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Da har vi kommet inn i august og nedtellingen er mer enn i full gang..
WEB-SIDEN ER “NESTEN” KOMPLETT . . .
Da er påmeldingsskjema og tilleggregler offentliggjort.
I dag kl. 20.30 har vi tre påmelte lag.
Nå er det bare dagene frem til den 27. som gir oss fasiten på hva antall
startende vil bli. Det må jo innrømmes at det kribler litt i maven...
NYTT TIDSSKJEMA...
Bruno er i full gang med noteproduksjon og har oversendt Petter et
forslag til nytt tidsskjema. Dette ser veldig bra ut og blir sansynligvis
lagt ut som siste post på WEB-siden på tirsdag kveld.
HAR BESTILT NYE BILER...
De fleste har vel fått med seg at vi uken før løpet arrangerer Rally Telemark
junior. De første bilene som ble kjøpt inn til dette var desverre i raskeste
laget. Lektor Tørdal som til “daglig” kjører Volvo hadde store problemer
med å ratte en Audi og det gikk ikke bedre enn at han satte den
sølvfargede Audi`n rett i fjellveggen og vitale deler som forstilling letes
det fortsatt etter. Etter en kort men intens testing av en gul Ferrari ble det
besluttet at bilene rett og slett var for raske, selv for en garvet Volvokjører. Nye biler ble sendt fra Japan på onsdag og er forventet å komme
til kaia i Drammen førstkommende mandag...
DAGSPASS . . .
Flere har fått spørsmål om dagspass. Det enkleste er nå å kjøpe disse
på vårt eget NAF Kontor i Sandvika. Alle våre 8 samarbeidende lag
selger disse på Notodden. Dette samme gjøres hos Anne Lise på Arno
musikkbar i Notodden sentrum. Kjører du forbi Tuvensenteret på
Notodden har du mulighet for å kjøpe dagspass her også.
VI ØNSKER ALLE VÅRE VENNER PÅ NOTODDEN LYKKE TIL MED
DEN STORE BLUESFESTIVALEN DENN HELGEN . . .

LEKTOR TØRDAL

