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Sekreteraren har ordet...
Så var då 2017 års årsmötet med efterföljande festligheter över. Börje Sunesson, Kenneth
Lindqvist samt Patrik Svensson premierades för sina insatser i samband med planering av
Älmhult Street legal race.
Detta klubblad innehåller information om aktiviteter under första delen av säsongen.
Datumen för Kärrasand respektive Älmhults street race och bilutställning hittar du i Cruz
kalendern.
För dig som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2017 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. Ange
namn och personnr vid inbetalning.

Cruz kalender 2017
Fredag 26 maj, kl 18.00 "Judhult Start of Cruzmeet 2017", föranmälan till Jan Petersson
tel: 0476-301 81 alt 070-580 96 30.
Vi bjuder som vanligt på mat mm.
Lördag 27 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 el.dyl.
Mer info kommer senare, håll utkik på hemsidan.
Fredag 14 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 och anmäla ditt intresse för vi måste förboka campingplatser.
I juli blir det också "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 5 augusti. Dags igen för vår bilutställning i Kärrasand med efterföljande 60talsfest. I år blir det John Lindberg Trio som rockar på utomhusscenen och ”Elvis lever”
kommer att spela på dansbanan under kvällen, mer info kommer. Vill du hjälpa till som
funktionär, hör av dig till Mats Helmersson 070-301 11 19 eller på cruz@feringe.com.
I september blir det så dags för "Twin Lake Run" i Höör. Mer info kommer…
Söndagen den 10 september håller vi i utställningsdelen på ”Älmhult Street Legal Race
och bilutställning”.
I november blir filmkväll
Tips på fler evenemang att gemensamt åka till tas tacksam emot.

Klubbmästerskap gokart
Den 23 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.delarygokart.se 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 18 april.

En stor del av rockhistorien har
gått vidare, Chuck Berry är
död…
Kom att tänka på de sista
raderna i hans låt Reelin' And
Rockin'
Well I looked at my watch and it
was time to go
The bandleader said " We ain't
playing no more "
Sköt om er//Mats H.

En dag på Strippen 20 år
En dag på Strippen arrangerades av tidningen Bilsport för första gången
1998. Det var ett nytt koncept där vem som helst under enkla och säkra
former kunde komma och delta med sin skattade och registrerade bil och
dessutom få ett tidkort som bevis på bilens prestanda.
De sex urspungsklasserna har hängt med sen start. Under de första åren var
det dessutom ett krav att bilen var godkänd vid kontrollbesiktning samt var i
trafik.
1.Framhjulsdrift utan överladdning, 2.Bakhjulsdrift utan överladdning
3.Framhjulsdrift med överladdning,4.Bakhjulsdrift med överladdning
5.Fyrhjulsdrift,6.V8
Alltför modifierade fordon hamnade i klass 7 baserat på ett pricksystem..

EDPS 1999

Premiärföreställningen lockade inte mindre än 130 deltagare samt ca 4000 besökare ut till Emmaboda flygbana. Den stora
anstormningen av deltagare samt publik gjorde att Bilsport året därpå frågade Feringe HRA om inte klubben med vår erfarenhet
att arrangera körningar på strippen kunde hjälpa till. Det gjorde klubben förstås väldigt gärna.
Evenemanget led under de första åren av ständig växtvärk så inför 2002
förstärktes organisationen runt EDPS med två samarbetspartners Hemvärnet
samt Lions i Emmaboda.
För första gången öppnades också bussturerna som tog deltagare från och till
de olika parkeringarna runt om i Emmaboda.Hjälpen från dessa båda
organisationer kom väldigt lägligt då deltagarsiffran nu var uppe i 231
startande och ca 10000 i publik.
2003 Noterades den högsta publiksiffran genom åren runt 12000.
Banrekordet låg på 10,46 ett resultat som 2016 skulle ge en 9 plats.
Några av de deltagande fordonen blev alltmer extrema. Klass 7 avvecklades
EDPS 2002
som separat klass. I stället infördes Max street för de
deltagare som erhållit för många besiktningsprickar eller som inte var
besiktigade. Ett par år senare öppnades också klass 8 för kraftigt modifierade bilar och rena racefordon.
Även om det numera ges utrymme för rena tävlingsfordon så utgör närmare två tredjedelar av de startande i EDPS basen av den
ursprungliga målgruppen nämligen registrerade gatbilar.
Inför 2006 års säsong gjordes därför en större upprustning av flera av Emmaboda flygbanas faciliteter. En ny infartsväg direkt
från väg 120 kompletterade den befintliga vägen till området. Vid flygledartornet anlades en större grusparkering och framförallt
fick samtliga asfaltsytor en ny beläggning särskilt anpassad för vårt ändamål. Nypremiären blev dessvärre en blöt historia.
Apropå vädret i Emmaboda så måste vi nog ändå säga att det har oförtjänt dåligt rykte. Förutom den där dagen 2006 då det inte
blev mycket kört så är det den enda totala rainouten på snart 20 år.
Under de senaste fem åren har EDPS haft fina förhållanden och en vi har sett en liten återväxt i såväl deltagare samt besökare. I
nuläget har en dag på strippen ca 140 deltagare varje år och någonstans mellan fem och sextusen besökare vilket gör En dagen på
strippen alltjämt är ett av södra Sveriges största motorevenemang.
Under de tre senaste åren har det skett ytterligare förbättringar på området i i form av en uppsamlingsplats i banslut för säkrare
och snabbare returkörning. Evenemanget har också fått ytterligare en aktivitet i form av drifting som from 2016 körs på en
nyasfalterad yta.
Den 20 maj är dags för EDPS för tjugonde gången. Som vanligt behövs det många funktionärer.
Vill du hjälpa till att genomföra ett av södra Sveriges största motorevenemang genom att arbeta som funktionär?
Ring Krister på 070 345 5253 om du har frågor eller eller vill anmäla dig eller maila till race@feringe.com.
Vi börjar förberedelserna ute på Emmaboda flygbana på fredagen runt lunchtid med att iordningställa området.
Framåt kvällen tar vi emot deltagare och besiktigar bilar några timmar under fredag kväll. Senaste informationen om En dag på
strippen hittar du på www.bilsport.se/event

B
Träff på Custom Motor Show Elmia
Så här i början på säsongen så kör vi en träff för dig som är medlem eller jobbat
på något av våra arrangemang under 2016. Annandag påsk är det mindre
trängsel i hallarna så därför träffas vi i Entrén kl 11:00 utanför entré syd
måndagen den 17 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 saker att titta på. Nyheter och information
om mässan hittar du här.
http://www.custommotorshow.se
Entré och lunch ingår.
För att planera besöket så behöver vi veta hur många som kommer och därför
anmäler du ditt intresse till.
Krister Karlsson race@telia.com tel 070 345 5253

Silverkongen 22 april
Förra året under Älmhults street legal race hjälpte ett antal medlemmar från
Älmhults Motorklubb ÄMK oss genom att vara funktionärer på tävlingen.
Den 22 april arrangerar ÄMK rallytävlingen Silverkongen och som vanligt går
det åt en del funktionärer. Så har du tid och möjlighet att jobba som
funktionärer på Silverkongen anmäl dig till Bo Nilsson
sekreterare@feringe.com eller 0733-606667.
För vidare info kontakta Älmhults Motorklubb via Elisabeth Lilja 070-557 32
99 eller via http://www.almhultsmk.se

Judhult Start of cruz meet
Start of cruzmeet är crusingssektionens upptaktsmöte som hålls hemma hos
Jan i Judhult.
Start of cruzmeet börjar 18:00 den 26 maj.
Förutom Bilutställning och tipspromenad så håller crusingssektionen 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 25 maj kl 12.00
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