
 Kære spejdere og forældre 

 Snart går det løs til Oak City Rally - verdens største og længste sæbekassebilløb. Årets løb 
 er den 47. udgave! Her er vigtige praktiske oplysninger om søndagens forløb: 

 ●  Husk spejdertørklæde! 
 ●  Tøj og sko der passer til vejret, og til 10 km 
 ●  Rigeligt at drikke - fx 2 drikkedunke, en med vand og en med saft/juice til turen så 

 man også får lidt sukker. Der er en saftevandspost undervejs. 
 ●  Energirige snacks til turen fx muslibarer, kiks eller frugt 
 ●  En god madpakke og flere drikkevarer til efter løbet. Den tager forældre sig af, så 

 den ikke skal køre 10 km. 

 Mødested søndag morgen, kl. 7:30 
 Vi mødes søndag kl. 7.30 på ECV. Her læsser vi sammen sæbekassebilerne på trailere og 
 sikrer at alle har plads i en bil. Herefter kører vi til Farum. 

 Mødested Farum Bytorv, kl. 9:00 
 I Farum mødes vi på parkeringspladsen ved Farum Bytorv, indkørsel fra Stavnsholtvej, se 
 kort eller brug koordinater  55°48'49.0"N 12°22'50.9"E 

 Her parkerer vi biler og trailere og samler spejderne på hver deres sæbekassebil. Når alle er 
 klar, går vi samlet til startområdet ved Farum Station. Sæbekassebilerne køres frem til deres 
 startboks, sorteret efter starttid. Her får de også nummerplader og startkort. 

 Sæbekasseløbet, kl. 10:00 
 Første start går kl. 10 - og herefter sendes 10 vogne afsted af gangen med 2 minutters 
 mellemrum. Ca. kl. 11 er alle vogne sendt afsted. 
 Vi har tilmeldt 10 vogne i år: 4 mini, 3 junior, og 3 trop. Alle bilerne bliver udstyret med 
 nummerplader og starttider. Startlisten med navne og numre bliver offentliggjort på Oak City 
 Rallys hjemmeside. Det bliver muligt at stemme pr sms på flotteste vogn i hver aldersklasse. 

 Vores børn kan mere, end vi tror :-) Spejderne klarer derfor bedst de 10 km sammen i 
 patruljen - helt uden forældre :-). Løbs-mandskab viser vej og hjælper på ruten. Forældre må 
 meget gerne heppe den sidste km eller ved målområdet på Spejdercenter Egemosen. 



 Transport af rigtige biler m/u trailere fra Farum Bytorv til Egemosen, kl. 11:15 - 13:00 
 Når alle sæbekassebilerne er sendt afsted fra Farum Station, anbefaler vi, at forældre kører 
 direkte til Egemosecentret - til parkeringsmarken på Lundehøjvej. 

 Se kortet og følg anvisningerne på ruten. 

 Der er kun indkørsel frem til kl. 13:00. Herefter er der kun udkørsel! Vejen er smal. 

 Parkering ved Egemosecentret koster 25 kr. - man kan købe p-billetten allerede ved Farum 
 Station, så går det hurtigere ved ankomst. Det er også muligt at købe den ved ankomst til 
 p-marken - helst med lige penge. 

 I målområdet, kl. 13:00 - 15:00 
 Vi prøver at samle hele Brønshøj-Husum Gruppe til picnic på græsplænen foran "Hotellet" 
 (dér hvor der sælges burgere osv.). De første familier der ankommer må meget gerne prøve 
 at lave et Brønshøj-Husum område. Medbring tæpper/underlag til at sidde på. 

 Når alle er kommet i mål, er der præmieoverrækkelse. Vi bliver alle i målområdet til 
 præmieoverrækkelsen er slut ca. kl 15:00. Så er der brug for, at vi hjælpes ad med at få 
 bilerne på trailerne igen og tilbage til Husum. Man skal have de samme personer med hjem i 
 bilen som man havde med ud, medmindre I har lavet anden aftale med hinanden. 

 Spejdersamarbejde og godt humør 
 Alt til spejder, og ikke mindst til Oak City, handler om at være en god kammerat. Det er 
 derfor rigtig vigtigt, at I passer på hinanden på holdet og på spejderne på de andre biler. I 
 holder jer samlet og efterlader ALDRIG nogen. Hvis I får problemer med bilen eller nogen 
 slår sig, finder I en voksen på ruten, der kan hjælpe. Det er en betingelse for gennemførelse 
 af løbet, at alle er med over målstregen. 

 Kontakt 
 mini: Jesper 40701292 
 junior: Ingeborg 61701704 
 trop: Casper 24940223, Hans 26794309 

 Hvis en spejder bliver syg eller forhindret på dagen er det meget vigtigt at vi får besked. 

 Vi glæder os til en dejlig OCR dag med jer 


