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HEI PÅ DERE . . .
Som dere alle vet er vi “fortsatt” i gang med vårt store arrangement ; Rally Telemark.
Da vi presenterte dette for første gang sa vi at noe av det viktigste var å prøve
å skape noe nytt for våre funksjonærer som har vært med å arrangere billøp siden
tidlig på 70 tallet. Dette har vi i tankene under hele prosessen og vi synes vi får til
dette “rimelig” bra. Mange av oss har passert 40 år og husker kanskje
tilbake til barneskoletiden da vi hadde meldingsbok. Nesten bestandig inneholdt
disse meldingene “negative” ting. Jeg husker disse veldig godt. Kanskje fordi jeg
fikk så mange meldinger. Det var vel med god grunn. “Melding til heimen...” het det
så fint. I komiteen for Rally Telemark (RT) forsøker vi å tenke nytt og nyttig.
Vi ønsker å snu disse negative minnene fra barneskolen til noe positivt. Hver fredag
fremover vil det komme en “Melding til heimen...”
Den er selvfølgelig tenkt å være av positiv karakter.
Her vil alle våre hovedfunksjonærer få oppdatering på “siste nytt”. Er det en uke det
ikke har skjedd så mye, ja vel, da melder vi det til “heimen...”
Siden Erik arbeider som lektor i skolevesenet er det han som har fått det ærefulle
oppdraget med og holde dere orientert. Visse regler må jo følges.
Hvis det er saker og ting dere ønsker å formidle som dere synes er viktig for alle de
andre i “gruppa” så sender dere bare en mail til Erik så formidler han dette
på første melding som altså går ut hver fredag frem til løpsdato.
Det arbeides pr. dato med planlegging av møter for dere funksjonærer.
Det første vi tenker på er gruppemøter på kontoret i Sandvika. Dette vil bli arrangert i
løpet av 14 dager. Frem til dette møtet er det viktig at DU tenker litt gjennom hva
vi i hovedkomiteen kan gjøre for deg, slik at du får gjort en så bra jobb som mulig.
Hvilke “arbeidsverktøy” trenger du for at du skal trives med jobben vi er glade for at
du har sagt ja til. Dette diskuterer vi sammen på gruppemøte.
Møte nr. to blir et “arbeidsmøte” på Brattrein Hotell på Notodden. En lørdag med
befaring, pølsegrilling ved landets grommeste grillplass. Selvfølgelig ligger denne
grillplassen på den grommeste prøven i RT. Kanskje den grommeste i Norge også.
En liten viktig ting til slutt. Kan dere som har fått gule gensere med trykkleif levere
disse på kontoret til Hans Christian ? Dere får de nye genserne på første
møte vi treffer dere.
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