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KUN 84 DAGER IGJEN . . .

Ja, da er det bare 84 dager igjen til det braker løs... Tiden går fortere enn vi aner og
det er jo viktig og tenke på at det ligger noen “dager” med ferie forran de fleste av
oss. Nå gjelder det å tenke praktisk...

HEDDAL I.L. TAKKET NEI . . . 

Dette betyr i praksis at vi mistet noen svært verdifulle funksjonærer på selve løpsdagen.
Nemlig de som skulle skaffe oss inntekter. Parkeringsvakter og billetselgere.
Det tas derfor kontakt med nye lag og foreninger da “inntekter” bør prioriteres...

VENTER FORTSATT PÅ KOMMUNE OG FYLKE...

Pr. dato har det ikke kommet noe endelig svar fra fylket eller kommunen så her er det
bare å smøre seg med tålmodighjet.... men hva er det det heter ... den som venter
på noe godt venter ikke for gjeves...

INGEN MIDLER FRA SPAREBANKSTIFTELSEN . . . 

Hans Christian mottok i dag brev fra Sparebankstiftelsen hvor de beklager at vi ikke vil
bli tildelt midler etter vår søknad. Akkurat det kom vel ikke som noe sjokk...

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. Nye bøker leveres Haakon
om noen få timer.

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 spennende.

MARIANNE ØNSKER Å FRATRE . . . 

Vår alles Marianne ønsker beklageligvis å fratre sitt tillitsverv i forbindelse med Rally 
Telemark. Foreløpig vurderer vi hvordan vi i praksis løser dette. Vi takker Marianne så
langt for jobben men håper jo å se hun og jentene på løpsdagen.

GOD PINSE TIL ALLE . . . 

Telemarksbataljonen ønsker alle sine samarbeidspartnere en riktig
god pinse. Selv blir lektor`n være i Telemark men denne gangen
med fiskestang.... 
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