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Indbydelse til et alternativt 

OAK CITY RALLY 2021 

Kære spejdere 

Oak City Rally er desværre aflyst igen i år på grund af 
Corona. MEN vi vil gerne invitere jer til selv at afholde 
løbet hjemme hos jer selv i jeres egen spejdergruppe. 

Løbsdagen er søndag 30. maj 2021, og starten går 
som sædvanlig kl. 10.00. 

I kan ved tilmelding vælge, om I vil løbe 5 eller 10 km. 

Vi vil sende live på OCR Facebook med startskuddet 
kl. 10.00, og når I så har løbet den rute, I selv har 
planlagt og valgt, så skal I sende en mail til os med et 
skærmbillede fra et ”rute tracing program”, f.eks. 
Runkeeper, sammen med distance og tid. 
Herefter mailer vi et flot diplom til jer, som I selv kan 
printe ud, og vi sender løbsmærkerne til jer med 
posten. 

I kan også deltage med flotteste vogn. Send et billede 
eller en lille video, og vores seje dommere vil udvælge 
de flotteste vogne og maile et diplom til jer. 

Alle tider, billeder og videoer vil efterfølgende blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

Tilmeldingen åbner 1. marts 2021, prisen er kr. 50,00 pr. hold, og tilmeldingsfristen er 
søndag 16. maj 2021. Alle tilmeldte hold vil få yderligere informationer efter tilmeldingsfristen, 
altså i begyndelsen af uge 20. 

Husk sikkerheden langs jeres rute, og at færdselsloven også gælder, når man løber 
sæbekasseløb. Hvis I løber på offentlig vej, vil det være en idé at søge om en tilladelse: 
Cykel- og motionsløb | Ansøg | Politi 

Vi glæder os til at høre fra jer og håber, I vil være med til dette alternative Corona Oak City 
Rally 2021. 

Med spejderhilsen 
Løbsledelsen 

https://www.facebook.com/Oak-City-Rally-142416035805776
https://runkeeper.com/apps/
https://politi.dk/ansoeg/arrangementer/cykel-og-motionsloeb

