BOWLINGMÄSTERSKAP IGEN
Lördagen den 26 februari  (tid när 
jag vet hur många vi blir) är det 
åter dags att utse årets bowling-
mästare på Bowlaget.
Anmälan senast den 6 februari till 
program @ oamck.se eller ring 
0704-68 89 25.

Foto: Regor



HITTILLS PÅ PROGRAMMET FÖR 2011
Sön 9/1 18.00-20.00  Söndagsfika i klubbkåken

Lör 15/1 18.00-  Ölprovning i klubbkåken (anmälan senast 9/1)

Tor-Sön 27-30/1  MC-Mässa ”På Två hjul” i Älvsjö

Sön 6/2 13.00-  Scalextric i klubbkåken

Sön 6/2 18.00-20.00 Söndagsfika i Kåken 

Lör 26/2 ??  Bowlingmästerskap på Bowlaget (anmä   
lan senast 6/2)

Sön 6/3 18.00-20.00 Söndagsfika i Kåken

Lör 12/3 11.00-  Bilorientering (mer info kommer)

Lör ??  ??  Pulkarace tillsammans med Throttle Twisters (och andra klubbar)

Sön 24/4 09.00-13.00 Avrostning 1 vid Scania/Bilmetro

EFTERLYSNING! REDAKTÖR (eller webmaster) SÖKES!!
Eftersom Björn,  vår redaktör de senaste åren bestämt sig för att trappa ner, söker klubben dig 
som är intresserad av att hjälpa till att göra vår klubbtidning eminenta JERNET och även vårt 
nyhetsbrev JER.NET. Alternativet är att du hellre vill underhålla vår hemsida...
Är du intresserad, så hör av dig till redaktören, webmaster eller ordförande.

ÖSTRA AROS MC-KLUBBS STYRELSE
ÖNSKAR DIG ETT RIKTIGT

GOTT NYTT MC-ÅR
2011

PULKAREJS 2011
Än så länge har vi inte fått reda på nåt datum 
men snart är det åter dags för kampen om det 
fina vandringspriset (som syns i mitten av bil-
den nedan) som instiftades redan på 80-talet.
Gör dig beredd på att vara med - som delta-
gare eller åskådare.
ÖAMCK har haft vandringspriset i måååånga 
år nu...

Foto: Regor


