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HEI PÅ DERE I HEIMEN. . . 

Denne uken har vært forholdsvis stille den også, men litt har det jo hendt...
Alle “elevene” til lektor Tørdal oppfører seg fortsatt pent.
Lars og Erik var på besøk hos Notoden Fotoklubb på onsdag og fikk tatt et fint
pressebilde som kommer i Telen tidlig til uka.
“Lektorn” ar avtalt dette med vår journalistkontakt. Erik har også hatt møte med
vår kontakt angående. Premieshowet lørdag kveld og vi nærmer oss en 
spennende løsning på dette. Kommer sikkert neste fredag.

PETTER, BRUNO OG NYE TIDER....

Petter og Bruno hadde et hyggelig møte under Rally Hadeland sist lørdag og
er i gang med å “fjerne” en av servicene for å spare noe tid.
Det vil istedenfor bli bensinfylling før de to siste prøvene. Bruno skal detalj-
regne litt på dette men det ser ut som om vi kan spare 1 time på dette.
Bra jobba gutter.

SAMBANDSTJENESTE . . . .

Petter har også fått “landet” sambandstjeneste denne uken.
Kjempebra jobba Petter.
Jon-Andre Firing blir vår kontaktmann og leverandør av dette. At han er lommekjent
i området gjør jo ingen ting. At han bor på Kongsberg gjør jo ingen ting.
At det er han som leverer sambandstjeneste til Notodden Blueefestival gjør jo
ingen ting. At han bor 3 minutters gange fra Jane og Kjell Myhr gjør jo ingen ting.
Han bor ved RV E134 og ønsker alle velkommen innom for en pit stop og en kopp
kaffe. Han skal visstnok har Buskerud rekord i kaffekoking. Rekorden lyder på
14 sekunder. Det gjør heller ikke noe.. Hjertelig velkommen i “gruppa” til Jon-Andre.

FUNKSJONÆROVERSIKT . .  

Heftet med funksjonæroversikten ligger på ferdig (så langt) på kontoret til Hans-
Christian. Stikk innom og hent etter behov . . . . 
  

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.
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