
Bug-In#25 Rebusløpet Tut&Vink  

Hvordan løse rebusen. 

Rebusen består av 4 ord som danner en setning i hovedoppgaven og løsningsoppgaver for 

barn underveis. Bokstavene finner du ved å besøke de ulike stedene nevnt i oppgaven. Kart, 

GPS, penn og andre hjelpemidler som du måtte ønske å benytte må du selv stå for. Du velg- 

er selv rekkefølgen på stedene som besøkes. Alle stedene kan nåes på asfalterte veier, men dette 

er nødvendigvis ikke den korteste. 

Det oppfordres til å tute og vinke til alle andre deltagere som møtes på veien! 

Oppgaven skriver du selv ut på forhånd eller henter på Hot Shop 1.mai. 

 

Starttid: Rebusløpet forgår hele dagen. Du velger selv når du vil starte. 

Løsningen leveres på Hot Shop etter gjennomført rebus 1.mai. 

 

Show n’ Shine 

Premiering er som følgende: 

Top 3 Luftkjølt 

Top 3 Vannkjølt 

 

Bug-In#25 Tut&Vink vil ha en jurybedømmelse av deltagerbilene som vil foregå online. For 

de som ønsker å være med i bedømmingen er det noen enkle regler som gjelder. Stopp 

på et av de fine stedene i rebusløpet og ta et fint bilde av bilen med synlig regnr, deretter 

poster du det enten på vår facebookside https://www.facebook.com/folkevogn.no og merk- 

er det «tutogvink» eller poster det på Instagram med #tutogvink OG @hotshopfolkevogn. 

no. Juryen vil gjøre bedømmingen 2. mai og vinnere vil bli annonsert på facebook og insta- 

gram samt få tilsendt premie i posten. 

 

Serveringstilbud denne dagen: 

På Hjørnet mat og drikke, Skjønhaug Torg: 

Åpningstid kl. 14.00-20.00 

Alle store pizzaer med 1,5ltr brus 

Bug-In tilbud: 200,- (Tilbudet gjelder kun take away) 

Se også deres meny på facebook.com/hjornettrogstad/ 
Tlf.: 969 10 049 

Trøgstad Bensinstasjon (Esso), Skjønhaug: 

Åpningstid kl. 09.00-19.00 
Her er det mulig å fylle 98 oktan 

 

Wienerpølse i brød/ lompe 15,- kr 

Vaffel med brunost 15,- kr 
Kaffe 15,- kr 

150 gr hamburger 75,- kr 

190 gr hamburger 85,- kr 

Benytt god tid 

og nyt turen, 

lykke til! 

 

 

God tur! Hilsen alle oss i Hot Shop! 

http://www.facebook.com/folkevogn.no

