D-Rift och Pimp My Ride
God dag Nollan,
Gudfadderiet har ett viktigt uppdrag till er, Nollans uppgift är nämligen att tävla i
Drift och pimpa Gudfadderiets racerlådbil D-rift är STABENs lunchtävling och
kommer äga rum måndag 21/8 kl. 12:00 i Märkesbacken.

Nollan har blivit noga utvalda för att representera MatNat-sektionen i denna fartfyllda
och spännande tävling. D-rift går ut på att i lådbil så snabbt som möjligt ta sig ner för
märkesbacken och sedan upp igen. Två sektioners Nollan kommer att köra samtidigt
och laget med snabbast tid vinner och tar sig vidare till nästa omgång. På vägen
kommer det finnas hinder att svänga runt eller att ta sig över. En hjälmbeklädd
Nollan sitter i lådbilen och styr ekipaget medan två Nollan springer bakom och puttar
på. Att åka utan hjälm är ej tillåtet och leder till diskvalifikation. Att riva hinder
uppskattas ej heller och ger minuspoäng. STABEN utser rättvist varje omgångs
vinnare och de är extremt oomutbara!

Men för att Nollan ska se så fräsig ut som möjligt under denna tävling så ska Nollan
pimpa sin lådbil så den ser representabel och flådig ut inför tävlingen. Nollan
kommer få material som bilen kan pimpas med utav faddrarna. Pimpningen är ett
ypperligt tillfälle att hedra det fantastiska Gudfadderiet eller samla pluspoäng på
tävlingen. Nollan bör även övningsköra sin racer och testa bromsar och styrning.
Nollan får även ytterligare ett uppdrag, Nollan ska fjäska för Gudfadderiet under vår
lunchtävling den 24/8 klockan 12:00.

Fjäsket går ut på att Nollan ska få Gudfadderiet att uppskatta MatNat-sektionens
närvaro lite extra. Detta kan göras genom att erbjuda t.ex. en kall dryck i solen, en
supervacker komplimang eller en fantastiskt smakrik kaka. Om fjäsket inte
uppskattas så kan minuspoäng delas ut, det är därför viktigt att Nollan alltid frågar
Gudfadderiet om de vill ha det som Nollan erbjuder.
Max fem Nollan får gå fram till Gudfadderiet under tävlingen.
Kom ihåg att fjäsk uppskattas även utanför tävlingarna.

Lycka till, Nollan!

