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Under den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien trampades 345
personer ihjäl när panik utbröt. Vad kallas de människor som har rest till
Mecka?

Från och med 2007 ska tre miljoner fröer från hela världen lagras i ett bergrum
på ön Svalbard. Syftet är att bevara fröerna om en katastrof skulle inträffa på
jorden. Var ligger Svalbard?

A

1 Pilgrimer
X Turister
2 Medborgare
1 I Stilla havet
X I Norra ishavet
2 I Indiska oceanen
1 I Kazakstan

3

Indianledaren Evo Morales vann presidentvalet och är landets blivande
president. I vilket land blir Evo Morales president?

X I Bolivia
2 I Angola

4

En rymdkapsel från den amerikanska rymdfarkosten Stardust har landat på
jorden. I lasten har den kometdamm från kometen Wild 2 som är cirka 4,5
miljarder år gammal. Vad hoppas forskarna få veta efter undersökning av
kometdammet?

1 Kometers omloppsbanor
X Hur vårt solsystem bildades
2 Hur många planeter det finns
1 Island

5

Söndagen den 15 januari hade det här landet presidentval. Den nuvarande
presidenten Tarja Halonen kan vinna valet. Vad heter landet?

X Estland
2 Finland

6

I vår kommer det att tas 4 000 prover på flyttfåglar som kommer till Sverige.
Man vill veta om några fåglar har smittats av fågelinfluensan. Proverna ska tas
i Östergötland och på Öland. Var i Östergötland och på Öland ska prover tas?

1 Fårö/Landsort
X Tåkern/Ottenby
2 Skanör/Dalarö
1 Irland

7

Premiärminister Sharon är sjuk. Han har drabbats av slaganfall och kommer
troligen inte tillbaka till politiken. I vilket land är Sharon premiärminister?

X Italien
2 Israel

8

9

Under 2005 registrerades 60 371 hundar i Sverige. Bland de registrerade
hundarna ligger Golden retriever på andra plats, Labrador retriever på tredje
plats och Jämthund på fjärde plats. Vilken hund ligger etta?

Många europeiska länder och USA vill diskutera Iran-frågan i FN:s säkerhetsråd. Vad förekommer i Iran som är en säkerhetsrisk?

1 Schäfer
X Dvärgpudel
2 Strävhårig tax
1 Irans befolkningsökning
X Irans flygvapen
2 Irans atomforskning

10

Under vinterolympiaden i Turin i Italien hoppas vi naturligtvis på framgångar för
Anja Pärson. Fler svenskar kommer. Vem kom tvåa i störtloppet i Bad
Kleinkirchheim?

1 Ebba Undén
X Britta Norgren
2 Nike Bent
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Söndagen den 15 januari hade Finland presidentval. Kampen stod mellan den
nuvarande presidenten och de två borgerliga kandidaterna, moderaternas
Sauli Niinistö och centerns Matti Vanhanen. Vad heter den nuvarande
presidenten?

1 Gerda Antti
X Elisabeth Rehn
2 Tarja Halonen

2

Israels premiärminister Ariel Sharon har drabbats av slaganfall. Sharon
kommer troligen inte tillbaka till politiken. Han var tidigare likudpartiets ledare
men bröt sig ur partiet och bildade ett nytt parti. Vad heter det nya partiet?

1 Hamas
X Kadima
2 Fatah

3

Skådespelaren Mikael Persbrandt har reagerat på uppgifter i en kvällstidning.
Han ansåg att uppgifterna var osanna och djupt kränkande. Tidningens
chefredaktör Otto Sjöberg gjorde en så kallad helpudel dvs bad om ursäkt för
tidningens misstag. Vilken tidning?

1 Expressen
X Aftonbladet
2 Göteborgs-Tidningen

4

En av Sveriges och världens största operasångare är död. Hon föddes den 17
maj 1918 och dog den 25 december 2005. Hon var sopran. Hon debuterade
1946 som Agathe i "Friskytten" på Operan i Stockholm. Vem är hon?

1 Maria Callas
X Inga Tidblad
2 Birgit Nilsson

5

Indianledaren Evo Morales är det här landets blivande president. Han reser nu
runt i världen. I Sydafrika sade han: ”Våra sydafrikanska bröders kamp är
densamma som vårt folks kamp. När det gäller diskriminering har vi mycket
gemensamt”. I vilket land blir Evo Morales president?

1 Belize
X Bolivia
2 Brasilien

6

Europeiska unionen och USA anser att konflikten kring Irans atomprogram
borde tas upp av FN:s säkerhetsråd. Iran har enligt ”Avtalet om icke-spridning
av kärnvapen” rätt att bearbeta och anrika uran för fredliga ändamål. Vem
avgör om FN:s säkerhetsråd ska behandla frågan?

1 ASEAN
X IAEA
2 ASEA

7

Från och med 2007 ska tre miljoner fröer från hela världen lagras i ett bergrum
på ön Svalbard. Syftet är att bevara fröerna om en katastrof skulle inträffa på
jorden. Var ligger Svalbard?

1 I Sydatlanten
X I Norra ishavet
2 I Berings sund

8

En rymdkapsel från den amerikanska rymdfarkosten Stardust har landat på
jorden. I lasten har den kometdamm från kometen Wild 2 som är cirka 4,5
miljarder år gammal. Vad hoppas forskarna få veta efter undersökning av
kometdammet?

1 Kometers omloppsbanor
X Hur vårt solsystem bildades
2 Hur många planeter det finns

9

I vår kommer det att tas 4 000 prover på flyttfåglar (15 olika raser) som
kommer till Sverige för att hitta fall av fågelinfluensan. Proverna ska tas i
Östergötland och på Öland. Var i Östergötland och på Öland ska prover tas?

1 Fårö/Landsort
X Tåkern/Ottenby
2 Seskarö/Skanör

10

Under 2005 registrerades 60 371 hundar i Sverige. Bland de registrerade
hundarna ligger Golden retriever på andra plats, Labrador retriever på tredje
plats och Jämthund på fjärde plats. Vilken hund ligger etta?

1 Schäfer
X Dvärgpudel
2 Strävhårig tax

11

Under den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien trampades 345
pilgrimer ihjäl när en religiös ritual urartade i panik. Vad kallas vallfärden?

1 Hadj
X Zakat
2 Ramadan

12

Under vinterolympiaden i Turin i Italien hoppas vi naturligtvis på framgångar för
Anja Pärson. Fler svenskar kommer. Vem kom tvåa i störtloppet i Bad
Kleinkirchheim?

1 Ebba Undén
X Britta Norgren
2 Nike Bent
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Meddelande
Välkomna tillbaka till ett nytt läsår
med Veckans Nyheter.
Karin Förlags Rikstävling i nutidsorientering.
Var med och kämpa om 7 000 kronor
i prispengar! Vinnaren i varje klassnivå vinner 1 000 kronor till klasskassan. Logga in med ert användarnamn
och lösenord och skapa klassens
lag! Se bifogad lathund!
Faktura och informationsblad kommer ut till skolorna under vecka 3.
I informationsbladet finns felaktiga
uppgifter! Rätta uppgifter ska
vara:
Rikstävlingen börjar den 16 januari
2006 och avslutas den 9 juni 2006
klockan 16.00. Utgivningsplan för
vårterminen 2006 (veckonummer)
ska vara: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 (påsklov vecka 15), 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Prishöjning.
Vi har höjt priset på Veckans Nyheter
med 1 krona i veckan dvs 20 kronor
för hela terminen och hela skolan.
Version A.
1. Pilgrimer (1). Minst 345 pilgrimer
trampades ihjäl när en religiös ritual
på torsdagen urartade i panik och
mer än 600 människor hamnade
under andra framrusande pilgrimer.
Panikrusningen inträffade i samband
med en ritual då de vallfärdande
muslimerna kastar sten mot tre pelare som representerar den plats där
djävulen skall ha uppenbarat sig inför
profeten Abraham. En liknande
olycka inträffade 1990 då 1.426 människor avled under en panikrusning i
en tunnel i Mecka. Vallfärden till
Mecka är en plikt för varje muslim.
2. I Norra ishavet (x). Sedan drygt
20 år tillbaka förvarar de nordiska
länderna omkring 9 000 fröer i ett
säkerhetslager på Svalbard. Den
anläggningen finns i en nedlagd kolgruva. Den norska statens nya frysvalv på Svalbard blir mycket större
och ska serva hela världen. Temperaturen tio meter under markytan på
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Svalbard är ständigt cirka sex minusgrader. Därför blir det förhållandevis
billigt att med en frysanläggning sänka temperaturen i bergrummet till 18
minusgrader. I säkerhetslagret kommer fröer från alla världens hörn att
frysas ner i tätt förslutna påsar av
aluminiumfolie.
3. I Bolivia (x). Se B5.
4. Hur vårt solsystem… (x). Se B8.
5. Finland (2). Tarja Halonen väljs
med stor sannolikhet till Finlands
president. För sex år sedan däremot
var presidentvalet en kamp mellan
man och kvinna, mellan centerns
Esko Aho och socialdemokraternas
Tarja Halonen. Det var i presidentvalet 1994 som kvinnosaken fick betydelse. Det var när svenska folkpartiets Elisabeth Rehn mot alla odds
gick till den andra valomgången och
utmanade socialdemokraternas Martti Ahtisaari. Rehn förlorade knappt.
Nu är läget ett annat. Det är inget
konstigt med en kvinnlig president.
Kvinnor hade stora förväntningar på
Halonen, men hon har inte arbetat
kraftfullt för att förbättra de underbetalda kvinnornas situation.
6. Tåkern/Ottenby (x).
7. Israel (2).
8. Schäfer (1).
9. Irans atomforskning (2). Se B6.
10. Nike Bent (2).
Version B.
1. Tarja Halonen (2). Se A5.
2. Kadima (x).
3. Expressen (1).
4. Birgit Nilsson (2).
5. Bolivia (x). Evo Morales segrade i
presidentvalet den 18 december
2005 och han kommer att installeras
som Bolivias president vid en ceremoni i La Paz den 22 januari. Sedan
den 18 december har han befunnit
sig på resande fot. Hans resa började på Kuba för att träffa Fidel Castro.
Därefter reste han till Madrid för att
träffa Spaniens premiärminister. Resan gick vidare till Frankrike, Belgien
och Nederländerna. En av de bakomliggande tankarna med Morales
världsturné är att försäkra sig om
stöd från omvärlden mot USA. USA
har i tio år investerat miljontals kronor
i handlingsprogrammet ”Noll koka”,
som försöker utrota en av Bolivias

Bakgrundsmaterial

viktigaste råvaror, kokabusken. ”Det
är inte i Bolivia vi har problem med
kokain. Här är kokan en traditionell
växt. Koncentrera er på era egna
problem i stället”, säger Morales till
USA.
6. IAEA (x). Enligt president Mahmoud Ahmadinejad: ”Iran kommer
inte att låta sig pressas till att avbryta
utvecklingen av landets kärnkraftsprogram. Det spelar ingen roll om
frågan om sanktioner mot landet tas
upp av FN:s säkerhetsråd. Att blanda
in säkerhetsrådet kommer inte att
leda till en lösning. Vi är inte intresserade av att gå den vägen. Men om
vissa kräver att frånta det iranska
folket deras rättigheter ska de veta att
något sådant inte kommer att hända.
Naturligtvis kommer vårt land inte att
acceptera något som påtvingas oss.
Det är vår definitiva rättighet att förfoga över nukleär teknologi. De angriper
oss och hanterar oss med ett väldigt
vårdslöst och olagligt språkbruk, men
i slutändan behöver de oss mer än vi
behöver dem”. ASEAN betyder “Association of South East Asian Nations” och är en organisation som
grundades i Bangkok 8 augusti 1967
av Filippinerna, Indonesien, Malaysia,
Singapore och Thailand. ASEAN:s
mål är att främja regionalt samarbete i
Sydöstasien.
7. I Norra ishavet (x). Se A2.
8. Hur vårt solsystem bildades (x).
För första gången i historien kommer
forskare att kunna arbeta med äkta
kometstoft. Stoftet är intressant för
forskarna som vill få svar på grundläggande frågor om kometer och vårt
solsystems ursprung. Kometer kommer från solsystemets yttre, kalla
delar. De är stora klumpar av is och
stoft och antas vara frysta rester från
när solsystemet bildades för 4,5 miljarder år sedan. Därför är det intressant för forskarna att ta reda på vad
de består av. "Stardust" sköts upp
från Cape Canaveral i Florida 1999. I
januari 2004 träffade den på kometen
Wild-2, nästan 40 miljoner mil härifrån.
9. Tåkern/Ottenby (x).
10. Schäfer (1).
11. Hadj (1). Se A1.
12. Nike Bent (2).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: 1xx x2x 2122 B: 2x1 2xx xxx 112

Lathund för Rikstävlingen

vecka 3, 2006

Karin Förlags Rikstävling i nutidsorientering
Var med och kämpa om 7 000 kronor i prispengar! Vinnaren i varje klassnivå vinner 1 000 kronor till
klasskassan. Logga in med ert användarnamn och lösenord och skapa klassens lag!
Tävlingen börjar den 16 januari 2006. Det är en fördel att rapportera in så många nummer som möjligt,
eftersom det är lagets tio bästa resultat som räknas. (Väljs automatiskt av systemet.) Tävlingen
avslutas den 9 juni 2006 klockan 16.00.
Utgivningsplan för vårterminen 2006 (veckonummer):
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (påsklov vecka 15), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23

Hur skapar jag ett lag?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Skriv www.karinforlag.se i din webbläsares adressfält.
Du får nu Karin Förlags huvudsida framför dig.
Under rubriken Veckans Nyheter ute i menyn till vänster hittar du Logga in. Klicka där!
Du använder skolans användarnamn och lösenord och kommer in.
Till vänster på denna sida finns Skapa ett nytt lag. Klicka där!
Du är nu på "skapa lag sidan". Läs instruktionen där och gör sedan så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klicka fram din kommun.
Ge ditt lag ett namn.
Ange i vilken klassnivå klassen vill tävla.
Besluta om lagets namn får visas i resultatlistorna.
Skriv lagets e-postadress.
Klicka på Skapa laget.

Hur lägger jag in lagets resultat?
a. På samma sida där du skapade laget hittar du högt uppe till vänster Visa alla lagen. Klicka där!
b. En ny sida visas med rubriken ”Skolans registrerade lag i tävlingen”. Under denna rubrik listas
skolans alla lag. Klicka på lagets namn!
c. Du kommer då till lagets sida. Längre ner på sidan hittar du Mata in ett nytt resultat. Klicka där!
d. Nu fyller du i uppgifterna ute till höger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj rätt nummer av Veckans Nyheter.
Ange antal elever.
Lägg ihop alla elevers antal rätt och mata in denna summa.
Klicka på Lagra resultatet.
Ditt klassresultat är nu registrerat.
Klicka på Mata in ett nytt resultat igen för att fylla i fler resultat.

Hur följer jag mitt lag i resultatlistorna?
a.
b.
c.
d.
e.

Ute i menyn till vänster hittar du Topplistorna. Klicka där!
På den nya sidan väljer du ”Klassnivå” och "Hela landet".
Klicka på Visa.
Längre ner på sidan ser du ditt lag och vilken placering det har för tillfället.
Om du istället för ”Hela landet” väljer din kommun får du upp en lista över alla deltagande lag i
kommunen och deras inbördes placeringar.

Läs mer om tävlingen på våra webbsidor: www.karinforlag.se

