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FIN GJENNOMKJØRING . . . 

Tidligere i uken var John Erik, Per Arnt og Kai gjennom alle prøvene slik at Kai fikk
tatt en titt på underlaget i forhold til reparasjon i etterkant.
Kai var positivt overrasket, men som alle andre sa han at prøvene er av det krevende
slaget... forøvrig var veistandarden blitt noe bedre enn da vi kjørte gjennom sist.
Det gleder oss alle...

LAG OG FORENINGER...

Her jobbes det mye om dagen for å skaffe mannskap, både om sperremannskap og 
funksjonærer som kan tjene litt ekstra på billett og parkeringssalg.
Et 10 tals lag og foreninger er kontaktet og om nødvendig må vi prøve oss på flere.
Det skal vel sies at det er litt skuffende at ikke noen fra den nedre NAF regionen
i Telemark har meldt sin interesse for å hjelpe til, og litt er vel ikke å overdrive...

STOR INTERESSE FOR TELEMARKMESTER I VOLVO ORIGINAL...

Flere og flere får øynene opp for dette “ekstra” tilbudet i forbindelse med løpet
og nå venter vi bare på siste avgjørelse hvor mange lokale bilforhandlere som blir
med på å dele litt på noen av “utgiftene” ved premiering.
Disse har også fått tilbud om at en av deltakerbilene skal gjøres med logo for alle
forhandlere som blir med. Bilen skal kjøes av vår egen Jarle Lippert og selvfølgelig
stiller han til start i en lånt Volvo Original.
Bilen er også evt. tenkt brukt i flere pressemeldinger fremover. Make the sponsor happy...
som det så fint heter...

INTERNMELDING TIL “GUTTA” PÅ NOTODDEN . . . 

Vi ønsker litt lokal bilsport historie fra Notodden / Telemark. Har dere mulighet for å
sjekke litt rundt dette ? Vi trenger dette stoffet til RALLYMAGASINET. Vi håper jo at 
det fantes noen lokale stjerne der oppe på 50 og 60 tallet (?)

FÅR VI MED FLERE . . .

Kort spørsmål til alle invollverte ;  Tror dere at vi får med flere deltakere hvis vi hadde
“søkt” om å få kjøre historiske biler først ? Vi er klar over tidsaspektet rundt dette
men vi vil også ha med så mange deltaker som mulig. Her er vi 
veldig åpne for forslag / tanker / ideer...   
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