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Hei igjen alle sammen...
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Ja, ja da er det fredag igjen og datoen har blitt 2. Mars.

Vel overstått Svenske Rally.
Og vel overstått Hadelandsrally for de som var der. Noen av oss var
jo så heldige og fikk et måltid vi aldri vil glemme og er fortsatt mette.
Tusen tatt til alle på Gjøvik...

På siste funksjonærmøte i Sandvika ble det ytret ønske om at meldings-
boken skal fortsette i “gammel stil” og det vil den gjøre fra og med i dag.

Det jobbes for tiden jevnt og trutt, og det store arbeidet nå er å få på
plass noen “sponsorer / samarbeidspartnere”.

Ny mann på laget er Vidar Sommer som ønskes hjertelig velkommen.
Han skal bistå oss i salgsavdelingen og da vi må forsøke å legge alt
til rette for Vidar.
Fra og med i dag er også WEB-siden oppe og går, og nødvendige
justeringer er gjort og gjøres fortløpende.

Vi har også hatt et hyggelig og nyttig møte på Brattrein Hotell.
Anne Marie ønsker oss hjertelig velkommen tilbake og avtalen om
Hotellet er nå i boks. Det blir nok en ny varint under middagen på
lørdag som kan bli litt annerleds og eksotisk. Grilling i det store teltet
hvor vi har muligheter for å invitere noen gjester. Dette blir bra...

Også i år vil vi være tilstede på bilens dag. Det ble gjort noen
erfaringer i fjor og disse tar vi med oss til årets arrangement.

Foreløpig er dette siste nytt, så får i bare håpe at positive saker og ting
dukker opp slik at vi får formidlet mest mulig info til dere alle. Ønsker 
dere å få synliggjort noen “beskjeder” så ta gjerne kontakt med under-
tegnede. Riktig god helg alle sammen.
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