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GRUNDKURS AVROSTNING: 
FLER DELTAGARE ÄN TIDIGARE

Upplägget med två Avrostningar fungerade alldeles ut-
märkt även i år. I april var det ”full kurs” och något färre i 
maj, Totalt blev det fler deltagare än förra året.

Som vanligt fick deltagarna prova på lite olika broms- och 
balansövningar och dagen avslutades med korv och kaffe 
vid Östra Aros MCK:s klubbkåk.
        Roger S
Bilder från 24 april & 14 maj: Roger Söderbom

ÖSTRA AROS MCK:s EGEN RÖRKENDAG
Kör gratis på Rörken på söndag 5 juni. Läs mer längre fram i JER.NET



Lördagen den 21 maj var det dags för årets första längre Dag-
touring. Tomas tog täten för de 14 hojarna via större och min-
dre vägar västerut. Vi skulle till ”Nostalgibyn”.

Så småningom kom vi till en gård utslängd på landet med en 
fantastisk samling av 50- och 60-talsprylar. Där fanns allt från 
en komplett Nynäsmack och byggnadsminnesstämplad korv-
kiosk till serietidningar och nyckelringar.

Hela familjen (med entusiastisk pappa 
Bosse i spetsen) var engagerad i kaf-
feserveringen och resten av anläggning-
en. Det fanns rejä- la landgångar för 75kr 
inkl kaffe som alla smaskade i sig.

Bland servärdheterna hittade vi ett fd postkontor (som nån triv-
des i) och ett askfat från ett företag i Visby med kopplingar till 
en känd ordförande...
               Roger S

Mer info om Nostalgibyn i Hosta (värt ett besök) finns på:
www.nostalgibyn.se

DAGTOURING MED NOSTALGITRIPP

Foto: Roger 
Söderbom och 
Jan Lindberg



MEDLEMSFÖRMÅN: ÖAMCK PÅ RÖRKEN

Du som är medlem i Östra Aros MCK har förmånen att kunna köra gratis på gokartbanan på Rör-
ken  några gånger per år. Det är nyttigt att lära känna sig själv och sin hoj och bättre plats för det 
finns knappast. Det är ingen kurs men det finns SMC-instruktörer på plats om du vill ha lite tips om 
körteknik.

Årets första tillfälle är nu på söndag den 5 juni. Vi finns på plats mellan 10-14. Det finns möjlighet att 
handla korv, kaffe, dricka mm i SMC:s kiosk. Nästa ÖAMCK-dag på Rörken är 3 juli.

Nedan lite bilder från ÖAMCK-dagar på Rörken 2010. Foto Roger Söderbom

BILDER TILL HEMSIDAN
Galleriet med bilder på vår hemsida behöver lite fräscha bilder. Därför efterlyser vi bilder från verk-
samheten till klubbens hemsida. Ta kontakt med Jonnie på webmaster @ oamck.se om du har något 
att bidra med.



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2011
Lö  4/6 10.00   Custom Bike Show Norrtälje
Sö  5/6 10.00-14.00  ÖAMCK på Rörken
Må  6/6 11.30-   Motorcykelns Dag. Kortege med flaggdekorerade mc från 
     Polacksbacken till Ulva Kvarn. SMC Uppsala bjuder på fika och  
     korv(se info på www.smcuppsala.se) 
Lö-Sö  11-12/6   Helgtouring med hemligt mål. Anmälan stängd
To 16/6 18.00   Kvällstouring. Samling vid Pumpen, Fyristorg
Lö 18/6 10.00   Dagtouring. Samling vid Lelles
To-Sö 23-26/6   Tips: Masträffen, Borlänge. Kontakta Tomas Hjelm 
Lö 2/7 10.00   MC-orientering. Start vid klubbkåken
Sö 3/7 10.00-14.00  ÖAMCK-dag på Rörken
Sö 10/7 10.00-14.00  Tjejdag på Rörken. Se vidare: www.smcuppsala/school

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

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Det närmaste planerade är tisdagen den 
7 juni kl 18.30.

MIDSOMMAR MED ÖAMCK?
Under midsommarhelgen kommer ett antal medlemmar i 
klubben att åka till Masträffen i Borlänge. Vi du haka på så 
kontakta: tomashjelm @ comhem.se

Läs mer om träffprogrammet på: http://www.mckt.se/traffpro-
gram.htm
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