MELDINGSBOK RALLY TELEMARK
FUNKSJONÆRINFORMASJON NR : 6
NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER OG BÆRUM

2011

HEI PÅ DERE I HEIMEN. . .
Denne uken har vært noe mer arbeidsom enn sist uke. Og det er jo hyggelig
for oss som brenner “litt” for Rally Telemark.
DET BLIR IKKE NOE RALLY TELEMARK JUNIOR . . . .
Vi har jo tidligere hatt noen tanker og ideer rundt RALLY TELEMARK JUNIOR.
Et OlaBilløp for den yngste garde. NAF Notodden har arrangert dette tidligere men
med litt blandet hell. Vi ønsker heller å bruke litt mer krefter på BILENS DAG 7. MAI.
Her er “Lektor Tørdal” i gang med produksjon av materiell og vi håper at vi har
på plass våre verter og vertinner denne dagen som bl.a. kan selge dagspass.
Annonsen for dette vil står i uke 9.
SKOLEN SKAL MED . . . .
Ingar, Jan Eyolf og Petter hadde et svært positivt møte på Notodden Videregående
skole denne uken. Vi får låne fantastiske lokaler til base og det vi måtte trenge av rom.
Skolen ligger bare noen få meter fra området med service og premieutdeling.
Kort sagt mer ideell plass er vel vanskelig å oppdrive. Spennende er også avtalen som
går ut på å besøke studentene ved skolen. En presentasjon i “gymsalen” hvor
målsetningen er å verve funksjonærer til enkelte oppgaver i Rally Telemark.
En glimrende jobb for vår alles “Lektor Tørdal”. Svein har jo også påtatt seg jobben
som undomskoordinator og kanskje finner vi noen verter og vertinner blandt elevene.
Det hadde vært utrolig spennende.
VI MINNER OM FUNKSJONÆROVERSIKT . .
Heftet med funksjonæroversikten ligger på ferdig (så langt) på kontoret til HansChristian. Stikk innom og hent etter behov . . . .
OVERRASKELSE . . . .
På premieutdelingen på løpsdagen har vi noen litt spesielle planer. For tiden
jobber vi med å skaffe tilveie noe “gammelt” OPEL 400 materiell. Håper du kan
hjelpe oss. Har du noen gamle bilder, brosjyrer, modellbiler, bakruter eller hva som
helst som har med slik Opel å gjøre så må du gi “Lektor Tørdal” beskjed.
Kommer tilbake med nærmere detaljer senere.
FIN DEKNING MED HELSIDE AV FOTOKLUBBEN I TELEN DENNE UKEN
Håper dere følger med i “vår” lokalavis på Notodden.
Gå inn på Telen.no og følg med. De er utrolig positive og
mottar mer enn gjerne stoff.
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