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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 . . . 

Vi trenger fortsatt “litt” hjelp til “give aways” til lotteriet under bilens dag.
Har du noe gode tips til dette, mottar vi dette med glede.

BEFARING I TRASEEN . . .

Snøen har hatt sine siste dager på Notodden. Og det takker vi for....
Lørdag 14. Mai har du nå muligheten for å være med på en gjennomkjøring av
prøvene og traseen.
Vi starter dagen kl. 09.00 på Brattrein Hotell. Dette er vårt hotell under Rally Telemark,
så får dere anledning til å titte på det også.
Her starter vi dagen med en liten matbit (frokost) og da hører vel kaffe med for de fleste ?
Det er viktig med en “påmelding” av dere som ønsker å være med.
Dette må dere gjøre til Lektor Tørdal i løpet av neste uke.
Dette blir en slags klassetur som vi alle husker vi hadde like før skolen sluttet i juni.
Når dere kommer mot Notodden sentrum følger dere RV 360 til venstre mot Gvarv.
Etter ca. 1,5 km ligger hotellet på høyre side ned mot Heddalsvannet.
Her benytter vi nedre parkeringsplass.

TIPS TIL SPONSORER . . . 

Vi legger i disse dager siste hånden “på verket” i forbindelse med kontrakten med
Branding Box. De skal hjelpe oss både med salg og produksjon i forbindelse med løpet.
Det er professjonelle folk men med lite kunnskap om bilsport.
De trenger noen tips. Vet du om noen “hovedsponsorer” som kan bidra med noe til
Norges tøffeste billøp i 2011 er det fint om du tipser Vidar eller lektor Tørdal om dette.
Alle tips mottas med glede...

SÅ REISER VI PÅ TUR . . . .

Rally Sørland vil også i år få besøk av våre funksjonærer. På lik linje med i fjor besøker
vi 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
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