
Bob Carpenter (Troys far) har varit sporting direktor för rallyt sedan 1985. Swedish.Moto-Safaris har nyligen varit anlitade av 
OCTAGON AUSTRALIA som deras skandinaviska agent till Australian Safari och "Team Sweden Challenge" har en unik 
möjlighet att skapa ett bra "paket" för de förare från Sverige som vill köra. 

"Destination Down Under"  är en idé skapad av Troy Carpenter, Olle Ohlsson 
och Annie Seel; att samla ihop ett grupp av intresserade Svensk deltagare som vill tävlar i den 
20e edition av Australian Safari Rally i augusti 2007.  
Tillsammans skall dom bilda en svenskt lag att deltaga i detta unika evenemang 
under temat; "Team Sweden Challenge" – Australian Safari 2007.

"… och Vi letar efter andra som vill vara med på äventyret!"

Annie Seel: Happy.se
Annie Seel är känd inom offroad  kretsar som "Rallyprincessan"… Hon var 2005 års Världsmästarinnan 
inom sportgrenen. Annie - som det körde senaste Dakar rallyt, har deltagit i rallytävlingar i många länder
de senaste tio åren – inkl. Tunisien, Marocko, Dubai, Turkiet, SydAmerika och USA… men aldrig Australien… 
Annie har haft ambitionen att tävla i Australian Safari sedan några år tillbaka… Hon har hört bra saker om 
rallyt från de svenskar som har kört där tidigare (bl.a. Olle Ohlsson, Fredrik Lundgren, Robert Grönlund och
PG Lundmark), och nu ska hon ta steget och göra det till verklighet, tillsammans med "Team Sweden Challenge".

Destination Down Under BOOT CAMP, och Destination Down Under CHALLENGE.

BOOT CAMP: är för de entusiaster som önskar sig lära mer om roadbook navigeringen, fysiska, mental och materiella förberedelse, 
mekanisk service och bivackrutiner; som alla är viktiga delar av en "rally raid". Dem kommer att få instruktioner och tips från 
erfarna rallyförare och personal, samt får möjligheten att vara med på en fyradagars 1200 km M/C äventyr genom den 
Svenska vildmarken, ett äventyr som få har varit med om tidigare.    

BOOT CAMP: är ingen "elit" grej… det är för oss "vanliga dödliga" offroad entusiaster som vill vara med om något lite "utöver det 
vanliga" och deltaga i ett evenemang som bidrar till Destination Down Under/Team Sweden Challenges framgång!

CHALLENGE: är en uttagning som är öppen för alla offroad/enduro entusiaster med giltigt MC körkort och gällande SVEMO licens. 
Upp till 20 st. aspiranter skall utsättas för alla möjliga sorters fysiska och mentala kraftprover som kan tänkas förekomma i ökenrally 
sammanhang, över ca. 1600 km maraton genom den svenska vildmarken. Förhopningsvis kan en segrare utses och den individ 
skall få äran att åka ner till Australien som medlem i "Team Sweden Challenge" - Australian Safari 2007. Det är en "chance of a 
lifetime" till en sponsrad körning med ett professionellt team (inkl. flygbiljetter, boendet, mekaniskt support, och preparerad motorcykel) 
i en av världens tuffaste och mest traditionsrika ökenrally tävlingar…

Dessutom ska samtliga av BOOT CAMP och CHALLENGE deltagare erhålla varsin "röst", som 
tillsammans med juryns beslut, kommer att bidra till att välja fram den eventuella vinnaren av 
"Destination Down Under Challenge" uttagningen…  Till slut kommer EN segrar koras; som 
ska få äran att representera hela "offroad" Sverige i Australien (som en sorts "Rally Robinson").

Anmälningsavgift till: Destination Down Under BOOT CAMP: SEK 3 500:- 
                               Destination Down Under CHALLENGE: SEK 6 500:-

 
För mer information om anmälningar till Destination Down Under/Team Sweden Challenge kontakta: 

Swedish.Moto-Safaris via e-post: info@swedishmotosafaris.se  •  www.swedishmotosafaris.se

Eller kontakta:

Olle Ohlsson på MC SPORT: www.mcsport.se
Annie Seel på: www.rallyprincess.com

För mer information om den Australian Safari Rally gå in på: 
www.australiansafari.com.au

Destination Down Under/Team Sweden Challenge samarbetar  med:

KTM - Sportmotorcycle Scandinavia: www.ktm.se

Lelles: www.lellesmc.se

För allmänt information om off road M/C aktiviteter inom Sverige, besök gärna Svensk Off-road Entusiasternas hemsida; www.soe.se

OBS! Destination Down Under Challenge uttagningen är INTE öppen för 
individer som har deltagit i FIM Rally eller MX/Enduro på EM/VM nivå* 
tidigare… Syftet med konceptet är; att plocka fram ett "nytt namn" 
inom svensk enduro/offroad och ge den individ dess chans att förverkliga 
en dröm många längtar efter… Men hindras från p.g.a. ekonomiska skäl. 

Destination Down Under BOOT CAMP / CHALLENGE skall äga rum över fyra dagar från
 lördag den 28e april, till tisdag den 1e maj. Med startpunkten i Örebro, evenemangets route 
skall bestå av mellan 1 200 till 1 600 km av blandade grusvägar, skogsvägar och 
enduro terräng i Örebro, Varmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala regioner…

Administrativ inskrivningen, tekniska inspektion och förarmöte skall äga rum på 
KTM Scandinavias lokaler i Örebro. Redan från pre-start skall Destination Down Under
 ska vara en komplett "rally upplevelse"… med "breifings" om roadbook navigering, 
GPS teknik samt ett PR/Media konferens. Dem fyra rally etapper skall omfatta 
diverse övningar och prov med syftet att testa deltagarnas fysiska och psykiska 
förmåga att lyckas med ett maratonrally uppdrag. Allt från bas cross/enduro körteknik, 
allmänna M/C körningskunskaper, orienteringsövningar, roadbook och GPS navigerings 
teknik, problemlösning, bivackrutiner, samt ren fysisk och mentala uthållighet i kris 
situationer skall sättas på prov…

Uttagningsjuryn skall bestå av fyra av Team Sweden Challenges lagmedlemmar samt 
ett representant från KTM Sportmotorcycle Scandinavia.

Australian Safari Rally är – efter Dakar – det ökenlopp som har funnits längst i motorsport 
världens kalendern... och är en av världens mest traditionsrika rallyraid evenemang. 2007 års
Australian Safari Rally skall äga rum över nio dagar, från 24e augusti till den 1e september och 
sträcker sig över 5 500 km genom kontinentens största delstat; Western Australia.
  
Hur kan en vanlig svensk M/C entusiast som är intresserade av ökenrally tar reda på vad 
som krävs för att deltag i denna form av M/C sport? Dessutom utan att behöva skrapa ihop en 
förmögenhet som krävs för att tar sig till norra Afrika eller Australien för prova själv?

"Destination Down Under": är ett evenemang som skall ge alla svenska offroad M/C-entusiaster som någonsin har drömt om att
köra ett ökenrally en chans att förverkliga sina drommar. De kommer att få en unik chans att få uppleva vad ett rallraid innebär och 
vad som krävs för en sådan utmaning. (De ges chansen till ett "mini-Dakar" utan att för den sakens skull behöva åka till Afrika...)

Troy Carpenter: Swedish.Moto-Safaris
Troy är australiensare och har varit bosatt i Sverige sedan 2001. Han har sedan
 tidigare femton års erfarenhet inom professionella offroad/ökenrally motorsport världen 
över. Han har under denna tiden deltagit i över 50 offroad och rally tävlingar med olika team 
i mer an 20 länder . Han har även tidigare varit Australian Safari Rallyns tävlingsledare 
(1993 – 96) och har en omfattande kunskap om tävlingen och ökenrally generellt… 

Olle Ohlsson: MC SPORT.
"Öken Olle" har tävlat i M/C kategorin i Australian Safari vid fem olika tillfälle 
och är en av de mest meriterade ökenrally deltagare i Sverige, med mer än 
20 internationella tävlingar sedan 1988 (bl.a. Dakar, Incas Rally och UAE Desert 
Challenge). Tillsammans ska "Team Sweden Challenge" sy ihop 
ett ekonomiskt fördelaktigt support och logistikpaket till intresserade 
entusiaster, som inte har möjlighet att ordna detta på egen hand…

Antal deltagare kommer att begränsas till max. 30 st. för BOOT CAMP 
och max. 20 st. till CHALLENGE uttagningen. 
Däremot är antalet deltagare begränsat till 40 stycken totalt.

* Dessa individer som faller inom kategorin (SM elit/EM/VM förare) få gärna ansluta sig till 
Team Sweden Challenge/Destination Down Under konsortium ändå, om de är intresserade av 
att tävla i Australian Safari. Idén bakom Team Sweden Challenge konceptet är; att alla 
medlemmar kan "pool" deras resurser och genom logistik, planering och ekonomiska 
besparningar, kan samtliga deltagare vara med på ett betydligt mer kostnads effektivt sätt, 
om alla hade agerade på eget hand. Den omfattande "rally paket" som Swedish.Moto-Safaris 
skapat tillsammans med Octagon Australia är ju extremt prisvärde genomförde med kostnaden 
att deltar i andra FIM Rally events runt omkring världen…


