
DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK

JER.NET

Medlemsblad för Östra Aros MCK och andra intresserade. Utkommer vid behov med ojämna mellanrum. Ansvarig 
utgivare: Peter Appelqvist. Redaktör: Roger Söderbom. Mailadress jernet @ oamck.se. Senaste nytt: www.oamck.se

NR 3                                 SEPTEMBER                               2014

- Välbesökt kräftskiva i Stångby
- Många ordonnansuppdrag
- Fordonsmarknaden - succé än en gång 
- ”Rackartaj” på gång

Efter en kall och regnig försommar, fick vi ännu 
en fantastisk hojsommar med många aktiviteter 
och få svarta rubriker i tidningarna. 

Efter flera års hopplöst påpekande om risken 
för oss motorcyklister att skadas vid kollision 
med vajerräcken, verkar det som om man bör-
jat lyssna på oss.

Vi hoppas att det är början till slutet av dessa 
trafikfaror...

Som sagt har det varit många aktiviteter i klub-
bens verksamhet och några av dem kan vi rap-
portera om här och mer kommer i Jernet i vår.

Regor McGregor, red Jer.Net

KRÄFTKALAS VID KLUBBKÅKEN

22 st (rekordmånga) var med och trivdes när 
vi hade klubbens årliga kräftkalas vid klubbkå-
ken.

Bilder: Peter Appelqvist



HÄNT SEN SIST:

VÄTTERNRUNDAN 2014
För tredje gången var Östra Aros MCK:s or-
donnanser ansvariga för att lotsa Vättern-
rundans Sub 9-grupper de 300 kilometrarna 
runt sjön. 

Som vanligt var det ett härligt gäng som än 
en gång ställt upp för klubben. 

Listan över ordonnanser behövs hela tiden 
fyllas på. När anmäler du dig?

Text & bilder: Roger S

Överst: ”Vaktstyrkan” utanför villan i Motala. Th: 
Organisationsansvariga har genomgång med bla oss. 
Nere tv: Glada miner från Erik & Sören. Nere th: 
Sören beredd vid starten när gruppen anfaller.



DAGMARAN (MC-ORIENTERING)

Ovan: En del av deltagarna får sina instruktioner på Rus-
ta-parkeringen. Th: Olle Furåker (nästa års banläggare) 
får instruktioner av årets banläggare Maud S. Nedan: 
Glada miner hos både Janne Lindberg, årets vinnare, och 
banläggaren Maud.

Årets upplaga av MC-orienteringen Dagmaran 
gick delvis i hällregn men det avskräckte inte 
deltagarna från att vara med och svara på Mauds 
kluriga frågor.

Mest klurig var klubbens kassör Janne Lindberg 
som vann ett presentkort från Lelles.

På 2:a plats kom Mauro Chiarion o Michaela Popa 
och på 3:e plats kom Andreas Brodin.

Nästa års banläggare blir Olle Furåker och Per 
Åke Eriksson.

Text: Roger S
Bilder: Peter Appelqvist

RACKARTAJ
8:e november

Läs mer om häftigaste festen längre fram



Hej alla duktiga klubbmedlemmar (och tack 
Nina för alla inköp).                  

Jag vill först tacka för en strålande insats med 
försäljning på fordonshistorikernas marknad vid 
Ekebyboda med allt vad det innebär av arbeta 
på alla de sätt.

Kassören hälsar att han är riktigt nöjd, tyvärr 
kom vi inte upp i fjolårets resultat men det har 
nog mycket med vädret att göra.

Men klar andraplats blev det med 26.524:- fjol-
årets vinst var på imponerande 32.913:- är svår 
att slå.

Tack ännu en gång för årets insats. Tyvärr ser 
det ut att detta var den sista gången, vi får se 
vad fordonshistorikerna bestämmer.

Text: Peter Appelqvist
Bilder: Micke Gustavsson

FORDONSMARKNAD - FÖR SISTA GÅNGEN?

Bilder från morronpasset lördag: Överst: Serveringshu-
set med vår stooora banderoll. Ovan: Mååååånga mackor 
breddes i köket av bla Maud, Andy & Regor (medan Valle 
övervakar arbetet). Nedan tv: Uppstart i ÖAMCK-tältet 
på utställningsområdet. Nedan th: Andy stekte massor av 
ägg & korv till mackor & pytt till funktionärerna.



RACKARTAJ
Inte RackarTaj som på 80-talet,(Östra Aros årliga 
fest) men fest blir det. Både ÖAMCK-medlemmar och 
utomstående, dans, mat, och bar.
När: 8 november kl  18.00-24.00  Mat blir det kl 
19.00
Var: Odd Fellows lokaler på Börjegatan 44
Kostar: 300 kr (mat, musik, lokal och trevligt säll-
skap)
Betalning lika med anmälan och detta senast 31 okto-
ber. 100 platser så det är först till kvarn som gäller.
Betala till: Swedbank  8381(6) 173 317 143 1 Anders 
Ramsell och kom ihåg avsändare.
Orkester är ”The Famous STUDS” dvs. Andy, Gunnar, 
Anders, Janne från originaluppsättningen. Nytillkom-
na medlemmar är Pelle, Robin och Chrille.
Vi drar igång dansen kl  21.00
Mat: Kombinerad höst- och vegetarisk buffé som le-
vereras av Ultuna restaurangen som även står för ba-
ren som hålls öppen hela kvällen. 
Varmt välkomna!

Höst buffé:
Tunnbrödsrulle med rökt ren-
stek och pepparrotsgrädde                                                                                    
Enbärsgravad röding med senapssås
Nötpastrami 
Rostbiff på pepparkryddad hjortytterfilé
Tjälknöl
Viltfärsbiffar i enbärsgräddsås
Rönnbärsgelé
Trattkantarellomelett
Rårörda lingon
Västerbottenostpaj
Honungsrostade rotsaker
Grönsallad
Potatisgratäng
Kumminbröd/smör

Vegetarisk buffé:
Aubergingratäng
Vitlöksmarinerad Quorn filé
Honungsrostade rotsaker
Spenat-och fetaostfylld zucchini
Marinerade kronärtskockor
Kalamatas
Tomat-och mozzarellasallad
Chevregratinerad grön sparris
Grönsallad
Hummusfyllda champinjoner 

Fakta om ”RACKARTAJ”
Från slutet av 70-talet och hela 80-talet hade ÖAMCK en år-
lig fest som (av nån märklig anledning) kallades Rackartaj. 
Premiären var i Frödingssalen (i närheten av gamla MIGO) 
men sen var det Gottsunda Fritidsgård som blev vår naturliga 
festlokal. Sista åren var vi vid Årstagården eller på Bran-
tingsgården. Standard var att vi bjöd på ”Rönngrensmacka” 
och en starköl. Orkestern STUDS blev vårt ”husband”.



FLER KOMMANDE AKTIVITETER...

LUCIAFIKA I KLUBBKÅKEN

Den 25 oktober drar vi igång årets Bayerafton i 
klubbkåken i Stångby. Kom och festa loss. 
Vi startar kl: 19:03.

Vi fixar mat till ett rimligt pris och ni tar med 
det ni vill dricka.

Kom ut och ha en trevlig kväll med god mat och 
dricka ”ÖL” i vänners lag.

Ring Peter A eller skriv upp dig på listan i kåken.

Bayerafton

DU GLÖMMER VÄL INTE BORT ÅRSMÖTET 
SÖNDAG 26 OKTOBER?

Klubben söker akut efter en ny Redaktör och Klubbmästare.
Finns det någon som skulle kunna tänka sig att ta sig an dessa uppgifter.

Vi söker också efter nya ansikten till styrelse och ledamöter.
Finns det någon som skulle vilja vara med och driva klubben eller har förslag till det?

Ring oss så berättar vi mer.
Valberedningen

Roger Holmberg Tfn: 018-35 07 49 eller 070-605 95 85
Mats Hjelm Tfn: 018-42 17 31 eller 073-960 29 94

E-mail: valberedningen@oamck.se

Söndagen den 14 december klockan 15.00 slår vi upp dörrarna 
för att fira de kommande högtiderna.

Gör ett avbrott i julbestyren och kom och hälsa på i kåken. Upplev 
lite julstämning och träffa de jämlikar som också alltid är upptagna 
av mycket andra åtaganden.

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.

Mer info kommer...



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET...
Den fullständiga listan finns i Jernet och på hemsidan. Här är påmin-
nelse om det som händer närmast i tiden... Notera i din kalender!

September
Lö 20 10.00   Dagtouring. Avfärd kl 10.00 från Lelles 

Oktober
Lö 4 10.00 Dagtouring. Avfärd kl 10.00 från Lelles
Lö 25 19.03 Oktoberfest i klubbkåken. Anmälan till Peter (eller listan i kåken)
Sö 26 18.00 ÖAMCK:s ÅRSMÖTE. Kom och gör din röst hörd (eller bara ta en fika)

November
Lö 8 18.00 ”Rackartaj”-fest med dans. Läs mer om det i Jer.Net...

December
Sö 14 15.00 Luciafika i klubbkåken

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-Oktober är det öppet i klubbkåken i Stångby varje söndag mellan 19-21. Kom och ta en fika 
du också! November-Mars är klubbkåken öppen 1:a söndagen varje månad.

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Kommande möte är tisdagen den 23 
september kl 18.30 i Stångby.

Vår nya trottarpratare som står vid Lelles och 
informerar om kommande touringar...

Har du Upplands Energi som elleverantör? I så fall kan du an-
sluta dig till                  . Då får ÖAMCK 10kr/månad från elleve-
rantören. Vill du byta till Upplands Energi?
Ring 018-678400 så får du veta mer.


