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En dag på strippen

!

Under bästa tänkbara förutsättningar genomfördes en dag
på strippen ute på Emmaboda flygbana. Intresset på
deltagarsidan har under senare år legat på en jämn eller
något stigande nivå. När vi räknade ner årets siffror hade
153 deltagare erhållit tidkort vilket är fler än på länge i
EDPS sextonåriga historia. 	


!

Närmare 6000 personer var på plats i Emmaboda denna
soliga och varma dag fick förstås se mängder av snabba
repor, olika typer av utställningsfordon samt en depågata
kantad av företagsutställare.

!

En nyhet för året var att BSR bjöd in till en Shootoutstege
för 4-6 cylindriga bilar. De snabbaste från motsvarande
EDPS klasser tilldelades plats i stegen. 	


!

Emmaboda kollektivtrafik (Foto: Emma Rudnert)

Shootoutdeltagarna gjorde sedan upp i en bracketstege där
bästa kvaltiden utgjorde underlag för dial in. 	

I teorin var alltså bilarnas prestandaskillnad neutraliserad.
I elimineringen var det alltså till stor del upp till
förarprestationer att ta sig vidare. 	


!

Mycket riktigt. Kval 15, Alexander Jonasson, tog sig ända
till final. Genom en rödlykta i finalen gav Alexander bort
vinsten till Ola Torstensson. 	


!

Tävlingens kvaletta Tobias Johansson syntes inte till när
det var dags för hans första runda i stegen. 	


!

Tobias kom dock tillbaka och avslutade EDPS 2014 med
dagens snabbaste repa på 7,94s 280 km/h. 	


Sol och snabba race (Foto: Ronnie Larsson)

Cruz kalender 2014 för resten av säsongen	


!
!

Fredag 18 juli kör vi till "Wheels and Wings" i Falkenberg. Vi kör från Folkets Hus i Älmhult kl
08.00, kom i tid! Eftersom det blir övernattning måste du kontakta Mats Helmersson (070-301 11 19)
OMGÅENDE. Vi har bokat campingplatser och måste veta vilka som vill ha campingplats.	

Tisdag 22 juli blir det "Small Way Cruising". Vi kör från Folkets Hus i Älmhult kl 10.00. Lotta
Lundmark håller i rundan och behöver veta vilka som kör med för klubben ska ev bjuda både på fika
& lunch. Ring Lotta på tel; 070-87 63 799. Men ta med något att lägga på grillen till kvällen måste vi
i alla fall göra…

!

Lördag 2 augusti. Vår bilutställning i Kärrasand med efterföljande 60-talsfest. I år blir det Playtones
som underhåller på utomhusscenen.

!
!

Vill du hjälpa till som funktionär, hör av dig till Mats Helmersson 070-301 11 19. Vi saknar
fortfarande några funktionärer!	

Lördag 6 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.	


Gokart

!

Klubben brukar ju ha en del årliga aktiviteter och en av
dem är Klubbmästerskap i Gokart. 	

De senaste åren har vi kört i Delary Gokarts
Anläggning. En bra bana som de flesta kan komma till.
I år körde vi Söndagen den 27 April. Det var ett 25-tal
medlemmar som kom i varierande åldrar, både kvinnor
och män. Det var rafflande körningar. Vi körde ett
grand prix med omgångar kval på 15 varv vardera och
sen finaler på det. Så de flesta var nöjda och trötta efter
körningarna. Dagens vinnare var L-O Jonsson som
hade dagen snabbaste tid. Festkommittén bjöd även på
grillad korv under em. Det var många som
premiärluftade sina finbilar denna dag. En trevlig
söndagseftermiddag med klubbkamrater.	

(Text och Bild: Patrik Svensson)	

	


Judhult Start of Cruz Meet 2014	


!

Fredagen den 30 maj var det så dags för den årliga
säsongsupptakten ute i Judhult. Detta var en mycket
lyckad och trevlig tillställning med en hel nytillkomna
deltagare. 	


!

Som vanligt inleddes detta evenemang med
tipspromenad. 	


!

Vid den efterföljande grillningen kunde vi konstatera
att anläggningen i stort sett var ockuperad till sista
plats. 	


!

Organisationskommitténs ordförande, Jan Petersson,
verkade inte bekymrad över detta utan hade redan på
kvällen expansionsplanerna klara. 	


!

Så var det dags för cruzingsektionens ordförande Mats
att gå igenom sommarens planerade aktiviteter. Dessa
aktiviteter finns listade på annan plats i bladet 	


!

Efter en stunds mat och prat hade väl den inledande
tipspromenaden fallit i glömska men så var det dags
för det oundvikliga. 	


!

Genomgång av de korrekta svaren…	

För att lätta upp stämningen efter denna genomgång
delades det ut ett antal tröstpriser. Något tröstpris
behövde inte Anneli Andersson då hon samlat ihop
flest rätt av samtliga mötesdeltagare. 	


!
!
!
!
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Muntra racers
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