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DAGTOURING PÅ LÖRDAG 18/8
På lördag den 18 augusti kl 10.00 är det avfärd från Lelles. Vi tror att programsekreteraren har hit-
tat ännu ett trevligt resmål och härliga hojvägar dit och hem. Räkna med ca 40 mils körning.Kom 
tankad & klar.

Närmast på gång...

DAGMARAN OCH KRÄFTKALAS 25 AUGUSTI
Lördagen den 25 augusti blir det en maratondag med MC-orienteringen Dagmaran och som avslu-
tas med kräftkalas i/vid klubbkåken på kvällen. Läs mer om det på nästa sida.
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MC-ORIENTERINGEN DAGMARAN

Lördagen den 25 augusti är det dags för årets 
upplaga av MC-orienteringen Dagmaran. 
Årets banläggare har lovat ännu en binge klu-
riga uppgifter efter några trevliga hojvägar i 
Uppland.

Första start är vid Shell Kvarnbolund kl 10.00.
Orienteringen är öppen för alla motorcyklister 
oavsett medlemskap eller inte.

Några bilder från förra årets MC-orientering:
Ovan tv ses Roffe H och Kaisa N utanför tågstationen i 
Almunge. 
Ovan th har vi just fikat utanför Thuns i Faringe och kol-
lar beskrivningen av nästa uppgift.
Tv ser vi en nöjd banläggare Janne som just lämnat 
över ett kuvert med ett presentkort till vinnaren Göte.

Priserna skänktes av Lelles och Jula

Foto & text: Regor McGregor

KRÄFTKALAS VID KLUBBKÅKEN
Lite senare på lördagen 25 augusti är det kräftskiva i/
vid klubbkåken i Stångby och alla är förstås riktigt väl-
komna. 

Du tar med dig kräftor, räkor (eller annat ätbart), dricka 
och ett glatt humör.

Östra Aros MCK bjuder på kaffe och bröd.

Välkommen till klubbkåken kl 17.00



TOURINGAR OCH ANDRA AKTIVITETER HITTILLS I ÅR...
Trots delvis hög luftfuktighet har det varit en hel del aktiviteter i och kring klubben. Här kommer ett 
litet axplock av bilder från olika saker. Mer detaljer om varje aktivitet kommer i Jernet i vår.

Tv och nedanför:
Ett par kvällstouringar regnade bort i början av sä-
songen men det har även varit några fina torsda-
gar. Den här gången blev det en tur till Finsta Café 
där SMC bjöd på fika åt allihopa.

Nedanför och nere th:
Motorcykelns Dag på Nationaldagen på Rör-
ken blev en riktig succe´dag. Klubben visade 
upp sig och hade en övning på trampcykel.
Gävle Stunt visade upp duktiga kunskaper att 
hantera hojen.

Samtliga bilder: Regor McGregor

Tv:
En udda företeelse var att köra mc-or-
donnans vid cykeltävling på Arlanda-
stad Test Track. Vi brukar skydda cy-
klisterna mot mötande trafik men det 
var lite tunt med det på ATT...



Ovan: ÖAMCK:s första ordonnansuppdrag vid Vätternrundan fick 
så mycket beröm från organisationen och cyklisterna att vi får svårt 
att inte åka dit nästa år.

Th: På hemvägen från Motala var det många som blev blöta men vi 
var tvungna att stanna och svalka oss med en glass.

Th: Onsdagsträffarna vid 
Venngarn har som vanligt 
varit välbesökta.

Tv: SM på cykel gick i Södertälje och vi var 
givetvis där som ordonnanser. Första dagens 
hällregn slår det mesta. 

Th: Det har varit blandat deltagarantal på knixkur-
serna på Rörken hela sommaren. Bilden är från 
Lellesdagen häromdagen och då var det som 
vanligt välbesökt.



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2012
Lö 18/8 10.00 Dagtouring. Avfärd från Lelles tankad och klar
Lö 25/8 10.00 MC-orienteringen DAGMARAN. Samling och start från Shell Kvarnbolund
Lö 25/8 17.00 Kräftskiva i/vid klubbkåken. Ta med att äta och dricka
Sö 2/9  Vikingarundan (mc-ordonnanser behövs, kontakta Anders Hellman)
Fr-Lö 7-8/9  Fordonsmarknad vid Ekebyboda, vi har serveringen (personal behövs)
Lö-Sö 15-16/9 Helgtouring nr 2. Anmälan till programsekreteraren Andy behövs
Lö 29/9 10.00 Dagtouring. Avfärd från Lelles tankad och klar
Lö 13/10 10.00 Dagtouring. Avfärd från Lelles tankad och klar
Lö 27/10 19.03 Oktoberfest. Anmälan krävs
Sö 28/10 18.00 Årsmöte i ÖAMCK:s klubbkåk i Stångby

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-oktober tillämpar vi ”sommartid” i klubbkåken i Stångby och då är det öppet varje söndag och 
onsdagskväll mellan 19-21. Kom och ta en fika på våra nya altanmöbler.

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
21 augusti kl 18.30 och tisdagen den 18 september kl 18.30.

ÖAMCK-DAG PÅ RÖRKEN
Söndagen den 5 augusti var det 
klubbens alldeles egen dag. Med-
lemmarna fick träna broms- och 
kurvteknik på egen hand. Den som 
ville ha lite handledning kunde få 
det av några SMC-instruktörer.


