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SÅ GIKK FLOMMEN...
Som vel alle har registrert så gjorde flommen litt innhogg i områdene ved Elgsjø og
prøven er borte. Ja, ja, Bruno ble raskt orientert, og kom fort i gang med omplassering
av de andre prøvene for å finne beste “reiserute” for de aktive.
Litt nytt tidsskjema blir det også, men dette bør være klart i løpet av noen dager.
KUN 29 DAGER IGJEN...
Selvfølgelig detter mer og mer på plass, og det jobbes nå instendig for å få tak i de
siste funksjonærene som må på plass som vakter.
MØTER NESTE UKE...
Kommende onsdag blir det siste oppsumeringsmøte med Kleivar Bygdelag.
Vidar og Erik reiser dit med en godt gjennomarbeidet Power Point presentasjon.
Dette blir en spennende test før den store presentasjonen til våre øvrige lag og
foreninger som etter planen skal foregå mot slutten av neste uke. Vi gleder oss.
NY MANN PÅ LAGET...
Vår alles Jan Andresen har sagt ja til å ta ansvaret for salg av billetter og parkerings-
lapper. Jan blir med på orienteringsmøte med lag og foreningene. Det er viktig at
de vet hvem de forholder seg til når oppgjørets time kommer. Vi er kjempeglade
for at Jan hjelper oss med dette da vi er svært avhengig av “noen” inntekter...
11 PÅMELDT SÅ LANGT...
Jeg regner med at alle følger påmeldingene som registreres fortløpende men skulle
det være noen som har gått glipp av det nå kl. 08.00 kan melde at antallet er 11.
Det første laget som meldte seg på var Mads og Jonas.
Det synes vi var svært hyggelig.
FRA UTLANDET ?...
Vidar har lagt inn info om løpet både på engelsk, svenske og danske terminlister.
Desverre klarte ikke meldingsbok redaktøren å få lagt over linken da dette ble noe
komplisert for en ikke datakyndig.... dette beklager vi, men det viktigste for oss er jo
å se om det kommer noen utenlandske kjørere... En tidligere fabrikkskjører for
Suzuki har meldt sin interesse og dette har vi orientert om tidligere... så få vi se...
STRAMT PROGRAM FREMOVER...
I løpet av kommende uke vil det også bli avhold møter for våre
hovedfunksjonærer og Petter inviterer til dette i løpet av kort tid.
VIDAR TRENGER HJELP...
Vidar trenger noe assistanse i forbindelse med innraportering av tider etter prøvene.
Han jakter på 7 personer som kan bistå oss med en laptop, så hvis du kjenner noen
som kan hjelpe oss med dette er det fint om du tipser Vidar.
BESØK PÅ BLUESFESTIVALEN...
Vidar og Erik reiser til bluesfestivalen om noen timer for å se hvordan
Notodden tar i mot 100.00 tilskuere. Det blir spennende...
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