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VI TRENGER FORTSATT HJELP MED BILDER . . .
Som vi skrev i forrige meldingsbok så trenger vi fortsatt noe hjelp til våre WEB-sider.
Vi savner fortsatt noe bilder av enkelte med gule gensere.
Håper dere har mulighet for å hjelpe oss med dette så fort som mulig slik at vi kan få
“fylt” på våre WEB-sider.
BILENS DAG 7. MAI
Her ser dere de siste “justeringer” av
materiellet til bilens dag 7. mai.
Siden salget av plaketter ikke går helt
av seg selv tenkte vi at vi skulle
arrangere et lite lotteri i forbindelse
med denne standen. Her trenger vi
litt hjelp . . Har du mulighet for å hjelpe
oss med litt “give aways” til dette
lotteriet. Bilens dag besøkes av mange
mennesker og siden standen likevel
er betjent fra kl. 10.00 - 18.00 så
tenkte vi kanskje dette var en gylden
mulighet til å få solgt noen lodd. Har du mulighet for å hjelpe oss er det kjempehyggelig
om du tar kontakt med lektor Tørdal.
BEFARING I TRASEEN . . .
Snøen har hatt sine siste dager på Notodden. Og det takker vi for....
Petter, Vidar, John Erik og Erik planlegger nå en befaring i løpets trasee. Dette kommer
vi naturligvis tilbake til umiddelbart over påske. Dette skal bli riktig så hyggelig.
Dette bør vel helt klart kombineres med en matbit. Om det blir rådyrsadel og hummer
er noe uklart pr. dato men dette kommer vi tilbake til.
BRA BESØK PÅ VÅRE WEB-SIDER . . .
Siste informasjon fra vår WEB-Direktør går ut på at mellom 1.500 og 2.000 besøker oss hver
måned på våre sider. Selvfølgelig er de fleste besøkende norske men også USA, Irland og
Sverige er på gjestelisten.
SÅ REISER VI PÅ TUR . . . .
Rally Sørland vil også i år få besøk av våre funksjonærer. På lik linje med i fjor besøker
vi laksehyttene i Marnadal. Hyggelig at vi får reisefølge fra våre venner på Notodden.
Her blir det også tid for litt oppsummering i forbindelse med RT. Vi utnytter jo tiden når
vi er samlet.
ERIK TANDBERG
LEKTOR

