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Säsong 2017
Första aktiviteten för året var klubbträffen på Custom motor
show. Vi har gjort denna träff ett par år vid det här laget och
antalet medlemmar som tar ett avbrott i påskfirandet ökar år
för år vilket är roligt
Tyvärr var det sämre med uppslutningen på
klubbmästerskapet i gokart. Så detta evenemang fick blåsas
av i sista stund.
Några stycken av oss hjälpte Älmhults Motorklubb genom
att arbeta som funktionärer på en av Specialsträckorna i
Silverkongen.

Custom Motor Show

Efter Silverkongen var det så dags för dags för ett av
klubbens större åtagande under året nämligen Bilsports en
dag på strippen.
Efter en kall och kylig vår kom den där riktiga värmen precis
lagom till EDPS 20 års jubileum. Evenemanget kunde därför
genomföras under bra förhållanden. Under ett par år har vi
testat oss fram lite runt lösningar med fasta depåplatser och
och möjlighet för team att checka in redan på fredag kväll.
Till året fick vi ordning på alla detaljer och denna biten
fungerade fint.
Själva körningarna flöt också på fint med i princip inga
avbrott alls för saneringar eller dylikt. Åskådarna fick se 122
deltagare göra upp om pokalerna. Snabbast för dagen var
Jim Bardesten som körde 8,18 s och 216 km/h.

Silverkongen

Direkt efter EDPS premiären var det så dags för Cruz
sektionens säsongsupptakt hos Jan i Judhult. Detta
evenemang lockar också en del medlemmar så även i år.
Frågorna i tipspromenaden var möjligen något mer
mänskliga även om det smugit sig in en och annan
kuggfråga. L-O Jonsson vann på 12 poäng av 13. Stefan
Bergholm kom närmast på frågan ang kugghjulets vikt.
Säsongen är inte över än på länge utan fortfarande finns det
en handfull olika aktiviteter att delta i. Hemsidans kalender
är alltid uppdaterad med senaste informationen om
kommande aktiviteter och dess kontaktpersoner.

Förarmöte Emmaboda

Framförallt har vi Bilutställningen i Kärrasand samt
Älmhult Street legal race och Bilutställning att genomföra.
Två större evenemang där det behövs ett gäng funktionärer
för att genomföra planerna.
Så boka in datumen i din kalender och anmäl dig till
respektive evenemangsansvarig
Kuggfrågor

Älmhult Street legal race och bilutställning
Förra året var det ju som bekant premiär för Älmhult street legal
race och bilutställning. Det blev en mycket lyckad tillställning med
positiv respons från besökare, deltagare och alla samarbetspartners.
Därför är det dags för uppföljningen som endast innehåller några
mindre justeringar i konceptet. Vi kör samma helg som förra året så
datumet är söndagen den 10 september.
Antalet entréer och öppna grindar där deltagare och besökare
passerar minskas något.
För att höja spänningen i köraktiviteterna så införs eliminering
bland de snabbaste förarna i varje tävlingsklass. Man måste alltså
vara snabb på granen för att stå som vinnare i Älmhult street legal
race.
Tävlingsmomentet genomförs enligt Svenska Bilsportsförbundets
”Street Legal” regler.
För att även de som inte uppfyller kraven för street legal
reglementet men i övrigt har godkänd säkerhet skall kunna köra
inför vi ”Test and Tune” utom tävlan.
Själva tävlingssträckan är på Danska vägen i Älmhult.
Retursträckan är förlagd till allmän väg via Handelsvägen samt
Källargatan varför samtliga fordon inklusive test and tune 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
10:00 Förarmöte
10:30 Banan öppnas och Race med tidkortskörningar startar
14.00 Eliminering
15.30 Prisutdelning Bilutställning
16:30 Race med tidkortskörningar avslutas och banan stängs
16:45 Prisutdelning
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

B

Cruz kalender 2017
Fredag 14 juli kör vi till "Wheels and Wings" i
Falkenberg. Avfärd från Folkets Hus i Älmhult kl
08.00.
Frågor besvaras av Bengt Lindstam. 070-36
70 245.
Tisdag den 18 juli blir det "Small Way Cruising".
Avfärd från Folkets Hus i Älmhult klockan 9.00.
Lördag 5 augusti. Dags igen för vår bilutställning
i Kärrasand med efterföljande 60-talsfest.
Small way Cruising 2016

I år blir det John Lindberg Trio som rockar på
utomhusscenen och ”Elvis lever” kommer att
spela på dansbanan under kvällen, mer info
kommer.
Tack ni som redan anmält er som funktionär, men
vi behöver fler, 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.
Avfärd från Loshult kyrka kl 9.00 lördagen den 2
september.
Söndagen den 10 september håller vi i
utställningsdelen på ”Älmhult Street Legal Race
och bilutställning”.
Missa inte detta, även här behöver vi
funktionärer… ☺

John Lindberg Trio

I november blir filmkväll
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