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Ja, ja da er det fredag igjen og datoen har blitt 9. Mars.

En “forholdvis” stille uke for komiteen.
Litt bekymring er det jo at Notodden Kommune har “begynt”
gravingen på Jernverkstomta. Ihvertfall er det maskiner på plass.
Det er jo her vi tenker å arrangere den siste prøven i løpet.
Det jobbes nå på spreng for å få oversikt og fremdriftsplan for
kommunens videre arbeid. Hvis dette blir omfattende utover våren
må vi titte litt på en plan B.
Selvfølgelig har jo Lektor Tørdal en drøm om å benytte travbanen på
Notodden og det er jo lov å drømme...

Det jobbes jevnt og trutt for å få på plass noen “sponsorer” / samarbeids-
partnere.

Det hadde vært fint om dere kunne gått gjennom WEB-siden vår for
å se om dere har synspunkter på ting som bør endres. De siste juster-
inger gjøres i disse dager. Har dere synspunkter til WEB´n så gi Vidar
beskjed om dette.

Det er også beluttet at vi skal være tilstede på BILENS DAG på 
Notodden 5. Mai. Materiellet til dette er nå under arbeid. Dette er samme
dato som vi er på Sørlandet men Vidar og Erik tar ansvaret for 
arrangementet på Notodden som kanskje ikke var det helt store i fjor...
Men man lærer jo alltid av feil... tror vi da ...

Da er klokken blitt 8 og Vidar og lektor Tørdal er på vei til Sverige for
å dele ut litt reklame for løpet vårt. Sveriges største vinterløp går av
stabelen i morgen i Lima. Om vi stiller til start ? Ja med startnr. 101
skal vi få testet vår VOC Telemark Edition på riktige vinterveier.
Om vi gleder oss ? Ja, Vidar har pugget tallnoter i hele natt....
Vi høres neste fredag.   GOD HELG. 

  

LEKTOR TØRDAL


