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Hei igjen alle sammen...
Ja, ja da er det “nesten” fredag igjen...
Vel overstått, og godt nytt år til dere alle. Vi vet at mange av dere
har savnet meldingsboka som tidligere har kommet hver fredag.
Beklageligvis ble lektor Tørdals “bærbare” pc værende igjen i skolebygningen i går så meldingen må komme i dag lørdag.
Dette er bare ment som en liten info.
På siste funksjonærmøte i Sandvika ble det ytret ønske om at meldingsboken skal fortsette i “gammel stil” og det vil den gjøre fra 2. mars.
Det jobbes for tiden javnt og trutt, og det store arbeidet nå er å få på
plass noen “sponsorer / samarbeidspartnere”.
Det jobbes også med den evt. nye publikumsetappen ved Nesøya.
Våre nye WEB sider vil også være på plass 1. mars.
En “ørsliten” strek i regninga er vel at vår tidligere samarbeidspartner
Branding Box på Notodden ikke har anledning til å være med oss
i 2012.
Som vi har sagt tidligere er jo da bare å brette opp skjorteermet å
“stå i ramma...” Skulle noen kjenne en dyktig selger er det hyggelig om
dere tar kontalt med lektor Tørdal.
Dere får se på dette inspillet som en stilling ledig annonse...
Januar og februar måned er jo alltid en periode hvor vi har mye å
gjøre på funksjonærfronten. Det store for oss blir jo VM runden som
denne gangen skal gå både i Norge og Sverige.
Vi får bare ønske hverandre lykke til med dette arrangementet og
håpe at minusgradene denne natten vi skal jobbe, ikke kryper for
langt nedover på gradestokken, men hyggelig skal vi få det...
Så vil bare ønske alle våre funksjonærer i Rally Telemark en riktig
god vinter og husk for all del at det er viktig å smøre skiene riktig.
Vi høres igjen fredag 2. mars
LEKTOR TØRDAL

