
Invitasjon til nye medlemmer

Motorklubbene i Telemark og Vestfold ønsker
å bygge ut et motorsportsanlegg på Eko rnrød
i Skien kommune. NMK Grenland har lagt ned
et stort arbeid overfor grunneier og offentlige
myndigheter for å få dette til. Anlegget er nå i
ferd med å bli en realitet. NMK Grenland er
godt i gang med bilcross og rallycrossbane
mens KNA Telemark på det nærmeste er
ferdig med sine anlegg for ATV/Cross og
offroad.

Bakgrunn

Samarbeid
Vi håper å få med oss samtlige motorklubber i
Telemark og Vestfold i å ferdigstille drømmen
om et motorsenter for samtlige grener.

Det arbeides med å samle motor interesserte
i begge fylker og det jobbes aktivt med å få til
et samarbeid med klubber fra flere forbund.

Vi ønsker å invitere alle uansett tilknytning i
miljøet til å støtte Eikornrød Motorsenter`s
venner i jobben med å få realisert drømmen.

Hvordan bli medlem

Hva skjer med pengene?
Pengene som kommer inn skal brukes til
felles formål for de klubbene som bygger og
bruker anlegget. Dette kan for eksempel
være:

 Lysanlegg

 Strøm til depot

 Skilting

 Parkeringsanlegg

EEIIKKOORRNNRRØØDD
MMOOTTOORRSSEENNTTEERR`̀SS

VVEENNNNEERR !!

For å bli medlem sender du som
privatperson kr. 50,- og som firma kr. 500,-
til Eikornrød Motorsenter`s venner på Konto
nr: 2650.02.65735

Etter innbetalingen kan du sende din
mailadresse til toka@online.no slik at du
kommer med på mail listen

Som medlem vil du få tilsendt nyhetsbrev
jevnlig pr. mail og du vil bli invitert til det
første arrangementet på det nye anlegget.

Hjemmeside er under arbeid.

Bruk brødteksten i nyhetsbrevet til å holde
foreldrene underrettet om store prosjekter
og arrangementer i klassen samt eventuelle
nyheter som gjelder alle skolene i
kommunen. Forklar hvordan prosjekter og
det daglige arbeidet følger statlige
retningslinjer.

Arbeidet fremover
Vi ønsker å samle flest mulig
enkeltmedlemmer og firmaer i en
venneforening for å vise myndigheter og
befolkningen i våre fylker at vi er mange som
brenner for et slikt senter.

Det er søkt og mottatt støtte på Tippemidler
og Skien Kommune har støttet utbyggingen.
Det er søkt om ytterligere støtte og vi
forventer at dette kommer.

rafikk for å illustrere temaer, aktiviteter eller
arrangementer. Hvis du ikke har nok tekst,
kan du fylle tomrommet med grafikk eller
bilder fra klasserommet.

Hold teksten i en enkel og positiv tone. Av og
til kan det være behov for å minne foreldrene
på regler som gjelder i klassen.

Med motorsporthilsen
Tom Vidar Kaasa

toka@online.no


Fredag
I dag får vi besøk av noen fra brannvesenet
som skal fortelle oss om brannsikkerhet.

Fremtidige aktiviteter på anlegget

Fremtiden på Eikornrød Motorsenter????
Vi skal også arbeide med
geometriproblemer som mattelekse. I
samfunnsfag skal vil lese en bok om
kulturen til Inuitt-folket som også kalles
eskimoer.

Bilcross Rallycross
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