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PÅSKEN NÆRMER SEG OG VI TRENGER LITT HJELP...
Det er jo slik at vi normalt tar mange bilder i påsken.
Tradisjonens tro heter det visst. Vi jobber med å få på plass 
enda flere sider på våre WEB sider og vi trenger litt hjelp.
Vi skal få plass bilder av våre hovedfunksjonærer men vi 
mangler fortsatt noen av dere i gule gensere. På vedlagte
bilde av vår alles Marianne sere dere utsnittet som vi 
enker oss. Vi har bilder av følgende :
Torstein, Kjell, Gustav F., Erik, John Erik, Vidar, Lars, Petter,
Øystein, Torstein, Jan Inge og Marianne,
Vi håper dere som har gule gensere kan sende et
“passbilde” til lektor Tørdal så fort som mulig.
På forhånd tusen takk for hjelpen. 

AMBULANSETJENESTE ER PÅ PLASS... 
Da har Petter signert en avtale med SPORT RESCUE TEAM.
4 linje 1 biler med nødvendig mannskap ute i “skogen” og nødvendig mannskap
i base. Kjempeflott at et så viktig element nå er på plass.

BRA RESPONS ETTER SKOLEBESØK...
Nok en gang har vår journalist kontakt i Telen gjort en bra jobb. God presseomtale
i etterkant av skolebesøket. 1/2 side i 4 farger.

VÅR VERTINNE ANNE LISE ER STADIG PÅ “HUGGET”...
Anne Lise er ivrig og sprer god PR for Rally Telemark. Hun har bedt om litt materiell
hun kan dele ut når nyskjerrige mennesker spør henne hvorfor hun kjører rundt
med “startnummer” på bilen. Dette er nå ferdig produsert og sendes til
Notodden i morgen formiddag.

PLAKETTER I SALG ......?..???
Salget av plaketter går desverre noe tregere enn vi hadde håpet... Vi forventer
at vi får solgt noen på bilens dag 7. mai men vi hadde jo håpet at denne
plaketten skulle selge seg selv...

GOD PÅSKE . . .
Skolekontoret ønsker alle en riktig god påske og lektor Tørdal minner om at han
er lett tilgjengelig i hele påsken hvis det skulle være noe, og det håper han...
Til alle andre ønsker han vel møtt etter påsken med blanke ark og nyspissede
blyanter. 
Selvgølgelig gratulerer vi alle Odd som ny president i NAF, og vi setter stor pris
på at NAFs president får viktig funksjonærjobb under Rally Telemark.
Av erfaring er Odd et råskinn på pølsekoking....


