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LUCIAFIKA I KLUBBKÅKEN
Söndagen den 15 december 
klockan 15.00 slår vi upp dör-
rarna för att fira de kommande 
högtiderna.

Gör ett avbrott i julbestyren och 
kom och hälsa på i kåken. Upp-
lev lite julstämning och träffa 
de jämlikar som också alltid är 
upptagna av mycket andra åta-
ganden.

Det bjuds på lussekatter, kaffe, 
glögg (med eller utan alkohol), 
pepparkakor och kanske något 
mera hembakt. Det behövs 
ingen föranmälan utan det är 
bara att dyka upp.

För dom mindre kommer vi att 
fixa en fiskdamm. Där vi får se 

om fiskarna nappar eller det kommer upp något annat trevligt.Vi vet ännu inte vem som kommer 
att vara årets lucia i klubbkåken. Men troligen är det inte någon av dessa herrar.

                                  Programsekreteraren

Luciatåg: Innan luciakaffet 13 de-
cember 1968 var det några tappra 
som visade upp sig med en stilla 
kortege genom stan. Bilden tagen 
vid samlingen vid Din-X macken i 
Svartbäcken innan vi åkte till kaffe 
& pepparkakor vid FMCK-gården i 
Rosenlund (vårt dåvarande sam-
lingsställe).



HÄNT SEN SIST:

STÄDDAG VID KLUBBKÅKEN
Lördagen den 9 november höststädade vi vid klubbkåken och avslutade med Knixburgare till alla 
hjälpsamma.                                                     Foto: Roger Söderbom

Årsmöte med nya hedersmedlemmar
Det mesta rullade på som vanligt 
när ÖAMCK hade sitt årsmöte i 
Stångby den 27 oktober. De flesta 
omvaldes på sina uppdrag. Men det 
var en sak som var annorlunda.

Det var många år sedan någon ut-
sågs som hedersmedlem i klubben. 
Men nu var det dags... Inte helt 
oväntat utsågs klubbens mångåri-
ga ordförande Peter Appelqvist och 
klubbens nästan lika mångåriga 
kåkansvarige Jan Karlsson till nya 
hedersmedlemmar i klubben.

Foto: Jan Lindberg & Roger Söderbom



PULKAREJS SNART?

”Tyvärr” får vi väl räkna med att det kommer en 
period med mer skidåkning än mc-åkning ett tag 
framöver (jaja, jag vet att det finns skidentusias-
ter i klubben). 

Men ”vinter” betyder också att vi ska förbereda 
oss för årets kamp om det ärofyllda vandrings-
priset. Det satt ju på väggen i Stångby i många 

Bilden ovan kommer från Sunnerstabacken 2009 och 
bilden nedan tv från samma backe 40 år tidigare, dvs 
1969. Den föreställer (ja, det är svårt att se) klubbens 
dåvarande kassör Tommy Rastén i full fart nerför 
backen. Då tilläts vanlig plastpulka.
Foto: Roger Söderbom & Roger Johansson

år innan Throttle Twisters kunde återta det förra 
vintern.

Men givetvis ska vi satsa på att ta tillbaka vägg-
prydnaden igen. Det är ännu inte något fastställt 
datum för tävlingen men det kan vara läge att gå 
ner i garaget och pyssla lite, när du öppnat alla 
julklappar och tröttnat på skinkan...

Håll koll på kalendern så återkommer vi med da-
tum framöver. 

HÄNG MED TILL MC-MÄSSAN I GÖTEBORG
Som du säkert vet, är nästa års stora mc-mäss-
sa i Göteborg sista helgen i januari. Läs mer 
om alla aktiviteter på: http://www.mcmassan.
se/

Östra Aros MCK har tänkt chartra en buss som 
går från Uppsala fredagen den 24 januari på 
eftermiddagen och kommer hem söndagen 
den 26 januari på eftermiddagen.

Bussen tar max 50 personer. Blir den inte full-
satt i Uppsala, fyller vi på med mc-folk från 
Stockholm.

Prisförhandling pågår men just nu är det max 
1900kr inkl buss tor Uppsala (eller Stockholm) 
2 övernattningar i dubbel- eller trippelrum, 
transfer mellan hotell-mässan samt inträdes-
biljett till mc-mässan. Dessutom trevlig sam-
varo i bussen!

Jubileumsdryck kommer att finnas till försälj-
ning

Gör din intresseanmälan NU (senast måndag 
16 december) på 

http://www.svmc.se/Distrikt/uppsala/Formular/Club/intresseanmalan-bussresa-goteborg/
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JUBILEUMSÖL

Speciellt framtagen till Sveriges MotorCyklister i sam-
band med 50-årsjubileumet i Uppsala i september 2013

Det finns fortfarande ett antal av SMC:s jubileumsöl kvar 
och ÖAMCK har köpt dem för att erbjuda medlemmar och 
andra intresserade. Det är först till kvarn som gäller...

En blåback innehåller 15 flaskor.och styckepriset via 
ÖAMCK är 25kr inkl pant. Eftersom det är svårt att panta 
enstaka flaskor (specialetiketten har ingen EAN-kod) säl-
jer vi i första hand ”per back” för 400kr inkl blåbacken. 

Säljs i klubbkåken, tex i samband med Luciakaffet

SMC:s JUBILEUMSÖL KVAR

Tillverkare: Nya Slottskällans Bryggeri
Ölsort: Uppsala Lager
Volym%: 5,0

ÖSTRA AROS MOTORCYKELKLUBB
önskar alla motorcyklister

En 
god 
jul

och
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gott 
nytt 
år



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET...
Den fullständiga listan finns i Jernet och på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer när-
mast i tiden... Notera i din kalender!
Fr 13 Dec 19.00-  Throttle Twisters traditionella Luciafika, Hyttögatan 5, Librobäck
Sö 15 Dec 15.00-  Luciafika i kåken, ta med familjen (läs mer i Jer.Net)
Sö  5 Jan 18.00-20.00 Fikakväll i klubbkåken
Fr-Sö 24-26 Jan Ev gemensam bussresa till mc-mässan i Göteborg. Läs mer i Jer.Net
Sö 2 Feb 18.00-20.00 Fikakväll i klubbkåken. Tema mc i trafiken i och kring Uppsala
Lö 22 Feb  ev Bowlingkväll & middag. Mer info kommer
Lö XX Feb   Pulkarejs i Sunnerstabacken. TT Återkommer med datum. Info  
     finns i Jer.Net.
Lö 2 Mar     ev Danskväll i Granebergsparken till återstartade bandet Ztudz  
     Mer info kommer från AB
Sö 2 Mar 18.00-20.00 Fikakväll i klubbkåken. Tema mc-resor i Europa
Lö XX Mar   Bilorientering. Mer info kommer så småningom…

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
November-mars är det öppet i klubbkåken i Stångby första söndagen varje månad mellan 18-20. 
Kom och ta en fika du också! 

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Kommande möten är tisdagen den 21 
januari och tisdagen den 18 februari, båda kl 18.30 i Stångby.

BLIR DET NÅT JERNET 2014??
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 eller kräftskiva?

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

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


