Trans  har du koll på begreppen?

Hitta kärleken i blaskan
Höstens polisongmode
Följetången del 7
Raggarpyssel i höstrusket

RALLY MONTE CARL #92

Ledare
Högst ärade rallyoter! Rock ‘n Roll is a state of mind  precis
som rally. Då är det väl ändå på tiden att ett rally med äkta
raggartema får se dagens ljus.
Pontus och Amerikanaren begick sin jungfrufärd inför RMC
#81, då i en sunkig Volvo 440 som pimpades med räcertejp
och en pälskrage från en damkappa i antennen. Med pirr i
magen och polisongerna fladdrande i fartvinden kastade vi
oss ut längs okända vägar. Det blev kärlek i första kurvan.

Sedan dess har vi synts till i många olika konstellationer,
från fem beskäggade white trashraggare hoptryckta i en
Volvo till nio fullfjädrade rockabillys i en lyxig toyotabuss.
Musiken har spänt över allt från Kenneth and the Knutters
via Eilert Pilarm till the Base Balls. Men gemensamt för alla
konstellationer har varit Axe, polisonger och väst. Och
kanske en och annan öl.
Nu är det dags att sparka igång RMC #92. Raggen går!
Pontus och Amerikanaren

Läggarlaget
Namn: Pontus
Kallas även: Sånny
Bil: Jaguar
Doft: Mysk
Bumper sticker: Såna som du
kissar på sig när jag gasar

Namn: Anna
Kallas även: Ronny
Bil: Fårrd
Doft: Africa
Bumper sticker: Att styla en
Saab är som att sminka en gris

Namn: Thomas
Kallas även: Tommy
Bil: Ford Mustang 56
Doft: Axe Ice
Bumper sticker: Folköl och dunka
dunka

Namn: Tobias
Kallas även: Ragge
Bil: Volvo 140
Doft: Tallbarr
Bumper sticker: Bra skit hittar
alltid sin väg ut

Namn: Thomas
Kallas även: Conny
Bil: Ahlgrens
Doft: Ny bil
Bumper sticker: Ät gul snö det
kan vara öl

Namn: Kristina
Kallas även: Majsan
Bil: Cadillac
Doft: Vanilj
Bumper sticker: Bevara
raggarkulturen

Namn: Marcus
Kallas även: Burken
Bil: Allt som rullar
Doft: Ljummen folköl
Bumper sticker: Öl byggde
denna vackra kropp

Namn: Anders
Kallas även: MeckarMicke
Bil: Pickup
Doft: Garage
Bumper sticker: Vin är för
bögar och brudar

Namn: Mikael
Kallas även: Jajje
Bil: Ferrari (gul)
Doft: Läder
Bumper sticker: Jag gasar tills
det rasar

Transkoll

Det raggarna kanske inte tänker på när de
putsar sina polisonger är att de egentligen
ger ett fint uttryck för drag. Drag kallas det
när en person är uppklädd eller sminkad för
att förstärka ett könsuttryck. Ett liknande
fenomen ser man i den så kallade pom pom
kulturen.

Transgenderism

En transgenderist är en person som mer eller
mindre konstant lever i det andra könets roll
utan att förändra sin kropp på kirurgisk eller
hormonell väg. Det kan också vara en person
som har en identitet som det andra könet
men väljer att inte manifestera denna
identitet i sitt utseende eller beteende.

Gör man politik och allvar av det så gäller det Så långt om transpolitiken. Men det finns
att hålla isär begreppen:
förstås många flera innebörder! Vad sägs om

Transpersoner

är ett paraplybegrepp
som tillkommit framför
allt för att kunna vara
en samlande term i
sexualpolitiska frågor.
Med transpersoner menas oftast personer
som genom sina könsuttryck och/eller
könsidentiteter avviker från könsnormen. Det
kan
till
exempel
vara
transvestiter,
transgenderister,
dragkings/dragqueens,
transsexuella, intergender och intersexuella.
Transpersoner kan uppfatta sig varandes
män, kvinnor, både man/och kvinna eller
neutrala, oberoende av om deras biologiska
kön och juridiska kön är manligt eller
kvinnligt. De kan också välja att inte definiera
sitt kön alls.

Transvestitism

En transvestit är en person som har behov av
att klä sig och agera som ett annat kön. Vilket
kön som prefereras sexuellt påverkas inte av
transvestitismen. Kvinnatillman transvestiter
kallar sig inte alltid transvestiter, utan säger
sig istället kanske vara boychicks, transkillar,
transgender etcetera.

Transsexualism

En transsexuell person har en permanent
upplevelse av att tillhöra det motsatta
biologiska könet. Den transsexuella uppfattar
sin fysiska kropp som felkönad, och önskar
vanligen förändra den så den bättre passar
det upplevda könet, med medicinsk och
kirurgisk
behandling.
Transsexualism
betraktas inom medicinen som en psykiatrisk
diagnos
som
behandlas
med
ett
könskorrigerande ingrepp.

● Ett själsligt och kroppsligt tillstånd, jämför
Rally Monte Carl.
● En kommun i Schweiz.

● Ett musikalbum av Neil Young.

● trans, ett prefix för diverse företeelse,
där trans används i sin ursprungliga
betydelse av latinets transire, "gå över".
Till exempel skulle en amerikanare
kunna vara en sorts transatlantisk bil.

● En geometrisk isomer, till exempel trans
2buten.

Gör om mig – Polisongpolisen visar vägen!
Många läsare hör av sig till RaggarBlaskan och undrar hur vi får till det där lilla extra. Vi har
därför beslutat oss för att ge vika och dela med oss av våra innersta kosmetikhemligheter. Häng
med på en tur och få raggarns bästa tips och råd. Mycket nöje!

i) Rätt material

Vi börjar med det viktigaste: skäggflätan. Känn efter
vilken polisongfärg du är – matcha gärna med kläder,
hårfärg, billack med mera. Var inte blyg för mörka eller
utstickande färger, en polisong ska synas! Klipp
skägget direkt från flätan i korta strån (om du
eftersträvar en yvigare look kan du här välja att göra
dem något längre). Snåla inte. Blanda sedan runt det
klippta skägget, särskilt om du valt att blanda färger.

Före

ii) Rätt grunder

Långa nätter och kraftig fartvind ställer till med en hel del. Grunda därför
noggrant med en färg något mörkare än skäggnyansen, det ger ett djup åt
polisongen och får käkbenen att framträda lite extra snyggt. Det går åt mycket
färg, så välj gärna en billigare variant och lägg den där
extra slanten som blir över på en ny wunderbaum.
Raggarn rekommenderar svart budgetkajal från H&M,
den sitter där den ska hela natten.
Vi börjar dock med att grunda med en underlagskräm
för att dölja eventuella ojämnheter och skavanker. En
bra kräm gör det också enklare att avlägsna
polisongen när det är dags att byta till en ny eller bara
lägga om den befintliga. Stryk ut ett tunt lager
foundation i hela ansiktet, inte tjockt men ändå rikligt.

Nu till steg två: polisongkonturerna. Här är det viktigt
att vara noga. Ta god tid på dig för att känna efter
vilken typ av polisong som känns rätt för dagen. Kom
ihåg, raggarn sitter månne inte i skägget men väl i
polisongen! Se till att kajalpennan är ordentligt vässad,
kniv är uppskattat bland de lite mer hårdföra raggarna,
men en enkel pennvässare går också alldeles utmärkt.
Börja att dra konturerna från övre delen av örats fäste,
och följ käkbenet ned mot kinden. Se till att få en god
överblick över den framträdande polisongen genom att
spegla dig från alla vinklar. Upprepa för polisong nummer två och var extra
noggrann med symmetrin! Känner du dig nöjd? Prova gärna att posera och
lägga på en liten attityd som passar den valda polisongen.
Fylls sedan i med ett ordentligt lager svart färg. Pennan har vid det här laget
blivit något trubbig vilket passar alldeles utmärkt för ifyllnad. Måla med mjuka
men bestämda drag och lämna ingen yta omålad. Raggarns extratips: Om du
har valt en relativt mörk polisong till en ljus hårfärg kan det ibland vara bra att
fylla i ögonbrynen något. Passa på att måla dem när du ändå är i farten med
kajalpennan.

iii) Rätt lim

Det är nu dags för ett lager av hudlim, så kallat
Mastix. Det kan inte påpekas nog ofta hur viktigt det
är att välja ett lim av högsta kvalitet. Snåla hellre in
på en mosbricka framför att välja ett dåligt lim! Det
är
visserligen
frestande
att
använda
ett
vattenbaserat lim som är enkelt att applicera, men
kom ihåg att polisongen ska sitta hela natten.
Applicera ett tunt men jämnt lager lim över den
målade polisongen. Var noga med att täcka all
målad hud, det är inte att rekommendera att fylla på
med ytterligare lim vid skäggandet. Gör färdigt den
första polisongen innan du limmar nummer två, på
så sätt undviker du att limmet torkar vid skäggandet.
Undvik att få lim på fingrarna, så blir nästa steg
lekande lätt!

iv) Beskäggning

Applicera nu ditt förklippta skägg genom att
badda på små tussar. Använd rikliga
mängder och se till att trycka fast
polisongen ordentligt. Lämna ingen yta
oskäggad.

v) Finish

Så var vi framme vid finishen. Här bör du som raggare sätta din egen prägel
på polisongen. Somliga eftersträvar den lite mer oborstade looken och skippar
friserandet helt, andra trivs bäst i en korthårig polisong. Fatta saxen och ansa
efter tycke och humör!

Efter

I nästa nummer av
RaggarBlaskan guidar vi dig
genom brylkrämsdjungeln.

Lär känna din hembygd  ortsnamnen avklädda

Många uppländska ortnamn har inte bara ansenlig ålder; de berättar ofta också något om traktens natur och
historia, eller om människans förhållande till orten.

Naturnamn av många slag är vanliga och lättförståeliga: Ekboda, Sundby, Sandboda. Personnamn och yrken
likaså: Marielund, Eriksberg, Snickartorp, Murartorp. Ibland kan namnen säga något om traktens karaktär:
Stenbacka, Leran, Lugnet, Paradiset, Fågelsången, Gröna Gången. En del namn har anknytning till historia
och vissa händelser: Signhildsberg, Dalkarlsbacken, Ryssgraven, Tingsviken. Namnen kan också berätta om
mytologin, det vill säga om gamla gudar och offerplatser: Frölunda, Frötuna, Ullevi, Härnevi. De kan ibland
vittna om finsk bosättning, som Finsta och Savolax.

Somliga namn är mycket gamla, äldre än våra skrivna dokument och har länge levat i folkmun innan de blivit
upptecknade. Det gäller särskilt namnen Härnevi och Ullevi, som berättar om gudar, som dyrkades långt innan
vi hade någon skriftlig dokumentation om dem här i landet. Det äldsta upptecknade namnet tycks vara Spånga
i närheten av Toresta, om man undantar Bro, som ju finns inhugget i runstenen vid Bro kyrka. Spånga finns
med i en bok som berättar om
bro
gräns
anlagd väg
rå
Sverige under åren 11671185.
ryd
fägata
av röja
tä / tå
Man kan få en viss uppfattning
kas svedjeland
vik, äv. årtull
hå
om ett namns ålder, betydelse
stäk sund, blockerat med stockar
sand, grus
ör
och ursprungliga stavning genom
vi
sjö
offerplats
sä
att studera dess skrivna former
lund helig lund; om tills. m. gudanamn
kungsgård
husby
bakåt i tiden.
tuna
mar
bo
boda
sta
inge
nibble
tibble
hammar

inhägnad gåd; stor by
vik
bostad
fäbod, sjöbod
bostad
människor på en viss plats
nyodling
skogsbebyggelse
stenbacke

by

fornsv. boplats; uprspr. betydelse:
beredning; anordnad plats

Åldern på ett namn kan ofta
bestämmas av slutledets form.
Förkristna: tuna, sta, by, inge, åker
Kristen tid: torp, ryd, boda, säter,
mark, byle(böle)

Raggmunk
Ingredienser (4 port)
2 dl vetemjöl
1 tsk salt
4 dl mjölk
1 ägg
800 g fast potatis
Smör

Gör så här

Vispa ihop mjöl, salt
och lite av mjölken till
en jämn smet. Vispa
ner resten av mjölken
samt ägget. Skala potatisen och riv den grovt
direkt ner i äggsmeten. Smält lite smör i en
stekpanna så att det blir ljusgult. Klicka och
bred ut smeten i stekpannan. Beräkna ca 1/2
dl smet per raggmunk. Stek raggmunkarna
någon minut på varje sida så att de blir
gyllenbruna. Servera raggmunkarna med fläsk,
lingonsylt och rårivna morötter.

Raggarmatte

Det är inte alltid lätt att hitta rätt under
raggarvarvet. RaggarBlaskan har lagt
färddatorn under lupp.

Det binära talsystemet revolutionerar
färddatorn
Binära tal används praktiskt taget av alla
datorer. Det är tack vare detta talsystem
som vi idag har färddatorer. Det binära
talsystemet är en representation för tal som
har talbasen två. Det binära talsystemets
talföljd består av siffrorna 0 och 1 som anger
koefficienten framför en serie av olika
exponenter av talet 2. Detta åskådliggörs
kanske lättast med ett exempel:
10101101
utläses som följer
1∙27+0∙26+1∙25+0∙24+1∙23+1∙22+0∙21+1∙20=
128+0+32+0+8+4+0+1=173
Fiffigt, inte sant!

Följetången

Krokodilen från Knivsta  Myterna hopar
sig (del 7 av 32) Av Raggen

… Ågersta, Lillängen, Nilsbo, Krokodilen,
Ekholm, Tiängen, Solhem, Elefanten, Jämtbo,
Brunkebo, Grimle, Sjöbo, Gillberga, myternas
släpande Örn, Finntorpet, Dalkarlsbo, Slutbo…
Alla flimrade de förbi i hennes medvetande med
en rasande hastighet och tillslut, med ett högt
flämtande, vaknade hon. Ester hade varit
avsvimmad så länge att Tor redan hunnit slå 112
på mobilen, men nu kom han på andra tankar.
– Vad hände? Var det någon som slog dig? När
jag kom hit låg du tillknycklad här i diket.
– Skulle jag vetat vad som hände hade jag inte
legat däckad här. Inga frågor och hjälp mig upp.
Tor lyfte varsamt upp henne och baxade in henne
i bilen. Han gjorde en usväng och började köra
åt söder. Hela tiden tittade han på henne för att
hålla koll på om hon skulle svimma igen. Kursen
blev därefter. De var farligt nära vägrenen flera
gånger och de rammade nästan skylten som det
stod "Gorran 2" på. Men efter en stund blev
riktningen stadigare och stadigare.
Hon måste ta sig ur dimman, få tankarna att
klarna. Hon hade sina instruktioner att följa: hon
skulle
rapportera
allt
om
"myternas"
förehavanden till kodnamnet amerikanaren.
Myternas häpna Elefant hade inte varit
svårövertalad och nu satt hon på värdefull
information.
Tankarna
tickade
på
som
morsesignaler genom hennes huvud och hennes
blick fastnade på Tor. Han var så vårdande och
så stilig där han satt och körde, och en ny idé tog
form i hennes huvud. Helt kort möttes deras
blickar när de precis rundat en kurva och Tor
verkade fatta galoppen. Hon såg hur Tor tog mod
till sig och ömt smekte ratten med sina vana
händer. De svängde vänster. Ester fingrade
försiktigt på växelspaken för att sedan ta ett
fastare grepp och säga med låg röst:
– Kör mig… in i Stora Kil. Där finns ett skönt
ställe som heter Klimax. Ta mig dit.
Motorn spann som en katt. Tändstiften glimmade
under motorhuven. En insprutningsventil glänste
och fylldes för att i ett givet ögonblick spruta sitt
innehåll över tändstiftet som exploderade. Bilen
sköt iväg. Ingen av dem kunde avgöra om det
gått en minut eller en timme (det rörde sig i själva
verket om en idealtid) när de med skrikande däck
stannade utanför Klimax.
En gång i tiden hade nog Klimax varit ett skönt
ställe men nu såg det snarare ut som en för länge
sedan igenbommad nattklubb – vilket var precis
var det var. Lätt omtöcknade klev de ur bilen och

gick mot dörren. Ester uppfattade en kort
ryckning i Tors mungipa och under bråkdelen av
en sekund verkade det som om han skulle
sjappa. Till Esters stora överraskning var det Tor
som tryckte ned handtaget och dörren gick upp.
Nu hade de nått Klimax och därinne var det
mörkt. De började gå genom lokalen då det
plötsligt såg en person komma mot dem. Åh…
jag som sökte snigelnön och så blir vi avbrutna
av myternas släta Bi, hon bara surrar och får
alltid saker och ting i fel ordning, tänkte Ester,
men hon kanske ändå kan vara till hjälp.
Personen som hasade fram emot dem hade
skrikiga foppatofflor och stripigt hår.
– Vi letar efter snig… började Ester men blev
avbruten av ett genomträngande tjut: OOOOIIIO
OOOIIOOO OOOOOOIO OOOIIOOO…
Deras billarm hade satt igång ute på gatan. Ester
och Tor lämnade myternas släta Bi och sprang ut
på gatan. De såg en person i alldeles för varm
jacka för årstiden springa bort från Tors bil i
nordöstlig riktning. En minnesbild av en
lingvistiker hon känt för länge sedan passerade
genom Esters hjärna. De kastade sig in i bilen
och började förfölja tjuven. Tor hade kavlat upp
ärmarna på tröjan och först nu fick Ester syn på
tatueringen på hans underarm: "Sic transit gloria
mundi". Insikten träffade henne med korvspads
klarhet  här satt hon med myternas fria Krokodil
och de körde mot Knivsta. Hon hann inte tänka,
hon slängde sig på handbromsen och drog allt
vad hon orkade.
Fortsättning följer…

Månadens Raggare
Leif "Loppan" Karlsson

”Loppan” Karlsson är en helt vanlig raggarkille som totalt ägde scenen på sommarens
Power Big Meet i Västerås med sin olivgröna Edsel 58 i fantastiskt originalskick. Efter
att vi dreglat över hans vrålåk en god stund så passade vi på att fråga honom vad som
gör en raggare till en riktig ’Power Meet’Raggare? Raggarbilen: ”Drömbilen är en
Cadillac Eldorado från slutet av 50talet!” Raggarmaten: ”En mosbricka såklart! Vad
finns det annars?” I fjollträsk pratas det mycket om säsongens accessoarer, är det
bara skitsnack eller finns det nåt som en riktig raggare absolut måste ha i sommar?
”Min Wunderbaum med amerikanska flaggan på skulle jag aldrig gå hemifrån utan,
måste ju lukta gott om man får kvinnfolk i bilen, annars har man ju ingen chans!”

Raggarrytm

Pyssla med Raggarn

För raggare med barnasinne! Ser du mönstret?

Har du koll på politiken?

Att känna sin moderna historia är viktigt. Särskilt inför det stundande valet. Passa
på att fräscha upp din kunskap om våra allianspartiers genealogi tillsammans med
Pontus och Amerikanaren!

Moderaterna

Ulf Adelsohn
Carl Bildt
Bo Lundgren
Fredrik Reinfeldt

Kristdemokraterna
Birger Ekstedt
Alf Svensson
Göran Hägglund

Centerpartiet

Karin Söder
Olof Johansson
Lennart Daléus
Maud Olofsson

19641972
19732004
2004

19851987
19871998
19982001
2001

Folkpartiet

Bengt Westerberg
Maria Leissner
Lars Leijonborg
Jan Björklund

19831995
19951997
19972007
2007

19811986
19861999
19992003
2003

Fråga raggarn om relationer
Fråga:

Jag heter Robin och jag har ett problem.
Jag får inte min relation att tända. Jag
har försökt allt som står i min makt för att
få förälskelsen till min pojkvän att
flamma upp men inget biter på honom.
Han sitter bara och hänger
över sina motormagasin och
är
inte
intresserad
av
romantiska
middagar,
överraskande äventyr, långa
promenader eller mysiga
hemmakvällar. Vad ska jag
göra?

Svar:

 en som försökt allt 

Relationen har drabbats av sura
tändstift. Sura tändstift kallas det när
tändstiften i en bilmotor blir för fuktiga av
bränsle och inte längre klarar av att
tända bränslet av den anledningen,
eftersom
syrehalten
i
förbränningsrummen blir för låg. Se helt
enkelt till att inte mata in för mycket
bränsle i relationen. Var noga med att ge
honom ordentligt med luft!

Fråga:

Jag har ett mycket pinsamt problem som jag
inte vet hur jag ska hantera. När jag blir
nervös fiser jag. Det är helt okej att det luktar
fis när jag till exempel håller föredrag men när
jag ska ut på dejt blir det värre. Ingen tjej vill
vara med mig.

Svar:

 Lovisa 

Detta är ett vanligt problem
som många har fått kämpa
med. Poeterna Ronny och
Ragge beskrev en bra lösning
i en av deras låtar:
”Med Tallbarrsdoft i bilen är man riktigt säker
man kan släppa av en fjärt som inte någon
märker.
Min wunderbaum
Så grön å graun
Den hänger fraum
I spegeln på min bil”
Köp en wunderbaum och dejta i bilen.
 Raggarn 

 Raggarn 

Hitta kärleken i RaggarBlaskan
Seriös man, 43 år, söker mitt
livs stora kärlek. Jag har lätt
ölmage, snygga tatueringar
och
skrattgropar.
Söker
tillåten brud (15+) med stort
intresse för långa crusingar,
korv med mos och mysiga
fredagskvällar på Domus
parkeringen. Ring mig!
Nr: 073821 50 17

Konkav man söker konvex
kvinna. Svar till som gjuten

Svårt polyamorös spätta
söker tiopotenser. Intressen:
keramik, garntomtar och
astigmatikernas riksförbund.
Nr: 073698 65 72

Jag är en lite äldre kille.
Tänkte
åka
över
till
Puttgarten, Tyskland över en
helg. Söker en lite äldre tjej
som vill hänga med. Har en
Mercedes 300 + släp. Hör av
dig till Hävarn.

Kvinna, 43, söker matglad
hunk. Jag har 15 års
erfarenhet av det finska
kökets specialiteter. Vill du bli
min lök på laxen, hör av dig!
Nr: 073821 51 92

Regler

Rally Monte Carl, eller RMC som det kallas i folkmun, är ett
akademiskt rebusrally med anknytning till Värmlands nation i
Uppsala. Högsta ansvaret för rallyt ligger hos läggarlaget,
denna termin bestående av deltagarna i Pontus och
Amerikanaren, som också är enväldiga domare. Under
rallydagen kan läggarlaget nås på telefonnummer 01813 40
30. Deltagande lag skall följa nedanstående regler samt övriga
anvisningar från Pontus och Amerikanaren och dess
funktionärer.
Trafikregler
Alla gällande trafikregler inklusive hastighetsbegränsningar
skall ovillkorligen följas. Brott mot dessa medför omedelbar
diskvalificering. Rally Monte Carl är inte en hastighetstävling
utan en klubb för inbördes beundran. Sunt förnuft, hänsyn och
stor försiktighet skall visas i trafiken. RMC måste förbli
olycksfritt!

Utrustning
Varje deltagande ekipage skall medtaga utrustning enligt
aktuell utrustningslista. Utrustningen kan komma att behövas
vid rebuslösning, praktiska eller teoretiska moment och till
eventuell heldagsuppgift. Underlåtenhet att medföra anbefalld
utrustning kan leda till prickbelastning. Fordon kan under rallyt
genomsökas för kontroll av utrustning.
Otillåten utrustning
På utrustningslistan förekommer även specificering av otillåten
utrustning. Att använda eller medföra sådan utrustning efter
start och före målgång leder till omedelbar diskvalificering.

Start
Tävlingsstart sker vid entrén till Värmlands nations
huvudbyggnad lördagen den 11 september 2010 vid det
klockslag som står angivet på Blaskan. Vid starten får
ekipaget kartor (mot erläggande av 300 kr i deposition) samt
en startpåse innehållande:
 kuvert med nödlösningar och eventuella rebusledningar
 två lappar med lagnummer
 kuvert för inlämning vid tidkontroller och målgång
 eventuell heldagsuppgift
 fotoplocksaffisch, fotoplocksprotokoll och protokoll för övriga
plock
 diverse attiraljer
Direkt vid starten skall lapparna med lagnumret fästas synligt
på ekipagets fram och bakruta och sitta där hela rallyt.

Rallyväg
Med rallyväg menas den på kartan kortaste tillåtna bilvägen
mellan kontrollerna. Tillåtna vägar är sådana som på kartan
eller på annat sätt är utmärkta som “allmän bilväg” och
“enskild bättre bilväg”. Längs rallyväg får ekipagen färdas en
gång och i en riktning. Rallyväg får heller inte korsas.
Ovanstående gäller dock inte inom följande tätorter:
Stockholm, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Gävle och Enköping.
Rallyväg kan “gafflas” och behöver således inte vara
densamma för alla deltagande ekipage. 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 efter varje tidskontroll.

Rebusar
Vid starten får varje ekipage rebus nr 1. Med hjälp av denna
gäller det att lista ut var kontroll nr 1 är belägen. Rebusens
lösning är nämligen ett ortsnamn eller annan geografisk
position på kartan. Tillsammans med den lägesanvisning som

står på rebusen leder detta er till den plats där kontrollen är
utplacerad (se även avsnittet Kontroller). Åk dit! Vid kontroll nr
1 finns rebus nr 2, som leder er vidare till kontroll nr 2, osv. Vid
kontrollerna får varje ekipage endast förse sig med högst tre
rebuslappar!

Kontroller
Platsen för kontroll definieras av den rebus som erhållits vid
föregående kontroll/start/tidskontroll. På rebuslappen finns
alltid en lägesanvisning i väderstreck eller grader angiven.
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 ortsnamn eller annan geografisk
position ni fått ut genom att lösa rebusen. Där, på allmän väg
eller enskild bättre bilväg, ska nästa kontroll ligga.
Noggrannheten i angivet avstånd är ca 100 m och riktningen
är ungefärlig. Avståndet mellan två på varandra följande
kontroller överstiger aldrig 20 km fågelvägen (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 Pontus och Amerikanarens
logotyp. I pärmen finns rebuslappar, hophäftade tre och tre,
eller kuvert av vilka varje ekipage endast får förse sig med det
kuvert som är märkt med rätt lagnamn. Bemannad kontroll (till
exempel tidskontroll, TK) utmärks också av en pärm på
vägens högra sida försedd med kontrollens nummer samt
Pontus och Amerikanarens logotyp.
Motivering
När en rebus lösts skall den skriftligen motiveras noggrant,
fullständigt och stringent. Alla led i rebusen skall anges. Varje
motivering skall nedtecknas tydligt på separat A4ark där även
ekipagets lagnamn samt rebusens nummer är tydligt angivet.
Slarv med märkningen och separata ark för varje rebus
medför prickbelastning. Felaktigt eller ofullständigt motiverade
rebuslösningar medför också prickbelastning. Notera att alla
rebusar alltid skall motiveras, även om laget brutit tillhörande
ledning eller nödlösning, eller funnit kontrollen på annat sätt.
Helt utebliven motivering leder till full prickbelastning, medan
varje utförd motivering bedöms från fall till fall av läggarlaget.
Idealtid
I övre högra hörnet på varje rebuslapp finns information om
lösningstid (l) och medelhastighet (v). Detta skall användas av
lagen för att räkna ut den så kallade idealtiden (t). Idealtiden
är i förväg uträknad och fastställd av läggarlaget och är den
tid de anser att det i det ideala fallet skall ta för respektive
ekipage att lösa rebusen och förflytta sig mellan kontrollerna.
Idealtiden vid varje kontroll räknas ut på följande sätt:
t = (s/v)x60+l
t = idealtid (i minuter)
s = sträcka (i kilometer) från föregående kontroll
v = medelhastighet (i km/h) angiven på rebuslappen
l = uppskattad lösningstid (i minuter) angiven på rebuslappen
För att få sträckan från föregående kontroll (s) används
fordonets trippmätare. Idealtiderna mellan de olika
kontrollerna adderas och läggs till det klockslag laget erhöll
vid start (ny starttid erhålls vid varje tidskontroll), varvid laget
får fram sitt ideala klockslag. Vid kontroll skall rallyekipage
kunna uppge detta ideala klockslag. Vid skylt med texten
“rallyväg
upphör”
ska
trippmätaren
avläsas
och
idealtidsberäkning utföras. Om ekipaget anländer till en
tidkontroll (eller till mål) senare än sitt ideala klockslag eller
inte kan uppge detta, skall ekipaget begära verklig tid, det vill
säga den tid funktionärens klocka visar. Felaktigt uppgivet
idealt klockslag leder till prickbelastning med en prick per
minuts fel, oavsett om det är tidigare eller senare än det
korrekta. Vi vill påpeka att idealtiden är väl tilltagen och det
inte är någon vits att köra fort för att slå idealtiden med så stor

marginal som möjligt. Rally Monte Carl är ingen genomförande delas prickar ut i varierande mängd.
hastighetstävling  det är ett sinnestillstånd (gammalt talesätt).
Bruten tävling
Nödlösningar och ledningar
Bruten tävling ska omedelbart meddelas till läggarlaget på
Om ni inte lyckas lösa en rebus behöver ni inte bryta rallyt. I telefonnummer 01813 40 30.
vissa fall kan det finnas ledning till rebusen, vilket i så fall är
angivet på rebuslappen. Rebusledningen finns då i ett kuvert W
som har samma nummer som rebusen. Denna ger en ledtråd Bokstaven W är ogiltig och går således alltid bort i alla
till hur rebusen ska lösas. Till samtliga rebusar hör även en sammanhang.
nödlösning, som kan öppnas om ni inte lyckas lösa rebusen på
annat sätt. Där finns det ortsnamn/geografisk position och Fusk
tillhörande koordinater som utgör lösningen på rebusen. Verkligt fusk, såsom åverkan på kontroller, plock, rallyväg eller
Öppnade ledningar och nödlösningar medför naturligtvis andra deltagande fordon eller manipulerande med
prickbelastning. En bruten rebusledning räknas vanligtvis som nödlösningar och dylikt är oerhört skamligt och leder till
en “delvis” bruten nödlösning och ger därför lägre omedelbar diskvalificering och evig vanära. Detsamma gäller
prickbelastning än en bruten nödlösning. Om ledning och vårdslös och farlig körning. "Småfusk" är däremot fullt tillåtet.
nödlösning brutits för samma rebus räknas det som om endast Hit räknas till exempel att "följa John", att lura andra lag att
nödlösningen brutits. Förkommen eller icke inlämnad avslöja rebuslösningar, att med sitt fordon skymma plock och
nödlösning eller ledning prickbelastas som en bruten dito. kontroller med mera.
Tänk efter innan ni öppnar kuvert.
Mutor
Det är tillåtet att försöka muta läggarlaget.
Bokstavsplock
Bokstavsplock kan finnas placerade på höger sida av
Målgång
rallyvägen på ett avstånd om högst tio meter från vägkanten.
Exempel på hur plocken ser ut kommer att finnas vid starten. Målgången, som är belägen vid Värmlands nation eller annan
Icke redovisade äkta bokstavsplock och redovisade falska angiven plats, skall ske före kl 18:00, då målet stänger. För att
plock belastas med prickar. Bokstavsplocksprotokollet ska undvika försening av rallysexan uppmanar vi alla ekipage att
respektera denna tid och inte stanna onödigt länge vid TK. Vid
lämnas in vid målgång.
målgång sker samma redovisning som vid TK. Dessutom sker
inlämning av plockprotokoll och eventuell heldagsuppgift. För
Fotoplock
Fotoplock är fotografier av platser eller saker längs rallyvägen. att laget skall kunna återfå kartdepositionen skall kartorna
Bilderna är tagna från olika vinklar från rallyvägen (dock ej återlämnas väl rengjorda.
bakåt) sett men viss beskärning kan ha skett. En
Protester
fotoplocksaffisch med numrerade bilder delas ut vid starten.
När man efter rallyvägen finner en plats eller sak som finns Eventuella protester från lagen mottages och behandlas av
med på affischen skall denna plats noggrant redovisas på det läggarlaget. De skall vara utformade skriftligen på ett A4ark
fotoplocksprotokoll som ekipaget erhållit vid start. Fotoplockets och lämnas vid målet senast 10 minuter efter det egna lagets
placering redovisas genom att man på protokollet antecknar målgång.
koordinaterna (2+2 siffror) där den fotograferade platsen eller Prickar
saken finns. Observera att Blå kartan anger först X och sedan
 Fel uträknad idealtid eller ankomst efter idealt klockslag: 1p
Ykoordinaten, där X avser den lodräta (NS) koordinaten och
per min
där Y avser den vågräta (OV), det vill säga tvärtemot vanliga
diagram. Fel på en koordinat i varje riktning godtas.  Bruten eller ej inlämnad nödlösning: 25p
Fotoplocksprotokollet med lagnamnet påskrivet skall lämnas in  Bruten eller ej inlämnad ledning: 10p
vid målgång. Icke lokaliserade eller felaktigt redovisade  Felaktigt motiverad rebuslösning: 120p
fotoplock belastas med prickar.
 Rebuslösning som ej redovisats på separat A4ark: 10p
 Rebuslösning som redovisats utan angivande av eget
Tidskontroll – TK
Vid TK skall rallyekipaget uppge antingen sin idealtid eller lagnamn: 10p
begära verklig tid. Om ekipaget inkommer senare än det  Ej/felaktigt redovisat eller ogiltigt plock: 10p
ideala klockslag de räknat ut begärs verklig tid, annars anges  Ofullständigt genomförd och/eller redovisad heldagsuppgift:
idealtiden. Vid varje TK skall rallyekipaget också överlämna (i 025p
ett för ändamålet avsett kuvert)
 Praktiska och teoretiska prov: 020p
 en rebuslapp från varje kontroll längs den aktuella
 Ej medförd utrustning: 120p
delsträckan
 Brott mot vägtrafikförordningen eller verkligt fusk:
 rebusmotiveringar för den aktuella sträckan
diskvalificering från RMC#92
 obrutna nödlösningar och ledningar för den aktuella sträckan
Sexan
När kuvertet lämnas in stoppas tiden och ekipaget erhåller den
starttid vid vilken de senare ska lämna TK. Vid tilldelat Rallysexan med prisutdelning kommer att gå av stapeln på
Värmlands nation. Fördrink serveras klockan 18.30 och
klockslag får ekipaget en rebus som leder till nästa kontroll.
sittningen börjar klockan 19.00. Passa tiden! Under sexan
kommer de gamla vandringspriserna att vandra vidare. Det är
Teoretiska och praktiska moment
Vid tidskontrollerna förekommer teoretiska och praktiska prov, därför av största vikt att dessa lämnas in i god tid före rallyt på
vilka rallyekipagen utan protester skall underkasta sig. Regler rallypuben eller på kuratorsexpeditionen.
för varje prov redogörs av funktionären endast en gång och
Nästa termins rallyläggare
bör beaktas med stor koncentration och tystnad. Dessa prov
Nästa termins rallyläggare blir det lag som är bäst placerat,
ingår i tävlingen och kan således medföra prickbelastning.
dvs. fått minsta antal prickar, utan att tidigare ha haft det
oerhörda nöjet att arrangera ett Rally Monte Carl. För att
Heldagsuppgift
Vid starten kan en heldagsuppgift utdelas. Det åligger varje inneha läggarimmunitet krävs att ett lag tidigare arrangerat ett
ekipage att utföra denna efter bästa förmåga och att redovisa RMC och att minst hälften av de åkande medlemmarna ska ha
denna vid målgången. Beroende på heldagsuppgiftens varit delaktiga. Laget bör även åka under ett liknande namn.

Tips till nya lag

Utrustningslistan

EngSve/SveEng lexikon
Biltemakatalogen (årets)
Bibel 2000
Physics Handbook
Synonymordbok
Morsealfabet
Svenska akademins ordlista
Vanliga almanackan 2010
Senaste numret av tidningen QX
Raggarblaskan
Europakarta
A4papper
Pennor, linjal, sax och tejp
Penna med vattenlösligt bläck
Gradskiva och passare
Minst 2 mobiltelefoner med olika
abonnemang
Enkrona, “Finlandsmyntet”
Femkrona från 1976 eller senare
Något hemstickat
Brylkräm och kam
Kartdeposition à 300 kr*
Snacks, minst 200 gram*
1 Flaska läsk, minst 1,5l*
1 paket Lindvalls kaffe*
*Lämnas vid start

Otillåten utrustning

Dator
Internetuppkoppling
GPSmottagare
Ortsnamnsregister o dyl.
Blankputsade skor

Även den bäste av rallyåkare kan ha en dålig dag. Är
man inte den bästa rallyåkaren kan man falla för mindre.
Men med rätt förberedelser går det att minska antalet
oturliga överraskningar, slippa några prickar och få en
roligare rallydag! Här är några tips för er som åker RMC
för första gången.
Utrustning
Se till att ni får med er allt som står på utrustningslistan.
Böcker publiceras till exempel ofta i nya upplagor och
det kan betyda att sidorna inte stämmer med de andra
utgåvorna, så se till att det är rätt årgång, längd, storlek,
tjocklek och mängd av det som ska packas. Att vara
färdigpackad någon dag innan gör gott för själsfriden
och risken att man glömmer någonting viktigt (linjal och
gradskiva) minskar.
Annan utrustning
Se till att ni får med er allt annat som kan behövas men
inte står på utrustningslistan. Det är bra att ladda upp
med frukt och godis för en hel dag. Vatten, toalettpapper,
skräppåsar extra pennor etc. För kaffemonstret kan en
termos rädda dagen.

Att hålla koll
Läs igenom Blaskan noga! Man vet aldrig vad det finns
för bra att läsa i den. När man minst anar det kan
Blaskan behövas. Det är till exempel jobbigt att stå på
rallydagen och behöva läsa reglerna för att vara säker
på om gradskivan är åt rätt håll. Så se till att ni har bra
koll på reglerna. Det är också bra att ha någon som
håller koll på innehållet i startpåsen (påsen med hemlig
extra utrustning ni får vid rallystarten) och någon annan
som ser till att allt som ska in vid en TK (rebusar,
lösningar och ledningar) kommer in med namn och
rebusnummer. Det är ett fel som de flesta har gjort minst
en gång, något många lär sig den hårda vägen.
Rallymorgon
Att vänta på rally är ungefär som att vänta på julafton.
Stressen över att allt inte är klart i tid och den gnagande
oron över att man har glömt någonting. När man väl
kommer i säng kvällen före rallyt brukar man ändå inte
kunna somna, men det är bra att åtminstone försöka!
Några extra timmars sömn gör allting lite roligare och det
är en lång dag från rallystarten på morgonen tills att
musiken tystnar på kvällen. Se till att komma lite innan er
starttid på morgonen så hinner ni med den sista
busspimpningen och beundra de andra lagens
utklädnader.
Fulingar
Det klassiska knepet att “följa John” (följa efter ett lag
som man tror har löst rebusen) kan både hjälpa och
stjälpa. Akta er för lag som försöker lura er, tjuvkika på
era plocklistor eller ställa bussen så att rebusarna inte
syns.

Kvällen och morgonen efter
Kom i tid till sexan och märk väl att ett par öronproppar
kan vara skönt att ha på en högljudd sittning. Kom gärna

även på rallybrunchen, ett ypperligt tillfälle att
gratulera det nya och (förhoppningsvis) det gamla
läggarlaget, diskutera rebusar och gårdagens
äventyr!
Angående läggarångest
För vissa lag kan en rädsla för att bli tvungen att
lägga nästa rally infinna sig under dagen (och inte
minst kvällen). Den rädslan är helt onödig. Visst är
det mycket jobb med ett rally, men det är samtidigt
superkul! Så var inte rädda för att göra ert bästa!
Lilla rallyordlistan
Blaskan: Rallytidning som delas ut på rallypuben
och som sedan kan laddas ner på hemsidan.
Bokstavsplock:
av
läggarlaget
utplacerade
bokstäver som ska upptäckas längs med rallyvägen
och redovisas på en särskild plocklista.
Fotoplock: av rallylaget fotade platser och saker
som ska upptäckas längs med rallyvägen och
redovisas med koordinater på en särskild plocklista.

Läggarlag: det lag som placerar sig bäst av dem
som ännu ej lagt ett rally och därmed tilldelas den
stora äran att lägga (arrangera) nästkommande
rally.
Rallybrunchen:
traditionsenlig
brunch
på
Värmlands nation dagen efter rallyt.
Rallysexa: en vild sittning på Värmlands där
rebuslösningarna
avslöjas
och
diverse
vandringspriser vandrar vidare.
Rallypub: pubkväll på Värmlands nation då
anmälda lag betalar rallyavgiften och får chans att
hänga med läggarlaget.
Startpåse: en påse fylld av hemliga och potentiellt
användbara föremål; fås vid rallystarten.
TK  tidskontroll: en plats utmed rallyvägen där
lagen stannar, fikar/äter lunch och leker.
Utrustningslista: en lista med viktiga saker att ta
med; finns längst bak i Blaskan.

Till sist en hälsning från våra
kusiner på landet...

Från vänster: Conny, Bibi, Sånny, Ragge, Manne, Burken, Fille,
Bakluckan, MojMoj (i baksätet)
Underst: Amerikanaren

Denna blaska
trycktes av
TRYCKPOOLEN

