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HEI PÅ DEG...

Ja, da er det fredag igjen.
Selv om det pågår et skirenn i Oslo er det likevel full aktivitet i arbeidet med vårt
rally.

BROSJYRER ER SPREDT FOR DET GANSKE LAND . . . .

Da har nå mottatt en “håndfull” bunke med brosjyrer vedr. sponsorplakettene.
Vi håper du finner det interessant å hjelpe til og legge inn noen gode ord
for mulige SAMARBEIDSPARTNERE / SPONSORER.
Det er “allerede” solgt to stykker, men vi har en “liten” målsetning om å selge 200
av disse. Vi håper du har mulighet for å hjelpe til med dette.
Det må også innrømmes at det i siste MELDINGSBOK dukket opp noen skrivefeil
men vi håper meldingene ble tydelige nok likevel....(?)
Som du forstår er det mulig å få den teksten man ønsker men det kommer kanskje
ikke så klart frem at man selvfølgelig kan få et annet bilde hvis man ønsker det også.
Finner du potensielle samarbeidspartnere kan de bare sende en bestilling til
Lektor Tørdal på følgende mail :  erik@westerdals.no.
Lykke til med salg og nye kontakter.

RALLY SØRLAND I ÅR OGSÅ . . . 

Vi gjenntar suksessen fra i fjor ved å hjelpe til med funksjonærer i Rally Sørland.
Grillfesten i fjor var svært vellykket og KAK i Kristiansand har lovet at de kommer 
med funksjonærer til RALLY TELEMARK. Med andre ord : Enda flere funksjonærer
er på plass. Det gleder oss alle.

NOEN SKAL PÅ MØTE . . . 

Vi minner om funksjonærmøte i Sandvika tirsdag den 8.
De som skal møtes her har avtalt med Petter så “lektorn” bare minner om datoen.

BILENS DAG 7. MAI . . .

Våren nærmer deg vel ikke med stormskritt men arbeidet med Bilens Dag 7. mai
pågår for “full fart”. Det blir en fargerik stand med 3-4 rallybiler. Et viktig møte med
bilbransjen er avtalt tidlig i april og dette kan bli spennende. Får “lektorn” det som
han vil, blir det også en 3 meter lang bil stående på en søyle men det kommer vi
tilbake til. Skissene ble levert på et trykkeri i Dusseldorf for 9 timer siden...


