
RALLY TELEMARK
NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER OG BÆRUM 

20 11

MELDINGSBOK 
FUNKSJONÆRINFORMASJON NR : 11

ERIK TANDBERG
LEKTOR

HEI PÅ DEG...

Nok en fredag er over. Det nærmer seg med stormskritt.
Kalenderen på testsiden til WEBn viser 170 dager eller noe sånt til start.

DET HAR VÆRT EK FORHOLDSVIS STILLE UKE . . . . 

Innimellom må vi jo ha noen generalforsamlinger også. Denne gangen hadde
Hans Christian vært flink med boller og det var nok til alle...

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.
Dette har vi meldt tidligere også men denne gangen håper vi at gutta fra
Notodden har anledning til å være med.

NOEN VAR PÅ MØTE . . . 

På onsdag ble det avholdt et lite oppsumeringsmøte for “halve” gjengen med
hovedfunksjonærer. Det var nok godt med litt oppfrisking og justering.
Det er også planlagt et møte kommende onsdag med tanke på enkelte viktige
funksjonær jobber. Aasmund ønskes hjertelig velkommen i “den gruppa”.

NOTODDEN TIL TORSDAG . . .

Hovedkomiteen skal til Notodden førstkommnde torsdag. Det blir mange ting å
diskutere og en svært viktig gjennomgang blir av Erik og Sveins planer om
besøket på videregående skole. 

SPENNENDE RYKTE . . . 

Det ryktes at første påmelding er på vei fra Sverige. Det er heller ikke hvem som 
helst... Tidligere fabrikkskjører for Suzuki i Safari Rally. Nemlig Kjell Friberg. At han
også har kjørt for den svenske Toyota importøren visste vel de fleste. Han hadde
tatt seg i tur i låven og der fant han en Opel Corsa. Han mente denne kunne
være glimrende i Rally Telemark. Den hadde vist stått der et 
par år så han skulle sjekke om det var noe bensin på den...


