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Säsong 2018
Custom motor show utgjorde säsongsupptakten på aktiviteter.
Antalet deltagare ökar år för år i vi var närmare 30 personer
som tog tillfället i akt och besökte Elmia under påsken.
Efter detta var det dags för klubbmästerskap i gokart. Ca 15
deltagare gjorde upp om titeln på Delary gokart.
Vann gjorde Patrik Svensson följd av Stefan Bergholm på
andra plats samt Daniel Lange på tredje.
I mitten av maj var det så dags för en dag på Strippen. För
tjugonde gången i ordningen fick Feringe HRA Bilsports
förtroende att hålla i köraktiviteterna ute i Emmaboda.
Perfekt väder och bara några enstaka stopp i körningarna
gjorde att de 107 deltagarna fick kört så mycket de ville.
Snabbast för dagen var Jack Krugel som körde 8,85 s och 266
km/h
Helgen efter EDPS brukar det vara dags för Cruz sektionens
uppstartsmöte inför kommande säsong så även detta år. Strax
över 30 talet personer samlades ute hos Jan i Judhult.
Eva Bergstrand tog första pris i tipspromenaden med tolv
korrekta svar.
Den 2 Juni innebar en historisk händelse för dragningen i
Smålands distriktet. I vackert väder arrangerades den första
distriktsmästerkapstävlingen i dragracing. Premiären ägde
rum på Hultsfreds flygplats. Finalen i mästerskapet blir på
Älmhult street legal race.
Så här halvvägs inne på säsongen finns det flertalet aktiviteter
kvar att delta i. Inte minst har vi ett par större tillställningar
som bilutställningen i Kärrasand samt Älmhult street legal
race och bilutställning. För dessa behövs det ett stort antal
funktionärer som hjälper till för att planerna skall bli
verklighet.
På Hemsidan finns alltid senaste informationen om
evenemangen och vem som är kontaktperson.
Så boka in datumen i din kalender och anmäl dig till
respektive evenemangsansvarig

Älmhult Street legal race och bilutställning
Den 9 september under Älmhult street legal race och bilutställning
som för året också omfattar finalen i distriktsmästerskapet för
dragracing.
Mästerskapet avgörs i klassen Max Street (7,00-8,59). Förutom Max
Street har vi elimineringar i Standard Street(8,60-) samt test and tune
för de som inte uppfyller kraven för street legal reglementet men i
övrigt har godkänd säkerhet.Tävlingsmomentet genomförs enligt
Svenska Bilsportsförbundets ”Street Legal” regler.
Tävlingssträckan är på Danska vägen i Älmhult. Retursträckan går på
allmän väg via Handelsvägen samt Källargatan varför samtliga
fordon inklusive test and tune måste vara i trafik med allt vad det
innebär.
Vi samlar alla aktiviteter såsom anmälan, besiktning samt
bilutställningen vid industrihotellet. I samband med bilutställningen
kan besökarna bland annat kan rösta fram peoples choice.
På området kommer det att finnas matförsäljning.
Preliminär tidplan.
09:00- 13.00 Anmälan samt besiktning öppen
10:00 Förarmöte
10:30 Banan öppnas och Race med tidkortskörningar startar
14.00 Eliminering
15.30 Prisutdelning Bilutställning
16:30 Race med tidkortskörningar avslutas och banan stängs
16:45 Prisutdelning
17:00 Älmhult Street Legal Race stänger
För att arrangera denna typ av evenemang behövs det ett 70 tal
funktionärer på alla möjliga poster.
Vill du vara med och hjälpa till som funktionär eller känner någon
som är intresserad anmäl dig i så fall till Kenneth Lindqvist
lindqvist.kenneth@telia.com

GDPR och personuppgifter
Feringe HRA använder Idrottonline för att hantera personuppgifter som rör medlemmar såsom adresser,
epost samt telefonnummer. Uppgifterna används för att kunna göra utskick, administration av licenser samt
vid bidragsberättigad aktiviteter då personuppgifter används.
Vid utträde ur föreningen tas uppgifterna bort i enlighet med gällande stadgar.
Idrottonline har utökats med funktioner för att underlätta administrationen av den enskilde medlemmens
rättigheter. Se mer på denna sida under rubriken Anpassning till nya dataskyddsförordningen…
http://idrottonline.se/FeringeHRASS/Medlem
Om du godkänner ovanstående hantering behöver du inte göra någonting. I annat fall kontaktar du Feringe
HRA genom att maila sekreterare@feringe.com
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Cruz kalender 2018
✴ Fredag 13 juli kör vi till "Wheels and Wings" i Falkenberg.
Avfärd från Folkets Hus i Älmhult kl 08.00. Boendet (B&B)
är fullbokat men återbud kan komma så ställ dig i kö om du
vill. Ring Bengt Lindstam på 070-3670245.
✴ Onsdagen den 25 juli blir det "Small Way Cruising". Avfärd
från Folkets Hus i Älmhult kl 8, nästa samling är kl 9 vid
Biltema i Ljungby. Ta med egen fika, klubben bjuder på
lunch.
✴ Lördag 4 augusti. Dags igen för vår bilutställning i
Kärrasand med efterföljande 60-talsfest. I år blir det The
Playtones som rockar på utomhusscenen och Wideband
kommer att spela på dansbanan under kvällen. Vill du
hjälpa till som funktionär, hör av dig till Mats Helmersson
070-301 11 19 eller på cruz@feringe.com.
✴ Lördag 1 september blir det så dags för "Twin Lake Run" i
Höör. Avfärd från Loshult kyrka på morgonen. Kontakta
Mats Helmersson om du vill köra med, ring senast onsdag
29 augusti på 070-301 11 19.
✴ Söndagen den 9 september håller vi i utställningsdelen på
”Älmhult Street Legal Race och bilutställning”.
✴ I november blir det filmkväll
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