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OPPSITTERE KLARE PÅ FYLKESVEIEN . . .
Da har John Erik og Vidar vært gjennom samtlige oppsittere på fylkesveien og det
var bare positive personer de møtte. Sekreteriatet tar nå tak i dette og sender en
hyggelig info i posten.
Stor takk sender vi til grunneiergruppa for en fantastisk jobbing. Bygdelaget som de
snakket med på denne prøven ønsker et møte så fort som mulig. Og det skal vi nok
få til...
HVEM BLIR TELEMARKSMESTER I VOLVO ORIGINAL . . .
Hvis vi ser på startfeltene i NM rundene så langt i år, har vel ikke dette akkurat vært
på arrangørenes side. Hva vi har kunnet registrere så er Volvo Original den klassen med
flest eksisterende biler. Rundt 100 tror vi... Mange av de som kjøpte bil i denne klassen
gjorde det fordi de mente dette var en billigere klasse enn mange av de andre klassene.
Og det er nok riktig men hvor mange av disse deltar i løp i dag ?
I NM runden i morgen starter det 11 (?). Vi er avhengig at et stort startfelt, så dette
ønsker vi å gjøre noe med. Vi inviterer ti TELEMARKSMESTER I VOLVO ORIGINAL.
Etter samtale med Wenche Nafstad har hun anbefalt oss å dele dette i to klasser.
Klasse 1 : 240, og klasse 2 : 740 og 940. Og det gjør vi. Resultatene tar vi bare ut
i fra den endelige resultatlisten uavhengig av førerklasser. Info og invitasjoner til dette
tar Vidar med seg til Aurskog -Høland i morgen. Kanskje dette kan hjelpe oss og få
opp startfeltet ? Lektor Tørdal må presisere at dette ikke har noe som helst med egen
interesse å gjøre. Hans Volvo original skal riktignok kjøres av en annen i klubben.
Nemlig Jarle Lippert men selvfølgelig er bilen svært synlig dekorert for vårt arrangement.
Forøvrig kan det nevnes at den lokal Volvo forhandleren er inne i bildet med tanke på
premiering. Dette blir nytt og spennende...
IDEER TIL ANDRE PREMIER ???
Vi har jo som mål å gjøre ting litt annerledes. Vi tenker oss at vi kanskje skal forsøke å
dele ut litt andre premier også. Vi tenker oss kanskje at vi kan kåre : fineste serviceplass,
lengste hopp, finest dekorerte rallybil osv. osv.
Her trenger vi forslag og hjelp fra dere. Kom med ideer. Vi må gjlre noe annerleds nå
slik at vi får dette inn i innbydelse og tilleggsregler.
DYKKERE PÅ PLASS...
Til våre sikkerhetsansvarlige minner vi bare om at Notodden Dykkerklubb er svært
positive til å hjelpe oss med mannskap til SS1. Båten fikk vi låne av en av grunneierne...
BRANDING BOX JOBBER FREM TIL 15.6...
Det blir spennende å se hva våre lokale “selgere” får frem til denne
dato. Dette blir første avstemmingsmøte og de er svært ivrige.
KOMMUNE OG FYLKE TILBAKE PÅ BANEN...
Etter henstilling har fylket og kommunen bedt oss om å sende ny søknad om
økonomisk støtte. Dette er selvfølgelig gjort og vi er lovet svar rundt
den 15. juni. Dette blir også spennende....
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