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GJENNOMKJØRING AV TRASEEN...

Endelig har dagen kommet.
Vi skal ha gjennomkjøring i morgen. Vi starter med en liten brief på Brattrein Hotell
kl. 09.00. Torstein kommer litt senere, så han plukker vi opp et sted det passer han.
Håper han rekker “pølsefesten” på “Setra...”

OPPSITTER SOM TIDLIGERE FORMEL V KJØRER...

Da er John Erik og Vidar i full sving med oppsittere på “fylkesveien”...
Morsomt var det jo når de møtte en grunneier som hadde kjlørt om kapp med tidligere
storkjører i Formel V, Stener Svarterud.
Morsomt er det jo også å tenke på en Steners første formel V bil ble overtatt av lektor
Tørdal. Morsomt er det jo å tenke på at den Veemax RPB fikk en svært luftig testtur
på Nesøya. Ikke Nesøya på Notodden men Nesøya i Asker, og den historien har alle hørt.
Eriks bil havnet senere i Solør. Etter noen måneder stod det bilde av bilen i VG. 
En promillekjører hadde testen bilen en lørdagskveld gjennom Solør sentrum og turen
endte i Hedemarks største eplehage.... 
Men tilbake til saken. Slike grunneiere er det forholdsvis enkelt å prate med...

BRANDING BOX I BOKS....

Vi sender med dette en kjempetakk til Vidar som nå har signert avtalen med Branding
Box. BB skal hjelpe oss med produksjon og salg av arrangementet.
Haakon Hartvedt er vår kontaktperson i dette firma.De er nå i full gang og vi venter
med spenning ut neste uke for å få en oppdatering om “sponsorsituasjonen”.
Dette blir litt mer en spennende.

TIPS OSS GJERNE...

Som vel de fleste har registrert skal vi ikke produsere program til Rally Telemark.
Derimot skal vi produsere et RALLYMAGASIN. Magasin klinger noe bedre enn program.
I magasinet skal 50% av stoffet være redaksjonelt. Rallysportens historie, historien
bak løpet, funksjonær jobber og sikerhet for våre besøkende under løpet.
Har du tips om viktige ting du mener bør med så tips oss gjerne. Du trenger ikke
skrive artikkelen selv, men tips om hva du synes bør med så fikser redaksjoen resten.

DAGSPASS OG PLAKETTER . . . 

Da er alle våre dagspass på plass og vi håper dere kan hjelpe oss
med tips og salg av disse. Pris. Kr. 150.- Det jobbes med flere
salgssteder på Notodden også. Dette vil BB nå sørge for.
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