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HEI PÅ DEG I DEN DEILIGE VÅRSOLEN...

Ja, endelig er den her. Solen som tiner all snøen på “våre” grusveier på Notodden.
Dette gleder et rallyhjerte. E-verket har bekreftet at det ikke skal graves i veien
på prøven rundt Elgsjøen. Det er vel egentlig helt greit ? Nå ble lektorn veldig glad.

VI GRATULERER PETTER . . . 

Først av alt må skolekontoret få gratulere Petter med årets ILDSJELPRIS.
Å starte en diskusjon om dette er fortjent eller ikke blir jo bare patetisk.
Kjære Petter kommer du innom lektorkontoret en dag står det nok blomster
og venter på deg.

NAFs AKTIVITETSFOND... 

Her kommer en riktig så hyggelig fredagsmelding. NAFs aktivitetsfond har akkurat
bekreftet at de bidrar med kr. 75.000.- til Rally Telemark.
En svært hyggelig melding en fredag. I dag er lektor Tørdal i godt humør og ingen
behøver å sitte igjen i dag.

WEB SIDEN ER OPP OG GÅR...

Ja, så er den på plass da. Vidars lille baby. WEB siden er oppe og går. Riktignok
ikke helt komplett men her fyller vi på etterhvert. Vår WEB ansvarlige Frank er
selv godt fornøyd, og som han skriver på siden så gleder både han og kona seg
til den 3. september. Dere kan bruke siden. Si deres mening.
Det skulle vel være unødvendig å si hva adressen er ???? 
 
PLAKETTER I SALG ......?..???

Skolekontoret håper dere er flinke til å markedsføre våre plaketter ? Har den rike
naboen som vant i lotto fått en brosjyre ?

SØKNADEN TIL NBF . . . 

Vi har fått godkjent søknaden om bruk av andre farger enn sort på tallene på
sartnummere. Dette gleder et grafisk hjerte på skolekontoret. Da starter
produksjonen av startnummere neste uke.

SPENNENDE MØTE MED BRANDING BOX . . 

Vidar og Erik var på et spennende møte på Notodden på tirsdag
for å gjøre avtale med våre “sponsorselgere”. Avtale under-
tegnes forhåpentligvis neste uke.


