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En God Hjul och ett Gott Nytt År
...tillönskas alla medlemmar.
Som vanligt bifogas en Almanacka för nästa år samt även ett inbetalningskort
för att påminna om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2015.
I samband med betalning av medlemsavgiften låter sekreteraren hälsa:
Så här inför årsskiftet så tänkte jag informera om varför jag alltid gnäller om att
ni skall uppge ett fullständigt personnummer till klubben vid betalning av
årsavgift.
Eftersom vi använder idrottonline som medlemsregister så uppdateras adresser
direkt från folkbokföringen vid flytt förutsatt det finns ett komplett
personnummer
Numera kan alla med en SVEMO licens själva hantera mycket av sin licensadministration på idrottonline.
Licenshantering för SVEMO sker med hjälp av ett så kallat idrottonlinekonto som
alla medlemmar förstås kan få tillgång till. Detta får du förutsatt att jag får en
epostadress att skicka dina inloggningsuppgifter till. Skicka denna till
sekreterare@feringe.com

Licenskurs
Under vintern kommer det med stor sannolikhet att finnas möjlighet till att deltaga på licenskurs.
Detta både för den som vill gå en licenskurs för första gången men även för dig som vill uppdatera
dina kunskaper. Hör av dig till race@feringe.com samt håll utkik på hemsidan så presenterar vi
uppdaterad information så snart som möjligt.

Medlemsrabatt
Från Rockies och Autokem kan du beställa produkter till dig själv och din bil.
Du hittar produkterna på nedanstående länkar.
http://rockies.tictail.com/
http://autokem.tictail.com/

Som medlem i Feringe HRA så erhåller du en klubbrabatt. Klubbrabatten erhåller du genom att
skicka en prisförfrågan till deras infoadresser info@rockies.se respektive info@autokem.se Ange vid
förfrågan att du är medlem i Feringe HRA

Tävlingssäsongen 2014
Att det finns snabba tvåhjulsåkare i klubben vet vi sedan
tidigare. En av dessa är Kenneth Holmberg.
Kenneth håller numera till i en av de snabbaste mc-klasserna,
ProStock Bike.
Förutom Kenneth som är förare och ansvarig för justeringar och
analys av racedata så består teamet av av Gabriella "Gabbi"
Nikolovsa som tidigare tävlat framgångsrikt inom dragracing och
Kent Carlsson som är en erfaren mekaniker.
Gabbi och Kent jobbar mer ingående med service och underhåll,
justeringar inför varje vända samt rutiner ute på banan med
uppstart, placering på plattan, start av datorer, filmning m.m.
Kenneth har tidigare tävlat klassen ProTwin Bike och från den
tiden är han fortfarande den som korsat mållinjen i högst hastighet.
I meritlistan finns också ett par pallplaceringar i det Skandinavisk
mästerskapet i ProTwin Bike med placeringarna 2:a 2011 och
vinnare 2012 .
Under de två senaste säsongerna har Kenneth framgångsrikt tävlat
på internationell nivå i klassen ProStock Bike.
Säsongen 2014 avslutades med en 4:e plats på Santa Pod i
England. Och teamet hamnade totalt på en 5:e plats på
Europamästerskapet.
Förutom EM tävlandet har teamet varit på plats på en rad andra
tävlingar. Detta har resulterat i bland annat en vinst på Tierp Arena
under julitävlingen.
Nu satsar teamet stort inför kommande säsong och målet är förstås
att vinna mästerskapet.
Ingen lätt uppgift säger Kenneth med den hårda konkurrensen i
Europa. Men nu har vi etablerat oss i klassen och lärt oss
justeringar m.m. Att vi är ett sammansvetsat team bidrar förstås
också till resultatet.
Nu ser vi fram mot ett framgångsrikt 2015 avslutar Kenneth.

Filmkväll
Fredagen den 30 januari kl 19, hemma hos Jan i Judhult.
Denna gång ser vi Citronträd & motorolja vars orginaltitel är
The World's Fastest Indian.
Filmen är baserad på den verkliga historien om Burt Munro,
som år efter år passionerat trimmar sin gamla Indian motorcykel
från 20-talet. Hans dröm är att en dag bli den snabbaste på banan
i saltöknen i Utah, där världens snabbaste motorcyklar tävlar.
Vi bjuder på lite att äta, så berätta gärna för Jan att ni kommer,
ring honom på 070-580 96 30

B
Inbjudan till Feringe Hot Rod Associations Årsmöte
Tid och plats: Lördagen den 7 mars 2015 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 2 mars
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.
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