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Efter en skapligt blöt upplevelse på fredagen så får man ändå säga att
Edps 2019 på Emmaboda Flygfält hade en väldig tur med vädret. Inte
en droppe föll på tävlingsdagen så vi fick se över 400 rundor köras av
ett hundratal tävlande utan några längre avbrott.
Utöver körningen på strippen kunde besökarna även njuta av driftinguppvisning, hoppborgar, liten racebana för barnen samt en
bilutställning med många välvårdade och fina bilar.
Personligen fanns jag nere på besiktningen där jag fick lära mig
mycket nytt om vad man ska vara uppmärksam på för att bilarna och
förarna ska kunna utföra ett säkert race. Väldigt intressant att dyka ner
i motorrummen och studera oavsett om det rörde sig om en liten rak
4:a eller en stor och mullrande V8.
Detta är något jag lätt kommer ställa upp på igen och jag råder
definitivt fler medlemmar att prova på att vara funktionärer på våra
event. Det kommer göra er upplevelse av det hela oförglömlig.
Text och bild:Torbjörn Persson

Intresseanmälan Mantorp drag revival
Den 27/7 planerar vi en bussresa till Mantorp drag revival. Tanken är
att främja ungdomen i klubben så bjuder vi medlemmar under 30 på
resan samt ger dem förtur i bokningen.
Övriga platser fyllt i tur och ordning av övriga medlemmar som får
följa med till självkostnadspris.
Anmälan sker till Erik Haggren via telefon 0702508773 eller epost
erik_haggren@hotmail.com senast den 14 juli.

Älmhult Street legal race
Söndagen den 8 september är det för fjärde gången dags för Älmhult Street legal race. Tävlingsklasserna är
Standard Street(8,60-) samt Max Street (7,00-8,59) Den senare ingår även i Distriktmästerskapet för
dragracing.
Tävlingssträckan är på Danska vägen i Älmhult. Vid Industrihotellet har vi samlat alla övriga aktiviteter
såsom anmälan och besiktning samt utställning.
Utställningen har för året fått en lite vidare inramning då inte enbart bilar är välkomna in på området. I
samband med bilutställningen kan besökarna bland annat kan rösta fram peoples choice.
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

Sekreteraren har ordet
Jag efterlyser någon med en god datorkunskap som kan kika på ett
projekt angående våra medlemskort. Tanken är att i någon form
digitalisera medlemskorten för att förenkla hanteringen.
Idag köpes blanka visitkorts ark som jag sen printas. Sedan skall det
förpackas i ett kuvert och lämnas i på postens företagscenter för att få
så billigt porto som möjligt .
Våran medlemshantering sker ju som alla vet idag via idrottonline där
alla medlemmar har ett konto med sina uppgifter.
Skulle tro att det ungefärligen kostar 15-20 kr per kort innan dom
ligger i din brev låda.
Både SBF och SVEMO kräver att medlemmar är upplagda i
Idrottonline men det finns inte någon lösning med digitala
medlemskort.
Dock verkar det som att ett program som heter svenska lag kan
integreras med id online som i sin tur har en app för digitala
medlemskort .
Så är det någon som är sugen på att ta tag i detta projekt inför 2020
eller har några andra tankar eller idéer så är ni välkomna med dom till
mig. Hör av dig till sekreterare@feringe.com

Cruzkalender 2019
✴ Kärrasand har börjat med veckoträffar “Bil & MC Café” på tisdagar. Vi kör dit den 9 juli, tar en kvällsmacka
och kollar läget. Samkörning från Folkets Hus i Älmhult kl 16.30 för de som vill. Kontaktperson är Åke
Olofsson tel. 070-392 55 71
✴ Fredag 19 juli kör vi till "Wheels and Wings" i Falkenberg. Avfärd från Folkets Hus i Älmhult kl 08.00.
Campingplats ska redan vara bokad hos ansvarig, Bengt Lindstam på 070-3670245.
✴ Torsdag 25 juli blir det "Small Way Cruising". Avfärd från Folkets Hus i Älmhult kl 8.30. Färden går söderut
och den hemliga rutten är utstakad av Niklas Svensson. Ta med egen fika till förmiddagsfikan. Troligen ska ni
även ta med något till kvällen grillstund, ring Niklas och fråga några dagar innan vi kör 073-824 25 14
✴ Lördag 3 augusti. Dags igen för vår bilutställning i Kärrasand med efterföljande 60-talsfest. I år blir det TT
Grace som rockar på utomhusscenen och Humbles kommer att spela på dansbanan under kvällen, se flygbladet.
Vi har tryckt upp ett stort antal blad som vi behöver hjälp med att sprida, hör av dig om du kan hjälpa till med
detta. Vill du hjälpa till som funktionär, hör av dig till Mats Helmersson 070-301 11 19 eller på
cruz@feringe.com.
✴ Lördagen 17 augusti finns det långt gångna planer på att ordna en Bil o MC träff “Sista natten med gänget”
innan Folkets Hus i Älmhult byggs om. På em visas filmen “Bilar/Cars” och på kvällen “Sista natten med
gänget”. Entré och filmvisningar kommer att vara gratis. Mer info kommer på klubbens Facebook-sida, håll
utkik. Kontaktperson är Åke Olofsson tel. 070-392 55 71
✴ Den 7 september blir det så dags för "Twin Lake Run" i Höör. Mer info kommer…
✴ Söndagen den 8 september håller vi i utställningsdelen på ”Älmhult Street Legal Race och bilutställning”., även
här behöver vi funktionärshjälp, hör av dig, tack.
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