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- Luciafika med tipspromenad HÄNT HITTILLS SEN SENAST...
Läs lite om vad som hänt sen förra utskicket.
- Dags för Bilorientering
Mer kommer i nästa nr av JERNET
- Scalextricdagen återkommer
ÄNDRAT STOPPDATUM FÖR KORSORDET
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Strax före jul fick du ett utskick med ett korsord. I texten på korsordet har det insmugit sig
ett litet felaktigt datum.

För att kunna presentera vinnarna i kommande
JERNET, vill vi ha in svaren SENAST tisdag
Bilden nedan är från Tuddal i Norge och kom- 9 februari. Det finns alltså fortfarande möjligmer från vår medlem Leif Dergel. Det är en het att bli miljonär...och skaffa nåt nytt kul till
av alla bilder som hittills kommit tillsammans sommaren.

A

med svaret på korsordet.

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
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På fikakvällen 7:de Februari har vi har tema
”Energi”. Upplands Energi kommer och berättar
och svarar på frågor om både SolEl, berg-och
luftvärme, smarta energilösningar och givetvis
om hur KlubbEl fungerar.

KlubbEl, så det tickar redan in pengar till kassan utan att vi behöver göra någonting.

Upplands Energi (som är kundägt) har som målsättning att vara det billigaste alternativet i
Uppland och erbjuder mycket prisvärda elavtal
Du har säkert noterat att Östra Aros MCK har ett med närproducerad el från Uppland.
sponsoravtal med Upplands Energi där de bland
annat sponsrar oss med ordonnansvästar och Är du intresserad men inte har möjlighet att
bra elavtal.
komma till temakvällen 7:de Februari kl:18 till
20 så kommer det en informationsfolder tillsamDom har nu tagit fram ett elavtal som ger klub- mans med JERNET i mars om KlubbEl.
ben extra klirr i klubbkassan! Medlemmar, supportrar, vänner och familjer kan ansluta sig till
Östra Aros KlubbEl. Det innebär att klubben får
tex 200kr för en villakund som byter till Upplands Energi och därefter 120kr/år som kunden
köper el av Upplands Energi. Upplands Energi
står för bidraget i ditt namn!
Ett antal medlemmar har redan anslutit sig till

EFTERLYSNING: BILDER & TEXT

Det är som vanligt tänkt att det ska komma ut ett nr av
JERNET i mars 2016 (framsidan ”skulle kunna se ut så
här”)...
Det finns fortfarande en del utrymme över. Har DU något att bidra med? Har du varit med på någon klubbaktivitet? Eller har du gjort egna spännande turer/resor
själv? Har du tips & trix som du använder i ditt mcåkande? Specialkopplat ljus- eller ljudsignaler?
Det är tunt med bidrag till MÖGELBURKEN så har
du hört nån klubbkompis säga/göra bort sig, tar vi
tacksamt emot tips.
Vi tar tacksamt emot alla förslag till bidrag till
tidningen. Skicka ett mail till jernet@oamck.
se eller ring redaktören Roger Söderbom, 0704507010 så snart som möjligt.
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Scalextricdagen 2016

VI BYGGER JÄTTEBILBANA I KLUBBKÅKEN
Efter ett par års (!) uppehåll är det nu dags att
släppa loss din lekfulla sida, samtidigt som vi
gör det lite spännande. Det är alltså dags för
årets bilbanedag.
Många medlemmar har en kartong med Scalextricdelar i garderoben eller på vinden och nu
är det åter dags att sätta ihop alla delar till en
jättebana i klubbkåken.

Du får givetvis komma till klubbkåken och titta
& köra när du vill under dagen, men har du delar till banan, vill vi att du kommer kl 11.0011.30 så vi kan se hur lång bana vi kan göra. Vi
har ingen stopptid, men gissar att vi håller på
till 18.00. Nån gång på eftermiddagen gör vi ett
brejk och beställer/hämtar något ätbart.
Välkommen till klubbkåken lördag 13 februari!

Några axplock från en tidigare Scalextricdag. Leta rätt på din Scalectrickartong och laga bilarna!
Saknar du delar så ta kontakt med ”nån” i leksaksbranchen, tex Matte eller Anders Hjelm.

LUSSEFIKA MED TIPSPROMENAD
Klubbens Lussefika inföll på Luciadagen senast.
Som många gånger tidigare bjöds på kaffe &
glögg (av olika styrka), lussebullar och pepparkakor.
Det var många medlemmar som kom och extra
roligt att det var många barn med. Trots att vi
själva aldrig blir mer än 37 år, verkar medlemmarnas barn bli längre och vuxnare än någonsin.
Jag förstår inte hur det hänger ihop...

Även denna gång blev det tipspromenad i klubbkåken med (mestadels) klubbkunskapsfrågor
som man (också mestadels) kunde läsa sig till
nånstans i klubbkåken.
3 vinnare fick pris och det var:
1. Tomas Jonsson
2. Jan Karlsson
3. Teodor Lundgren
Familjen Lundgren-Karlsson på besök i klubbkåken

Text & foto: red
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DAX FÖR BILORIENTERING IGEN!
Har du trimmat bilen? Kollat luft & vatten? Kol- Den åtråvärda pokalen som
lat tändningsinställningen? Kollat väderprogno- (nästan) alla vill ha i sin
sen? Kollat att gps:en funkar? Och framförallt: bokhylla
har du kollat att du kan vara med på ÖAMCK:s
årliga Bilorientering.
Än en gång går kampen om en inteckning i den
åtråvärda pokalen som alla medlemmar vill ha i
sin bokhylla! Inte för att visa hur snabb bil man
har utan hur snabb hjärna man har.
Tävlingen går ut på att följa en given väginstruktion och svara på frågor längs vägen, tex hur
många postlådor (nä, inte brevlådor) det finns
på ett givet ställe. Eller hur en viss vedstapel är
märkt. Eller nästan vad som helst.
Hursomhelst så är det en trevlig tur som avslutas med korvätning i klubbkåken.
Starten är fredag den 25 mars (Långfredagen)
kl 11.00 vid Biltemaparkeringen i Uppsala och
det är Lennart & Birgitta som är årets banläggare. Det kostar bara 50kr att vara med.
Det går att åka mc på ”Bilorienteringen” också.

ÅRETS BOWLINGMÄSTERSKAP
Snart är det dags för årets klubbmästerskap i
bowling. Den här gången är vi på O´Learys på
Dragarbrunnsgatan, mitt i centrala Uppsala med
nära till alla möjliga kommunikationer.
Lördag 27 februari har vi bokat 4 banor mellan
17.00-18.55 vilket betyder att 16 personer kan
vara med för 175kr/skalle. Samling 16.30 för
betalning och utprovning av skor.
Anmälan senast 14/2 ange om du ska bowla
och/eller bara äta. Mat 19-21.30.
Välj mellan dessa rätter:
BBQ Ribs 				
189 kr
Cheesburger 				
159 kr
Pepparstek 				
299 kr
Ceasar sallad med grill.kyckling 179 kr
Buffalo Wings 15 st 			
189 kr
Därefter skickar du din anmälan till programsekreteraren program@oamck.se (eller ringer
Andy)
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Håll utkik i maillådan de närmaste dagarna. Om du inte
hade möjlighet att åka på mcmässan i Göteborg, så kommer det nyheter i JER.NET
om några dar

EXTRA

MÄSSNUMMER
NYHETER FRÅN MC-MÄSSAN I GÖTEBORG

NÄRMAST på programmet...
Den fullständiga listan finns på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer närmast i tiden...
Notera i din kalender!
Februari 2016
Fr-Lö		 5-7					
Sö		 7		
18.00		
								
Lö		 13		
11.00		
								
Lö		 27		
17.00		
								

Hoj-X med SMC inkl MC-mässa i Helsingfors. Se vidare www.svmc.se
Fikakväll i klubbkåken. Upplands Energi kommer och pratar energiförbrukning från
vatten och sol, bergvärme och luftvärme mm. Läs mer på sid 2 i detta Jer.Net
Scalextricdag i klubbkåken. Ta med dina bandelar och bilar så gör vi en jättebana!
Läs mer på sid 3 i detta Jer.Net
Bowling & käk på O´Learys. Anmälan senast 14/2 till program@oamck.se. Läs mer
på sidan 4 i detta Jer.Net.

Mars 2016
Sö		 6		
On		 16		
Fr		 27		

Fikakväll i klubbkåken. Tema...
Ordonnansträff i klubbkåken. Nya intresserade extra välkomna!
Bilorientering. Start vid Biltemaparkeringen. Läs mer på sid 4 i detta Jer.Net

18.00		
19.00		
11.00		

Är du intresserad av styrelsearbete? Nyfiken på att vara med och påverka? Kom gärna på
nästa möte och var med (datum nedan i detta JER.NET).

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 18-20
Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Kommande möten är tisdag 9 februari
och 8 mars 2016 kl 18.30 i Stångby.
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