PRESSMEDDELANDE
Porthälla Scoutkårs Badkarsrally 18 april 2015- resultat!
Vattnet i Säveån var i år 6 gradigt, solen strålade och hela 19 ekipage kom till starten vid
Kåhögsbron för att tävla i det 29:e Badkarsrallyt. En tävling där man med hjälp av egengjorda
badkarsfarkoster paddlar sig den dryga 3,5 km långa sträckan nedför Säveån. I starten slog
arrangemanget publikrekord, vilket gjorde att många hejade fram badkarsfarkosterna när de
första eremitekipagen påbörjade sin resa klockan 12.10.
Väl nere i mål fick publiken njuta av flera snygga målgångar, då virveln i ån inte var så ström
som den brukar. Dock klarade sig inte ekipaget Björnligan från Järnbrotts scoutkår, utan
publiken fick under jubel se badkarsfarkosten ta in mer och mer vatten för att till slut sjunka
och de tre deltagarna fick simma in iland.
Årets skräll kom när Svante ifrån Högsbotorps scoutkår äntligen lyckades kamma hem första
priset i Konsumklassen efter att ha kämpat emot HSB XS från Torslanda sjöscoutkår som
varit regerande segrare i 13 år. Detta på en tid av 32:25 minuter.
Ifrån arrangörskåren Porthälla Scoutkår tävlade Fredrik Claesson ur badkarsrallykommitten,
med två andra i Siamesfarkosten Bandybollen, de kom tyvärr sist i sin klass.
”Det var fantastiskt roligt, men vårt ekipage var tyvärr inte så strömlinjeformat så det snurrade
mest runt. Nu är vi revanschsugna och har stora planer inför nästa år, då det är 30- års
jubileum” meddelar en trött men glad Fredrik Claesson från Porthälla Scoutkår.
Skönhetspriset kammades hem av Kode scoutkår med sitt ekipage Ko-de bönderna, där juryns
motivering löd: ”Med en hög ambitionsnivå och ett detaljrikt genomförande har man skapat
en helhet där alla har sin roll. På ett lekfullt sätt har kårnamnet vävts in i ekipaget”.
Nu satsar vi på ett spektakulärt 30års jubileum nästa år.

Resultatlista:
Klass
Eremit
Eremit
Eremit
Siames
Siames
Siames
Konsum
Konsum
Konsum

Plac
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ekipage
C99 Kilo
Ajjen
Off Topic
Kärnas vikingaskepp
C99 Gram
Domlaget
Svante
HSB XS
Tjocka korven

Scoutkår
Bohus scoutkår
Partille Scoutkår
Kortedala Scoutkår
Kärna Scoutkår
Bohus Scoutkår
Göta Lejon Scoutkår
Högsbotorps scoutkår
Torslanda Sjöscoutkår
Bollebygds scoutkår

Tid, min:sek
00:38:38
00:52:45
00:58:48
00:51:38
00:52:39
01:00:43
00:32:25
00:37:01
00:45:31

Vill ni ha ytterligare information om resultatet av badkarsrallyt? Kontakta:
Porthälla Scoutkår, www.porthallas.scout.se, badkarsrally@porthallascoutkar.se
Lina Marmin, Badkarsrallykommittén Porthälla Scoutkår: 031-795 77 85, 0739-87 03 32

