Olabilrace
Olabilrace er en aktivitet som engasjerer og vekker mange minner. Her er det
utfordringer både for teoretikere og praktikere. Hvem lager en bil som holder alle
løpene? Hvem designer den ”tøffeste” doningen?!

!

Alle bilene skal delta i konkurranse i 2 ulike klasser:!
- Raskeste bil og fører!
- «Pimp my Ride». Vi kårer den kuleste bilen.!

!

Vi har på forhånd lagt klart pakker til hvert lag,
bestående av:!
Materialer, verktøy, hjul, spraylakk, kjøredress og
hjelm.!

!

Så gjelder det å designe og bygge en olabil etter beste
evne, for så å kjøre mot hverandre.

Praktisk!

Utstyr og sikkerhet!

Suksesskriterier!

Antall deltagere: 10-1000 pers!

Vi har med alt av deler, verktøy,
batteridrill og materialer.!

Engasjerende, konkurranse og
mye latter!

Alle sjåfører bruker hjelm!

Mer enn 4000 fornøyde
deltakere!

Antall per lag: 6-10 pers!
Årstid: Helårs, vinterstid kan vi
også levere med miniski i stedet
for hjul.!
Varighet: 1,5 – 2 timer.!
Annet: Trenger et ﬂatt sted.

For å unngå skader og for stort
fart kjører vi på et lite område
med begrenset fart.!
Førstehjelpsutstyr har vi med på
alle arrangement.

Lager show og sirkus!
Passer for ”alle” både
teoretikere og praktikere
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Tilbake til barndommen
Man kjører mot hverandre to og to, til man tilslutt står igjen
!
med 2 som kjører ﬁnale. !

!

Vi har gjennomført dette på
parkeringsplasser, i parker,
på strender, ute på øyer og
inne på lager.!

!

!

Både innenlands og
utenlands, har mer enn
4800 gjester deltatt på
dette.!

Eksotiske steder!
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som setter
den perfekte rammen for
ditt arrangement.

Vi stiller alltid med speaker, telt
og musikk, samt
premieutdeling og
champagne til vinnerlaget.!

!

Ta gjerne kontakt dersom
du lurer på noe, i
forbindelse med våre
aktiviteter.

Olabil Grand Prix:
Premieshow med ﬁlm og bilder, gjerne i forbindelse med
middag eller som underholding, kan bestilles i tillegg.
Dagsﬁlm på 3-5 min som oppsumerer dagen kan også
legges til.

After Action!
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer.!
Egen meny sendes på
forespørsel.
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