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Sekreteraren har ordet...
I början av mars månad hade föreningen sitt ordinarie årsmöte med
efterföljande festligheter. Under årsmötet avtackades Dan Ljungblad
för sin tid i Styrelsen. Börje Sunesson fick en utmärkelse för att ha
blivit Distriktets första mästare i Dragracing.
Stort tack till festkommittén för ett väl genomfört arrangemang.
Så här i början på säsongen är det full fart på alla förberedelser inför
sommarens kommande aktiviteter.
Den första av dessa är utflykten till Elmia och Custom Motor Show.
I Cruzkalendern hittar du datumen för Kärrasand respektive Älmhult
street race
Vill också passa på och påminna dig som ännu inte betalt
medlemsavgiften för 2019.
Avgiften är 200:- för vuxen och 40:- för dig under 18 år. Avgiften
sätter du in på BG 5015-9219. Ange namn och personnr vid
inbetalning.
Nya medlemmar är förstås också välkomna. I samband med
betalningen ansöker du om medlemsskap på www.feringe.com under
rubriken Bli medlem.
Har du frågor kontaktar du klubben genom ett mail till
sekreterare@feringe.com

Custom Motor Show Elmia
Årets första klubbevent blir ett besök på custom motor show i
samband med påskhelgen.
Det är många som besöker custom motor show så för att undvika
köer och trängsel så är träffen på annandag påsk. Därför träffas vi i
Entrén kl 11:00 utanför entré syd. Under dagen tar vi en gemensam
lunch.
Evenemangets hemsida fylls ständigt på med uppdaterad information
så håll utkik där för att planera besöket.
http://www.custommotorshow.se
För att kunna följa med på detta event måste du i god tid före ha
betalt medlemsavgiften för 2019.
Vi behöver ha lite koll på hur många och vilka som som kommer och
därför anmäler du ditt intresse till
Erik Haggren på erik_haggren@hotmail.com tel 070-250 87 73 eller
till Krister Karlsson race@feringe.com tel 070-345 52 53 senast den
16 april

En dag på Strippen 2019
I maj månad är det så åter dags för En dag på Strippen ute i
Emmaboda. En dag på strippen går av stapeln den 18 maj.
Det är tidningen Bilsport som håller i det övergripande i
arrangemanget. Feringe HRA sköter om strippenkörningarna
inklusive besiktning och anmälan. Trafik och parkering inne på
området ligger också inom vårt ansvarsområde.
Som vanligt håller vi besiktning samt anmälan öppen några timmar
på fredag eftermiddag för att kunna ta emot de team som väljer att
komma och checka in dagen före.
För att kunna ta ta emot och se till att föranmälda hamnar på sina
tilltänkta depåplatser samt förbereda området behövs det ett antal
funktionärer som är på plats från lunchtid.
Lions i Emmaboda är ansvariga för de yttre parkeringarna. Lions
sköter också om bussarna till och från flygbanan.
Slutligen har vi Hemvärnsföreningen på plats. Deras funktionärer
hanterar trafiken utanför flygbanan samt ansvarar för elförsörjning.
Så tag nu chansen att besök Emmaboda och en dag på strippen för
att se vad som hänt i garagen under vintern.
Som vanligt behövs det många funktionärer. Vill du hjälpa till ring
Krister på 070 345 5253 om du har frågor eller eller vill anmäla dig
eller maila till race@feringe.com
Som några kanske redan uppmärksammat så är det inte någon
verksamhet på Hotel Amigo och därför jobbar vi på nya lösningar
beträffande boende mm. Mer information om detta närmare eventet.

Start of Cruzmeet 2019
Cruz sektionen inleder säsongen med upptaktsmöte som hålls
hemma hos Jan i Judhult.
Start of cruzmeet börjar 18:00 den 24 maj.
Förutom mötet blir det bilutställning och tipspromenad
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
23 maj kl 12.00

B
Cruzkalender 2019
✴ 25 april - Vi kör till nya Bil & MC-träff Baldershage, Häradsbäck.
Sista torsdagen i varje sommarmånad.
✴ (4 maj) 5 maj – “Vårmarknad”, Älmhults Handelsplats, vi ställer
ut några bilar, se nedan.
✴ 24 maj – Judhult Start of Cruzmeet, i Judhult hos Jan Pettersson.
✴ 19 – 20 juli, fredag kl 8 kör vi från Folkets Hus i Älmhult till
Falkenberg och Wheels & Wings. Vi har hyrt ett vandrarhem i år
också. Först anmälda får plats där, övriga bor i egen husvagn eller
tält i anslutning. Anmälan till Bengt Lindstam tel 070-367 02 45
✴ Vecka 30, preliminärt 23 juli – vår Småvägscruising, mer info
kommer.
✴ 3 augusti - Vår bilutställning och 60-talsfest i Kärrasand. På
kvällen spelar TT Grace Rock'n'roll på utescenen.
✴ 7 september – Vi kör Twin Lake Run, Höör.
✴ 8 september – Vår egen Fordonsutställning på Älmhults Street
Legal Race

4-5 maj – “Vårmarknad”, Älmhults Handelsplats
IKEA har bett oss ställa ut lite fräscha bilar för att pryda evenemanget.
Ring mig om ni har möjlighet att vara med någon av dagarna eller har en kompis
som är intresserad så får du mer info.
Ring snarast för vi måste lämna besked.
Tack på förhand
Mats 070-301 11 19
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