KLUBBLAD
FERINGE HOT ROD ASSOCIATION DECEMBER 2015 Nr:77

Inbjudan till Feringe Hot Rod Associations Årsmöte
Tid och plats: Lördagen den 5 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 29 februari om detta.
Det går bra att mejla på: info@feringe.com
eller ringa till någon i festkommittén:
Jan Petersson, tel:
Christer Svensson, tel:
Pontus Svensson, tel:
Stefan Idström, tel:
Liselotte Lundmark, tel:

0705-809 630
0704-028 880
0735-424 562
0738-200 205
0708-763 799

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

B
God Hjul och ett Gott Nytt År…
tillönskas alla medlemmar

I årets sista utskick medföljer en almanacka samt ett inbetalningskort. Detta
som en påminnelse att det är tid att betala in medlemsavgiften för 2016.
Från och med 2016 så använder även Svenska Bilsportförbundet
Riksidrottsförbundets system Idrottonline för all tävlings- och
licensadministration.
Därför är det extra viktigt att uppge komplett personnummer vid
inbetalning. För dig som planerar att använda din tävlingslicens under 2016
är det viktigt att medlemsavgiften är erlagd i god tid. Tävlingslicensen är
spärrad i idrottonline tills medlemsavgiften är betald.

Filmkväll
Fredagen den 12 februari kl 19.00
Det blir ytterligare en filmkväll i vinter. Denna gång hemma hos Jan i
Judhult.
Filmen är den tidigare utannonserade filmen "Vild Ungdom" (The Wild
One). Filmen är en motorcykelfilm och bygger löst på en verklig händelse
där motorcykelgänget Booze fighters, bestående av gamla krigsveteraner,
mer eller mindre tar över en liten stad (Hollister, Kalifornien) och skapar
oordning och anarki. Filmen handlar om gängledaren Johnny Stabler (spelad
av Marlon Brando) och hans rival i ett annat motorcykelgäng (spelad av Lee
Marvin).
Vi bjuder som vanligt på lite mat, så hör av er till Jan tel 070-580 96 30, så
vi vet att du kommer.
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