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SPERREPLAN I MORGEN . . .  

Da ønsker vi Torstein og Per Arnt lykke til med gjennomkjøringen i morgen. Det blir
spennende å se hva vi ender opp med totalt i funksjonærer “på skauen...”
Lykke til gutter.

LAG OG FORENINGER...

Denne uke har det virkelig skjedd mye på funksjonærfronten.
Lag og foreninger på Notodden trår virkelig til. Og vi er selvfølgelig kjempeglade
for dette.
Totalt sett denne uken har vi fått 87 nye funksjonærer fra lokale lag og foreninger på
Notodden.

KJØRETØY HISTORISK FORENING....

Her hadde lektor Tørdal et svært hyggelig møte i går kveld.
Han hadde gleden av å bli guidet rundt i både garasjen og klubblokalene.
Her fant han mye interessant. Bl.a. et gammel deltakermerke (til grillen) fra Rally Monte
Carlo 1934... Flere gamle Marshall lamper og til og med en fordør til en 1926 modell
Overland...
Det hyggelige var at de hjelper oss med 20 frivillige under vårt løp. De kunne gjerne
stille sine lokaler til fremmøtested for funksjonærer på løpsdagen.
Det var heller ikke noe i veien for at de serverte pølser her fra kl. 06.00 om morgenen.
Kanskje en hyggelig gest for langveisfarende funksjonærer ???
Tilbudet er ihvertfall svært hyggelig. Dette var en utrolig hyggelig kveld.

KJENNER NOEN EN MALER ?...

Vi skal jo snart i gang med å male pavliongen på Notodden.
Denne skal “pusses” opp og tilpasses vår startrampe. Er det noen som kjenner en
maler som kan bistå oss litt med dette ? (Ikke kunstmaler, det blir for dyrt...)
Selve logo og dekormalingen skal lektor`n sørge for, men pavliongen trenger litt
frisk maling i bunnen. Har du noen ideer eller tips så ring gjerne lektor Tørdal fort som
bare det... 

MAGASINET NÆRMER SEG DEADLINE  . . . 

Dette gleder vi oss til. Den endelige fristen for ferdig materiell er 10. juli. Vi skriver og vi
skriver og vi skriver .....Har du noen tips så er de mer enn hjertelig
velkommen.
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