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KONTORUKE. . . 

Magasinet i full gang. Vi tror dette blir et svært variert PROGRAM. Det vil si at det blir
det ikke. Det er fordi vi har valgt å kalle det noe annet enn program. Mange forbinder
program med noe “negativt” og Branding Box mente det var enklere å selge 
annonser til et MAGASIN. Noe som viste seg å være riktig.
Utsendelsen av MAGASINET er foreløpig utsatt 1. uke og det vil i praksis si at MAGASINET
ikke blir tilgjengelig før andre uke i august.

GRATIS STARTLISTE... 

Siden vi ikke får anledning til å trykke startlsten i MAGASINET har vi besluttet å dele ut
startlister til publikum på de plassene vi anbefaler publikum å parkere.
God service vil vi vel kalle det. Det blir riktignok en svært enkel trykksak, men gratis 
blir den....

EGNE T-SKJORTER

Våre venner i “gammelbilforeningen” kommer til å produsere egne T-skjorter med
løpslogo til sine frivillige funksjonærer på løpsdagen. Fin PR for oss alle.

EGEN RALLY STAND EN HEL UKE...

Våre venner i handelsstanden på Tuven Kjøpesenter lager innendørs rallystand hele
uken før løpet. Her har vi glimrende mulighet til å markedsføre oss. Ikke en levende
sjel i Telemark skal gå forbi denne standen uten å få informasjon om løpet.
Her har vi mange muligheter. 
Importøren av Citroen har visst jobbet noe vanvittig med å få tak i en spesiell bil.
Det går rykter om at navnet på sideruten på den utstilte bilen skal være Loeb...

VIDAR OG VIDAR... ELLER ER DET HOLUM OG TEISEN ??

Vår alles værprofet Vidar Holum har i nært samarbeide med Vidar Teisen bestemt at 
det blir bra vær under løpsdagen. Statistikken viser at de siste 66 år (tror jeg det var...)
blir dagstemperatur på 20 grader og natt temperatur på 10 grader.
Bra vær og vindstille... Vi følger nøye Hr. Holums oppservasjoner og støtter oss til
statistikken gjennom siste år. Gratulerer med nye utdannelse Hr. Holum. Fagbrevet
blit utlevert ved en senere anledning...

VI SØKER FORTSATT ETTER EN MALER....

Har du noen tips her ? Vi må male pavliongen før festen....
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