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Sekreteraren har ordet…
Något senare än vanligt på året är årsmötet genomfört. Som vanligt mycket väl
genomfört av vår festkommitté.
Förutom den formella delen tackades Peder Hultberg av efter lång tjänst i
recuesektionen.
Kenneth Holmberg hade också rest hela vägen från Stockholm för att ta emot
priset "Årets Racer 2014" samt premiering för Feringebonusen. Kenneths
bedrifter i Sverige och ute i Europa under 2014 kan du läsa mer om i
föregående nummer.
Största delen av detta klubblad innehåller förstås information angående alla
aktiviteter som klubben på något sätt är inblandad i under tiden fram till
midsommar.
För dig som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2015 är det hög tid att göra
detta. 200:- för vuxen och 40: för dig under 18 år. Avgiften sätter du in på BG
5015-9219.

Klubbmästerskap gokart
Den 19 April drar säsongen igång med aktiviteter. Vi börjar med ett besök på
Delary gokart och det årliga klubbmästerskapet. Vi börjar kl 15:00
Vill du veta mer om banan , regler mm kan du läsa på mer på www.delary.se/
gokart
Under tävlingen kommer det att serveras grillad korv med bröd och dricka.
För att kunna planera tävlingen med kval och tävling mm behöver vi på
förhand veta hur många deltagare det blir.
Anmäl därför ditt deltagande till Jan Petersson på 070-580 96 30 eller via
Facebook senast den 12 april.

Klubbträff på Custom Motor Show Elmia
Förlag Albinsson och Sjöberg bjuder in våra medlemmar till en träff
och visning på Elmia Custom Motor Show i påsk.
Detta blir ett utmärkt tillfälle att träffas så här på försäsongen.
Eftersom det är lite lugnare på mässan de avslutande dagarna så
träffas vi i Entrén kl 11:00 utanför entré syd måndagen den 6 April.
Vi börjar med en gemensam lunch inne på mässan och efter det så
finns det möjlighet att gå runt och titta på utställningarna.
Det finns en hel del aktiviteter och dessa hittar du i tidsprogrammet.
http://www.custommotorshow.se/tidsprogram/
För den som vill så har vi också tillgång till sittplatser på läktaren
vid utomhusarenan.
För att planera besöket så behöver vi veta hur många som kommer
och därför anmäler du ditt intresse till Erik Haggren på
erik_haggren@hotmail.com eller 070-250 87 73 senast den 2 april

Judhult Start of Cruz Meet 2015
En av årets höjdpunkter är crusingssektionens upptaktsmöte
hemma hos Jan i Judhult. Förra årets cruzmeet var väldigt välbesökt
med en hel del nytillkomna besökare.
Start of cruzmeet börjar 18:00 den 29 maj.
Förutom Bilutställning och tipspromenad så håller cruisingsektionen
ett möte där riktlinjerna för årets aktiviteter dras upp.
För att kunna beräkna åtgången på mat så behöver vi din
föranmälan. Du anmäler dig till Jan Petersson på 070-580 96 30
senast den 28 maj kl 12.00

Cruz kalender 2015
✴Fredag 29 maj, kl 18.00 "Judhult Start of Cruzmeet 2015", föranmälan till Jan Petersson tel: 0476-301 81 alt 070-580 96
30. Vi bjuder som vanligt på mat mm.
✴Lördag 30 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.
✴Fredag 17 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 crusingsektionen så snart som möjligt och anmäla ditt intresse för vi måste
förboka campingplatser.
✴Tisdag 21 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.
✴Lördag 1 augusti. 10-års jubileum för vår bilutställning i Kärrasand med efterföljande 60-talsfest. I år blir det Top Cats
som underhåller på utomhusscenen. Vill du hjälpa till som funktionär, hör av dig till Mats Helmersson 070-301 11 19
eller på cruz@feringe.com.
✴Lördag 5 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

Racesäsongen 2015
Racesäsongen närmar sig med stormsteg och här hittar du vilka datum du bör boka i kalendern.

FIA Championship 2015

EDRS Nordic Pro Motorcycle Championship 2015 *

Main Event, Santa Pod, England

22-25 maj

Sweden Internat`s, Tierp Arena

4-7 juni

Sweden Internat`s, Tierp Arena

4-7 juni

Nitro Nat`s, Alastaro, Finland

2-5 juli

Nitro Nat´s, Alastaro, Finland

2-5 juli

Drag Challenge, Gardermoen, Norge

31 juli-2 augusti

NitrOlympx, Hockenheim, Tyskland

7-9 augusti

Scandinavian Internat`s, Tierp Arena

20-23 augusti

Scandinavian Internat`s, Tierp Arena

20-23 augusti

European Finals, Santa Pod, England

3-6 september

✴ Top Fuel Bike, Super Twin Bike, Pro Stock Bike, Super
Street Bike

B
En dag på Strippen Emmaboda
I mitten av maj är det dags för Bilsport En dag på Strippen ute i
Emmaboda då säsongsstarten av EDPS drar igång.
Tidningen Bilsport håller i det övergripande av arrangemanget.
Lions i Emmaboda ansvarar för alla de parkeringsplatser som finns
runt om i Emmaboda och ser till att de besökande kommer på
bussarna som rullar till och från området. Hemvärnsföreningen ser
bland annat till att trafiken till och från området flyter och att de
som behöver har tillgång till el.
Feringe HRA sköter om körningarna inklusive besiktning och
anmälan och vi ser också till att trafik och parkering inne på
området fungerar.
Den som inte varit i Emmaboda på några år har missat den uppgång
som evenemanget haft på sistone både vad det beträffar deltagare
men även på publiksidan.
Missa inte detta tillfälle utan besök Emmaboda och en dag på
strippen lördagen den 16 maj.
Eller varför inte bli en del av eventet och hjälp till att genomföra
ett av södra sveriges största motorevenemang genom att arbeta
som funktionär?
Ring på 070 345 5253 om du har frågor eller eller vill anmäla dig
eller maila till race@feringe.com

Bolmen Lake Run
Helgen innan midsommar är det dags för Bolmen Lake Run.
Bolmen Lake run har funnits ett par år och i korthet ut på att ta sig runt sjön Bolmen. Längs vägen finns det
bemannade stationer med olika aktiviteter eller frågor. Detaljerna runt årets evenemang är i skrivande stund inte klara
utan håll utkik på Facebook där du hittar den senaste informationen. https://www.facebook.com/groups/
139397589596603/?fref=ts eller på Ferings hemsida där vi kommer att publicera nyheter
Stationerna behöver bemannas med några funktionärer som håller i respektive moment. Vill du hjälpa till under
Bolmen Lake Run eller har frågor kontaktar du Liselotte Lundmark på 0708-763 799.
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