
 Höstrally 2018 

 

Station nr 1 – Pussel (5 poäng för kvadrat med 5 bitar, 2 poäng för kvadrat med 4 bitar) 

 5 ekipage tog hem full pott, dvs 5 poäng 

 Lösning: 

 

 

 

 

 

Station nr 2 – Kryssfrågor (1 poäng för varje rätt svar) 

 36 ekipage tog hem full pott, dvs 3 poäng 

1. Vad är det för stor by ni ser? 

1. Gravbränna 

X. Norderåsen 

2. Österåsen 

2.  Vad är det för å som rinner mellan Husås och byn ni ser? 

1. Hårkan 

X. Långan 

2. Kalven 

3.  Vad kallas byarna Ringsta – Husås? 

1. Söre Byarna 

X. Baksjöbygden 

2. Norra Lit 

Station nr 3 – Strumpbyx-bowling (1 poäng för varje nedslagen kägla, max 6 poäng) 

 5 ekipage tog hem full pott, dvs 6 poäng 

 

Station nr 4 – Gissa bilmärke och modell (1 poäng för varje rätt svar)  

 Fälgen – Ford Mustang 

 Ratten – Volvo PV  

 Grillen – Renault R4 

 9 ekipage tog hem full pott, dvs 6 poäng 



 

Station nr 5 – Gissa grödorna (1 poäng för varje rätt svar) 

  

1. Frukt (alt 1) 

2. Kronärtskocka (alt 1) 

3. Fikon? (alt 1) 

14 ekipage tog hem full pott, dvs 3 poäng 

 

Station 6 – Slalombana med skottkärra (Under 30 sekunder 5 poäng, över 2 poäng) 

15 ekipage tog hem full pott, dvs 5 poäng 

 

 

 

 

 

 



Station 7 – Spotta råtta (utslagstävling vid samma slutpoäng) 

Dagens längsta spottning blev 5,20 följt av 5,19 meter och den som spottade kortast 

hamnade på 1,01 meter. (Sedan var det givetvis några som ätit upp sina råttor) 

I allmänna klassen fanns två ekipage med 25 poäng, där 1:a pristagarna spottade 5,19 meter och 2:an 

2,54 meter. Därefter 2 ekipage med 24 poäng vardera, men 3:e pristagaren spottade 4,30 mot 3,25 

meter.  

I Tunga klassen hade vinnaren 18 poäng, därefter 14 poäng 

I Dam klassen hade vinnaren 20 poäng, därefter16 poäng 

 


