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FHRA FiveCamp 2005
den 25 september...
med grenar som: Lerduveskytte, KanotRace, Metspöfiske, Jaktstig och
Korvgrillning samt eventuellt Yxkastning & Varpa...
vilket i och för sig blir sju grenar men det kan ju inte heta
FHRA SevenCamp 2005...
Föranmälan till Torbjörn Bengtsson på tel: 0476-52171 eller
Niclas Lange på tel: 0476-510 56, 070-30 67 899 senast 22 september.
Samling klockan 14.00 på Åbogens skjutbana i Älmhult.
Fråga om vägbeskrivning vid telefonsamtalet med Torbjörn Bengtsson eller
Niclas Lange...
Ikläd dig tåliga kläder samt tag gärna
med lite reservkläder utifall...

Välkomna!

Bilsport ActionMeet Revival 2005
Då strippen körningarna på Action Meet regnade bort kommer Bilsport Action Meet Revival att
genomföras den 24 september.
På detta evenemang körs det endast på strippen eftersom de övriga köraktiviteterna kunde genomföras
trots det dåliga vädret.
Som vanligt åker vi upp på fredag em och iordningställer området för lördagens övningar.
Besiktning och anmälan öppnar kl 08.00 och körningarna beräknas vara klar vid fyratiden på
eftermiddagen .
Så har du inte haft tid och möjlighet att komma ut och jobba som funktionär för klubben ännu i år så
finns det alltså ytterligare en chans.
Hör i så fall av dig till racesektionen race@feringe.com eller 070-533 4648.

/ Krister

Klubbens Elverk...
...som är under utveckling och tillverkning behöver praktiskt lagda medarbetare med goda ideer och
tid att hjälpa till med att bygga in detta i en 60 fots flakväxlarcontainer.
Hör av dig om du har goda ideer eller tid att hjälpa till med arbetet så att detta kan fortskrida och bli
färdigt inom överskådlig tid...
Kontakta Per Bengtsson tel: 0372-836 83, 070-213 48 46 om du tror att du kan tillföra något...

Om någon har material...
...som kan platsa i Klubbladet är ni välkomna att skicka detta till
hinner så kanske det kommer med i nästa nummer.

klubbladet@feringe.com

så snabbt ni

Skriv gärna ett litet reportage från något som ni - med anknytning till klubben eller liknande verksamheter - har
upplevt i sommar och skicka gärna med bilder i så hög upplösning som möjligt eftersom det blir i färgtryck.
Till bilderna bör det även finnas förklarande bildtext för varje bild. ”En bild säger mer än tusen ord” men det är
inte alltid så lätt att förstå en bild utan lite förklarande text...

Bilutställning i Älmhult under
Älmhultsdagarna...
Chocka Cruisingsektionen genom att anmäla dig som frivillig att hjälpa till under Älmhultsdagarna den 16 till 18
september 2005!
Vi har fått i uppdrag att anordna en liten men exklusiv bilutställning i Linnéparken runt Carl von Linnéstatyn under
lördagen mellan 10.00 och 16.00.
Vi har även fått möjlighet att sälja lotter och ha ett chokladhjul i Silverdalen under fredagskvällen mellan 18.00 till 01.00,
på lördagen mellan 16.00 till 24.00 samt under söndagen mellan 10.30 till 16.00.
Därför behöver vi ha hjälp från hela klubben att fylla upp de tvåtimmarspass som vi har planerat in.
Om du har möjlighet att hjälpa oss med detta kan du kontakta Mats Helmersson på tel: 0479-30556, 070-301 11 19
eller maila på cruz@feringe.com.

Välkomna!

