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SNART DAX FÖR UPPSALA MARKNAD
Lördag-söndag 10-11 
september är det åter 
dax för Uppsala Mark-
nad. Då samlas motor-
intresserade från hela 
Norden vid Ekebyboda 
Skjutfält strax N om 
Uppsala (väg 272).för 
att köpa och sälja nya 
och begagnade delar 
till alla typer av fordon.

Som vanligt sköter vi 
den stora försäljningen 
av kaffe, mackor och 
dricka till både utställa-
re och besökare. Är det 
bra väder, kommer det 
flera tusen besökae.

Det här är en av klub-
bens större intäkter till 
klubbkassan. Men för 
att det ska bli intäkter, 
måste vi ha en bra be-
manning vid servering-
en. Du kan hjälpa till i 
köket eller vid något ac 
våra försäljningsställen 
inom området. 

Kan du hjälpa till, så 
ring ordföranden Peter 
Appelqvist, tel 0701-
755 545 eller skriv upp 
dig på listan i klubbkå-
ken.



Läkare utan Gränser:
Svår torka, höga matpriser, otillräcklig sjukvård och en långvarig konflikt i Somalia har lett till den 
största hungerkatastrofen på flera decennier i området kring Afrikas Horn. 

Vi har sedan länge varit på plats i Somalia men även i gränsområdena till Kenya och Etiopien 
där vi hjälper människor som lyckats fly krisen i Somalia och dess konsekvenser. Bland annat 
hjälper vi den drabbade befolkningen få tillgång till undernäringsbehandling, vaccinationer och 
medicinsk vård för sjukdomar som malaria och mässling. I södra och mellersta Somalia delar vi 
ut nödhjälpspaket och rent vatten.    

Men läget är akut och för att vi ska kunna fortsätta rädda liv och lindra nöd behöver vi din hjälp. 

Tack för ditt stöd! 

INSAMLING FÖR AFRIKAS HORN
Lördagen den 17 september är det dags för säsongens sista Dagtouring. Efter ett förslag från en 
medlem, har klubben beslutat slå ett slag för de många drabbade i hungerkatastrofen i östra Afrika 
i samband med den touringen.

Som medlem uppmanas du tänka lite extra på de drabbade. Om du har möjlighet, kan du också 
skänka en gåva av valfri storlek. Det finns många insamlingsorganisationer men vi har valt Läkare 
Utan Gränser, Plusgiro: 90 06 03-2 eller Bankgiro: 900 6032 
Läs mer om insamlingen på http://www.lakareutangranser.se/gava/ 

Fakta:
Afrikas horn är en triangelformad halvö i nordöstra Afrika som 
innehåller länderna Eritrea, Etiopien, Djibouti och Somalia och 
som sticker ut i Arabiska havet längs sydkusten av Adenvi-
ken.

Afrikas horn utgör Afrikas östligaste del, där den östligaste 
platsen är Kap Hafun, och har fått sitt namn efter likheten med 
hornet på en noshörning. Området täcker ungefär 2 000 000 
km² och bebos av runt 80 miljoner människor. Det ligger näs-
tan halvvägs mellan ekvatorn och kräftans vändkrets och är en 
mycket torr region. 



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.

I lördags var det kräftkalas i 
underbart väder på altanen vid 
klubbkåken. Som vanligt kunde 
vi se en del kända ansikten.

Foto: Nina Jansson

KRÄFTKNYT I STÅNGBY

LEDIGT I LADAN
Det kommer att finnas en ledig plats i ladan kommande vinter för att ställa upp en liten husvagn, 
bil eller båt, max 6 m.

Det behöver inte vara medlemmar utan kanske vänner till dom som kan hyra.

Kontakta ordföranden Peter Appelqvist, tel 0701-755 545

PRAG I OKTOBER??
Tänkt vad tiden går fort. Nu är det snart september. Har nu kollat upp det här med Prag eller Rom.
Rom direktflyg ca: 4.500sek /skalle (har ej fått något pris från resebyrån än.)
Prag direktflyg.  Avresa:   Arlanda torsdag 13 okt. 11.25. Prag 13.15
           Hemresa: Prag söndag 16 okt. 12.55. Arlanda 14.45
Hotell Axa  Dubbelrum inkl.frukost 10 min promenad till centrum.
Pris: 3.200sek/person. Tillkommer transfer 190 sek t/r. Ej mat på flyget men det finns säkert något 
gott att dricka.
Jag tycker att Prag  är det själklara valet. Billigare resa, kort flygresa och godare öl!!!

Ni som vill haka på Hör av er omg till:
program@oamck.se eller 0704 688925   Andy



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2011
Lö-Sö 3-4/9  Hemlig Helgtouring. ANMÄLAND STÄNGD (fullt)
Sö 4/9  Cykeltävlingen Vikingarundan där det behövs 3 mc. KLART.
Fr-Lö 9-10/9  Uppsala Marknad (Fordonshistoriska) vid Ekebyboda. ÖAMCK sköter kiosken  
   med kaffe, mackor mm. Anmälan till Peter Appelqvist eller lista i klubbkåken.
Ti 13/9  Kl 18.30 är det styrelsemöte i klubbkåken där även medlemmar är välkomna.
Lö 17/9  Dagtouring. Samling vid Lelles kl 10.00.
Sö 18/9  Cykeltävlingen Fagersta City GP där det behövs 5 mc. KLART.
Lö 29/10  Kl 19.03 är det årets Oktoberfest med god mat och dryck i klubbkåken.
Sö 30/10  Kl 18.00. ÖAMCK:s årsmöte i klubbkåken. Kom ut och gör din röst hörd. Läm 
   na gärna in motioner till styrelsen. 
Lö 19/11   Kl 18.00 är det Ölprovning/pubkväll i klubbkåken     

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 
13 september kl18,30

ÖAMCK:s ÅRSMÖTE 
Så småningom kommer den formella kallelsen till klubbens årsmöte 30 oktober med dagordning 
mm. Men du kan redan nu börja fundera om det nåt som du vill ändra på. Skriv i så fall en motion/
förslag och skicka/lämna till styrelsen före den 15 oktober.

EFTERLYSNING!!
Valberedningen söker med ljus och lykta efter några som är intresserade av att hjälpa till med sty-
relsearbetet eller andra uppdrag. Tror du att du kan hjälpa till med...
 - Redaktör för klubbtidningen Jernet (och nyhetsbrevet Jer.Net)
 - Vice ordförande (som brukar ansvara för medlemsvärvning och liknande)
 - Webmaster (håller koll på klubbens hemsida)
 - Ordonnansansvarig (samordnare för mc-ordonnanser i samband med cykeltävlingar mm)

Funderar du över vad uppdragen innebär så kontakta Roger Holmberg i Valberedningen på tel.:
070-605 95 85 eller mail till: valberedning @ oamck.se.


