OAK CITY RALLY 2018
44. Oak City Rally!
Søndag 27. maj 2018 kl. 10.00 Farum Station–Egemosen
Hej spejdere!
I år er det 44. gang, der afholdes Oak City Rally for sæbekassevogne. Sæbekasseløbet har siden begyndelsen i
1975 udviklet sig til en sand folkefest med over 300 deltagende vogne og et stort opbud af forældre.
Det imponerende syn af de mange fantasifulde vogne, der starter fra Farum Station og slider sig frem til Egemose
Centret ad en 10 km lang rute, burde være et must for alle friske spejdere og forældre.
Vel mødt og god fornøjelse søndag 27. maj 2018 fra kl. 8.45 ved løbskontorets bord.
(Løbskontoret lukker 09.45!!!)

Med spejderhilsen
Løbsledelsen
Tilmelding:
Tilmelding via vores hjemmeside: www.oakcityrally.dk eller
pr. mail til oakcity@absalondivision.dk

Spar op til kr. 275,og tilmeld jer senest 7. maj 2018, hvor prisen pr. vogn kun
er kr. 125,- (betalingsdatoen er afgørende).
Ved senere betaling end 7. maj og frem til 25. maj kl.
16:00 er prisen kr. 250,- pr. vogn. Herefter (og på selve
løbsdagen) er prisen kr. 400,-. Dette gælder for følgende
klasser: Mini, junior, spejder, senior, forældre/ledere.
Supersenior: Se nedenfor.
Kun rettidigt afsendte tilmeldinger og betalinger kommer
med på de udsendte startlister. Startlister vil blive opdateret
på vores hjemmeside.

Superseniorklassen

Præmier

I superseniorklassen bygger man selv sin bil af rafter på
Egemose Centret.
Holdene skal selv medbringe hjul med aksler, mens alt
værktøj, snor, rafter, bolte osv. udleveres på centret.
Byggeriet foregår lørdag eftermiddag, og holdene kan så
deltage i festaftenen bagefter med middag, underholdning,
sang m.m. (tag også selv musikinstrumenter med).
Prisen for dette storslåede tilbud er kr. 400,- pr. hold.
Ved senere betaling end 7. maj er prisen kr. 500,-.
(der udleveres kvittering for lejrpladslejen på de 250,- kr.)
Husk også senest 25. maj 2018 at tilmelde jer til festmiddag
lørdag og morgenmad søndag. Prisen her er kr. 85,- pr.
deltager.

Alle hold, der gennemfører Oak City Rally, får
stofmærker og diplom. De tre hurtigste hold i hver
klasse, mini, junior og spejder, får præmie og gule
vindertrøjer til vinderholdet i hver klasse.
Til de flotteste, mest fantasifulde, spejdermæssige
og selvbyggede vogne er der præmie til de tre
bedste i mini-, junior- og spejderklassen.
I superseniorklassen er der den særlige
vandrepræmie og plade til det hurtigste hold. I
senior- og forældreklassen er der præmier til det
festligste hold samt præmie til hurtigste forældrevogn.
Løbsdiplomer vil kun blive udleveret på Egemosen
i forbindelse med præmieoverrækkelsen kl. 14.00.

Spørgsmål??
Se vores hjemmeside
oakcityrally.dk eller vores facebookside
facebook /oakcityrally
Eller:
Paul Erik Sørensen
Egholmvej 3, 2665 Vallensbæk Strand
Mobil: 28 72 21 21 , e-mail: oakcity@absalondivision.dk
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Et hold består af en selvbygget sæbekassebil og
fem (evt. fire) spejdere, en i vognen til at styre
og fire til at skubbe.
Mindst tre spejdere skal være i den
aldersgruppe, hvor vognen er tilmeldt. Resten
må kun tages fra yngre aldersgrupper.
Under løbet er det forbudt, under nogen
omstændigheder, at modtage hjælp fra
udenforstående, ligesom pace heller ikke er
tilladt.
Vognenes bærende konstruktion mellem for- og
bagaksel skal udelukkende være lavet af træ, og
der må ikke anvendes pedal- eller motorkraft til
fremdrift.
Grundet uheldige erfaringer skal skubbestangen
være lavet af træ og må max. være 30 cm.
bredere end bagakslen, dog max. 2 meter i alt.
For smalle vogne accepteres dog en
skubbestang på op til 1 meter (gælder også
seniorer og forældre).
Der skal undgås spidse eller skarpe kanter på
vognen.
For at modtage præmie for hurtigste vogn skal
mindst fire spejdere fra holdet over målstregen
sammen med vognen.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af
løbsledelsen.

SMS!!: Også i år vil det blive muligt at
stemme via SMS på flotteste vogn. Se nærmere på
hjemmesiden /Facebook.

Betaling
Foretages ved overførsel til bank: Reg. nr. 1551,
kontonummer 10 555 914, eller via MobilePay 77868
med angivelse af et tlf.nr., som skal angives ved alle
henvendelser.
Indtil 25. maj er der mulighed for at ændre navnet
på bilen, blot der er betalt for den.
Løbsprogrammet sendes, når vi har modtaget jeres
betaling. Startlisten kan du selv hente på vores
hjemmeside www.oakcityrally.dk
Endelig startliste lægges på hjemmesiden i løbet af
fredag 25. maj 2018.

Bemærk desuden:
•
•
•
•
•
•

Oak City Rally har ingen forsikringer. Korpsets
almindelige regler herom er gældende.
Begræns ”morsomme” indslag og husk, de også
skal være morsomme for andre end jer selv.
Cykling langs ruten FRABEDES af
sikkerhedsmæssige grunde. Og der er slet ikke
plads til biler, motorcykler eller knallerter.
Især for seniorer: Færdselslovens regler
vedrørende spirituskørsel gælder også for Oak
City Rally.
DSB’s regler for transport af jeres udstyr!!
Og hvis patruljerne synes, at konkurrencen er
vigtigere end kammeratskabet, er der noget, de
har misforstået.

Egemose Centret
Målet for Oak City Rally er Egemose Centret.
På spejdercentret sker der en masse sjove ting.
Vi har faste aktiviteter som fx smedje, bageri, træ og
tovværk, togbane osv.
l er velkomne til at kontakte os på
egemosen@egemosen.dk for at få tilsendt brochurer.
I kan også læse meget mere på www.egemosen.dk
SPONSOR:

Oak City Rally næste år:

søndag 26.maj 2019

