Til alle utøvere, publikum, sponsorer,
samarbeidspartnere, frivillige, venner og bekjente.
Norges Råeste Bakkeløp 2018 har «landet», og ble akkurat den motorsportfestivalen vi har jobbet
for, og drømt om. Alt dette ble til fordi mange gode krefter ville det samme , en varm, vill og vakker
uke sommeren 2018.
Med 17-18 000 motorgale publikummere på plass i over 4 dager og 10 arrangementer, så takker vi
hver og en av dere for suksessen dette ble. Uten dere hadde det ikke blitt noe av årets bakkeløp.
Derfor ønsker vi å si «Tusen Takk» til hver og en av dere!
Vi hadde en drøm om å sette motorsporten på kartet i Nord Norge. Lite visste vi at det skulle strekke
seg langt ut over landegrensene. Men nå er altså det et faktum, takket være dere alle sammen som
har bidratt til dette.
Denne reisen er akkurat startet og vi har så mye mer på gang kommende år - Vi jobber med å bli
enda bedre, og sammen med alle gode krefter blir vi nettopp det.
Vi har i ettertid mottatt mail, telefoner og ikke minst blitt stoppet på gaten for å bli gratulert for et
ypperlig show.
Da sitter vi med en følelse av at vi har truffet en nerve hos publikum, førere, sponsorer og alle våre
samarbeidspartnere.
Vi hadde med oss ca. 30 ulike medier som flittig skrev og formidlet fra våre ulike arenaer, men
ingenting kan måle seg med nettopp Din tilbakemelding, slik som Tore H Bratlie skrev til oss:
…….Får ikke stevnet helt ut av kroppen. Det var på en måte en utenom kroppen hendelse. Har liksom
ikke landet enda…
Dette var en opplevelse jeg ikke glemmer, og festen må jeg tilbake til 1987 i Syd-Tyskland for å veksle.
Kjørte en EM-runde der med Metroen og vi hadde det moro etterpå, der også…
Håper at dere har overskudd etter evalueringen til å gå på enda et år. Lykke til.
Dette er en skikkelig god følelse som vi tar innover oss.
Vi er allerede i gang med planleggingen for 2019, så vi inviterer deg til allerede nå å
sette av uke 29 i både 2019 og 2020.
Igjen, tusen takk til dere alle - Dere er gull!
Med vennlig hilsen,
Jan Helge Nilssen
Leder
Norges Råeste Bakkeløp AS

