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En dag på Strippen 2016
I maj månad är det så åter dags för En dag på Strippen ute i
Emmaboda. Detta året är det tätt med evenemang ute i
Emmaboda. En dag på strippen går av stapeln den 21 maj.
Helgen dessförinnan är det skog och traktor som gästar
Emmaboda flygbana.
Till årets evenemang bygger vi vidare på konceptet med
förbokade depåplatser och tanken är att kunna erbjuda
ytterligare några platser. Med hanteringen av förbokade
depåplatser finns det då också möjlighet att ta emot
deltagare några timmar på fredagkvällen.
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
Feringe HRAs ansvarsområde.
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 Emmaboda flygbana
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 att genomföra ett av södra Sveriges största
motorevenemang genom att arbeta som funktionär?
Ring på 070 345 5253 om du har frågor eller eller vill
anmäla dig eller maila till race@feringe.com
Vi börjar förberedelserna ute på Emmaboda flygbana på
fredagen runt lunchtid och håller på tills vi i iordningställt
området.
Förutom de vanliga förberedelserna behövs det några
funktionärer under sen fredag eftermiddag och tidig kväll.
Detta för att ta emot och se till att föranmälda hamnar på
sina tilltänkta depåplatser.

Sekreteraren har ordet...
Så var då 2016 års årsmöte med efterföljande
festligheter över.
Som vanligt mycket väl genomfört av vår
festkommitté som premierades med en
blomma för sina insatser.
För dig som ännu inte betalt medlemsavgiften
för 2016 är det hög tid att göra detta.
200:- för vuxen och 40:- för dig under 18 år.
Avgiften sätter du in på BG 5015-9219. Ange
namn och personnr vid inbetalning.

Klubbmästerskap gokart
Den 17 April drar säsongen igång med aktiviteter. Vi börjar med ett besök på Delary gokart och det årliga
klubbmästerskapet. Vi börjar kl 15:00
Vill du veta mer om banan , regler mm kan du läsa på mer på www.delary.se/ gokart
Under tävlingen kommer det att serveras grillad korv med bröd och dricka.
För att kunna planera tävlingen med kval och tävling mm behöver vi på förhand veta hur många deltagare det
blir.
Anmäl därför ditt deltagande till Jan Petersson på 070-580 96 30 eller via Facebook senast den 12 april.

B
Cruz kalender 2016
✴ Lördag 28 maj "Start of Power Meet" Hässleholm.Vi kör till träffen kl 9:00, kontaktperson Kenneth
Lindqvist tel: 070-527 34 47 och till kvällscruisingen kl 18:00, kontaktperson Mats Helmersson tel: 070-301
11 19.Både morgon och kvällsturen avgår från Loshults kyrka.
✴ Fredag 3 juni, kl 18.00 "Judhult Start of Cruzmeet 2016", JA i år är det en vecka senare än vanligt!
Föranmälan till Jan Petersson tel: 0476-301 81 alt. 070-580 96 30.
Vi bjuder som vanligt på mat mm.
✴ I juni kör vi gemensamt till någon veckoträff t.ex. Tydingesjön, Tyrolen eller Bellas Place. Mer info kommer
senare, håll utkik på hemsidan.
✴ Fredag 15 juli kör vi till "Wheels and Wings" i
Falkenberg. Avfärd från Folkets Hus i Älmhult kl
08.00. Eftersom det blir övernattning måste du
kontakta Bengt tel: 070 367 0245 och anmäla ditt
intresse för vi måste förboka campingplatser.
✴ Tisdag 26 juli blir det "Small Way Cruising".
Avfärd från Folkets Hus i Älmhult. Starttid, kl.
09.00 från Folkets hus i Älmhult

✴ Lördag 6 augusti. Dags för vår bilutställning i
Kärrasand med efterföljande 60-talsfest. I år blir
det Refreshments som underhåller på
utomhusscenen. Vill du hjälpa till som funktionär,
hör av dig till Mats Helmersson 070-301 11 19
eller på cruz@feringe.com.
✴ Lördag 3 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
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