
START 

Tävlingsstart sker vid Värmlands nation lördagen den 18 april 2015 vid det klockslag som står 
angivet på sista sidan av Knivsta Weekly. Vid starten får familjen kartor, mot erläggande av 300 kr i 
deposition, samt en startpåse innehållande: 

 • Kuvert med nödlösningar och eventuella rebusledningar.          

 • Två lappar med familjenummer.          

 • Kuvert för inlämning vid tidskontroller och målgång.          

 • Heldagsuppgift.          

 • Fotoplocksaffisch, fotoplocksprotokoll och protokoll för övriga plock.          

 • Diverse övriga attiraljer.          

Direkt vid starten ska lapparna med familjenummer fästas synligt på vagnens fram- och bakruta och 
sitta där under hela rallyt. Prickbelastning sker vid brott mot denna regel. 

!
RALLYVÄG 

Med rallyväg menas den på kartan kortaste tillåtna bilvägen mellan kontrollerna. Tillåtna vägar är 
sådana som på kartan eller på annat sätt är utmärkta som allmän väg eller enskild bättre bilväg. 
Motorväg är ej tillåten rallyväg. Rallyväg får inte korsas förrän ny tidskontroll har uppnåtts, 
däremot kan den gå över eller under sig själv. Ovanstående gäller inte inom följande tätorter: 
Knivsta, Stockholm, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Gävle och Enköping. Rallyvägen kan ”gafflas” 
och behöver alltså inte vara densamma för alla deltagande familjer. Vid en kontroll kan man mötas 
av en vägbeskrivning samt texten ”rallyväg upphör”. Den väg man kör då man följer en sådan 
vägbeskrivning räknas följaktligen inte som rallyväg. 

!
REBUSAR 

Vid starten får varje familj rebus nummer 1. Med hjälp av denna gäller det att lista ut var kontroll 
nummer 1 är belägen. Rebusens lösning är en geografisk position på kartan. Det kan exempelvis 
vara ett ortsnamn, en teckenförklaringssymbol, en flygplats eller liknande. Tillsammans med den 
lägesanvisning som står på rebusen mäter ni er till den plats där kontrollen är utplacerad. Åk dit! 
Vid kontroll nummer 1 finns rebus nummer 2, som leder till kontroll nummer 2 och så vidare. 

!
MOTIVERING 

När en rebus har lösts ska lösningen skriftligen motiveras noggrant, fullständigt och stringent. Alla 
led i rebusen ska anges. Varje motivering ska nedtecknas tydligt på ett separat A4-ark där även 
familjenamn och rebusens nummer är tydligt angivet. Slarv med märkningen och antalet ark för 
varje rebus medför prickbelastning. Felaktigt eller ofullständigt motiverade rebuslösningar medför 
också prickbelastning. Notera att alla rebusar alltid ska motiveras, även om familjen brutit 
tillhörande ledning eller nödlösning, eller funnit kontrollen på annat sätt. Helt utebliven motivering 
leder till full prickbelastning, medan varje utförd motivering bedöms från fall till fall av 
läggarfamiljen enligt ett på förhand utformat prickprotokoll där varje led i rebusen värderats.


