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Premiär i Älmhult
Det hade planerats i månader. Ja nästan under hela
2016. Söndagen den 11 september var det så äntligen
dags att först stänga av danska vägen i Älmhult för
allmän trafik och några timmar senare öppna den igen
för Street race.
Intresset inför var stort hade vi hört och under
morgontimmarna fylldes området på med deltagare,
utställare och inte minst en stor skara besökare. En liten
regnskur försenade den allra första starten men
besökarna höll sig tålmodigt kvar medan banan sakta
torkade upp.
Körningarna varvades med presentationer av några
utvalda bilar från bilutställningen.
i första visningen fick vi se Dan Ljungblads Impala –58
som var med i årets final i Sveriges snyggaste bil samt
Göran Widings nyrenoverade Chevrolet från 1939.
Göran är andra ägaren efter von Horn som bodde på
Möckelsnäs utanför Älmhult.
Andra visningen gick i Europé stil, allt från stylad
Volvo till värsting Porsche, Mercedes och Lotus Esprit.
Under dagen anslöt allt fler deltagare till körningarna
och när banan stängde hade 44 personer registrerat
tidkort.
Ingen deltagare kom ner i tider som kvalade in i
tävlingens snabbaste tidsklass. Närmast var Börje
Sunesson på tiden 7,67 som därmed blev snabbast för
dagen samt vinnare i klassen Modified Street. Pelle
Nilsson slutade tvåa i denna klass bara 3 hundradelar
efter Börje.
I Klassen Standard Street vann Martin Nilsson på tiden
8,63. Även här var det tight till tvåan Henrik Johansson
som fick finna sig besegrad med 8 hundradelar.
Samtliga resultat återfinns på www.nitroz.se
På utställningsområdet kördes 110 bilar in och visades
upp. Många glada och positiva besökare röstade fram
sina favoritbilar.
1:a och 2:a plats gick till FHRA medlemmar.
1:a blev Reima Oinonen från Älmhult med sin Bel Air –
55. 2:a kom Dan Ljungblad Målaskog, Ryssby med sin
Impala cab –58 och 3:a kom Michél Gamhov från Osby
med sin nyinköpta Corvette C6 Z06 från 2006.

Per Andersens restauranger fanns på plats för att förse
besökare och funktionärer med mat och dryck.
Mekonomen höll öppet under dagen och i anslutning
till deras lokaler fanns flera samarbetspartners
representerade.
Lite längre ner på sidan ser du förresten vilka företag
och organisationer som hjälpt till och gjort det möjligt
att arrangera Älmhult Street legal race. Stort tack för
hjälpen!
Inte mindre än 1700 personer passade på att besöka
tävlingen och utställningen denna premiärdag.
Efter ett så här lyckat evenemang går förstås tankarna
till en uppföljning. Om allt går i lås så kör vi igen andra
söndagen i september 2017.
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Efterfest Kärrasand 4 november
Fredag 4 november är det efterfest Kärrasand. Detta är en kväll
enbart för de som jobbade som funktionärer på vår bilutställning i
Kärrasand. Som vanligt i Ormakullagården i Älmhult, kl 19.00,
anmälan till Mats på tel 070-301 11 19

Filmkväll 25 november
Fredag 25 november är det dags för höstens filmkväll.
Vi visar filmen ”ROCKABILLY, känslan som aldrig dör!”
En dokumentär smäckad med allt som hör Rockabilly till.
Du får bl.a följa Cherry Tess som kan ses på många
Rockabillyscener runtom i landet. Christian Magnusson från
Västerås och Catarina Bäckström Kärna utanför Göteborg.
OBS du måste anmäla till Kenneth Lindqvist att du kommer då vi
bjuder på mat. Tipsa honom om ev. matallergi….
Kenneths tel.nr; 070-527 34 47. Vi ses i Älmhult på
Ormakullagården kl 19.

World of classics
Planer finns på att ordna en resa till superentreprenören Leif-Ivan
Karlssons museum.
Tillsammans med Grimslöv American Car Club funderar vi på att
hyra buss och åka till Sveriges största USA-bilsmuseum ”World
of Classics” i Tumba.
Det blir inkl övernattning och kanske t.o.m. en Ålandskryssning
med mat osv.
Är du intresserad av att det ordnas en resa någon helg i januari/
februari så berätta detta för Mats på tel 070-301 11 19. Utan
intresse jobbar vi inte vidare…
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