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KUN 77 DAGER IGJEN . . .
Ja, da er det bare 77 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...
FYLKET TILBAKE FOR FULLT . . .
Fylket har “snudd” litt i saken om å hjelpe oss med økonomisk støtte.
De har fattet et vedtak som gir Rally Telemark en økonomisk støtte på Kr. 50.000.-
Gjette om det ble jubel da vi hørte dette...
KOMMUNEN TILBAKE FOR FULLT...
Også Notodden kommune er tilbake på banen.
De har besluttet å bevilge Kr. 20.000.- til Rally Telemark. Totalt med bidraget fra NAF
sentralt er vi pr. dato oppe i Kr. 145.000.- i “bidrag”, noe vi må si oss rimelig fornøyd med
DYKKERKLUBBEN STILLER MED MANNSKAP...
Det var et svært hyggeliog møte lektor Tørdal hadde med Notodden Dykkerklubb
sist onsdag. Formannen har tidligere gjort jobber i forbindelse med Rally Larvik og er
godt kjent med sporten. De ønsker også å bidra med mannskap under løpet.
Antalllet kommer de tilbake til etter siste medlemsmøte 6. juni.
Vi gleder oss....
BRANDING BOX JOBBER FORTSATT FOR FULLT
Vi hadde en avtale med Branding Box frem til den 15. juni. Pr. dato er ingen leads
(hovedsponsor) på plass men vår alles Haakon er svært positiv. Han medlder at
Bilbransjen på Notodden viser stor interesse for RALLYMAGASINET. Her er mye at det
redalsjonelle stoffet ferdig. Dette tror vi blir kjempebra. 44 siders magasin i 4-farger.
RALLYSEKSJONEN I NBF ER ORIENTERT OG ØNSKER Å BENYTTE RALLY TELEMARK SOM
PILOTPROSJEKT...
Lektor Tørdal har hatt et spennende møte med RS i NBF. Nye sikkerhetstilltak i forbindelse
med rally skal på banen og NBF ønsker RT som testløp for dette. De er imponert
over hvordan vi tenker på publikums sikkerhet i forbindelse med
vårt løp. Moro at vi blir involvert.
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