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Hei på dere.
Er dere slitne etter 17. Mai ?
Det er ikke Lektor Tørdal.
Han har nemlig sluttet å gå i tog. Grunnen kan kanskje være fordi han
reiser med tog hver dag og er fryktelig lei NSB.
SHAKEDOWN PÅ FREDAG...
Da jobbes det mot en endelig shakedown på fredagen.
Vi har lett i området og pr. dato har vi et svært bra alternativ med start
på campingplassen. Lengden er 1,6 km. og vil være som en ut/inn
prøve med fri vending ned mot badestranden. En svært rask prøve
med underlag på lik linje med våre andre prøver. Her er det veldig
bra muligheter for publikum også. Det hører vel også til sjeldenhetene
at våre funksjonærer bare har 10 meter å gå fra der de bor og bort til
prøven....
FYLKET SVARER OSS TORSDAG KVELD...
Vi har en misstanke om at fylket kommer til å svare oss positivt kommende
uke. Noen har visket oss i øret at dette kan få et hyggelig utfall, men
vi har jo ikke mottatt noen beskjed pr. dato...
HYGGELIG MØTE I DAG SØNDAG . . .
I dag hadde Telemarmsbataljonen innkalt representanter fra våre to
hovedstyrer. Vi ønsket å presentere hvor arbeidet med RT står pr. dato.
Vidar gjorde en kjempe flott presentasjon og de to “styrene” var imponert
over arbeidet som er nedlagt og ønsket oss lykke til med det
videre arbeidet. Det var praktisk å få presentert dette før vi alle går
i sommerferiemodus.
VIDAR OG ERIK GLEDER SEG TIL TORSDAG...
Da skal nemlig senterleder på Tuven få presentert forslaget til ekstremdag på senteret. Hvis ikke dette tar av så skjønner ikke Knoll og Tott
noen ting. Lektor Tørdal planlegger bl.a. bygging av egen TUVENPRØVE
som blir “mange meter” lang og flere meter høy... Dette blir gøy...
Senterlederen var svært fornøyd med sden iste helside i lokalavisen
etter BILENS DAG.
LEKTOR TØRDAL

