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HEI PÅ DERE I HEIMEN. . .
Denne uken har vært forholdsvis stille.
Alle “elevene” til lektor Tørdal har oppført seg pent.
Vi har hatt et oppstartsmøte med en av gruppene med hovedfunksjonærer,
og vi fikk på plass noen spørsmål vedr. Nesøya og området der.
Det blir et spennende møte på Notodden med Videregående skole onsdag
8. februar. Dagen etter (torsdag 9.) Blir det “Stormøte” med de to avdeligene på
Notodden. Onsdag 2. februar blir det også hyggelige møter på Notodden med
Notodden og arrangøren som skal bistå oss med “RALLYDANS” på fredag og
lørdag. På dette møtet vil Notodden Fotoklubb få overlevert sine “uniformer”
som de skal benytte på løpsdagen. Her blir det også tatt et nytt pressebilde.
Erik gleder seg til et fortsatt hyggelig samarbeid med NF.
NYE BØKER . . .
Vi har også mottatt 5 nye bøker som skal hjelpe oss i “salget” av løpet.
Trenger dere bøker til møter, presentasjoner osv. er det bare å ta kontakt med Erik.
Han har foreløpig disse bøkene til Vidar er tilbake fra sin jobbuke i Spania.
Vidar har forøvrig lovet å gjøre litt lekser mens har er der nede...
HOTELLGUIDE . . . .
Vår alles Ingar på Notoden er i full gang med utarbeidelse av Hotellguiden som
skal gå til alle deltakerne. Dette blir et morsomt tilbud med god oversikt over
kjørelengde til basen på Notodden.
BILENS DAG 7. MAI . . .
Her er det full aktivitet. Erik og Jan Eyolf har påtatt seg arbeidet med materiell til
dette arrangementet hvor vi skal synliggjøre Rally Telemark. Vi skal ha med flere
rallybiler og regner med at våre verter og vertinner er på plass til dette. Vi regner
vel med å selge dagspass her også. Hvor mange hundre liter vaffelrøre vi trenger
til dette har Vidar lovet å regne på mens han er i Spania...
GULE GENSERE . . .
Vi minner om at de som har fått gule gensere med trykkleif må få byttet disse.
Nye gensere ligger hos Hans Christian og vi håper alle er flinke til å bruke disse
når vi er i møter og representerer. Uniformering er med på å synliggjlre en helhet og
sender signaler om vår seriøsitet.
VI ØNSKER AASMUND KLEVE VELKOMMEN . . . .
Aasmund skal bistå sammen med Kjell på funksjonærsiden.
Hans svært brede erfaring fra Challenge vil vi nok få mye glede av.
ERIK TANDBERG
LEKTOR

