Originalversion, skriven av Öset Luhring

Rally-PM för Automobilrally VT 2013
i arrangemang av Öset Luhring, även kända som Stel Ruinhög
Öset Luhring ber att få önska er välkomna till att deltaga i det 55:e halvårliga automobilrallyt VT 2013.
Detta Rally‐PM är till övervägande del likt tidigare års rally‐PM, men det kan skilja sig något från
förlagorna, varför vi rekommenderar att samtliga lagmedlemmar nogsamt läser igenom det före start. Detta
PM är preliminärt och kan komma att ändras. Ett fullständigt PM kommer att delas ut i startkuvertet, i vilket
eventuella ändringar kommer att markeras tydligt.
Ett rebusrally är inte någon hastighetstävling. Kör lugnt och klokt. Det som premieras är i stället kunskaper,
fantasi, uppmärksamhet och samarbetsförmåga. Alla uppgifter som ingår i ett rally belastas med prickar – ju
bättre resultat desto färre prickar. Det lag som samlat på sig färst prickar under dagen vinner.

START
Rallyt går av stapeln lördagen den 4:e maj 2013. Starten äger som vanligt rum på A‐husets parkering på
Linköpings Universitet, Campus Valla. Ni ska där till funktionärerna anmäla ert ekipage med besättning
samt eventuella vandringspriser senast klockan 08.00 rallydagen, annars belastas ni med tidsprickar.
Startavgiften erlägges i förväg enligt särskilt meddelande.
Vid starten kommer ni att tilldelas ett startkuvert, innehållande för rallyts framgångsrika genomförande
väsentliga dokument, diverse pyssel, en CD, två eller tre kartor samt en standardiserad linjal. En
innehållsförteckning medföljer, och även om rallyledningen självklart gör sitt bästa för att allt ska stämma
ber vi er kontrollera att allt finns med innan ni åker iväg.

REBUSAR
Vid varje kontroll utom starten och lunchen hittar ni en lapp med en rebus som är märkt med R och en
ordningssiffra (t ex R3:). Rebus R1 finns på CD:n i startkuvertet. Rebus R5 förevisas vid lunchen.

REBUSLÖSNING
Rallyrebusarnas princip förklaras utförligt på rallyts officiella hemsida: http://www.rebusrally.se/.
Lösningen på rebusen är ett på kartbladet utskrivet unikt namn på en geografisk företeelse. Observera att en
korrekt rebuslösning innehåller hela namnet; kartnamn som ”D Krist v”, ”Brand stn.” eller ”S:t Görans för‐
samling” ska betraktas som en korrekt rebuslösning endast i sin helhet. Namn som bara delvis finns med på
kartbladet är inte giltiga rebuslösningar. När rebusen är löst ska rebuslösningen motiveras kortfattat men
fullständigt på därför avsedd blankett.

KOORDINATER
En rebuslösning utpekar inte direkt platsen för nästa kontroll, utan först ska ni utföra en enklare matematisk
operation och en tabellslagning för att få fram en koordinatangivelse till nästa kontroll. Exakt vilken proce‐
dur som ska användas anges på arket med koordinattabellen i startkuvertet. Koordinaterna mäts med de
utdelade rallylinjalerna från nedre vänstra hörnet av begynnelsebokstaven i lösningen. Med detta avses det
hörn som ligger längst åt kartans sydvästriktning av en rektangel vars sidor är parallella med kartans kanter
och vilken precis omsluter begynnelsebokstaven. Mätning av koordinater ska ske i kartans svarta rutnät
vilket är parallellt med kartans kanter. OBS! Mät noga, och använd den utdelade linjalen! Andra linjaler
kan tyvärr avvika avsevärt från de officiella rallylinjalerna.
Om lösningen exempelvis är ”Öset” och koordinaterna till denna lösning är ”N 021, Ö 015, Akvedukten”
innebär detta att nästa kontroll ligger i omedelbar anslutning till en akvedukt 21 mm norr och 15 mm öster
om namnet ”Öset” på kartan, räknat från nedre vänstra hörnet av en parallellt med kartans kanter orien‐
terad rektangel vilken precis omsluter begynnelsebokstaven Ö.

På baksidan finns den omskrivna anagram‐versionen av ovanstående utdrag ur rally‐PM

Anagramversion, konstruerad av Rattmuffarna (se förklaring längst ner)

Lam-Pryl för Mobila Lutor Yla VT 2013
i anagramregn av Stel Ruinhög, änka vände som Öset Luhring
Stel Ruinhög ber att få öka solvärmen till att vidtaga 55:e dåligheter, alla mobila lutor ylat kan VT 2013.
Detta Lam‐Pryl är överväldigande klemat till årets rigida Lam‐Pryl, men det kan nog skilja sig åt från grön
flora, varför vi rekommenderar att lagets gamla dilemma nogsamt läser igenom det före trast. Detta LP är
rudimentärt och kan komma att ändra rim. Ett ständigt flum‐LP kommer att spelas i Tures kvartett, i vilken
allätaren undergivet kommer att tyda krigslarmet.
Tystare buller är inte någon hastigt hänt vigsel. Kök och grottknull. Dess prima teorem är i stället punksaker,
sina fat, hemsk träpumpa och armbåga, fast mer ös. Luftigare lapp som går in i ylleratt betackar med slipsar
– ju slätare utbrett desto fräckare pirr. Det lag som plågsamt sia färst pirr under dagen vinner, ack.

TRAST
Varpå galen styr allt, lördagen den 4:e maj 2013. Trasten glimrar som utvägen på krigarens aphus på senilt
köpinguniversitet, Camp Ulvasal. Ni ska där till fräna mäklarunionen ta ekipaget ert med yr Benin‐gäst samt
supraledningsventilerna allra senast kl. 08.00 veckodagen, annars belastas ni med ristad prick. Se i förväg
festligt granatgevär enligt släkters medlidande.
Vid trasten kommer ni att ledas till ett stutkvarter, innehållande för framförarens tryggad slalomåkning
väsentliga episoder, museets nyckel, en DVD, en eller två traktorer, riddarnas stad samt en lilja. Och en
fickröntgens innehåll medföljer, även om grillade lynnen självklart bita sitt gräs för att skämtsamt be er
kontrollera att Valdemars lönn fallit innan ni åker iväg.

BERUSAR
Jo, vid kvarter noll och lunchen utom trasten hittar ni en bärs som utmärker en lapp med R och en siffra (t ex
R3:). Tuborg R1 finns på DVD:n i stadsmurens teckenriter. Öl R5 visas vid chefen Runes bur.

SLÖ BERUSNING
Rysarebullarnas princip utgallras förföriskt på officiell diametral hylsa: http://www.syrebullar.se/.
En berusning på ölen är ett på tankbilen utskrivet gråare mandat för fikusens eget teleskop. Observera att en
korrekt slö berusning inte håller hela namnen; mandat som “Kvist Hrrn”, “Brand stn.” eller “Filmar Grön
Gas Snöts” ska beaktas som en korrekt slö berusning endast i helt ren skit. Mandat som på tankbilens
framsida badar levern är inte giltig slö berusning. När berusningen är slö ska rusölet sen kortfattat
motbevisa meningsfullt träd på därför testad blankved.

TORKADE NIOR
En slö berusning pekar inte direkt ut stapeln för nästa nollkort, utan först ska ni utöka en kilometer aporna
manifesterat och en galnings tabell för att få fram en soltorkad nia till nästa nollenergikvot. Vilket
producerat kex som ska användas anges på arken med Torkad Nio‐tabellen i stutkvarteret. Torkade niorna
mäts med en tudelad dyrare linjal från endera begynnelsebokstaven i hörnstenen av triangeln. Med detta
avses den hörnsten som ligger sydväst om kartans längdriktning av en triangel vars sektor står parallell med
kartans utkanter och precis välter elva lika begynnelsebokstäver. Mätning av torkade nior ska ske i kartans
tvära snuttar vilka är parallella med trekantens katetrar. OBS: Lös väl, mät noga, och använd den tudelade
linjalen! Andra linjaler kan variera avskyvärt från nyvald officiell linjal.
Exempel: Om slövisningen är “Öset” och torkade niorna till gödseln innan är “N 021, Ö 015, Akuten Kved”
innebär detta att nästa nollkort ligger i en ordentlig ambulans till akuten Kved, 21 mm norr och 15 mm öster
om namnet “Öset” på kartan, räknat från sydvästra hörnstenen av en parallellt med kartans kanter
trunkerad triangel vilken omger bokstaven Ö. Eller bese receptionen!
Förklaring: I princip är varje sats eller mening ett anagram av mostvarande originalsats/mening, men ibland är
bokstäver ”lånade” mellan olika satser och meningar. Varje helt stycke är dock ett korrekt anagram. Meningarnas
ursprungliga struktur har bibehållits för att om möjligt underlätta läsförståelsen... Tips: försök läsa detta högt! ☺

