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DAGTOURINGAR IGÅNG

Fem hojar drog iväg från
Lelles med sikte på Hållnäshalvön.
På vägen passerades Tobo
och Skärplinge för att landa
vid Ängskär för en lunch.
Några regnskurar blev det på
vägen dit, men efter lunch
blev det i stort sett torra vägar när vi styrde mot Forsmark.
Nu återstod Österbybruk, Morkala
och Rasbo innan
vi var hemma igen
efter 20 mil.
Färdledare/foto:
jan Lindberg

DAGTOURING LÖRDAG 1 AUGUSTI
Nästa Dagtouring med Östra Aros MCK är lördagen den 1 augusti. Samling sker som vanligt vid parkeringen
utanför Lelles kl 10.00. Dagens färdledare är vår programsekreterare Andreas Brodin.

Kolla programmet så ser du kommande aktiviteter!

FÖR HOJÅKARNA I UPPLAND
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.
GDPR: På ÖAMCK:s hemsida www.oamck.se finns information om hur vi hanterar personuppgifter om våra medlemmar. Medlemmar och andra som deltar i klubbens aktiviteter och inte muntligt eller skriftligt meddelat att
man inte vill finnas på bild i klubbens olika publikationer, anses därmed ha gett tillstånd till detta.
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STÖRSTA TESTEN AV FIKASTÄLLEN?
Till nästa års JERNET planerar vi att göra en
sammanställning över trevliga fikaställen för hojåkare runt Uppsala. Vi har insett att det finns en hel
del ställen att välja på. Därför behöver vi din hjälp.
Vill du vara med i ”testgruppen”? Vi har valt ut ett
antal fikaställen inom två timmars färdväg från Uppsala. Du får ett antal av dessa att besöka och får
med dig ett ”testprotokoll” så att vi ställer lika frågor överallt. Ta gärna en bild på dig och/eller hojen
vid fikastället.
Bilderna kommer från fikaställe vid Forsby Kvarn
(foto Anders F Eriksson) och Syltkrukan i Månkarbo
(foto Jonnie Söderbom)
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De flesta fikaställena har inte åretruntöppet så vi
måste troligen avsluta genomgången före oktober.
Hör av dig till Roger på 0704-507010 eller skicka ett
mail till jernet@oamck.se om du är intresserad.

GRILLKVÄLL VID
KLUBBKÅKEN
Lördag 11 juli var det dags för den årliga grillfesten vid
klubbkåken. Ca 20 pers spred ut sig på altanen i det härliga sommarvädret.

Nästa fest vid klubbkåken
är Kräftkalaset lördagen
den 29 augusti kl 17! Ta
med det du vill äta och
dricka...
Missa inte det!

LELLE WESTIN 1937-2020
Vår klubbmedlem och landets kanske mest
kända mc-handlare finns inte längre. Den 3
juli lämnade Lelle Westin oss. Han blev drygt
82 år och var aktiv på firman ända in på slutet.
Han blev medlem redan 1968 (medlemsnr 59)
men har aldrig varit direkt aktiv i klubbens
verksamhet. Däremot har han och Lelles MC under alla år funnits med som som medarrangör
och/eller sponsor i olika mc-evenenemang. Hur
många priser till vår orientering Nattmaran vi
hämtat hos Lelles, har vi ingen aning om.
Begravningen sker 14 augusti i Sunnerstakyrkan
i kretsen av de närmaste.
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STÖD KLUBBEN SAMTIDIGT SOM DU SPARAR ELKOSTNADER
Har du Upplands Energi som elleverantör? I så fall kan du
ansluta dig till
. Då får ÖAMCK 200kr direkt och
därefter 10kr/månad från elleverantören.
Har du inte redan Upplands Energi som elleverantör men vill byta? Läs mer på
www.klubbel.nu eller ring 018-678400 så får du veta mer.

NÄRMAST på programmet...
Juli
Sö

26

19.00-21.00

Fikakväll i klubbkåken

Kåkvärd Jan Lindberg

Stångby

Augusti
Lö
1
10.00		
Sö
2
19.00-21.00
Sö
9
19.00-21.00
Sö
16
19.00-21.00
Lö
22			
Sö
23
19.00-21.00
Lö
29
17.00-		
Sö
30
19.00-21.00

Dagtouring. Samling vid
Fikakväll i klubbkåken
Fikakväll i klubbkåken
Fikakväll i klubbkåken
SMC Uppsalas Länsträff
Fikakväll i klubbkåken
Kräftkalas i kåken
Fikakväll i klubbkåken

Färdledare Andreas Brodin
Lelles
Kåkvärd Andreas Brodin
Stångby
Kåkvärd Jan Karlsson
Stångby
Kåkvärd Nina/Micke Wällensjö Stångby
Vittingeparken. Mer info kommer från SMC Uppsala
Kåkvärd Olle Furåker
Stångby
Ta med det du vill äta/dricka Stångby
Kåkvärd Roger Holmberg
Stångby

September
Lö
5
10.00		
Sö
6
19.00-21.00
Lö-Sö 12-13			
Sö
13
19.00-21.00
Sö
20
19.00-21.00
Sö
27
19.00-21.00

Dagtouring.
Samling vid
Fikakväll i klubbkåken
Kåkvärd Roger Söderbom
Hemlig resa 2 (mer info kommer på Facebook)
Fikakväll i klubbkåken
Kåkvärd Mats Hjelm
Fikakväll i klubbkåken
Kåkvärd Christer Oliveskog
Fikakväll i klubbkåken
Kåkvärd Peter Appelqvist

Lelles
Stångby
Stångby
Stångby
Stångby

ALLA SMC:s KURSER PÅ RÖRKEN HAR OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN OCH DET RÅDER SÄRSKILDA REGLER
FÖR ANTAL DELTAGARE MM JUST NU. GÅ IN PÅ https://grundkurser.svmc.se/ OCH LÄS MER

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN

Kom och ta en fika du också!
November-Mars är klubbkåken öppen 1:a söndagen varje månad 18-20
April-Oktober är det öppet i klubbkåken i Stångby varje söndag mellan 19-21.
Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena även om du inte har något uppdrag.
Kommande planerade möten är: tisdagarna 18 augusti och 15 september kl 18.30 i klubbkåken.
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