EIKORNRØD
MOTORSENTER`S
VENNER!
Nyhetsbrev nr. 1
Bakgrunn

Motorklubbene i Telemark og Vestfold ønsker
å bygge ut et motorsportsanlegg på E ikornrød
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.

Medlemstall
Vi har passert 60 medlemmer på få dager,
det har også starten med å komme firma
medlemmer. Dette er bra og vitner om at
dette var riktig og fornuftig

Arbeidet fremover

Vi jobber aktivt med å skaffe nye medlemmer
i venneforeningen. Det er sendt ut
informasjon til mange bedrifter som har
tilknytning til bil og motor. Videre har alle
tidligere og nåværende samarbeidspartnere
fått henvendelsen.

Hvordan bli medlem

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.

Hva skjer?
Det må jobbes med å skaffe støtte fra våre
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Dugnad på anlegget

million i egenkapital og et stort
dugnadsarbeid.

Vi håper organisasjonene kjenner sin
besøkelsestid og stiller med midler og støtte
til prosjektet.

Med motorsporthilsen
Tom Vidar Kaasa

