
  

Tidspunkt: 
Arrangementet foregår søndag d. 
4. juni. Vi mødes ved 
Langagergård kl. 8:00. 
Kl. 14:30 er arrangementet slut, 
hvorefter vi pakker sammen og 
kører hjem. Forventet ankomst på 
Langagergård kl. 16:00. 
 

Adresse 
Start: 3520 Farum St. 
Mål: Egemose Centret, 
Egemosevej 9, Ganløse, 
3660 Stenløse 

 
Spørgsmål 
Kontakt Henning på 
henning@skovgruppen.dk eller 
ring 51 55 67 05. 

 
 

 

Deltag i verdens længste sæbekasserally 
 

Hvad skal der ske? 
Oak City Rally er et sæbekassebilløb for spejdere. Ca. 300 biler kører fra 
Farum St. til spejdercentret Egemosen ved Ganløse. Hver bil består af 5 
spejdere og ruten er på ca. 10 km. 
Skovgruppens minier klargører biler i løbet af maj og planlægger at 
deltage med op til 3 biler. 
 

Tag dine forældre og søskende med 
Vi har brug for hjælp til at transportere spejderne til startområdet søndag 
morgen. Vi opfordrer derfor familien til at pakke frokostkurven og tage på 
udflugt og heppe på de deltagende spejdere. Det kan være en udfordring 
at finde parkeringsplads, men følg anvisningerne. Efter starten kan man 
køre til målområdet, hvor vi vil forsøge at finde et sted vi kan sidde samlet 
fra Skovgruppen. Bemærk at parkering foregår på en mark og at der kan 
blive opkrævet en mindre afgift i forbindelse med parkeringen. 
Efter præmieoverrækkelsen er arrangementet slut og vi hjælpes ad med 
at få alle hjem. 
 

Medbring 
Løbesko og løbetøj. Medbring drikkedunk og gerne også noget skiftetøj 
og evt. regntøj til målområdet. 
Deltager dine forældre, holder de din frokost. Ellers afleveres en 
madpakke til dine ledere, som udleveres i målområdet. 
 

Pris og tilmelding 
Pris for deltagelse er 50,- pr. spejder. Forældre m.v. er gratis. 
Du tilmelder dig på www.skovgruppen.dk/butik. Seneste tilmeldingsfrist er 
d. 24. maj. Løbeholdene vil blive sammensat efter tilmeldingen. 
 

Løbsprogram 
Se også arrangementets hjemmeside for yderligere oplysninger. 
 
 

 

OAK CITY RALLY 2023 
 TILMELDING MINI 

100 % SPEJDER 
100 % SÆBEKASSERALLY 
100 % KLIMAVENLIGT 
100 % SJOVT 
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