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INFORMASJON TIL RACC MEDLEMMER. 

VÅRMØNSTRING 1. MAI KVADRAT 
 

Da nærmer det seg vårens første arrangement for RACC 1. mai på Kvadrat, og håper alle er 

forberedt til å ta i ett tak sånn og at dette blir en kjempe fin dag for alle som kommer.  

 

Ikke alle er satt opp på vakt denne dagen, men for de som skal ha vakt så prøver vi som i fjor 

med 2 timers vakter, men for noen vil det alltid bli noe mer. Vi gjør det på denne måten slik at 

fleste mulig får anledning til å kikke litt på bilene, og å snakke med kjent folk denne dagen 

samtidig som dere gjøre en innsats for Klubben sin. Alle våre medlemmer som og er inne på 

område denne dagen har også ett ansvar for at alt foregår ordentlig for seg.  

 

Det er Veldig Viktig at det på område ikke er noe tull med tanke på: Burning osv. Burning er 

strengt forbudt og medfører at vedkommende skal bortvises med øyeblikkelig virkning og 

blir ute stengt fra neste utstilling vi arrangerer.  

 

Vi ønsker å komme tilbake til Kvadrat flere år og det hadde vært dumt hvis ikke. Vi er også 

økonomisk ansvarlig for ting som skulle bli ødelagt denne dagen.   

 

Dere som er blitt satt opp på vakt skal komme en ½ time før sin oppsatte vakt 

tid. Dere skal da kontakte ansvarlige for vaktene som befinner seg ved RACC 

klubbstand for å krysse av at dere er kommet og for å få utdelt vakt vester. 

Husk at alle som er på vakt skal ha vakt vest. Vakt ansv 2012: Stig Selvåg 

HUSK ! Sjekk vaktliste for å finne ut om/når du er blitt satt opp på vakt ! 
Hvis den vakten du er blitt satt opp på ikke skulle passe eller du ikke kommer så må du selv 

finne noen å bytte med. Si ifra vis dere ikke kommer . 

 

Håper og trur vi klarer å lage en like bra Vårmønstring i år også sånn at vi kan gjenta fjor årets 

suksess på Kvadrat.  

 

Medlemmene som er satt opp på vakt denne dagen 

har Gratis inngang. 
 

Hvis det er noen av dere medlemmer som har anledning til å bake en kake for å ha ved kaffe 

boden så hadde vi satt veldig stor pris på det. Skulle det være noen som har tid og lyst til dette 

kan dere ta kontakt på mail til klubben eller ring på tlf: 93061156 / 4100 6121 / 91599436 

 
 

     Hilsen  

     RACC Styret 

 
  


