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HEI PÅ DEG...

Nok en fredag er over.
Det har vært to fine møter denne uken.

MØTE MED NYTT STYRE . . . 

Torsdag hadde “hovedkomiteen” et hyggelig møte på Notodden og hilste på det
nye styret. Vi fikk oppsummert fra siste møte på Notodden og videre arbeid er
fordelt.
Det dukket opp noe “spennende”, nemlig at det muligens skal foregå noe
gravearbeid i forbindelse med noe kabelarbeid på 1 av våre prøver.
Petter har tatt tak i dette og dette blir forhåpentligvis avklart kommende uke.
Spennende blir det også på kommende regionmøte for NAF Notodden.
Hvor mange potensielle funksjonærer kan 10 avdelinger “hoste opp” ?

1. VERTINNE ER PÅ PLASS . . . 

Det gleder oss å informere at 1. vertinne er på plass.
En kjempesøt og bli jente fra Notodden. Anne Lise heter hun og er svært glad i
hunder. 25 år og har “kul” bil med “kule” felger. Denne bilen blir morsom å dekorere...
Vi ønsker Anne Lise mer enn hjertelig velkommen...

NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE . . . 

Programmet vi skal presentere for å få med ungdommer fra skolen ble gjennom-
gått og godkjent. Pressemelding kommer i forkant.
Selvfølgelig blir en av “modellene” på bildet Anne Lise.... To av de andre på
bildet vil muligens være iført rutede bukser....men uten curling stener...

HYGGELIG I DRAMMEN . . .

Vidar og Erik hadde et flott møte i Drammen nå i kveld.
Vår WEB ansvarlig Frank Sveen er svært godt i gang og fikk overlevert enda mer
materiell nå i kveld. Han regner med at vi nærmer oss en start på WB siden i løpet
av 1-2 uker. Vi gleder oss. Dette blir noe helt annerledes. Vi gleder oss som unger. 

SØKNAD TIL NBF . . . 

Vi har søkt NBF om å benytte en annen farge på tallene på startnummer...
Alle arrangører benytter jo sorte tall men vi skal jo tenke annerledes.
Hvorfor det ? 
Ja, nå kan dere tenke på dette en ukes tid til vi får svar fra NBF...


