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Säsongen är igång
Så här mitt i sommaren har många av oss medlemmar redan varit
ute på något eller några av klubbens olika träffar.
Först ut för året var klubbträffen på Elmia under påskhelgen.
Närmare 20 medlemmar dök upp på denna.
Sen har det årliga gokart mästerskapet genomförts. Här var
uppslutningen kanske inte lika bra men prestationerna var på
topp. Stefan Bergholm vann på tiden 15,20 s. Endast 0,06 över
banrekordet. Patrik Svensson 2:a och Viktor Lindberg 3:a
Även ute på Strippen i Emmaboda gick det riktigt fort. Tobias
Johansson från Kalmar putsade banrekordet till 7,87 och
288 km/h.
Det fina vädret gjorde att över 5800 besökte årets EDPS premiär.
Mycket bra med tanke på antalet olika aktiviter det finns att välja
på en helg i mitten av maj.

Gokartmästerskapet 2016

Något senare än vanligt var det dags för cruisingsektionens
säsongsupptakt vilken lockade såväl många deltagare som fint
väder.
Klubben har ju ett antal saker till att arrangera innan det blir höst.
Bilutställningen i Kärrasand i Augusti vet vi kräver en hel del
funktionärer.

Start of cruzmeet

Sen har vi en nyhet som du kan läsa mer om på nästa sida i bladet
och det är en tävling och utställning inne i Älmhult.

Cruz kalender 2016
✴ Fredag 15 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 26 juli blir det "Small Way Cruising". Avfärd från Folkets Hus i Älmhult kl 08:45, samling i god tid
innan... Klubben bjuder på entré och lunch under dagen. Men medtag fika och något att grilla till kvällen
✴ Lördag 6 augusti. Dags för vår bilutställning i Kärrasand med efterföljande 60-talsfest. I år blir det
Refreshments 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 3 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

Älmhult Street Legal Race and show
Den 11 September kommer Feringe HRA i samarbete med
Mekonomen att arrangera ett race samt bilutställning i
Älmhult.
Tävlingsmomentet genomförs enligt Svenska
Bilsportsförbundets ”Street Legal” regler.
Själva tävlingssträckan är på Danska vägen i Älmhult.
Retursträckan är förlagd till allmän väg via Handelsvägen
samt Källargatan varför tävlande fordon måste vara i trafik
med allt vad det innebär.
Bakom Mekonomen blir det ett utrymme för besiktning samt
parkering av tävlandes servicefordon.
Lite längre söderut längs Torngatan vid industrihotellet
placeras bilutställningen där besökarna bland annat kan rösta
fram peoples choice.
På området kommer det att finnas matförsäljning.
Preliminär tidplan.
09:00- 13.00 Anmälan samt besiktning öppen

Översikt Utställningsområde och besiktning

10:00 Förarmöte
10:30 Banan öppnas och Race med tidkortskörningar startar
15.30 Prisutdelning Bilutställning
16:30 Race med tidkortskörningar avslutas och banan stängs
16:45 Prisutdelning
Delar av Utställningsområdet

17:00 Älmhult Street Legal Race stänger
För att arrangera denna typ av evenemang behövs det ett 70
tal funktionärer på alla möjliga poster.
Vill du vara med och hjälpa till som funktionär eller känner
någon som är intresserad anmäl dig i så fall till Kenneth
Lindqvist lindqvist.kenneth@telia.com
eller tel 0705-273 447
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