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Da er det fredag 8. juni og ny meldingsbok er på gang.

RALLY TELEMARK JUNIOR... 
Siste finpuss med kontrakt og avtale er nå i boks i forbindelse med
TUVEN PRØVEN. Dette gir oss svært gode markedsføringsavtaler med
bl.a. gratis utdeling av startlister til 30.000 husstander i Telemark og deler 
av Buskerud rundt Kongsberg.
IKKE NOE SVAR FORELØPIG...
Vi venter fortsatt i spenning på svar fra fylket som vi var lover for flere
uker side. Streika får ta noe av skylden.
HYGGELIG MØTE MED NBF...
I går kveld hadde Vidar, Petter John Erik og Erik et hyggelig møte med
rallyseksjonen i NBF. Flere spørsmål berørte bl.a. en evt. shakedown
på fredag og det ser ut som vi har funnet en glimrende løsning på dette.
MØTE MED LAG OG FORENINGER...
Torsdag 21. juni har vi innkalt alle våre samarbeidspartnere på lag og
foreningssiden til et felles orienteringsmøte på Brattrein Hotell. Vi velger
denne løsningen slik at alle involverte får den samme informasjon når
vi øyeblikkelig går inn i feriemodus...
I ORDEN MED RØDE KORS...
Da er endelig avtalen med Røde Kors og linje 1 biler på plass.
KLEIVA BYGDELAG NOK EN GANG....
Etter at prøven på Simones er ferdigkjørt på lørdag har vi lovet kommunen
en viss opprydning. Her stiller Kleiva Bygdelag med 3 traktorer og
nødvendig slåddemateriell. Heia alle som synes rally er morro....
GJENNOMKJØRING MED TV...
Fredag 22. juni tar Petter og Vidar med seg TV og fotoklubben for
gjennomkjøring at alle prøvene. Det er jo viktig at vi får fine bilder fra
løpet.
HELSIDE I DAGENS TELEN...
Vår alles Harald i fotoklubben har i dag levert stoff og fått en helside i 
Telen. Vi setter jo pris på at våre samarbeidspartnere gjør slike stunt
på eget initiativ.
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