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Da er det fredag 22. juni og noen starter vel sin etterlengtede ferie
i dag... God sommer til dere... Ikke glem å feire St.Hans...

KJEMPEMØTE MED LAG OG FOERINGER...
I går gjennomførte Petter, Vidar og John Erik et glimrende møte med
alle våre kontakter i lag og foreninger.
De var nok mer enn imponert, og vi delte ut noe rundt 200 dagspass som
legges ut for salg. Dette vil gi oss en pekepinn på hvordan salget vil
gå og alle våre lag og foreninger vil ha sine egne arrangementer frem
til den store dagen i september som nå nærmer seg med stormskritt.
For øvrig må den indre kjernen av arbeidsgruppen innrømme at det
er slike positive dager som gir oss nye inspirasjon.

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, og det neste vi får skylde på
nå blir vel sommerferien...

HJELP TIL DAGSPASS....
Kjenner du noen i følgende byer som kan hjelpe oss å selge DAGSPASS
fra slutten av juli eller starten på august ?
Porsgrunn, Skien, Brevik, Rjukan, Rauland, Bø, Seljord, Hovden, Bamle,
Siljan, Treungen, Ulefoss, Lunde, Gvarv eller Noragutu.
Hvis du har noen tips er det fint om du kontakter Vidar eller Erik om dette.
Vi trenger all den hjelp vi kan få og våre kommisjonærer får lekkert
materiell. Provisjoner også.... Salgssteder på Notodden er nå godt
fylt opp...

HYGGELIG GJENNOMKJØRING MED TV....
Vår egen Henning Isdal var i dag på gjennomkjøring av alle prøvene.
Henning var meget imponert over det han fikk presentert og fant steder
for filming han aldri hadde sett og det er kanskje ikke så rart når det ikke
har vært kjørt her før.... men totalt sett smilte Henning mer og mer jo 
flere prøver han kom gjennom. Shakedown på fredag mente han 
bare var et kjempepluss. Henning gleder seg... Dette lover jo bra. 
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