Channel 4 News presenteras av Channel 4 News Team:
Ron Burgundy, ditt första-ankare och den självklara rösten i San Diego. Han är en flertalet
Emmy-vinnande journalist och alltid självsäker, alltid välklädd och ständigt med ett glas Scotch i
sin hand. Han må vara egocentrisk, arrogant, missgynnsam och inte särskilt intelligent, men han är
den klippa vars grund hela Channel 4 News står på. Rons stora passioner i livet är jobbet, kvinnor,
hans hund Baxter och jazzflöjt. Han spelar farligt bra jazzflöjt. Ron är till vardags aldrig sansad
och om du skulle reta upp honom så tvekar han inte en sekund på att låta dig smaka på antingen
Mr Jack Johnson eller Mr Tom O’leary. Du kan nå honom på hans stammisbar eller på telefonnr
+4676-86089119.
Veronica Corningstone, ditt andra-ankare och en tydlig utmanare till tronen på San Diegos nyhetsscen. Hon är tuff, målmedveten och tvekar aldrig på att stå upp för sig själv. Hon är också en smula
egocentrisk och missunnsam men definitivt inte arrogant eller ointelligent. Hon kommer med all
säkerhet att bli den klippa vars hela Channel 4 News grund kommer att vila på i framtiden. Trots
att hon får stå ut med både häcklingar och sabotage är hon den i teamet som alla ser upp till med
kärlek i blicken. Hon nås på redaktionen eller telefonnr +4673-65276086.
Brick Tamland, din meterolog och den starkast lysande fyren i den tuffaste av stormar. Han är
godhjärtad, snäll och har en förmåga att förälska sig i allt från mattor, till väder, till lampor. Trots
ett IQ på 48 och en bristfällig social kompetens är han en självklar del i Channel 4 News Teams
gemenskap och omtyckt av alla. Brick själv tror att det kan bero på att han väldigt sällan är sen
och alltid är artig. Han njuter av glass och ett par schyssta kostymbyxor och har en gång spetsat en
man med en treudd. Brick nås på den meteorologiska avdelningen eller på +4676-81061355.
Brian Fantana, din reporter i fält och ständigt i händelsernas centrum. Brian har en näsa för
nyheter och är alltid snabbast på plats när något spännande sker i San Diego. Han tvekar inte att
ge sig in i hetluften och är en sannerligen lojal medarbetare i Channel 4 News Team. Något annat
han har näsa för är parfymer och han går aldrig någonstans utan att ha minst tre att välja på i
kavajen. Han har parfymer för dating, parfymer för jobb, parfymer för lugna dagar i soffan och
parfymer för nya utmaningar. Brian är ständigt ute i fält men går att nå på telefonnr
+4672-22796740.
Champion “Champ” Kind, din mästare på sport och en självklar vinnare. Champ kan verkligen det
där med sport. Han har vigt sitt yrkesliv åt det och jobbade tidigare med att kommentera NFL, ett
jobb som han för övrigt fick lämna efter att ha sexuellt trakasserat kollegan Terry Bradshaw. Han
kan det där med sexism också, och kommentarerna haglar ofta tätt på redaktionen mot alla som
kommer i hans väg. I övrigt handlar Champs liv om att ha roligt, vilket i hans fall kan innebära att
dricka några groggar, sätta eld på en lägenhet, kanske besöka Sea World med brallorna neddragna
eller skrika “Whammy” när någon minst anar det. Champ kan hittas i en TV-soffa framför NFL eller
på telefonnr +4670-61361466.

I kvällens program kommer Brian rapportera om både dansfestivaler och skattjägare. Det blir
självklart både sport och väder och ni kommer även att få en unik inblick bakom kulisserna här på
Channel 4 News. Först ut är Ron Burgundy och Veronica Corningstone med senaste nytt.

- Godkväll San Diego, mitt namn är Ron Burgundy.
- Jag heter Veronica Corningstone, och det här har hänt i din värld idag.
- En man kämpar för sitt liv på San Diegos universitetssjukhus efter att ha
blivit attackerad av en flock herrelösa hundar vid en övergiven pool. Hans
tillstånd bedöms som mycket allvarligt. Lokal polis försöker nu reda ut
varför mannen vistades vid poolen och boende i området uppmanas att
vidta extra försiktighet. Antalet herrelösa hundflockar i San Diego-området
har ökat lavinartat det senaste året och den kraftigt underfinansierade
myndigheten för farliga djur i stadsmiljö ser ingen lösning på problemet
med nuvarande budget. Istället uppmanar man allmänheten att beväpna
sig.
- Trafikkaos utbröt idag efter att den svenska möbeljätten IKEA slog upp
dörrarna till sitt första varuhus i San Diego. Halva priset utlovades på hela
sortimentet och köerna sträckte sig milslånga frampå eftermiddagen. Flera
trafikolyckor har också inträffat på grund av vårdslöst framförande av gods,
enligt trafikpolisen. En kvinna fick lindriga skador efter att hennes framruta
penetrerats av en Billy-bokhylla och en grupp fotgängare mejades ned av
en soffa Ektorp. Polisen uppmanar till att spänna spännbanden hårdare.
- Lokala politikern Antonio Caraducci avgick idag efter att det uppdagats
att han fifflat med skattebetalarnas pengar. Tydligen har han köpt tre
chokladkakor, av typen Milka, under en tjänsteresa förra året. Notan hade
den hårt arbetande befolkningen av San Diego fått stå för och han avgår
idag, med omedelbar verkan, utan några förmåner eller avgångsvederlag.
“Det var ett ofrivilligt misstag från min sida, men jag förstår att det ändå
inte är försvarbart. Jag har helt enkelt gjort bort mig,” kommenterade
Caraducci påväg ut från stadshuset med slipsen på sniskan och flyttkartongen i sin hand. Hans blick var tom, hans steg var tunga och det med all rätt.
- En brand utbröt under natten i ett av San Diegos industriområden. Innan
släckningsarbetet kom igång hann elden få spridning till flera av de fabriker
som finns i området. Ingen människa har kommit till skada men det är
fortfarande osäkert vilka konsekvenser branden kan komma att få. “Flera
av fabrikerna innehåller hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier och vi vet
inte ännu om någon av dem har fått spridning i omkringliggande miljö. Vi
har fått kontroll på branden under eftermiddagen och när eftersläckningsarbetet är klart kan vi utvärdera situationen ytterligare,” kommenterar
brandchef Brandon Brandt. Brandens uppkomst är fortfarande oklar och
polisen har ännu inte kommenterat om man misstänker att branden var
anlagd.

- Pandan Ling-wong på San Diego Zoo är gravid. Storken väntas komma
flygande med en fluffig liten pandabebis om cirka två veckor och det blir då
första gången i historien som en panda föds i USA. Det är ett historisk
ögonblick som hela San Diego räknar ned till och vi kommer följa
händelseutvecklingen noga här på Channel 4 News.
- Det stämmer Veronica. Vi kommer därför att införa det stående specialinslaget Panda Watch, varje kväll tills bebisen är född. Jag lämnar nu över
till Brian som befinner sig i händelsernas centrum på San Diego Zoo.
- PANDA WATCH! Tack så mycket Ron. Jag befinner mig alltså precis utanför
den inhägnad som den gravida jättepandan Ling-Wong bor i. Vi kan varken
se eller höra henne, då hon befinner sig i en grotta vid bortre änden av
hägnet, men stämningen är ändå magisk. Det känns verkligen i luften att
någonting stort är på väg att hända. Jag har rapporterat från många platser
på jorden, men det här är det absolut mest spännande jag varit med om,
utan tvekan. Jag har försökt att få en pratstund med Ling-Wong själv men
skötarna har inte varit medgörliga. Jag har fått förklarat för mig att det
trots allt är en levande björn som vi har att göra med och att den
bokstavligt talat kommer att slita av mig ansiktet om jag försöker närma
mig. Tillbaka till studion.
- Wow, vilken rapportering. Medryckande och vacker.
- Nu till en exklusiv nyhet. Vi har som enda nyhetsteam tagit del av de
nationella mästerskapen i vattenskidåkning för ekorrar. Tävlingen genomfördes i år för första gången och två tappra ekorrar, vid namn Piff och
Nutty, kom till start. Evenemanget genomfördes i Chula Vista och vinnaren
korades utifrån vilken ekorre som erhöll mest jubel från publiken. Så jubla
åt Piff och Nutty nu San Diego, för bilderna ni ska få se är fantastiska!
- Haha, vilka fantastiska små krabater! Någonting annat fantastiskt är att
det faktiskt går att försörja sig på att leta efter skatter. Det kan vara svårt
att tro på när man först hör det men Brian har varit ute på fältet och tagit
del av en alldeles otrolig amerikansk framgångssaga. Håll i er San Diego!

- Att leta efter skatter är något de flesta av oss förknippar med sagor och barnsliga
fantasier eller möjligtvis någonting man sysslade med långt, långt tillbaka i tiden.
Men för en entusiast med bas öster om San Diego har skattjakt, på bara några år,
gått från utskrattad hobby till lukrativt heltidsjobb. Mitt namn är Brian Fantana och
jag befinner mig i den lilla staden Horseville för en pratstund med Lily Gold,
upphovskvinna och tillika VD för det framgångsrika företaget Gold Hunt Enterprises.
- Kan du berätta hur det hela började för dig Lily?
- Tja… Det är en ganska lång historia men det kan jag väl göra. Allting startade långt
innan det blev big business och ni i media började bry er, det kan du ju börja med
att skriva upp. Året var 1997 tror jag och vi gick igenom min gammelfarfar Garys
dödsbo. Han var en fin man, min gammelfarfar Gary. Han sågs som en excentriker av
många men jag älskade honom mycket. Han berättade alltid de mest livfulla
historier och var aldrig långt ifrån ett skratt. Jag träffade honom inte ofta men han
var, och är fortfarande, min stora idol i livet. Jag minns en gång när han…
- Tack, men vad hände när ni gick igenom dödsboet?
- Jag skulle precis komma till det när du avbröt mig. Nåväl, jag höll iallafall på att
gå igenom hans arbetsrum när jag hittade en gammal träkista, i ek skulle jag tro,
fylld till bredden med gamla kartor. Han var en friluftsmänniska och kunde ibland
försvinna bort i veckor till de mest avlägsna platserna, så det var inget konstigt med
det. Men när jag började titta närmare på kartorna såg jag att flera av dem var
mycket gamla och knappast kunde duga som friluftskartor genom krävande terräng
för en ensam vandrare. En karta var daterad 1886 och en annan så tidigt som 1712.
Jag blev mycket förbryllad, men när jag tittade närmare såg jag att nästan alla
kartor hade ett kryss markerat någonstans i terrängen.
- Ett kryss?
- Ja, som ett litet x ungefär och jag blev genast mycket exalterad när jag insåg vad
det måste innebära. Det var såklart skattkartor! Det var det han egentligen hade
sysslat med när han försvann bort flera veckor i sträck! Min gammelfarfar var
skattjägare!
- Fantastiskt! Så vad gjorde du?
- Jag tog vid där Gary slutade. Jag fann senare en loggbok med mycket noggranna
anteckningar förda över vilka kartor han testat och vad han hade hittat under sin
jakt. Femton kartor hade han hunnit undersöka. Han hade inte hittat något av
faktiskt värde men på flera ställen hade det funnits spår som visade att flera av
kartorna var äkta skattkartor.
- Som vadå?
- Gamla benrester, kläder, ett par jutesäckar och en förmultnad träkista. Det kanske
låter som lite men det var bevis nog för mig. Efter den dagen använde jag varje
ledig stund till att leta efter skatter med hjälp av Garys gamla kartor.

- Otroligt. Hur gick det de första åren?
- Inget vidare om jag ska vara ärlig. Ingen tog mig på allvar och trots att jag fram
till 2003 grundligt gick igenom 25 kartor så hittade jag ingenting. Min metalldetektor hade inte gett så mycket som ett pip ifrån sig. Jag började misströsta. Kanske
hade loggböckerna bara varit fantasier från Gary? Kanske var det ett märkligt sätt
att lura eftervärlden på? Men det kändes olikt honom och jag sa till mig själv att jag
aldrig skulle ge upp.
- Fantastisk Lily, fantastiskt.
- Så en varm sensommardag i Nevadaöknen 2003 pep det plötsligt till i detektorn.
När ljudet fortsatte och det sjönk in vad det kunde innebära började pulsen rusa.
Jag sprang bort till bilen i ilfart, kastade mig in och hämtade spaden och började
sedan gräva med en ursinnig frenesi. Ökensolen var brännande het men jag kände
mig ända starkare för varje spadtag jag tog och efter en dryg kvart stötte jag emot
någonting hårt. Jag började krafsade med händerna och en brun säck började
skönjas under den torra jorden. Spaden hade gjort ett litet hål i tyget där den först
träffat säcken och när solen bröt fram över min axel såg jag hur det glimmade till.
Jag hade hittat guld!
- Oj! Otroligt! Hur mycket var det?
- Nej du, det tänker jag inte tala om. Men jag kan berätta att det räckte till en
splitter ny Chevrolet och vetskapen om att det var det här jag skulle hålla på med
resten av mitt liv. Det handlar inte bara om pengarna utan lika mycket om ruset det
ger när man hittar något. Jag tänker aldrig sluta.
- Så det var alltså hur det hela började. En fantastisk historia måste jag säga men
det har ju hänt så mycket sen dess och du äger idag ett företag med miljontals
dollar omsättning. Hur tog du det vidare?
- Det hela skedde rätt naturligt skulle jag vilja säga. Media snappade upp mitt fynd
och folk började efter det höra av sig och ville vara med och leta. Jag bestämde mig
då för att starta ett bolag och tog först in två heltidsanställda skattjägare som fick
ta del av kartorna och ge sig ut. Allteftersom tekniken förbättrades kom fynden allt
tätare och idag är vi fem som är ute på fältet. Det är inte sällan tvister med
markägare och staten kring hur vinsten ska fördelas och vi har därför också en
heltidsanställd jurist. Sedan är Garys gamla kartor slut sen länge så vi har numera
även anställt kartletare. Det är en seriös business helt enkelt.
- Imponerande och stort tack för din medverkan.
- Tack.
- Ja San Diego, hårt arbete och en tro på sina drömmar kan ta dig långt. Det är Lily
Gold ett levande exempel på. Jag heter Brian Fantana och den amerikanska
drömmen lever i allra högsta grad i Horseville. Tillbaka till studion.

- Whammy! Vilken vinnare alltså, den där Lily Gold. En kvinna helt i min
smak! Och det har nu blivit dags att presentera ännu fler vinnare, för här
kommer nämligen sportnyheterna med mig, Champion “Champ” Kind.
Whammy!
San Diego Padres spelade igår hemmapremiär i National Baseball League.
De tog en klar seger mot Los Angeles Dodgers med 10-5 och publikstödet var
stort på Petco Park. “Vi gör en gedigen insats och försäsongens slit har
verkligen gett resultat. Jag tycker att grabbarna visar att San Diego verkligen kan utmana om titeln i år. Sen är det så otroligt skönt att spela här på
Petco Park inför fullsatta läktare. Det är det här vi lever för” kommenterade Benny King, nybliven tränare i laget. Whammy säger jag! Go Padres!
Vilken Vinst!
Det råder en öppen tävling mellan landets sportfånar och landets storfåne.
Förutsättningarna är enkla då det helt enkelt gäller att kvittra mot varandra. Men att tyda reglerna och förstå vem som vinner är desto svårare.
Gäller det att kvittra högst eller vackrast? Gäller det att kvittra mest eller
bäst? Och vem bedömer det hela? Är det störst applåd som avgör eller finns
det en domare? Frågorna är många och jag tror att vi alla är lika förvirrade,
men det är min förhoppning att vi snart ska kunna rapportera om en tydlig
vinnare en gång för alla.
Ett stort rally går nästa helg av stapeln i San Diego med omnejd. Tävlingen
som kallas för Rally Mt Charles avgörs i år för 106:e gången och det förväntas bli en riktig folkfest. Prärievargarna är förhandsfavoriter utifrån de
senaste årens resultat, men de följs av flera starka utmanare. Bland annat
ställer kyrkans makthavare och Tolkiens skapelser upp. Sedan finns två
farliga ekipage med de alternativa bränslena moonshine och kärnkraft. Det
ska bli otroligt intressant att följa deras framfart.
På startlinjen finns också flera helt nya team. Bland annat ett gäng osaltade gurkor och en flock sångfåglar. Går segern till en gammal räv eller ett
helt oprövat team? Det återstår att se nästa helg och jag tror att jag talar
för hela Channel 4 News Team när jag säger att vi ser fram emot rallyt med
största möjliga spänning!

Nästa lördag passerar också cykeltävlingen, Tour of California, genom San
diego. Det är då dags för den näst sista etappen av totalt sju och på söndagen avgörs kampen om den gröna ledartröjan med en sista batalj till Los
Angeles. Arrangörerna har oroats över att Rally Mt Charles arrangeras
samtidigt, då utnyttjande av samma vägar nästintill är omöjligt att undvika. Men minutiös planering har gjort att det ser ut att lösa sig fint. Organisatörerna ser istället de positiva effekter som kan komma ur krocken. “Vi
kommer torrskodda ur det här och mer därtill. Genom den kontakt vi fått,
organisatörer emellan, har vi hittat flera områden där vi kan hjälpa varandra även i framtiden. Vi har båda stora plattformar där vi kan ge varandra
reklamutrymme och vi har båda gedigna kunskaper om vägnätet att utbyta
med varandra” kommenterar Lisa Bajk, ytterst ansvarig organisatör för Tour
of California.
Den årliga korvätartävlingen avgjordes idag i San Diego. Årets upplaga, den
100:e, bjöd på både nytt rekord och en riktig publikfavorit som vinnare i
legendariska Joey "Jaws" Chestnut. Han besegrade sina motståndare genom
att äta 70 korvar på endast 10 minuter. Chestnuts resultat är inte bara nytt
mästerskapsrekord utan också en revansch för legendaren, som besegrades
under fjolårets tävlingar efter en svit på åtta raka segrar. I år lyckades han
alltså bräcka sitt eget rekord från 2013 som då löd 69 wienerkorvar med
bröd. Inför evenemanget, där tävlande brukar dränka bröden i vatten för
att blandningen ska glida lättare ner i svalgen, hade Chestnut tränat flitigt
med övningspass på 35-70 korvar med bröd åt gången samt massor av
vätska för att hålla matsmältningsorganen i trim. Yummy, säger jag!
Och med det säger jag tack för mig. Det var allt från sportens värld den här
gången. Ni ska nu få hänga med Brian ut på dans istället. Dans är ju ingen
sport men det kan kanske vara kul ändå. Varsågod, Brian!

- San Diego Dance festival firar i år 20-årsjubileum och beräknas locka
rekordpublik. Förra året deltog cirka tiotusen personer i den tre dagar
långa dansfesten, men nu kan vi alltså räkna med ännu flera dansentusiaster här i stan. Under helgen kommer ett flertal dansföreställningar att visas
upp men allmänheten kommer också att få chansen att skaka loss på
dansgolven i en rad olika stilar och discipliner. Det kommer bli lindyhop,
charlestown, west coast swing, linedancing, bugg och mycket mer. Så
oavsett ålder och danserfarenhet så kan du göra som jag, och ta dig till
Balboa Park i centrala San Diego för att prova på.
- Jag har här fått tag på en tjej som verkar kunna det där med lindyhop.
Vad heter du för något och hur länge har du dansat?
- Daisy och jag har dansat i snart 13 år.
- Det var inte illa. Tror du att du skulle kunna förklara för mig hur man gör
på ett ungefär?
- Haha, absolut! Lindyhop rör sig från en sluten position, där följaren har
sin vänstra hand på förarens axel, föraren har sin högra på följarens rygg
och de övriga två händerna håller i varandra, till öppen position där man
håller i varandra i bara en hand. Stor del av dansen skapas i övergången
mellan dessa positioner. Det förekommer även att man släpper varandra
helt. Ytterst få saker är förbjudna i lindyhop, förutom att inte följa takten
och musiken. Det är det som gör det så himla roligt. Det är bara att köra
på! Turerna rör sig vanligtvis över åtta taktslag, åttor, eller över sex
taktslag, sexor. Först brukar man lära sig att dansa sexor. Säg nu efter mig.
- Okej.
- Steg, steg, trippelsteg, trippelsteg.
- Steg, steg, trippelsteg, trippelsteg.
- Kanon! Som följare måste du nu bara komma ihåg att ta vänster fot först
och sedan är det bara att dansa på.
- Ja, det lät ju inte så svårt. Tack så mycket för lektionen Daisy.
- Det var så lite så!
- Jag tar mig nu vidare över området för att prova på lite fler danser. Jag
har fått höra att de dansar linedancing inne i en av de många danssalar som
finns på området. Häng med!

- Jag står nu mitt bland ett gäng som håller på med linedancing och jag ska
försöka få mig en pratstund med någon av dessa dansande själar. Hej, vad
heter du för något?
- Hej, jag heter Barry.
- Hej Barry. Hur länge har du hållit på med linedancing?
- Oj, hur länge som helst känns det som. Säkert 30 år alltså. Nu får du mig
att känna mig gammal.
- Äsch då, du som ser så snärtig ut på dansgolvet. Vad är det som har fått
dig att hålla på så länge med linedancing?
- Det är det faktum att det är världens roligaste dans och att jag alltid blir
på glatt humör när jag dansar. Det slår aldrig fel. Sedan är det en sån härlig
gemenskap med de man dansar med också.
- Skulle du kunna förklara för mig hur man dansar på ett ungefär?
- Ja, absolut. Det du först bör veta är att linedance finns i väldigt många
olika karaktärer och att varje dans i princip är unik. Man måste helt enkelt
lära sig varje unik dans för sig. Vill man lära sig hemma kan man göra det
genom skriftliga dansbeskrivningar, men Youtube är givetvis också effektivt.
Bäst är självklart att gå till en dansklubb och lära in dansen i grupp, och
också överlägset roligast. Hursomhelst kan man alltid lära sig stegen till en
“basic box” som är ett slags grundsteg i linedance. Du ställer upp dig på
raden med fötterna ungefär axelbrett och sedan följer sex steg. Först
vänsterfot rakt fram, höger fot snett framåt höger, vänster fot åt höger,
höger fot rakt bakåt, vänster fot snett bakåt vänster och till sist höger fot
rakt åt vänster. Har du nu gjort det korrekt så är du tillbaka där du började
och du har lyckats med din “basic box”. Inte så svårt va?
- Absolut inte! Det här ska jag nog klara av. Tack så mycket för hjälpen
Barry.
- Det var så lite så!
- På bara några minuter har jag alltså lärt mig två helt nya danser. Det är
med glädje folk visar upp sina respektive steg och jag kan förstå varför
festivalen växer. Det sprids en kollektiv dansfeber här på området och jag
misstänker att jag blivit smittad. Brian Fantana, Balboa Park.
Över till studion, men först lite reklam!

REKLAM

- Nu, en väderprognos. Jag älskar väderprognoser.
Det ser ut att bli klart och soligt i San Diego idag, med endast några
få fjädermoln, det vill säga Cirrus (Ci), som kan skymma solen under
korta perioder. Ihållande nordliga vindar ger dock ovanligt låga
temperaturer som förväntas landa mellan 15 och 20 grader. En
varmfront med ostadigt väder är emellertid på ingång och under
kvällen kommer vi se de första spåren av den i form av slöjmoln,
alltså Cirrostratus (Cs), som kommer att börja täcka himlen på hög
höjd.
Under natten avancerar fronten ytterligare och vi kan räkna med
regnmoln, även kallade Nimbostratus (Ns), utöver hela kusten imorgon. San Diego beräknas få mellan 10 och 20 mm regn, men lokalt
kan det komma så mycket som 40 mm, så glöm inte paraplyet gott
folk. Temperaturen förväntas ligga kring 20 grader och vinden på 10
sekundmeter, sydvästlig riktning.
Under måndagen har det ostadiga området dragit förbi och vi får
övervägande klart och varmt väder med endast några enstaka stackmoln, alltså Cumulus (Cu), som kan täcka himlen fram emot eftermiddagen. Vi kan räkna med temperaturer uppemot 30 grader och
svaga vindar.
Senare i veckan letar sig ett högtrycksområde in över landet söderifrån och vi får ett par riktigt varma och soliga dagar, där både
tisdagen och onsdagen kommer bjuda på 35-gradig värme. På onsdagen inträffar också sommarsolståndet, och det är ju självklart extra
roligt att vi får soligt väder på årets längsta dag. Ingen risk för
D-vitaminbrist där inte, men se upp och smörj er ordentligt om ni
ska ut och njuta av solen.
På torsdag kommer vädret vara fortsatt varmt och soligt men med en
osäkerhet fram emot kvällen. När sjöbrisen ligger på under dagen
och den fuktiga luften från stilla havet möter de heta luftströmmarna i inlandet kan bymoln, alltså Cumulonimbus (Cb), i värsta fall
bildas. Detta innebär att det trots det vackra vädret kommer att
finnas risk för åska, och allmänheten uppmanas hålla lite extra
uppsikt på himlen under torsdagen.
Mot slutet av veckan kryper temperaturerna ner mot 25 grader och
ett täcke med böljemoln, Altocumulus (Ac), ger mulet väder under
större delen av fredagen. Vindarna kommer återigen vara nordliga
och ligga kring 5 sekundmeter, klassisk snålblåst alltså.

- Nu sjörapporten. Jag älskar sjörapporten.
Kaliforniens nordligaste kust: Nord, ökande till 10-kuling 15. I eftermiddag nordväst. I natt 7-10. Mest god sikt, lokala skurar.
Kaliforniens norra kust: Nord 4-9. I eftermiddag nordväst och något
avtagande. I natt, främst i söder, ökande till 8-13. Mest god sikt,
lokala skurar.
Kaliforniens nordligaste mellersta kust: Sydväst kuling 16-21. Långsamt avtagande, ikväll 10-kuling 15 och efterhand väst. Tidvis regn
med måttlig sikt. Risk för dimmoln, Stratus (St).
Kaliforniens mellersta mellersta kust: Ost 3-8. I eftermiddag nordost,
ökande, ikväll 6-11 och efterhand nord. Mest god sikt, lokala skurar.
Kaliforniens sydligaste mellersta kust: Ost 3-7. I eftermiddag nordost
5-10. I natt något ökande. Mest god sikt. Kan bli en del valkmolm,
Stratucumulus (Sc).
Kaliforniens södra kust: Nord 2-7. Sent i eftermiddag nord eller
nordväst, längst i väster 6-11. Mest god sikt, lokala skurar.
Kaliforniens sydligaste kust: Nord 4-8. I kväll nordväst 2-7. Mest god
sikt, tidvis skurar.
- Och med det säger jag tack för mig. Nu ska Champ berätta om en
konstig hobby som kallas origami. Jag älskar origami.

- Det stämmer Brick och jag är faktiskt beredd att sträcka mig lika långt
som du, jag älskar verkligen origami! Det är fantastiskt med papperskonst
och det är en hobby jag faktiskt själv har utövat vid flera tillfällen.
Whammy alltså!
Med mig på telefon har jag Robert J Lang som är en av de origami-konstnärer som har gjort hobbyn till ett heltidsjobb. Välkommen Robert!
- Tack så mycket Champ, det är en ära att få vara med.
- Nöjet är på min sida. Kan du berätta vad Origami är för tittarna?
- Absolut, origami kommer från det japanska ordet oru, vilket betyder vika
och kami, som är det japanska ordet för papper, och är konsten att vika
papper till tredimensionella objekt.
- Vad är historien bakom origami?
- Det hela började för mycket länge sedan. Konsten att vika papper kom till
Japan från Kina omkring år 600. Under Edoperioden (1603-1867) ökade
papperstillverkningen i Japan och papper blev mer lättillgängligt. I
samband med det blev origami en hobby för många i landet. Den äldst
bevarade handboken i pappersvikning är Hiden Senbazuru Orikata (De tusen
origami-tranornas hemlighet) från 1797. Fram till för några decennier sedan
var origami huvudsakligen en tradition som fördes vidare muntligen, från
föräldrar till barn. Antalet modeller som kunde hållas i minnet var begränsade och ganska enkla. Under de senaste årtiondena, sedan 1960-talet, har
en gemensam beskrivning av metoderna att vika papperet växt fram, och
antalet publikationer av beskrivningar, även kallat diagram, har exploderat
sedan 1980-talet. Numera hålls årliga konvent i många länder, bland annat
Japan, USA och Storbritannien. De allra bästa artisterna, som designar nya
modeller, kan försörja sig som origami-konstnärer, och där har alltså jag
blivit en av de lyckligt lottade.
- Whammy, vad häftigt. Vad brukar du använda för papper?
- Vanligtvis utgår jag från ett kvadratiskt ark som är färgat eller mönstrat,
på ena eller båda sidorna. Ofta används det traditionella japanska papperet
washi till origami. Washi används även till skjutdörrar, solfjädrar, måleri,
tryck och att skriva på. Man kan dock använda vilket papper som helst, med
varierande resultat.
- Okej, jag brukar köra A4-ark jag men jag kanske ska byta?
- Nej, då! Om det blir bra är det bara att köra på.
- Okej, jag kanske fortsätter med min grej då. Har du någon favorit som du
brukar göra, som skulle funka även för en nybörjare?

- Hunden, definitivt hunden.
- Hur gör man den? Kan du förklara?
- Ja, man utgår från ett kvadratiskt papper. Först viker man på mitten från
ett hörn till ett annat, vecklar ut och viker på mitten mellan de två andra
hörnen. Den här gången vecklar man inte ut pappret, som nu ska se ut som
en likbent triangel. Istället läggs triangeln med basen uppåt så att det veck
som har bildats från förra vikningen får en lodrät position. Triangeln bildar
hundens ansikte. Efter detta viks hundens öron genom att de båda övre
hörnen viks nedåt så att spetsen på vikningen hamnar utanför ansiktet, med
ungefär en fjärdedel kvar till ansiktets nedre del. Slutligen viks den nedre
spetsen uppåt så att hundens haka blir platt. Hakans nedre del ska nu vara
på samma höjd som öronens spetsar. Sedan är det bara att måla på ögon
och kanske en nos.
- Tack så mycket, den ska jag verkligen prova när jag kommer hem. Jag har
faktiskt också en favorit jag brukar göra. Vill du höra?
- Självklart.
- Jo, jag utgår istället från ett A4-papper och viker på mitten tills att det
har storleken av ett A8-papper. Sedan klipper jag av en cm av alla hörn och
vecklar ut. För man får väl klippa i origami?
- Absolut, men vad ska det föreställa?
- Det är lite oklart exakt vad det blir men jag tycker det blir fint när man
vecklar ut igen. Man får nämligen nio stycken fina rutor att titta på och
igenom.
- Imponerande, den ska jag prova.
- Det tycker jag att du ska göra Robert. Tack så mycket för din medverkan.
- Tack själv Champ.
- Nu mina kära tittare ska ni få en exklusiv inblick bakom kulisserna här på
Channel 4 News. Våra ljudtekniker Tony och Sessa berättar mera.

- Hej på er! Det är vi som är Tony
- och Sessa!
- och idag ska ni få hänga med på en exklusiv titt bakom kulisserna
här på Channel 4 News. Det händer inte varje dag kan jag tala om
för er.
- Nej helt rätt Tony! Vi är alltså två av teknikerna här på kanalen och
vi ser till att ni där hemma får bästa möjliga ljud och bild.
- Precis! En fungerande och bra nyhetskanal vore ingenting utan sina
ljudtekniker och sina anställda. Även om vi inte ingår i det faktiska
nyhetsteamet är vi en viktig och nödvändig del av produktionen.
- Man kan nästan säga att vi sätter grunden för att allt ska fungera
som det ska. För att Channel 4 ska kunna fånga alla nya scoop,
nyheter och banbrytande material och information.
- För att kunna göra detta måste vi ha koll på vad vi håller på med.
Det är därför teknikernas jobb att se till att all utrustning finns med.
- Yes! Vi ska se till att allt är uppriggat och klart tills reportrar,
ankare och journalister kommer på plats.
- Ja, för att göra ett bra reportage måste man ha koll på utrustningen och vad som är absolut nödvändigt. Det blir väldigt jobbigt om
man bär runt på för mycket onödiga saker på diverse nyhetsinslag.
Därför brukar vi ha en egen checklista för att dubbelkolla att vi har
med allt nödvändigt.
- Checklistan är essential, det är din guide och dina budord!
- Yes det du behöver ha med dig för att göra ett komplett reportage
är: Kamera, mikrofon, ljusuppsättning, myggor, kablar, Channel 4
skylt, kavaj, mustasch, smink och vatten.
- Ja allt annat är egentligen bara trams och överflöd.
- Verkligen! Kunde inte ha sagt det bättre själv!
- Men Tony, nu kanske vissa undrar över vår lista, hur har vi kommit
fram till den egentligen?

- Bra att du påpekar det, det är helt enkelt genom empiriska studier.
Vi har ju fått höra ett och annat när vi glömt några av ovan nämnda
saker, då har vi inte kunnat fullfölja reportaget.
- Ja precis vad jag ville ha sagt. Det mesta är ju givet för ett nyhetsinslag men vissa saker är nödvändiga för att sätta Channel 4 News
eminenta touch på det hela. Då pratar jag naturligtvis om vår fina
skylt, Rons kavaj, grabbarnas mustascher och vatten för att hålla
tungan välsmord och redo.
- Exakt! Det är det som gör vår kanal till en av de bästa som finns
där ute idag.
- Japp! Vi jobbar hårt, är i tid och lämnar inget åt slumpen!
- Precis Sessa, störst och först helt enkelt! Men du Sessa, hur var det
för dig i början när du var ny här på kanalen? Berätta lite för våra
tittare.
- Ja det kan jag göra. Som ny var det väldigt tufft och rätt hårt i
början. Det var tidiga mornar och inte mycket ledigt. Men samtidigt
var det väldigt spännande och roligt också.
- Ja jag håller med, jag känner igen mig.
- Ja, men man ska inte tappa modet eller hoppet. Det är bara kämpa
på! Det kommer va slitigt och jobbigt men belöningen finns där
framme, det vet jag.
- Men tycker du att det har blivit lite bättre redan nu då, så här två
år in?
- Nej egentligen inte. Det är slitigt, jag måste fortfarande vara först
på plats på fältet och ha koll på all utrustning och schemat. Men jag
är övertygad om att det kommer bli bättre till slut och jag ger inte
upp.
- Jaha, men vad härligt att höra att du har en sån fighting spirit i
dig. Det är rätta takter! Ta med er det där hemma. Fortsätta kämpa
tills ni når erat mål! Med de orden så avslutar vi vår exklusiva titt
här bakom kulisserna.
- Ja det gör vi. Tack för oss och kom gärna tillbaka snart!
- Over and out!

RALLY FÖR NYBÖRJARE
Har du precis missat scoopet? Är det slut på kaﬀe i studion och du ska läsa upp nyheterna om
en kvart? Lugn bara lugn, läs igenom denna sida ordentligt så kommer du aldrig a� svika dina
��are.
Utrustning
Se �ll a� ni får med er allt som står på utrustningslistan. Böcker publiceras t. ex. o�ast i nya
upplagor och det kan innebära a� sidorna inte stämmer med de äldre utgåvorna, så se �ll a�
ha rä� årgång, längd, tjocklek och mängd av det som ska packas. A� packa färdigt någon dag
innan gör go� för själsfriden och minskar risken a� man glömmer någon�ng vik�gt.
A� hålla koll
Läs igenom Channel 4 Blasknews noga! Man vet aldrig vilken informa�on som kan komma �ll
användning. Reglerna är naturligtvis bra a� läsa ordentligt så a� man slipper stå på rallydagen
och vara osäker på om gradskivan är åt rä� håll. Det är också bra a� ha någon som är ansvarig
för a� hålla koll på innehållet i startpåsen (påsen med hemlig extrautrustning ni får vid starten)
och någon som ser �ll a� allt som ska in vid en TK (rebusar, lösningar, ledningar) kommer in
med namn och rebusnummer. De�a är något som de ﬂesta har missat minst en gång och
tvingats lära sig den hårda vägen. Noggrannhet lönar sig!
Rallymorgon
A� vänta på rally är ungefär som a� vänta på a� få rapportera om en pandafödsel. Det är årets
stora händelse för en reporter och det kan vara bra a� ladda upp med några extra �mmars
sömn för a� klara hela vägen �ll sexan. Se också �ll a� vara på plats lite innan er star�d på
morgonen så hinner ni med den sista pimpningen av ert rallyfordon och beundra de andra
lagens utklädnader.
Fulingar
Det klassiska knepet a� ”följa teamet” (a� följa e�er e� rallyfordon som man tror löst
rebusen) kan både hjälpa och stjälpa. Ni kanske bara hi�ar fake news. Akta er också för
konkurrerande team som försöker lura er, tjuvkika på era plocklistor eller a� med sina
rallyfordon skymma plock och kontroller m.m.
Kvällen och morgonen e�er
Kom i �d �ll sexan (obs - fördrink kl 18:00!) och märk väl a� e� par öronproppar kan vara skönt
a� ha på en högljudd si�ning. Kom gärna även på rallybrunchen, e� ypperligt �llfälle a�
gratulera den nya och den gamla läggartruppen samt diskutera rebusar och gårdagens äventyr.

Angående läggarångest...
För vissa team kan en rädsla för a� tvingas lägga nästa rally inﬁnna sig under dagen (och inte
minst kvällen). Den rädslan är helt onödig. Visst är det mycket jobb med e� rally, men det är
sam�digt fantas�skt härligt och superkul. Var inte rädda för a� göra ert bästa.
Utrustningslista
• Bibel 2000
• Eng-sve/sve-eng lexikon
• Physics handbook
• Synonymordbok
• Interna�onella morsealfabetet
• Semaforalfabetet
• Svenska alfabetet i punktskri�
• SAOL
• Vanliga almanackan 2017
• Channel 4 Blasknews
• A4-papper
• Pennor
• Linjal
• Sax
•Tejp
• Gradskiva
• Miniräknare
• Penna med va�enlösligt bläck
• Minst 2 telefoner med olika abonnemang
• CD-spelare
• Gummistövlar
• Kompass
• Tre personer som nyligen se� ﬁlmen “Anchorman: The legend of Ron Burgundy”
A� deponera vid start
• Kartdeposi�on á 300kr i kontanter
• Snacks
• Hembakta verk
O�llåten utrustning
• Dator
• Internetuppkoppling
• GPS-mo�agare
• Ortsnamnsregister och dylikt

REGLER
“Repetitio est mater studiorum” - läs reglerna en gång, läs dem en gång �ll och y�erligare �o gånger. Sedan
är du redo för rebusrally!
Kontroller
Platsen för kontroll deﬁnieras av den rebus som erhållits vid föregående kontroll/start/�dskontroll. På
rebuslappen ﬁnns all�d en lägesanvisning angiven i väderstreck eller grader. Grader räknas medsols där
norr är 0°.
Exempel:
Lägesanvisningen är 2300 m 90°. Mät på kartan 2300 meter rakt österut från det nedre vänstra hörnet av
den första bokstaven eller tecknet i det ortnamn eller annan geograﬁsk posi�on ni har få� ut genom
a� lösa rebusen, om det inte i rebusen framgår a� ni ska göra på annat sä�. Där ska nästa kontroll ligga.
Noggrannheten i angivet avstånd är ca 100 m och riktningen är ungefärlig. Avståndet mellan två på
varandra följande kontroller övers�ger aldrig 20 km fågelvägen, dvs 20 cm på kartan.
Obemannad kontroll utmärks av en stolpe med en pärm vid rallyvägens högra sida. Kontrollens (pärmens)
utsida är försedd med nummer samt Channel 4 New Teams logotyp. I pärmen ﬁnns rebuslappar, hophä�ade tre och tre, eller kuvert markerade med teamets lagnamn. Vid kontrollen får varje team endast förse sig
med högst tre rebuslappar respek�ve kuvertet med si� eget lagnamn i förekommande fall. Bemannad
kontroll (�dskontroll/TK) utmärks också av en pärm på vägens högra sida i vilken ﬁnns en vägbeskrivning
�ll den bemannade kontrollen.
Traﬁkregler
Alla gällande traﬁkregler inklusive has�ghetsbegränsningar ska ovillkorligen följas. Bro� mot dessa medför
omedelbar diskvaliﬁcering. Rally Monte Carl är inte en has�ghetstävling. Sunt förnu�, hänsyn och stor
försik�ghet ska visas i traﬁken.
Utrustning
Varje deltagande team ska medta utrustning enligt aktuell utrustningslista. Utrustningen kan komma a�
behövas vid rebuslösning, prak�ska eller teore�ska moment och �ll eventuell heldagsuppgi�. Underlåtenhet a� medföra anbefallen utrustning kan leda �ll prickbelastning. De�a gäller även medförande av
o�llåten utrustning. Rallyfordonet kan under rallyt komma a� genomsökas för kontroll av utrustning.
Start
Tävlingsstart sker vid Värmlands na�on, lördagen den 14 oktober 2017 vid det klockslag som står angivet
på baksidan av Channel 4 Blasknews. Vid starten får teamet karta, mot erläggande av 300 kr i deposi�on,
samt en startpåse innehållande:
• Kuvert med nödlösningar och eventuella rebusledningar
• Två lappar med teamets nummer och logotyp
• Kuvert för inlämning vid �dskontroller och målgång
• Heldagsuppgi�
• Fotoplocksaﬃsch, fotoplocksprotokoll och protokoll för övriga plock
• Journummer
• Diverse övriga a�raljer
• Direkt vid starten ska lapparna med teamets nummer och logotyp fästas synligt på bilens fram- och
bakruta och si�a där hela rallyt. Prickbelastning sker vid bro� mot denna regel.

Rallyväg
Med rallyväg menas den på kartan kortaste �llåtna vägen mellan kontrollerna. Tillåtna vägar är sådana som
på kartan eller på annat sä� är utmärkta som allmän väg eller enskild bä�re bilväg. Motorväg är ej �llåten
väg. Längs rallyvägen får teamet färdas en gång och i en riktning. Rallyväg får inte korsas, däremot kan
rallyvägen gå över eller under eller tangera sig själv. Ovanstående gäller inte inom följande tätorter:
Stockholm, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Gävle, Enköping och San Diego. Rallyväg kan ”gaﬄas” och behöver
alltså inte vara densamma för alla deltagande team. Vid en kontroll kan man mötas av en vägbeskrivning
samt texten ”rallyväg upphör”. Den väg man kör då man följer en sådan vägbeskrivning räknas följaktligen
inte som rallyväg. Den åkta rallyvägen nollställs e�er varje �dskontroll.
Rebusar
Vid starten får varje team rebus nr 1. Med hjälp av denna gäller det a� lista ut var kontroll nr 1 är belägen.
Rebusens lösning är en geograﬁsk posi�on på kartan. Det kan tex vara e� ortsnamn, en teckenförklaringssymbol, en ﬂygplats eller liknande. Tillsammans med den lägesanvisning som står på rebusen leder
de�a �ll den plats där kontrollen är utplacerad. Åk dit! Vid kontroll nr 1 ﬁnns rebus nr 2, som leder vidare
�ll kontroll nr 2 osv.
Mo�vering
När en rebus har lösts ska lösningen skri�ligen mo�veras noggrant, fullständigt och stringent. Alla led i
rebusen ska anges. Varje mo�vering ska nedtecknas tydligt på separat A4-ark där även teamets lagnamn
samt rebusens nummer är tydligt angivet. Slarv med separata ark och märkning för varje rebus medför
prickbelastning. Felak�gt eller ofullständigt mo�verade rebuslösningar medför också prickbelastning.
Notera a� alla rebusar all�d ska mo�veras, även om teamet bru�t �llhörande ledning eller nödlösning,
eller funnit kontrollen på annat sä�. Helt utebliven mo�vering leder �ll full prickbelastning medan varje
u�örd mo�vering bedöms från fall �ll fall av Channel 4 News Team enligt e� på förhand u�ormat
prickprotokoll där varje led i rebusen värderas.
Ideal�d
I övre högra hörnet på varje rebuslapp ﬁnns informa�on om lösnings�d (l) och medelhas�ghet (v). De�a
ska användas av teamen för a� räkna ut den så kallade ideal�den (t). Ideal�den är i förväg uträknad och
fastställd av Channel 4 News Team och är den �d de anser a� det i det ideala fallet ska ta för respek�ve
team a� lösa rebusen och förﬂy�a sig mellan kontrollerna. Ideal�den vid varje kontroll räknas ut på
följande sä�:
t = (s/v) • 60 + l = ideal�d (i minuter)
där s = sträcka (i km) från föregående kontroll, v = medelhas�ghet angiven på rebuslappen och l =
uppska�ad lösnings�d (i minuter) angiven på rebuslappen. För a� få sträckan (s) från föregående kontroll
används rallyfordonets trippmätare. Ideal�derna mellan de olika kontrollerna adderas och läggs �ll det
klockslag teamet erhöll vid start (ny star�d erhålls vid varje �dskontroll), varvid teamet får fram si� ideala
klockslag. Vid kontroll ska teamet kunna uppge de�a ideala klockslag. Vid skylt med texten ”rallyväg
upphör” ska trippmätaren avläsas och ideal�dsberäkning u�öras. Om teamet anländer �ll en �dskontroll
(eller mål) senare än si� ideala klockslag eller inte kan uppge de�a, ska verklig �d begäras, det vill säga den
�d funk�onärens klocka visar. Felak�gt uppgivet idealt klockslag leder �ll prickbelastning med en prick per
minuts fel, oavse� om det är �digare eller senare än det korrekta. Vi vill påpeka a� ideal�den är väl
�lltagen och a� det inte är någon vits a� köra fort för a� slå ideal�den med så stor marginal som möjligt.
Rally Monte Carl är ingen has�ghetstävling, det är e� sinnes�llstånd.

Fotoplock
Fotoplock är fotograﬁer av platser eller saker längs med rallyvägen. Bilderna är tagna från olika vinklar från
rallyvägen se� (dock ej bakåt), men viss beskärning kan ha ske�. En fotoplocksaﬃsch med numrerade
bilder delas ut vid starten. När man e�er rallyvägen ﬁnner en plats eller sak som ﬁnns med på aﬃschen ska
denna plats noggrant redovisas på det fotoplocksprotokoll som teamet har erhållit vid start. Fotoplockets
placering redovisas genom a� man på protokollet antecknar koordinaterna (2+2 siﬀror) där den
fotograferade platsen eller saken ﬁnns. Observera a� ”Blå kartan” anger först X- och sedan Y-koordinaterna, där X avser den lodräta (NS) koordinaten och Y avser den vågräta (OV), det vill säga tvärtemot vanliga
koordinatsystem. Koordinaterna anges således (NS, OV). Fel på en koordinat i varje riktning godtas.
Fotoplocksprotokollet med teamets lagnamn påskrivet ska lämnas in vid målgång. Icke lokaliserade eller
felak�gt redovisade fotoplock belastas med prickar.

Mutor
Det är �llåtet a� försöka muta Channel 4 News Team. Vi garanterar dock inte a� dessa försök automa�skt
kommer a� påverka teamets prickbelastning.

Rallyplock
Rallyplock kan ﬁnnas placerade på höger sida av rallyvägen på e� avstånd om högst �o meter från
vägkanten. Exempel på hur plocken ser ut kommer a� ﬁnnas vid starten. När man ﬁnner e� rallyplock ska
det redovisas med koordinater på det rallyplocksprotokoll som teamet erhållit vid start. Rallyplocksprotokoll med teamets lagnamn påskrivet ska lämnas in vid målgång. Icke redovisade rallyplock samt
redovisade falska rallyplock belastas med prickar.

Prickar
• Fel uträknad ideal�d eller ankomst e�er idealt klockslag: 1p per minut
• Bruten eller ej inlämnad nödlösning: 25p
• Bruten eller ej inlämnad ledning: 10p
• Felak�gt mo�verad rebuslösning: 1-20p
• Ej inlämnad rebuslösning: 20p
• Rebuslösning som redovisats på annat sä� än regelverket föreskriver: 10p
• Ej/felak�gt redovisat eller ogil�gt plock: 10p
• Ofullständigt genomförd eller redovisad heldagsuppgi�: 1-20p
• Prak�ska och teore�ska prov: 0-10p
• Ej medförd utrustning: 1-15p
• Bro� mot gällande traﬁkregler eller verkligt fusk: diskvaliﬁcering

Tidskontroll/TK
Vid TK ska teamet uppge an�ngen sin ideal�d eller begära verklig �d. Om teamet ankommer �ll TK senare
än det ideala klockslag de räknat ut begärs verklig �d, annars anges ideal�den. Vid varje TK ska teamet
också överlämna (i e� för ändamålet avse� kuvert):
• En rebuslapp från varje kontroll längs den aktuella sträckan
• En mo�vering för varje rebuslösning längs den aktuella sträckan
• Obrutna lösningar och ledningar för den aktuella sträckan
När kuvertet lämnas in stoppas �den och teamet erhåller den star�d vid vilken de senare ska åka vidare
från TK. Vid �lldelat klockslag får teamet en rebus som leder �ll nästa kontroll. Vid �dskontrollerna
förekommer teore�ska och prak�ska prövningar, vilka teamet gladeligen skall deltaga i. Regler för varje
prövning redogörs av funk�onären endast en gång och bör beaktas under stor tystnad och koncentra�on.
Dessa prövningar ingår i tävlingen och kan således medföra prickbelastning. Channel 4 Blasknews är
förbjuden utrustning a� medhava vid alla prövningar på TK.
Nödlösningar & ledningar
Om ni inte lyckas lösa en rebus behöver ni inte bryta rallyt. I vissa fall kan det ﬁnnas en ledning �ll rebusen,
vilken ni i så fall ﬁnner i startpåsen. Rebusledningen ﬁnns då i e� kuvert som har samma nummer som
rebusen. Denna ger en ledtråd �ll hur rebusen ska lösas. Till samtliga rebusar hör även en nödlösning, som
kan öppnas om ni inte lyckas lösa rebusen. Där ﬁnns ortnamn/geograﬁsk posi�on och �llhörande
koordinater som utgör lösningen på rebusen. Öppnade ledningar och rebuslösningar medför naturligtvis
prickbelastning. Om både ledning och nödlösning bru�ts för samma rebus räknas det som om bara
nödlösningen bru�ts. Förkommen eller icke inlämnad nödlösning eller ledning prickbelastas som en bruten
dito. Tänk e�er innan ni öppnar kuvert.
Fusk
Verkligt fusk, såsom åverkan på kontroller, plock, rallyväg eller andra deltagande rallyfordon eller
manipulerande av nödlösningar och dylikt är oerhört skamligt och leder �ll omedelbar diskvaliﬁcering och
evig vanära. ”Småfusk” är däremot fullt �llåtet. Hit räknas �ll exempel a� ”följa teamet”, a� lura andra
team a� avslöja rebuslösningar, a� med si� rallyfordon skymma plock och kontroller mm.

Målgång
Målgången, som är belägen vid Värmlands na�on, ska ske senast kl 17:30, då målet stänger. För a� undvika
försening av rallysexan uppmanar vi alla team a� respektera denna �d och inte stanna onödigt länge vid
TK. Vid målgången sker inlämning av plockprotokoll och heldagsuppgi�. För a� teamet ska kunna återfå
kartdeposi�onen ska kartan vara väl rengjord.
Protester
Eventuella protester mo�as och behandlas av Channel 4 News Team. De ska vara u�ormade skri�ligen på
e� A4-ark och lämnas vid målet senast 10 minuter e�er det egna teamets målgång, dock senast 17:30.

Sexan
Rallysexa med rebusredovisning samt utdelning av diverse priser kommer a� gå av stapeln på Värmlands
na�on. Fördrink serveras 18:00 och si�ningen börjar 18:30. Kom i �d!
Vinnarteamet
Det team som har samlat på sig minst antal prickar under tävlingen vinner. Om två team har samma antal
prickar är det slumpen som avgör segern. Slump avgörs all�d med tärning.
Nästa rallyläggare
Nästa termins rallyläggare blir det team som är bäst placerat, få� minst antal prickar, utan a� inneha
läggarimmunitet. För a� inneha läggarimmunitet krävs a� e� team �digare har arrangerat e� RMC och a�
minst häl�en av de deltagande i teamet ska ha varit delak�ga. Teamet bör även åka under samma eller e�
liknande namn. E� team som erhållit immunitet kan �llfälligt avsäga sig denna för det aktuella rallyt
genom a� meddela de�a �ll Channel 4 News Team senast under rallyﬁkat.
Heldagsuppgi�
Vid starten kan en heldagsuppgi� �lldelas. Det åligger varje team a� u�öra denna e�er bästa förmåga och
a� redovisa den vid målgången. Beroende på heldagsuppgi�ens genomförande delas prickar ut i
varierande mängd.
Bruten tävling
Bruten tävling ska omedelbart meddelas Channel 4 News Team. Se journummer som ﬁnns i startpåsen.
4
Siﬀran 4 är den bästa, den rä�a och den mest favoriserade siﬀran.
0
Siﬀran 0 har inget värde och går således bort i alla sammanhang.
W
Bokstaven W är en helt vanlig bokstav och behålls i alla sammanhang.
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