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Hei på dere i vårværet...

   

RALLY TELEMARK
NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER OG BÆRUM 

2012

Ja, da er det fredag igjen og datoen har blitt 30. Mars.

Nok en forholdsvis “stille” uke for komiteen selv om det var svært
hyggelige møter på Notodden denne uken.
Hotellet ble besøkt og en svært hyggelig avtale er i ferd med å bli
“signert”.
Her har det også dukket opp et nytt spennende alternativ til en 
“RALLY PUB” på fredagskvelden. Egentlig var det nok litt vanskelig å
holde igjen Erik og Vidar når ideene rundt dette ble diskutert.

Dette kan bli råbra....  

Det mest spennende markedsføringsmessig var nok møte med senterleder
Margit Bakken på Tuven Kjøpesenter. Når man møter slike kreative
sjeler som bare ser positivt på RALLY TELEMARK er det kun ideene som
setter en stopper for mulighetene.
Her blir det “ekstremuke” i god Rallyånd. Senteret står så å si til vår
disposisjon i en hel uke. Inne som ute...
Her må nok Vidar og Erik holdes litt igjen for her dukket det opp masse
spennende tanker og ideer. Så får vi bare se hva vi har anledning til
å gjennomføre.  
Vi var også på befaring i Telemarksgalleriet for å se om dette er et
alternativt sted å ha premieutdeling. Nydelige lokaler og plass til flere
biler innendørs, som var helt vanlig på dette stedet....
Har det vært laget seierspall for rallybiler benyttet innendørs tidligere ?
Vi skal jo tenke NYTT ER NYTTIG og litt annerledes.

Så har vi fått med et nytt lag på funksjonærsiden. Notodden Bord-
tennisklubb vi gjerne hjelpe oss med funksjonærer. Vi ønsker de mer
enn hjertelig velkommen.
Dagen på Notodden ble avsluttet med Goodwood foredrag på Notodden
kjøretøyhistoriske forening. De takket for besøket og gledet seg til å
hjelpe oss med funksjonærer under Rally Telemark.
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