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Vårsäsongen
När vi nu är inne i början på juli månad så har en hel del av
klubbens evenemang genomförts. Band annat var några stycken av
oss uppe i Jönköping under Custom Motor Show.
Lite längre fram var det dags för En dag på strippen i Emmaboda.
Vi provade lite nya upplägg runt infart till området samt hantering
av depå som föll väl ut. Fina förutsättningar i övrigt och få avbrott
i körningarna gjorde att samtliga deltagare fick många
körtillfällen.
Sen var det dags för Start of Cruzmeet och trots det något
tveksamma väderläget så dök det upp en hel del deltagare även till
denna träff.
I detta blad kan du läsa mer om sommarens och höstens händelser.
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Cruising kalender 2015
✴ Fredag 17 juli kör vi till "Wheels and Wings" i Falkenberg. Vi kör från Folkets Hus i Älmhult kl 08.00, kom i tid!
Eftersom det blir övernattning måste du kontakta Bengt Lindstam (070-36 70 245) OMGÅENDE. Vi har bokat
campingplatser och måste veta vilka som vill ha plats.
✴ Tisdag 21 juli blir det "Small Way
Cruising". Vi kör från Folkets Hus i
Älmhult kl 10.00.
Är det någon som har en runda så är
de mer än välkomna att ta täten. Om
inte fixar Mats o Eva en tur, med
eller utan kulturevenemang.
I vilket fall som helst vill vi att ni
hör av er om ni följer med, vi kanske
kan behöver förboka något. Meddela
Mats på 070-301 11 19.
Klubben bjuder som vanligt på lunch
men ta med egen fika och något att
lägga på grillen till kvällen.
✴ Lördag 1 augusti. Vår bilutställning i
Kärrasand med efterföljande 60talsfest.
I år har vi 10-års jubileum och på
utomhusscenen underhåller Top
Cats.
Vill du hjälpa till som funktionär,
hör av dig till Mats Helmersson
070-301 11 19 eller på
cruz@feringe.com.
Vi saknar fortfarande några
funktionärer!
✴ 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.
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