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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 ble det også, og dette er nå klart og ser veldig bra ut
NEST SISTE MELDINGSBOK...
Bare som en liten orientering så blir neste fredag årets siste meldingsbok sendt ut.
Da er det så kort tid igjen til løpet at beskjedene nok kommer fortløpende til
hver enkelt.
MØTER DENNE UKEN...
Godt møte med tanke på å få på plass flere vakter / funksjonærer ble avholdt i
går kveld Kjell og Hans Christian har som vanlig en ryddig kontroll på dette.
Så er det bare opp til oss andre å bli litt mindre surrete slik at disse to får det de
trenger fortløpende. Og det jobber vi med så godt vi kan.
NY MANN PÅ LAGET...
På løpsdagen har vi vært heldige og fått med oss ny pressesjef. Preben Berg fra RALLY.NO
tilltreder stillingen umiddelbart og han og Vidar er godt i gang med planlegging av
nødvendig materiell. Dette blir bra.
20 PÅMELDT SÅ LANGT...
Jeg regner med at alle følger påmeldingene som registreres fortløpende men skulle
det være noen som har gått glipp av det, er det nå kl. 17.20. 20 stk. lag påmeldt.
Nå skal det også nevnes at Sveinung Bieltvedt er påmeldt 2 ganger og det er jo
spesielt i klubbens historie...
RALLYMAGASINET BLIR FERDIG TRYKKET RETT OVER HELGEN....
Det blir spennende men neste år må vi nok vurdere noen flere sider. Nå blir det 36
men i flotte farger. God blanding av redaksjonelt stoff med mange innspill om
sikkerhet til publikum.
DUGNAD FREDAG 26.-SØNDAG 28. AUGUST...
Har du mulighet for å være med på litt god gammeldags pakkejobb
på kontoret i Sandvika en av disse dagene er det veldig fint om du gir Hans Christian
beskjed om dette. Litt matservering blir det sikkert men om det blir hummer og rådyrsadel
kan ikke lektor Tørdal love. han vil nok heller anbefale SKOLEBRØD....
MØTE MED LAG OG FORENINGER...
Siste og avgjørende møte med lag og foreninger blir mot slutten av neste uke.
Hadde forøvrig svært hyggelig møte med Kleivar bygdelag på onsdag.
De legger ned store resurser i dette. Veldig hyggelig og gode kaker.
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