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God Hjul och ett Gott Nytt År...
Tillönskas alla medlemmar, funktionärer samt
samarbetspartners.
I årets sista medlemsutskick medföljer en almanacka för 2018.
Vi vill också påminna om att det är tid att betala in
medlemsavgiften för 2018.
Medlemsavgiften som är 200:- för vuxna och 40:- för den
som är under 18 år sätts in på klubbens BG 5015-9219. Ange
fullständigt personnummer i samband med betalning.
Är du inte medlem så kan du i samband med betalningen
ansöka om medlemsskap på www.feringe.com under rubriken
Bli medlem.
För dig som behöver lösa ut licenser för 2018 kan man göra
detta tidigast den 8 december förutsatt att medlemsavgift till
klubben är erlagd.
Hör gärna av dig till sekreterare@feringe.com i samband med
betalning av medlemsavgift så går det snabbare att lyfta
licensspärren.
SVEMO förändrar hanteringen av licensbrickor. Läs mer om
detta på http://www.svemo.se/sv/Licens-forsakringsregler/
Digitalalicenser/
Vi vill också passa på att göra reklam för idrottonline. I
idrottonline finns kontaktuppgifter som epost och
telefonnummer vilket är vara bra att hålla uppdaterat för att
kunna nås av information om kommande evenemang.
Adressuppgifter behöver du normalt inte ange då dessa hämtas
från folkbokföringen.
Idrottonline kommer du åt via hänglåset längst uppe till höger
på hemsidan www.feringe.com
Har du problem med inloggningen till idrottttonline eller
saknar inloggningsuppgifter hör av dig till
sekreterare@feringe.com så hjälper vi dig igång.

Kärrasand
Den femte augusti var det så dags för bilutställning samt
efterföljande 60-talsfest i Kärrsand.
Evenemanget ute i Kärrasand lockar vanligtvis 25003000 besökare
Bilutställningen arrangerades för tolfte gången i
ordningen.
Feringe HRA var som vanligt inblandade med att hålla i
utställningsdelen med all vad det innebär.
Vädret var för året väldigt osäkert ända in i sista stund så
några utställare valde nog att göra något annat denna dag.
Hursomhelst ordnade vädret upp sig i sista stund och det
var flertalet fina bilar som dök upp på utställningen. Så
trots den osäkra inledningen blev det en lyckad dag.
I utställningen så vann Karl-Johan Johansson från
Rockneby Europe klassen med en Tatraplan T 600 från
1950
Andra pris gick till Sune och Lillian Petersson från
Grimstorp tävlandes med en Ford Zephyr från1961.
I klassen USA bil tog Eva Bergstrand och Mats
Helmersson Loshult hem förstapriset med en Chrysler
Imperial Crown Cab. 1957
På andra plats kom Jörgen Helmuth från Söderåkra med
en Pontiac Catalina från 1960.
Tredje priset gick till Rolf Karlsson från Halmstad med
en Ford Roadster från1930.
Under kvällen spelade John Lindberg Trio på utescenen
och och på dansbanan spelade Elvis lever.

B

Inbjudan till Feringe Hot Rod Associations
Årsmöte
Tid och plats: Lördagen den 3 mars 2018
klockan 17.00 i Judhultsgården i Göteryd, två mil
väster om Älmhult.
Om du avser att besöka årsmötet vill vi
att du meddelar oss senast den 26
februari om detta.
Det går bra att mejla på: info@feringe.com
eller ringa till någon i festkommittén:
Jan Petersson, tel:

0705-809 630

Christer Svensson, tel:

0704-028 880

Pontus Svensson, tel:

0735-424 562

Stefan Idström, tel:

0738-200 205

Liselotte Lundmark, tel:

0708-763 799

Detta för att maten ska anpassas till antalet
mötesdeltagare och ingen ska behöva vara hungrig.

www.feringe.com
klubbladet@feringe.com

