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Närmast på gång...

ÄNNU ETT BOWLINGMÄSTERSKAP
Lördagen den 23 februari kl 18 är det dags igen för klubbens årliga mästerskap i bowling. Vem blir 
årets mästare? Vem svingar klotet längst utanför banan? Vem somnar först i baren?

Fört till kvarn gäller och medlemmar går före i kön. Samling 17.30 så vi hinner bli klara till 18.00
5/pers./bana=110/skalle. Vi har bokat 3 banor.

För att få vara med om detta spännande ögonblick, måste du föranmäla dig till programsekretera-
ren Andy, antingen maila till program@oamck.se eller ringa 0704-688925 senast den 16/2.

Alla som vill äta efteråt meddelar detta samtidigt. 

Foto: Björn Tingström



Inbjudan till

ÖSTRA AROS MOTORCYKELKLUBB
                      

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

Var med och lös diverse klurigheter längs blandade uppländska vägar. Banan är ca 10 mil 
och det kostar bara 20kr (oförskämt billigt) att vara med. Ta med jämna pengar.

Starten är vid p-ficka Slavstavägen, mittemot Vaksala Kyrka 

Lördagen den 16 mars kl 11.00

Målet är som vanligt vid Östra Aros MCK:s klubbkåk där det blir kaffe, korv och 
prisutdelning

Välkommen hälsar banläggaren Peter Asplund

DAX IGEN FÖR BILORIENTERING...

Förra årets vinnare (tillika årets banläggare) Peter Asplund tar emot 
vandringspriset av banläggare Anna Foyer. Foto: Roger Söderbom



”VI SKA TA TILLBAKA VANDRINGSPRISET”

Det var den omedelbara reaktionen bland klubbens 
närvarande medlemmar efter förlusten på Pulkarej-
set i Sunnerstabacken förra helgen. Numera finns 
vandringspriset på väggen hos Throttle Twisters 
nya klubbkåk vid Librobäck.

Vi brukar ju vara vana att vår trotjänare Gurra bru-
kar dyka upp och snuva alla konkurrenter på segern 
men så blev det inte denna gång. Men ingen skugga 
ska falla på honom. Vi har ju 200 andra medlemmar 
som inte heller var där med något pulkarejsbygge.

Även om det denna gång var ”spel mot ett mål”, 
hoppas vi att arrangemanget hålls vid liv ytterligare 
några år. Då får vi möjlighet att ännu en gång pryda 
väggen i baren med detta fantastiska vandringspris! Gå nu hem och skruva/svetsa ihop nåt 
bra till nästa vinter!

Throttle Twisters båda ekipage tävlade med varandra om segern. Foto Roger Söderbom



MÖGELBURKEN TILLBAKA
Efter några års tystnad, kommer vi att presentera

SNART KOMMER JERNET UT
Det beror på dig som medlem i klubben om det blir någon tidning i                
lådan i vår. Tidningen består av både bilder och artiklar med sånt 
som du vill dela med dig till andra.

* Har du varit med på nån touring?
* Har du rest till nåt häftigt ställe och sett nåt trevligt?
* Har du hittat nån kul väg, här hemma eller långt borta?
Skicka bilder och/eller text till jernet @ oamck.se!!

MANUSSTOPP 1 MARS!!

Mögelburken igen. För nya medlemmar kan vi berätta att det är en skvaller-
spalt i klubbtidningen med roliga eller märkliga uttalanden, felsägningar eller 
händelser.
Alla konstigheter du hör, meddelas på lämpligt sätt till redakSören.

MC-MÄSSAN MED 
FRAMTIDSTRO
Årets mc-mässa i Älvsjö bjöd 
inte på några jättesensationer 
när det gäller nya mc-modeller. 
Men visst verkar det som om det 
blivit lite nytändning i branschen. 
I SMC-montern kunde man re-
gistrera mest nya medlemmar 
någonsin vid en mc-mässa. 
Hos mc-handlarna var det också 
full fart med försäljning av hojar 
& kläder.

SNART DAGS FÖR AVROSTNING
Även om det just nu är mer snö än på många år, kommer 
det med all säkerhet en vår med barmark och (så små-
ningom) grusfria vägar. 

Innan du tar ut hojen på allvar, hoppas vi att du är med på 
nån Avrostning eller gör lite egna övningar. Vill du träna un-
der ledning av SMC:s duktiga instruktörer, kommer det som 
vanligt finnas 2 datum att välja på här i Uppsala.

Söndagen den 21 april och lördagen 27 april körs årets 
Avrostningar på Söderforsgatan, snett emot Opus Bilprov-
ning. Det blir liksom tidigare år diverse balans- och broms-
övningar för att du ska lära känna din hoj efter ett vinterup-
pehåll.

Lördagen 27 april är det 
dessutom extraöppet på 
Opus Bilprovning om du 
skulle vilja besikta din 
hoj den dan.

Anmäl dig till avrost-
ning @smcuppsala.se 
eller på SMC Uppsalas 
hemsida www.smcupp-
sala.se. Det kostar bara 
50kr att vara med och 
då ingår korv & kaffe i 
ÖAMCK:s klubbkåk.



NÄRMAST På PROGRAMMET FÖR 2013
Nu är det mesta planerat inför våren och sommaren 2013. Den fullständiga listan kommer i Jernet 
i april (och på hemsidan). Men vi kan redan nu berätta om det som händer i början...

Lö 23       Feb 17.00       Bowling. Läs mer på annan plats i JerNet
Lö 16       Mars   11.00      Bilorientering. Läs mer på annan plats i JerNet
Datum kommer         April            Städdag
Sö 21      April   10.00      1:a Avrostning Söderforsgatan
Lö 27      April 10.00    2:a Avrostning Söderforsgatan
Må 6        Maj     18.00      1:a Rörkenmåndagen
To 9        Maj     10.00     Dagtouring  (röd dag) 
Lö 11      Maj                   Skandis (ordonnanser behövs)
Sö 12      Maj                    Skandis GP (ordonnanser behövs)
To 16     Maj 18.00      Torsdagstouring
Sö 26     Maj     10.00      Mors dag på Rörken (Tjejdag)
Lö 1       Juni    10.00    Dagtouring
To 6  Juni 10,00  Nationaldagstouring 

ÖPPETTIDER I KLUBBKåKEN
November-mars tillämpar vi ”vintertid” i klubbkåken i Stångby och då är det öppet första söndagen 
varje månad mellan 18-20. Kom och ta en fika du också!

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
19 februari kl 18.30 och (troligen) tisdagen den 19 mars kl 18.30.

SNICKARHJÄLP 
Östra Aros MCK är medlem i Motorsportunionen som driver Motorsportområdet Rörken. Vid kar-
tingområdet håller det på att färdigställas en ny servering.

Arbetet kommer att pågå från 9.30 varje lördag och söndag under våren till det är klart.

Har du möjlighet att hjälpa till med det, vore det bra. Hör av dig till Roger Söderbom roger.soder-
bom @swipnet.se som samordnar med byggledaren vid serveringen.


