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DAX FÖR DAGTOURING IGEN

Hittills har det mest varit fantastiskt hojväder och det 
ser ut att fortsätta ett tag till.

På lördag 1 juni är det dags för årets andra Dagtou-
ring i Östra Aros MCK. Som vanligt träffas vi vid Lel-

les MC och är klara för avfärd kl 10.00. Det är David 
som håller i trådarna och bestämmer färdvägar och 
resmålet. Kom färdigtankad & klar. 

Text & foto: Regor McGregor

ÖSTRA AROS MCK PÅ RÖRKEN
Sen ”urminnes tider” (läs början av 80-talet) har klub-
bens medlemmar haft möjligheten att köra mc på go-
kartbanan på Rörken. I slutet av 90-talet utvecklades 
det som idag är SMC:s Knixkurser med massor av 
deltagare varje måndag.

Men det finns några tillfällen per år när det ”bara” är 
ÖAMCK-medlemmar på banan och det inte är kurs-
verksamhet. Bara köra för att det är skoj. Fast det 
finns alltid några SMC-instruktörer på plats om du 
skulle vilja ha några tips.

På söndag 2 juni är det dags för årets första klubb-
dag på Rörken. Kom ut mellan 10-14. Det finns fika & 
korv i nya serveringen.



HÄNT SEN SIST...
Sen pressläggningen av JERNET har det varit en 
hel del aktiviteter.

AVROSTNINGARNA
Som du säkert sett tidigare, samlade årets Avrost-
ningar rekordmånga deltagare. Hela 115 glada delta-
gare blev det totalt på de två dagarna. Inte ens 2008 
när Vägverket sponsrade utskick till flera tusen hojå-
kare blev det så här många. 

Som resultat av det trevliga mottagandet i klubbkå-
ken, blev det en del nya medlemmar i ÖAMCK.

Foto från Avrostningarna: Janne Lindberg

STÄDDAG OCH ALTANTAK
Söndag 28 april var det vårpyssel i & vid klubbkåken i 
Stångby. Kom gärna ut och titta så fint det blev.

Klubbkåken har också fått sitt efterlängtade altantak 
på plats.

MC-DAGAR HOS HANDLARNA
Lördag & söndag 4-5 maj var det extraöppet och 
massor av erbjudanden hos mc-handlarna i området. 
På lördagen fanns ÖAMCK-tältet vid Lelles MC och 
på söndagen flyttades det till Sulas MC.

Massor av besökare och stort intresse för klubbens 
verksamhet. Kul!

DAGTOURING TILL VAXHOLM
På Kristi Himmelsfärdsdag gick årets första dagtou-
ring till Vaxholm. Med på turen var det hela 14 hojar.



NYA JERNET UTE NU
Årets första nummer av eminenta JERNET har i dagarna skick-
ats ut till medlemmarna. Där finns fullt av berättelser från både 
klubbaktiviteter och medlemmarnas egna berättelser. Har du inte 
fått tidningen än? Ta kontakt med nån i styrelsen i så fall.

Nu är dags att börja tänka på nästa nummer. Vad vill du läsa 
där? Vill du att dina kompisar ska läsa om vad du gjorde på 
semestern? Eller på klubbens dagtouring?

Några tips:
- Ha alltid kameran med på turerna
- Gör några kom-ihåg-noteringar

Skicka bilder och/eller text till jernet @ oamck.se!!

SCANDINAVIAN RACE & GP
En binge av klubbens mc-ordonnanser var igång 
hela helgen 11-12 maj. I samband med lördagens lin-
jelopp runt Ultuna, var det tre nya aspiranter som var 
prao som ordonnanser. 

Vi fick prova de nya Varningsskyltarna som är fram-
tagna för att varna mötande trafikanter att ”nåt är på 
gång”. Flera upplevde att man syns oerhört mycket 
bättre nu.

Söndagens GP blev som vanligt ett intensivt lopp på 
gatstenarna runt Trefaldighetskyrkan.

Nu laddar vi om inför årets största ordonnansuppdrag 
runt Vättern i mitten av juni. 

Foto: Regor MCGregor



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2013
Nu är det mesta planerat inför våren och sommaren 2013. Den fullständiga listan finns i Jernet och 
på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer närmast i tiden... Notera i din kalender!

Lö 1       Juni    10.00-  Dagtouring, avfärd från Lelles
Sö 2  Juni 10.00-14.00 ÖAMCK-dag på Rörken
Sö 2  Juni 19.00-21.00 Kvällsöppet i klubbkåken. Det blir lite färsk info till ordonnanser
To 6  Juni 10.00  Nationaldagstouring, avfärd från Lelles
Fr-Sö 14-16 Juni   Vätternrundan (behövs 17 st ordonnanser)   
To 27   Juni 18.00  Torsdagstouring, avfärd från Pumpen Fyristorg
Lö-Sö 29-30  Juni   Helgtouring no1 (fullbokad anmälningslista)
Lö 13  Juli 17.00  Grillfest vid klubbkåken 
Sö 14   Juli 10.00  Dagtouring, avfärd från Lelles 
To 25   Juli 18.00  Torsdagstouring, avfärd från Pumpen Fyristorg
Sö 4   Aug 10.00-14.00 ÖAMCK-dag på Rörken

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-oktober tillämpar vi ”sommartid” i klubbkåken i Stångby och då är det öppet varje söndag från 
april och dessutom onsdag från maj varje vecka mellan 19-21. Kom och ta en fika du också!

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
18 juni kl 18.30 och tisdagen den 20 augusti kl 18.30.

På fikakvällarna i kåken 
kan det vara bildvisning 
eller något annat trevligt 
i klubbkåken. 

Här är en ”något redige-
rad” bild från 5 maj när 
Regor visade bilder från 
senaste resan ner till 
Spanien.

Foto: Janne Lindberg


