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VI TRENGER FORTSATT HJELP MED BILDER . . .

Tiden går og vi mangler fortsatt bilder av noen av dere.... 
Har dere mulighet for å få oversendt dette til lektor Tørdal så fort som mulig så blir alle
veldi glade...

BILENS DAG 7. MAI . . . 

I morgen stiller vi mannsterke på torvet i Notodden.
Vi håper salg og loteri kan gi oss noen kjærkomne inntekter...
Viktig er det jo også å snakke med grunneiere som sikkert besøker oss.
Rolf Ingar har lånt oss sin Cortina og Rickard stiller med Subaru`n til Marius. De aller
yngste får testsitte en Gocart. Dette blir moro.... Bilde kommer i neste nummer...

BEFARING I TRASEEN . . .
Vi minner om gjennomkjøringen i traseen neste lørdag.
Som tidligere nevnt er det viktig med påmelding til dette. Grunnen til dette er at vi
har en spesiell avtale med våre grunneiere om dette. Det må vi ivareta.
Som sagt møter vi på Brattrein Hotell kl. 09.00. Vi starter dagen med en enkelt 
“brødbit” eller frokost om du vil. Påmelding til lektor Tørdal.

HEDDAL IDRETTSLAG . . . 

Spennende forhandlinger er i gang med Heddal Idrettslag.
De er svært positive til et samarbeid i forbindelse med vakter / funksjonærer til Rally
Telemark. Vi regner med at det blir en prat med disse i morgen på Notodden.
Hans Christian, Kjell og Aasmund har som vanlig en svært ryddig oversikt over våre
funksjonærer. De er flinke til å holde jevnlige møter for “avstemme” sine lister.
Med andre ord : Rette folk på rett plass...
Selvfølgelig ønsker vi Heddal lykke til i hjemmekampen mot Vinje 16. mai...

SÅ REISTE VI PÅ TUR . . . .

Rally Sørland fikk også i år besøk av vår glade funksjonærgjeng og byttejobben med
funksjonærer til vårt eget rally er nå i boks. Hyggelig for Lars fra Notodden å hilse på
våre funksjonærer. Også i år var det nok grillmat.... Dag var et råskinn med omelett
lørdag morgen...Takk for hjelpen Dag.

MORSOMT MED MADS...

I det meldingsboka går i “trykken” ligger Mads på en III. plass på
Sardinia. Etter 2. prøver ligger han 16 sekunder bak Hirvonen...
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