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HEI PÅ DERE I HEIMEN. . . 

Ja, også dette har vært en uke med mange hyggelige møter.
2 svært hyggelige møter på Notodden hvor møtet med Notodden fotoklubb (NF)
hadde høy fokus. 
Her får vi til noe spennende og svært nytt. På løpsdagen vil NF være våre “offi-
sielle” fotografer. De stiller med 10 personer. De regner med å ha en fotograf på
hver av prøvene som flytter seg “noen” meter når deltakerne kommer annen 
gang. I forkant går vi ut til deltakerne med tilbud om en litt spesiell fotopakke.
Alle deltakere som vil, kan bestille en CD med 13 bilder av seg selv fra løypa 
+ en eller to bilder fra depoet. De fotografene som ikke er ute i traseen vil konsen-
trere seg om base, funksjonærer, publikum osv. 
Formannen i NF regner med at han selv kommer til å ta 3.000 bilder denne dagen...
Hvis alle fotografene tar det samme antall bilder er det jo bare å regne ut hvilken 
enorm jobb denne gjengen gjør for vårt arrangement.
De jobber også med logistikk rundt billedpresentasjoner under premieutdelingen.
De ønsker i etterkant å lage en RALLYKALENDER som kan selges til motorsportsmiljøet
og til lokalbefolkningen på Notodden. De lager årlig en kalender med sine beste
bilder og kan alt om dette. Dette blir bra. 

Selvfølgelig blir det også en noe spesiell premieutdeling på lørdag. Vi har fått en
fantastisk kontakt med en som driver flere utesteder på Notodden
Han er godt i gang med planlegging. Rallydans på fredag.  Premieshow på lørdag.
At han har tilgang til flere “sirkustelt” og sitteplasser til 1.500 personer synes ikke lektor`n
gjør noe, og det blir nye møter med han neste uke.

Det er også ønskelig at vi er tilstede på Bilens Dag 7. mai på Notodden. 
Bilens dag har en lang tradisjon på Notodden.
De har vist drevet med dette i 15 år. Det er ønskeig at vi har en stand i forbindelse
med løpet. Og det er vi jo svært interessert i. Dette er jo også en glimrende måte å
få presentert våre verter og vertinner. Selvfølgelig tenker vi oss en rallybil eller10.
Andre aktiviteter i forbindelse med dette er det jo bare å “hoste opp”...
Storskjerm, rallyfilmer, salg av dagspass, salg av rallypølser, publikum kan titte på 
dekk og utstyr fra Birger Gundersen eller Bernt Kollevold, Vi kan sikkert også
få delt ut 1000 vis av forskjellige brosjyrer fra NBF. Kanskje vi får låne den lekre 
varebæreren med alle flaggene til NBF også. Kanskje vi bør ta med telt og flagg.
Ja, her er et mye å ta tak i men vi må være representert...
Her trenger vi nok litt hjelp bla. med transport av rekvisita så det er fint om du kan
gi “lektor Tørdal” en hint hvis du har anledning til å hjelpe til denne lørdagen i 
tidsrummet fra kl. 10-18.
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