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ÖAMCK:s BOWLINGMÄSTERSKAP IGEN

MASSOR PÅ MÄSSAN
Som vanligt var det trångt i mässhallen i Älvsjö när årets mc-mässa genomfördes 
sista helgen i januari. Över 52000 besökare var där under de fyra dagarna men 
som vanligt var det mest folk på lördagen. Då gick det knappast att gå fram och 
fotografera de (få) nyheter som presenterades. 
Nästa års mc-mässa blir i Göteborg i slutet av januari 2012.

Lördagen den 26 februari höll årets 
bowlingmästerskap för klubben, som 
vanligt på Bowlaget i Uppsala.

Mer bilder och mer reportage kommer i 
vår klubbtidning JERNET som kom-
mer i din postlåda i april.

Olika teknik används vid bowlingen. 
Vissa använder flera klot och vissa fuk-
tar sina torra strupar.

BILORIENTERING
FRAMFLYTTAD
Östra Aros MCK:s Bilorientering (det är 
tillåtet att åka mc i stället) är framflyttad 
til lördagen den 19 mars kl 11. 
Starten går från stora parkeringen i 
Gamla Uppsala.
Läs mer om bilorienteringen längre fram 
i JER,NET



TJUVTITT I JERNET
Som vanligt kommer snart ett fullmatat nummer av vår emi-
nenta klubbtidning JERNET. 
Precis som tidigare finns det gott om berättelse från både korta 
och långa resor som medlemmarna gjort. Och en massa annat 
godis. 
Vill du hjälpa till att sprida tidningen till ännu fler intresserade, 
finns det ett antal överex i klubbkåken (från 15 april).
Vi tackar redaktören Björn Tingström för det fantastiska arbete 
han lagt ner med de senaste årens tidningar och nyhetsbrev.

LEKFULLA HOJÅKARE I 
KLUBBKÅKEN

En söndag i början av februari fylldes 
klubbkåken med utställda bord och små 
och stora barn byggde Scalextric-bana 
så det stod härliga till. Det gick till och 
med att hitta en och annan leksakshand-
lare bland bandelar och bilar.

Foto: Peter Appelqvist

PULKAREJS 2011
I skrivande stund har vi inte fått nån info om det blir nåt Pulkarejs i vinter. Nu 
ser det ut som om snön (äntligen) börjar förvinna så vi får väl se hur det blir.



ÖSTRA AROS MOTORCYKELKLUBB 

Inbjuder till 

Bilorientering För Alla Hojåkare 
(Det är OK att åka motorcykel också) 

Lördagen den 19 mars kl 11.00 
Starten är vid stora parkeringen vid Gamla Uppsala

Det blir en enklare orientering med diverse 
frågor och klurigheter på små och stora 

vägar.
Startavgiften är bara 20 kr och du behöver 
inte föranmäla dig. Ta gärna med familjen 

eller några kompisar i bilen. 

Målet är vid Östra Aros MCK:s klubbkåk i 
Stångby där det blir prisutdelning 

Givetvis finns det fika och korv i 
klubbkåken.

För mer detaljer, ring Roger 0704-50 70 10 
eller skicka ett mail till
sekreterare @ oamck.se 



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.

HITTILLS PÅ PROGRAMMET FÖR 2011
Lö 19/3 11.00           Dagmara bil (Bilorientering)
Sö 24/4 10.00-14.00  1:a Avrostning vid Scania/Bilmetro
Må  2/5 18.00   1:a Rörkenmåndag
Lö 14/5 10.00-14.00  2:a Avrostning vid Scania/Bilmetro
Lö-Sö 14-15/5 09.00  Scandinavian Race (Ordonanser behövs) 
To 19/5 18.00   Kvällstouring
Lö 21/5 10.00   Dagtouring
Sö 29/5 10.00-14.00  Tjejdag 1 på Rörken
Lö  4/6 10.00   Custom Bike Show Norrtälje
Sö  5/6 10.00-14.00  ÖAMCK på Rörken
Må  6/6    Motorcykelns Dag (se info på www.smcuppsala.se)
Lö-Sö 11-12/6   Helgtouring 1
To 16/6 18.00   Kvällstouring
Lö 18/6 10.00   Dagtouring
Lö  2/7 10.00   Dagmara Mc
Sö  3/7 10.00-14.00  ÖAMCK på Rörken
On-Fr  6-8/7    Fimrallyt i Österrike med efterfest i Heiligenblut på Alm Casino
Lö-Sö  9-10/7   Mantorp Ordonanser  
Sö  10/7 10.00-14.00  Tjejdag 2 på Rörken
Lö 16/7 17.00   Grillfest Kåken
Lö 23/7 10.00   Dagtouring
Sö  7/8 10.00-14.00  ÖAMCK på Rörken
On-Lö 10-19/8   Lettland/Estland
Lö 13/8 10.00   Dagtouring 
Lö 20/8 10.00   Mälaren runt Start i Solna
Lö 27/8 17.00   Kräftskiva Kåken
Lö-Sö 3-4/9    Helgtouring 2
Fr-Lö  9-10/9   Fordonsmarknaden
Lö 17/9 10.00   Dagtouring
Lö 29/10 19.03   Oktoberfest
Sö 30/10 18.00   Årsmöte
Lö 19/11 18.00   Ölprovning/pubkväll Kåken
Sö 11/12 15.00   Luciafika

Touringar: Torsdagar åker vi från Pumpen
                   Lördagar åker vi från Lelles

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
Fr o m april tillämpar vi ”sommartid” i klubbkåken och då är det 
öppet varje söndag- och onsdagskväll från 19-21.

Även om det är vackert vid klubbkåken på Björn Tingströms 
Luciabild, ser vi nu fram emot barmark igen.


