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Sekreteraren har ordet.

!

Det är inte länge sedan vi hade årsmöte. I stället för Årets
Racer korade vi i år Årets Cruiser 2014. Priset gick till
Mauritz Eriksson.	


!

Mauritz fick detta pris för att han till säsongsstarten i fjol fick
klart sin mycket fint renoverade Ford Galaxie. Som grädde på
moset har han dessutom fått smak för nöjet med crusing.	


!

Även det segrande laget i musikquizen är värda ett
omnämnande i detta sammanhang. 	


!

Första klubbladet för året är förstås som vanligt fullt med alla
olika aktiviteter som arrangeras under vår och
sommarsäsongen. 	


!

Om du ännu inte betalt medlemsavgiften är det hög	

tid att göra det om du fortsättningsvis vill få klubbens
utskick.	


!
Med vänlig hälsning Bosse!	

!
!
Med vänlig hälsning Bosse	


Vinnarna av Musikquizen: Peter Lundmark, 	

Viktor Lindberg, Niklas Rarysson, 	

Peter Lindblad, Bengt Niklasson och
Mauritz Eriksson.

Gokartmästerskap.

!

Årets första aktivitet är klubbmästerskapet i gokart. Detta
avgörs sista helgen i april dvs söndagen den 27 kl 14.30.	


!

Tävlingen avgörs på Delary gokart. Mer information hittar du
på www.delary.se/gokart.	


!

Eftersom det är viktigt att stanna, ta paus samt äta och dricka
när man är ute och kör bil, kommer det i heatpauserna att
serveras grillad korv med diverse tillbehör. 	


!

Anmälan görs till Jan Petersson på 070-580 96 30 eller via
Facebook senast den 20 april. 	


!
!

Race control, Delary gokart.

Evenemangstips 1

!

Den 7 juni är det dags för ett alldeles nytt evenemang i våra trakter. Det är East performance racing som för
första gången anordnar Alvesta motorfestival. 	

På deras hemsida www.eastperformanceracing.se/evenemang.php kan man läsa mer om eventet. 	


!

Bland annat blir det en projekthörna för bilar som är under uppbyggnad eller färdiga. Vidare blir det också
företagsutställning samt finbilsparkering. 	


!

!
Cruz kalendern 2014

!
!
!
!

!
!
!
!
!

Fredag 30 maj, kl 18.00 "Judhult Start of Cruzmeet
2014”. Föranmälan till Jan Petersson tel: 0476-301 81
alt 070-580 96 30. Vi bjuder som vanligt på mat mm.	

Lördag 31 maj "Start of Power Meet" Hässleholm. Vi
kör till träffen kl 9:00, kontaktperson Kenneth Lindqvist
tel: 070-527 34 47 och till kvällscruisingen kl 18:00,
kontaktperson Mats Helmersson tel 070-301 11 19.
Både morgon och kvällsturen avgår från Loshults kyrka.	

I juni kör vi gemensamt till någon veckoträff t.ex.
Tydingesjön, Tyrolen eller Bellas Place. Mer info
kommer senare, håll utkik på hemsidan. 	


En sevärdhet från Small Way Cruising
2013.	


Fredag 18 juli kör vi till "Wheels and Wings" i
Falkenberg. Avfärd från Folkets Hus i Älmhult kl 08.00.
Eftersom det blir övernattning måste du kontakta någon
i cruisingsektionen så snart som möjligt och anmäla ditt
intresse på grund av att vi måste förboka
campingplatser.	

Tisdag 22 juli blir det "Small Way Cruising". Avfärd
från Folkets Hus i Älmhult. Starttid, någon gång på fm.,
meddelas senare. Det beror på vilken runda vi ska köra.	


Kärrasand.

Lördag 2 augusti. Vår bilutställning i Kärrasand med
efterföljande 60-talsfest. I år blir det Playtones som
underhåller på utomhusscenen.
Vill du hjälpa till som funktionär, hör av dig till Mats
Helmersson 070-301 11 19.	

Lördag 6 september. "Twin Lake Run" i Höör. Avfärd
från Loshult kl. 09.30, kontaktpersoner är Mats H., tel:
070-301 11 19 och Bengt Lindstam tel: 070-367 02 45.	

I november blir det filmkväll.	


Twin Lake Run.

Evenemangstips 2

!

Lönsbodadagen den 3 maj.	

Här ska man bl.a. visa upp lite finbilar och de är tacksamma om även du kommer med din entusiastbil. Under
dagen spelar olika band som underhållning mm mm.	

Slå en signal till Nettan Bjursgård tel 070-873 02 55, om du har någon fråga eller om du vill berätta att du
kommer (hon bjuder på fika). Tid i Lönsboda för bilarna 10:00-17:00, gemensam avfärd från Loshult 09:15.	

Vill ni stanna till kvällen, 18:30 blir det öltält, Rock,n roll show med The Cadillac band med Janne Lucas
Persson, Little Gerhard, Claes Göran Hederström, Tommy Blom, Gert Lengstrand, Alicia Helgesson. Senare
på Granada spelar Lasse Stefanz.	


!
!

B
En dag på Strippen

!

Lördagen den 17 maj är det så dags för den sextonde upplagan
av en dag på strippen ute i Emmaboda. 	


!

De deltagande skall i vanlig ordning göra upp vem som är
snabbast på distansen 402 meter. Tävlar gör man i åtta olika
klasser från rena standardbilar till betydligt mer avancerade
byggen. 	


!

Förutom aktiviteterna på strippen så blir det bilutställning där
en jury granskar och bedömer de utställda fordonen. 	


!
!

För vår del börjar förberedelserna redan på fredagen runt lunchtid då de första funktionärerna dyker upp ute på
Emmaboda flygbana för att förbereda inför helgen. Du som har möjlighet åker direkt ut till fältet och ansluter till
de som redan kommit. När allt är klart ute på fältet drar vi oss tillbaka till hotell Amigo för gemensam middag
och övernattning. 	


!

Efter tidig frukost bär det åter iväg ut till flygbanan för att komma i ordning inför öppning av grindarna för
deltagare och publik. För att allt skall flyta på från början skall alla vara på sin plats senast kl 07.00.	


!
Vi räknar med att körningarna pågår mellan 09.00 och 16.00, varefter det är prisutdelningar. 	

!

Efter detta återställer vi Emmaboda flygbana till samma skick som före evenemanget. Du som vill vara med och
genomföra En dag på Strippen 2014 anmäler dig genom att skicka ett mail till race@feringe.com eller via
evenemanget på Feringe HRA Facebooksida. Självklart går det också bra att ringa på 070 533 4648. 	


Judhult Start of Cruz Meet 2014	


!
Årets tredje aktivitet är Judhult Start of Cruz Meet 2014.	

!
Dagen för året är fredagen den 30 maj och tiden kl 18.00.	

!

För att beräkna matåtgången gäller föranmälan till Jan Petersson
på tel 070-5809630 eller 0476-30181 	

senast torsdag 29/5 kl 12.00.	

Kuggfråga?

!
!

www.feringe.com
klubbladet@feringe.com

