
OAK CITY RALLY 
2019
Så er det igen tid til at tænke på Oak City Rally. Oak City Rally er en hyggelig dag for alle grene, hvor 
man bygger sin egen sæbekassebil i patruljen og dyster mod alle de andre grupper i divisionen på en 
10 km lang, men frem for alt hyggelig rute fra Farum station til Egemose centret. Det er intet mindre 
end verdens største sæbekassebil-rally. I år er det 45. 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 burde være 
et must for alle friske spejdere og forældre. 

Selve løbet finder sted søndag 26. maj 2019 start fra kl. 8.45 ved løbskontorets bord. 
(Løbskontoret lukker 09.45!!!).

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. Løbsdiplomer vil kun blive udleveret på Egemosen i 
forbindelse med præmieoverrækkelsen søndag kl. 14.00.  

Vi starter bygning af biler på patruljemøderne i maj. Hvis I ikke når at blive færdige, kan vi lave det 
færdig lørdag d. 25/5.  

Tilmelding sker på Vigges hjemmeside. 

Vi har brug for hjælp fra forældre (der har en trailer) til at transportere bilerne til Farum. Vi mødes 
på Egegården søndag morgen kl. 0730. Husk, forældre må også gerne stille et hold ☺ . 

  

Så kridt løbeskoene og vær klar til at give den gas! 

Med Spejderhilsen  

Karen, Thomas og Søren


