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GJENNOMKJØRING AV TRASEEN...
Endelig var dagen kommet.
Sist lørdag var det gjennomkjring av traseen med 3 fulle biler. Noen måtte desverre
hoppe av underveis men de rakk jo pølsefesten på Dårstulsetra...
Her gjorde forøvrig Gustav Fredrik seg meget bemerket i reneste Hellstrøm-stil.
Desverre fikk komiteen en liten nedtur med to av etappene. Veistandarden var
vesentlig dårligere enn da vi forlot veiene i høst. John Erik tok umiddelbart tak i dette
(som han jo gjør med alt annet) og har flott kontakt med grunneier rundt dette
problemet. Takk til deg John Erik.
Sandtaket ble nøye befart og diskutert. Her er det flere muligheter så her planlegges
nå detaljer rundt innkjøring for publikum og utkjøring for deltakere.
Dette blir bra.
Våre to siste prøver holder også i år svært høy standard.
Torstein mente dette kunne bli meget bra. Noe som er svært betryggende for
lektor Tørdal....
JOHN ERIK OG VIDAR BLIR SNART BØNDER ?...??......
Nok en gang har John Erik og Vidar vært på grunneier (eller oppsitter) besøk på
fylkesveien. Nå mangler kun 5-6 stykker. Et 50-tals oppsittere har nå fått besøk av våre
to “reisende” og så langt er det bare positivitet å høste. En fin kontakt har vi også
fått med et “bondelag”. Jeg husker ikke helt hva de heter... Disse skal hjelpe til med
billett og pølsesalg langs fylkesveien. De disponerer også en “egen” skole. (Den store
gamle hvite trebygningen) på venstre side mot slutten av prøven... her blir det også
muligheter for evt. å servere folk innendørs hvis det blir dårlig vær. Men det blir det
jo ikke....
BRANDING BOX JOBBER PÅ SÅ DET GNISTRER...
Våre venner i Branding Box står på det de kan. Vi har avtalt et møte 15. juni for
så å se hva “stå” er pr. dato. Det ser bra ut så langt slik vi kan tolke det...
HILSEN FRA ANNE MARIE . . .
Vi skal også hilse alle fra Anne Marie. Dette er eieren av Brattrein Hotell.
Hun synes det er så hyggelig at vi har valgt Brattrein som HQ. Ikke visste vi at det var
kjæresten hennes som fikk sjokolade av oss på Dårstul....
NY MEDARBEIDER I NAF NOTODDEN . . .
Datteren til Ingar på Notodden trår nå til som en slags høyrehånd for
Vidar. Irene som hun heter kommer inn som et friskt pust og såvidt vi
har registrert kjører hun stor sykkel. Det liker jo rektor`n bare sykkelen
er gammel...
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