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Älmhult Street legal race
Andra helgen i September var det så dags för uppföljaren till
premiärracet i Älmhult. Vädret såg inte lovande ut under
veckan inför men precis till söndagen upphörde regnandet.
Efter en gråmulen morgon inledes arbetet med att få bort allt
vatten från banan samtidigt som alla andra saker sattes ut på
plats inför racet. Till slut tittade solen fram och torkade upp
det sista så att vi något försenade kom igång med körningarna.
Nytt för året var att tävlingsmomentet utökats med
elimineringsstegar till vilka de 8 snabbaste i varje klass
kvalade in.
I klassen Standard Street (8.60-) knep hemmaföraren Peter
Anerland första platsen genom att slå ut Simon Svensson. På
tredje plats kom Leif Anhagen. I denna klassen var det väldigt
tätt i kvalstegen då bara 15 hundradelar skiljde ettan från
åttan.
I klassen Max Street (7.00-7.59) vann Niklas Wikander från
Borås över Janne Hansson. På tredje plats kom Jan Johansson.
Det delades ut ytterligare ett pris för dagens snabbaste repa.
Detta tilldelades pris gick till Janne Hansson för tiden 7.452
Det tävlades inte bara på strippen. På utställningsområdet
tävlade 80-talet utställare om publikens röst i det som kallas
peoples choice.
Flest röster och därmed första pris gick till Karsten Möller,
Saab 92B från 1956. 2:a kom Dan Ljungblad, Chevrolet Bel
Air Cab från 1958. Tredjepriset gick till Lars Karlsson,
Chevrolet Pick Up från 1955 Och slutligen på fjärde plats
Albin Karlsson med sin A-traktor från 1990
Ett sånt här evenemang sköter sig inte självt och utan alla
duktiga funktionärer hade det inte gått att genomföra en
tävling och utställning av detta slag.
Vi vill också passa på att tacka alla våra samarbetspartners
som på olika sätt hjälper till med att göra det möjligt att

Filmkväll
Fredag 17 november, Filmkväll. Vi visar filmen ”Sista natten
med gänget (American Graffiti)”
OBS du måste anmäla till Mats Helmersson att du kommer, vi
bjuder på mat. Tipsa honom om ev. matallergi….
Mats tel.nr; 070-301 11 19.
Vi ses i Älmhult på Ormakullagården kl 19.

Älmhult Street legal race samarbetspartners

Avslutningsfest funktionärer
Som tack till dig som arbetat på något av klubbens större evenemang under året bjuder klubben på en
funktionärsfest nu under hösten. Bland de större evenemangen räknas EDPS i Emmaboda, Bilutställningen i
Kärrasand samt Älmhult Street legal race och bilutställning.
Avslutningsfesten blir i Ormakullagården i Älmhult den 27 oktober kl 19.00
Eftersom klubben bjuder på mat vill vi ha in anmälan senast den 23 oktober genom att kontakta Mats
0703-011 119 eller Kenneth 0705-273 447 eller genom epost till info@feringe.com.
Tipsa om ev matallergi i samband med anmälan.
Välkomna

Funktionärskurs
För dig som vill fördjupa kunskaperna inom dragracing finns det nu möjlighet att delta i en kurs som
Hultsfred MK arrangerar. Datumet för kursen är den 18 November med start kl 12.00. Kursen är kostnadsfri.
Kursen genomförs i Hultsfred. Exakt lokal meddelas anmälda deltagare strax innan kursen.
Kursen tillsammans med praktiska meriter på ett par tävlingar gör det möjligt att erhålla funktionärslicens.
Kursen är öppen för dig som inte har licens sedan tidigare och vill ta C-licens som tekniker eller
tävlingsledning.
Anmäl dig genom att maila Ronny Olsson på ronny.o@hotmail.com eller på telefon 073-027 10 41

B
Small way cruising
Uppslutningen var stor till årets småvägscruisingen
som i år planerades av Mats o Eva.
Vi begav oss söderut och efter en fikapaus vid sjön
Immeln hamnade vi på första stoppet; Artillerimuseet
söder om Kristianstad.
Vi fick en guidad tur och fick bl.a. se ett sexspann
som drog en gammal kanon från 1850-talet och från
den tiden fram till dagens Boforskanoner.
Vi fick även se diverse fordon och en samling
motorcyklar. Klubben bjöd som vanligt på
välsmakande lunch och den åt vi i Rinkaby på 1Kök.
På nästa stopp blev det än mer motorcyklar… På
Qvarnamuseet utanför Österslöv fanns ett hundratal
motorcyklar från hela 1900-talet.
Ägaren Åke Bauer började samla MC på 50-talet.
Men han börjar nu bli för gammal för att hålla på så
därför ville han sälja hela museet. Ingen i sällskapet
nappade så än finns det chans för den som är sugen på
ett museum.
Dagen avslutades vid Tydingesjön där vi grillade.
Eftersom det var tisdagskväll var vi inte själva utan
ytterligare många hundra bilar fanns att beskåda. Alla
vänder därefter nöjda hemåt efter en trevlig dag utan
regn.

Årsmöte 2018
Årsmötet är beslutat att äga rum den 3:e mars 2018, så reservera datumet i din kalender.
Mer info kommer i kommande klubbad.
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