
Informasjon og retningslinjer for Bilrebus-løpet 

• Bilrebusen består av 8 poster plassert rundt i kommunen.  

• Det beregnes at gjennomføring av løypa vil være unnagjort på under 2 timer. 

• Bokstaver samles på hver post og skal settes sammen til et 8 bokstaver langt løsningsord. 

• Svar for hver post og løsningsord skal fylles ut på skjema som leveres i kiosken i Evjehallen 

eller Otrahallen. NB! Husk egen penn. Skriv navn og telefonnummer på skjema. 

• Vi ønsker at en er rask ved postene for ikke å danne kø. Et tips kan være å ta bilde av 

posten. 

• Ved post 3, Grusbanen på Evje, vil det være fiskedam for de minste. 

• Ved post 7, Lia skule, er det en egen barnerebus med egen premiering til barna ved posten. 

Vi deler ut slikkepinner. Der kan man også tippe antall godteri på glass og vinneren av glasset 

blir annonsert 18. mai på Evje og Hornnes kommune sin hjemmeside:  

www.e-h.kommune.no  

• Det blir trukket 5 gavekort à kr. 500,- blant deltakerne som har funnet riktig løsningsord. 

• Vinnerne annonseres 18. mai på Evje og Hornnes kommunes hjemmeside. Vinnere blir 

kontaktet. 

• Det er åpen start mellom kl. 12.00 og kl. 14.00. Postene tas ned kl. 16.00. Senest 

innlevering i en av kioskene før kl. 16.30. 

• Din startpost avhenger av ditt registreringsnummer på bilen. Du starter på den posten som 

er sist i ditt registreringsnummer. Postene følges i stigende rekkefølge. 

F.eks; PX 53476       Post 6-7-8-1-2-3-4-5  

Dersom ditt nummer er 0 eller 9 er du en av de heldige som kan velge start-post. 
 

• Svarskjema og kart over postene kan enten skrives ut fra Evje og Hornnes kommune sin 

hjemmeside (på www.e-h.kommune.no ligger det en aktuelt-sak som heter «Feiring av 17. 

mai 2021») eller hentes i en av kioskene. Kioskene er «drive-in»-kiosker som kan besøkes når 

som helst under rebusløpet. OBS! Ingen kontantbetaling. Kun kort og VIPPS! 
 

• Eget aktivitetsark til barna i baksete er også mulig å skrive ut fra Evje og Hornnes kommune 

sin hjemmeside eller hentes i en av kioskene. Husk også penn til barna. 
 

• VIKTIG at alle følger smittevernreglene fastsatt av nasjonale myndigheter. Hold 1 meter 

avstand til andre deltakere. Vi sørger for smittevern ved bemannede poster. 

• Vi gleder oss til 17. mai - selv om den også i år blir annerledes! 

 

Med vennlig hilsen 

Leikekomiteen 

http://www.e-h.kommune.no/
http://www.e-h.kommune.no/

