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ALLT OM DINDrömresa

Sju NYA underverk har 
röstats fram!

Resespecial: 5 länder på 5 veckor

Svar på det du alltid undrat om flygplan

Danmark-guide
   Paradiset är närmare än du tror

Blaskan #98
HT2013

Spara pengar! 
    Fantastiska erbjudanden   
        från vår Taxfree-katalog
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Våra sponsorer
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Innehållsförteckning Tysk sömnsjuka, mexikansk 
sömnfest och sovande geishor – 
sällan har Rally Monte Carl sett 
en grupp med sådan polyamorös 
inställning till lagnamnet. Men 
ett genomgående inslag har alltid 
funnits under våra år i Rally 
Monte Carl: en dröm och en 
resa. Nu är cirkeln sluten, vi är 
hela, vi är: Drömresan...

… och vi vill ta med er alla på 
en färd utan dess like. Från det 
sojabefläckade murbruket på 
kinesiska muren till den förevigt 
te-doftande Boston Harbor, allt 
däremellan och lite till. Söder, 
Norr, Öst och Väst – väder-
strecken kommer de facto inte 
räcka till för att täcka in den 

episka eskapad som står inför era 
fötter... eller ja... däck.

Vi vill påminna om att det var 
den store Martin Luther King 
som förkunnade: ”I have a dre-
am...”. Stora ord följde av detta, 
stora handlingar och historiska 
händelser ägde rum. Om blott en 
dröm kan generera detta måste 
det innebära att ett fantastiskt 
rally står framför oss, för Marre 
i all ära men vårt ordspråk lyder: 
”I have a dream … and a jour-
ney”. Cirkeln är sluten, vi är hela, 
vi är: Drömresan... 

… och vi vill önska er alla 
ytterst varmt välkomna till 
Rally Monte Carl #98.
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Våra sponsorer
Welcommen till RMC #98
Våra reseledare
Säkerheten först
Upptäck Danmark!
5 länder på 5 veckor
Lär dig mer om: Flygplan
Sju nya underverk
Borta bra men hemma bäst
Drömresor Airlines Taxfree
Pysselsida
Nybörjarguide
Regler
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Våra reseledare

Viktor ”Hetto Mööronen”  Bkvist Karl ”Коля” Dyrhage Jenny ”Ingbritt” Dahlberg
Nationalitet: Sovjet
Drömdestination: Utopia
Spelar: Balalaika
Favoritleksaker som barn: Skruv-
mejsel och såg
Söker: Kamrater
Bästa resan: Rymden

Nationalitet: Finland
Drömdestination: En 110 °C bastu
Äter: Lakrits
Odlar: Björk
Smärtvrål: Perkele
Favoritsport: Rally
Weapon of choice: Slägga

Nationalitet: Sverige
Drömdestination: Torpet
Favoritgodis: Zoo
Nynnar till: Dansband
Ta med till öde ö: Mitt broderi
Plockar: Smörblommor
Vill ha: En karl

Här kommer en kort presentation av Drömresan Airlines resele-
dare, som kommer guida er på resan. Har ni några frågor är det 
bara att haffa någon av oss, så försöker vi hjälpa så gott vi kan! 
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Tim ”Jürgen” Hagelby Edström Pikkei ” 王小写” Yuen Hamid ”Tunak Tunak Tun” Gavali
Nationalitet: Tyskland
Drömdestination: Bayern
Favoritpryl: Fotboll
Dricker på flygplan: Bier
Ta med till öde ö: Sauerkraut + öl
Musiksmak: Joddling
Odlar: Ölmage

Nationalitet: 中国人
Drömdestination: 王台思念

Bästa färdsättet: 愛配那
Favoritmat: 四川給
Favoritfras: Wat dou jou ean
Favoritcitat: 太都人了
Ta med till öde ö: 米

Nationalitet: Indien
Drömdestination: Flen 
Böjelse: Abnormalt många armar 
Största rädsla: Kebab 
Min bästa tillgång: skallen 
Favorit yoga-position: Rigor 
mortis

Anghy ”María” Lambruschini
Nationalitet: Peru
Drömdestination: Lineas de 
Nazca
Favoritpryl: Alpaca Poncho
Ta med till öde ö: Inca Cola
Mums: Mörk choklad
Favoriserar: Spansktalande

Niklas ”Bubba Biggs” Handin
Nationalitet: USA
Drömdestination: Sweet home
Favoritmat: Friterad kyckling
Gör på flygplan: Undviker 
Yankees 
Ta med till öde ö: Varför skulle jag 
till en öde ö?

Hanan ”Aisha” Zubair
Nationalitet: Irak
Drömdestination: Arabien
Rädd för: Katt
Favoritmat: Dolma
Önskar sig: Fred i mellanöstern
Gör: Dansar magdans
Ta med till öde ö: En trumma
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Säkerheten först
Här på Drömresor Airlines värderar vi säkerheten hos 
alla våra passagerare. Därför ber vi alla resenärer att läsa 
igenom detta säkerhetsblad noga innan påbörjad resa.

När fordonet är i rörelse måste bältet hållas fast-
spänt. För att spänna bältet, dra i det.

Piloten får under inga omständigheter hantera 
annan elektronisk utrustning än fordonet självt, 
då sådan handling ökar risken för komplikationer.

Det är tillåtet för passagerare att förtära alkohol 
på våra flighter. Observera att detta kan resultera i 
ökat kabintryck. Passagerare som märker av detta 
bör meddela piloten, så att denna kan stanna far-
kosten och möjliggöra lättning av trycket. Piloten 
får aldrig bjudas på alkohol under resans gång. De 
som bryter mot detta bestraffas med en frontal-
krock eller liknande olycka.

För allas säkerhet måste musik spelas under hela 
färden. Livemusik är att föredra. Av säkerhetsskäl 
delar Drömresor Airlines även ut en specialde-
signad flight-CD som är ett acceptabelt substitut. 
Radio kan störa känslig utrustning och är därför 
strängt förbjudet.
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Upptäck Danmark!

Smaka
  Modern dansk mat drar likt den svenska inspira-
tion från kök världen över, men det finns fortfarande 
vissa rätter som anses mer danska än andra. Dansk 
korv, eller pølse, är kanske det mest kända exem-
plet. En variant kallad rød pølse, röd korv, sägs ha 
sitt ursprung under andra världskriget då korv av 
lägre kvalité färgades röd för att kunna urskiljas av 
köparna. Numera säljs dessa i korvstånd över hela 
Danmark. Korven doppas i ketchup eller senap och 
äts med händerna direkt från tallriken.

  En annan dansk klassiker med en intressant his-
toria är wienerbrödet. På 1850-talet hölls en strejk 
av danska bagare, och strejkbrytare från Österrike 
kallades in. Dessa förde med sig kunskapen om wie-
nerdegen, och succén var snart ett faktum. Underligt 
nog så kallas bröden Kopenhagener i ursprungslan-
det.

  Om inte de två 
ovanstående exem-
plen är nog så kan den 
som känner sig riktigt 
äventyrlig försöka sig 
på en frukostsmörgås 
med chokladkräm. 
Detta är dock inget 
för den oerfarne, och 
bör endast göras med 
regelrätt skyddsutrust-
ning och under professionell tillsyn.

Upplev
  Vare sig man åker med eller utan barn så finns det 
ingen ursäkt att inte besöka Legoland, Danmarks 
största turistattraktion utanför huvudstaden. Parken 
är en hyllning till de små plastbitarna som utveckla-

des år 1949 av Godtfred 
Kirk Christiansen i Bil-
lund, Danmark. Det finns 
sex stycken Legoland 
runtom i världen, men det 
i Billund invigdes redan 
1968 och är således det 
äldsta. Parken har fyra 
berg-och-dalbanor och 
åtskilliga övriga åkattrak-

tioner. Man kan även vaska efter plastguld, och åka 
upp i utkikstornet för att se på den vackra utsikten.

  För de naturintresserade är ett hett tips att hyra en 
stuga vid västkusten. Prickar man in rätt årstid kan 
man där få se öronmaneternas årliga strandprome-
nad, som bara kan beskrivas som ett totalt fiasko från 
deras sida då de mycket sällan lyckas ta sig ner i ha-
vet igen. Detta är ett utmärkt resmål för barnfamiljer, 
eftersom barn ofta tycker om att peta på maneterna 
med pinnar.

  Förutom den stora halvön Jylland, där Legoland 
finns, så består Danmark även av över 400 öar. Håll 
er borta från dessa! Det finns inget att se, och det är 
mycket billigare att båtluffa i exempelvis Grekland 
eller Stockholms skärgård. 

Traditionell dansk frukostmacka

Flygfoto över Legoland, Billund

  Utlandet är närmare än du tror, och du behöver 
varken åka färja eller bestiga berg för att ta dig dit. 
Med endast en bil och 375 kronor till vägavgiften 
kan du besöka den enda nation i värden som har 
högre skatt än Sverige (OECD 2008), vårt sällsam-
ma grannland Danmark. Trots den allmänt höga 
beskattningen är alkoholpriserna lägre än här, 
vilket borde vara nog för att övertala alla förutom 
den mest inbitne nykterist att korsa Öresundsbron 
vid nästa lediga tillfälle.
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5 länder på 5 veckor
Följ med på min drömresa som tog mig till fem olika länder på fem veckor. Jag 
har fått se så många otroliga ting att jag knappt vet var jag ska börja. Men det är 
nog bäst att ta det i kronologisk ordning!

  Första stoppet på resan var Ungern och Budapest. En flygtur på drygt två timmar och jag var framme i 
badhusens stad. Det var just på grund av de omtalade badhusen som jag valde att besöka Budapest i första 
taget. När jag väl kom dit insåg jag snabbt att staden hade mycket mer än varma bassänger att erbjuda. Efter 
en tur med färja på Donau, ätandes en god middag, tycker jag nu att staden är en av de vackraste jag har 
sett. Det var något magiskt med att åka på vattnet när mörkret lade sig, samtidigt som man blickade ut över 
parlamenthuset och Budaslottet. Några dagars sightseeing senare, avslutade jag med att besöka det jag kom 
hit för, ett badhus. Jag valde Rudas termalbad och det levde upp till förväntningarna. Speciellt en sal med en 
oktagonal bassäng där solljus sken ner från en kupol i taket gjorde stort intryck! Efter att ha slappat ett bra tag 
i de olika bassängerna kände jag att jag var redo för lite mer fart. Dags att resa vidare!

  Liberia fick bli stopp nummer två. Ett land jag 
visste väldigt lite om innan jag åkte dit men som 
länge fascinerat mig. När jag var liten hade jag en 
kompis som kom från Liberia och han berättade 
alltid om hur fint det var där. Där och då lovade 
jag mig själv att någon gång i livet åka dit. Som jag 
tidigare nämnde var jag sugen på äventyr så jag 
bokade in en guidad tur i nationalparken Sapo. 
Där fick jag se olika slags djur och det som ut-
märkte sig mest var en skapelse som jag inte ens 
visste existerade. En hårig groda! Guiden förklara-
de att de hårliknande utväxterna på sidan av krop-
pen ökar upptaget av syre. Intressant. Förutom att 
besöka regnskogen och andra natursköna platser, 
så som Bomi-sjön, fick jag uppleva Liberias gatuliv. 
Landet har utvecklat en egen musikstil som kallas 
för hip co, och på gatorna kunde man se artister 
uppträda till denna unika genre.  Fick till och med Bomi-sjön

Panorama över Budapest

mig att nästan börja dansa, men bara nästan. Jag ville 
inte skrämma bort publiken. Lite vemodigt var det att 
åka därifrån men nya äventyr väntade på nästa resmål. 
Riktet var inställt på Mellanöstern!

Land #2

Land #1
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  Det har blivit allt vanligare att folk reser till Förenade Arabemiraten (till och 
med min gamla mormor). Jag ville inte vara sämre så ett besök i Dubai kändes 
självklart. Hur mycket jag än hört om staden blev jag ändå förvånad när jag väl 
kom dit. Shoppingcenter så stora att det är svårt att ta in. Byggnader så höga att 
man knappt kan se toppen. Om jag hade haft tillräckligt med pengar skulle jag 
ha checkat in på ”det enda sjustjärniga hotellet i världen” - Burj Al Arab. Men en 
titt från utsidan tog jag såklart. Staden är väldigt intensiv, speciellt kring deras 
berömda marknader, så i slutet av besöket valde jag att ta mig ut till öknen och 
rida på kameler. Kände mig som en riktig turist när jag knappt kunde hoppa på 
kamelen även fast den låg ner och två guider hjälpte mig. Ingen framtid inom det 
området alltså. Synd, jag har alltid velat ha en kamel. Började inse att min resa 
snart var slut men hade fortfarande två länder kvar att besöka. Först ut: Bhutan!

  Bhutan ska tydligen vara det gladaste landet i Asien. Vet inte om jag faktiskt 
blev gladare när jag tog mina första steg på bhutansk mark men nöjd över att 
vara där var jag i alla fall. Det första jag besökte var ett mytomspunnet tempel – 
Taktsang. Det ligger högt upp på en bergsklippa och är en helig plats för budd-
hister. Området kring templet var fullt med religiösa statyer och byggnader. I 
flera timmar strosade jag runt och bara söp in atmosfären. Förutom att besöka 
tempel ville jag se Bhutans djurliv, som jag hade hört skulle vara något av det 
ovanliga. Det stämde! Jag fick se bland annat deras nationsdjur takin, som är en 
sorts gnuget, en sengångarbjörn (okej, heter läppbjörn egentligen) och gyllene 
langurer. Fick även en skymt av mitt favoritdjur kattbjörnen! Nu kunde jag dö 
lycklig. Men först hade jag ett land kvar att besöka.

  Sista landet på min världsresa fick bli 
Guyana. Ett land inklämt mellan mer kända 
Venezuela och Brasilien. För att avluta på 
bästa sätt tog jag en flera dagars rundtur i 
Guyanas vackra landskap. Det som lämnade 
störts intryck var det gigantiska Kaieteurfal-
let, vilket är världens största vattenfall. 
Man kände sig verkligen liten bredvid det! 
Den guidade turen fortsatte och jag fick se 
storslagen natur med exotiska djur. Jag hann 
även med att se en av de största träbyggna-
derna i världen - St. Georges katedral. Den 
var mäktig! Innan jag reste hem bodde jag 
några dagar i huvudstaden för att få känna 
på Sydamerikas puls. Blev en hel del salsa. 

Land #3

Land #4

Land #5

R .Esa

Templet Taktsang

Kaieteurfallet

  Kunde inte riktigt ta in att resan nu var slut på riktigt. Jag ville upp-
täcka fler länder och se fler underbara platser! Bara tanken på att 
komma hem och steka fiskpinnar till middag fick ångesten att bubbla 
upp. Men tillslut var jag ändå hemma och då var det trots allt skönt att 
få sova i sin egen säng. När man är på resande fot får man vänja sig vid 
att inte ha det lika bekvämt. Man kan inte få allt i världen!

  Det var allt för den här gången. Hoppas ni följer med på min nästa 
resa också. Jag har redan börjat planera den och det som är absolut 
bestämt är att jag åker till Oceanien. Ska bli riktigt kul!

Burj Khalifa
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När man ska ut och resa kan man med fördel resa med flyg. Men vad vet vi om dessa under-
liga luftfarkoster egentligen? Här är lite fakta värt att veta innan du sätter dig på ett flygplan 
till ditt varma, tropiska paradis.  

Lär dig mer om: Flygplan

  Även flygplan slits och går ibland sönder. För att förhindra olyckor så krävs ett nära samspel mellan pilot 
och mekaniker. Efter varje flygning så fyller piloten i ett formulär som sedan skickas ner till mekanikerna så 
att de lättare kan hitta fel. De har även utformat ett eget språk som gör att kommunikationen ska bli så smidig 
som möjligt. Nedan finns ett par exempel där P står för pilot och M för mekaniker:

P: Suspected crack in windshield.
M: Suspect you’re right. 
 
P: Aircraft handles funny.  
M: Aircraft warned to straighten up, fly right, 
and be serious. 
 
P: Target radar hums. 
M: Reprogrammed target radar with lyrics. 
 
P: Mouse in cockpit.  
M: Cat installed. 
 
P: Noise coming from under instrument panel. 
Sounds like a midget pounding on something 
with a hammer. 
M: Took hammer away from midget.

P: Left inside main tire almost needs replacement. 
M: Almost replaced left inside main tire. 
 
P: Something loose in cockpit. 
M: Something tightened in cockpit. 
 
P: Evidence of leak on right main landing gear. 
M: Evidence removed. 
 
P: DME volume unbelievably loud. 
M: DME volume set to more believable level. 
 
P: Friction locks cause throttle levers to stick. 
M: That’s what friction locks are for.  
 
P: IFF inoperative in OFF mode. 
M: IFF always inoperative in OFF mode.

  Redan på 800-talet försökte människan ta sig upp 
i luften utan att använda egen kraft. Det experi-
menterades med glidflygplan och många piloter 
skadades på kuppen. Som tur är har tekniken gått 
framåt och idag sitter piloterna säkert, för det 
mesta.

  En av flygplanets viktigaste delar är vingarna. Ett 
flygplan kan ha 2 eller flera vingar. Vingarna gör 
så att luften pressas nedåt när flygplanet rör sig 
framåt. Detta genererar en så kallad lyftkraft. När 
lyftkraften är större än tyngden av planet lyfter 
planet. För att planet ska röra sig framåt krävs en 
motor. Propellermotor eller en jetmotor är de mo-
torer som används mest.

Så, nu vet du allt du behöver veta om flygplan. Skynda därför iväg nu! Glöm inte parfymen 
och badbyxorna! Och tänk på att du har en 99.9999815 % chans att överleva din nästa flygtur!

• Ett flygplan kan transportera både människor och varor. Så du kan ta med dig din  
parfym på resan genom att lägga den i planets lastutrymme. Men du får inte ta det som 
handbagage för då förvandlas parfymen till en explosiv bomb.

• Föraren på ett flygplan kallas för pilot.

• Ett flygplan landar och startar oftast från en flygplats.
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Sju nya underverk!
Människan har skapat fantastiska monument genom åren men få har förunnats att kallas un-
derverk. Från antikens tid talas det om sju stycken men endast ett av dem, Cheopspyramiden 
finns kvar idag.  År 2007 utsågs därför den moderna tidens sju så kallade underverk. Men det 
tog inte lång tid innan beslutet ifrågasattes och en diskussion om vad som egentligen definie-
rar ett underverk påbörjades. Nu, nästan sju år senare är diskussionen avslutad och en ny lista 
har röstats fram på sju underverk i ordets rätta bemärkelse.
1. New Yorks tunnelbana
Det största tunnelbanesystemet av dem 
alla är navet i den ikoniska staden.

2. Kanaltunneln
Den längsta undervattenstunneln i 
världen binder samman Frankrike och 
England.

3. Roms katakomber
Colosseum i 
Rom tas bort 
från listan på 
underverk 
och ersätts 
av gamla 
gravplatser 
belägna i 
gångar under 
staden.

4. Derinkuyu
En flera tusen år gammal stad i Turkiet, byggd under jor-
den i flera våningsplan som sträcker sig nästan 100m ner.

5. Muskö Örlogsbas
Den numera avvecklade svenska 
marinbasen är byggd under ett berg 
för att skyddas.

6. Cheopspyramiden
Det enda av de forna 
underverken som håller 
måttet med sin mystiska 
underjordiska kammare 
utan känd funktion.

7. Döda havet
Människans bidrag till växthuseffekten gör att stranden som är den 
lägsta torra punkten på jordens yta, mer än 400m under havsnivån, 
blir allt större.
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Borta bra men hemma bäst!
Svea rike
Sverige är ett så fint land att jag nästan storknar när jag tänker på det. Oj så 
mycket fint. Speciellt om sommaren, med all dess grönska. Att plocka blommor 
och lägga under kudden är en fin tradition som vi har här. Jag brukar faktiskt 
göra det fler gånger än under midsommar, jag vill ju hitta en karl! På vintern 
är det också fint här i Sverige, då kan man åka spark till affärn. Nej huvaligen, 
aldrig att jag ska lämna dig du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du 
glädjerika sköna!

’Murica
In the beginning god created America, and he saw that is was good. USA som är det bästa 
landet i världen kommer jag från. Här har vi bland annat frihet, frihet och frihet! Förutom 
det finns här 21 av världsarven så som Grand Canyon, Independence Hall och Mammoth 
Cave. I min hemstat Alabama har vi ett tentativt världsarv, Civil Rights Movement Sites. 
George Washington Carver kom även från Alabama. En stor man! Han kom på 300 an-
vändningsområden för jordnötter, mums! Y’all kin say what y’all want about the South, but 
y’all never heard o’ nobody retiring’ an’ movin’ North!

Peru ♥
Arriba Perú! Peru är ett vackert land med så mycket kultur och färg. Från de 
höga Anderna, stränder som är ett paradis för surfare till sin exotiska djungel 
i Amazonas. Peru är ett känt turistmål för hela världen. Det peruanska köket 
anses vara ett av de mest varierade och originella i världen. De mest kända 
platserna i Peru är Machu Picchu, Nazca Lines och Titicacasjön. Om du har 
lite tid över någon gång, tveka inte, Peru kommer ge dig ditt livs upplevelse!

Moderlandet
Mitt hemland beskrivs kanske bättre som en vision än en nation. Det hela började 
med Oktoberrevolutionen som utbröt i november 1917. Den dåvarande reger-
ingen, vilken tagit makten från tsaren under Februarirevolutionen som skedde i 
mars samma år, avsattes och efterträddes av bolsjevikerna. Dessa bildade sedan 
Sovjetunionen. Sedan hände det lite saker, men sådant är det ingen som bryr sig 
om. Det viktiga är vi fortfarande är kamrater.

Überland
Ett givet stopp på resan är mitt wünderbara Deutschland. Här hittar man 
världens bästa bratwurst und sauerkraut, vilket med fördel avnjuts till-
sammans med förstklassig tysk öl.  För en totalupplevelse bör måltiden 
intas när den tyska maskinen spelar. Det kommer kännas som du sitter 
på en alptopp och betraktar Guds underverk!!  Den mindre sportintresse-
rade hänvisas till att dra på sig lederhosen och själv bege sig ut i alperna. 
Försök då inte motstå frestelsen att joddla när du ser utsikten. Gute Reise! 
Auf Wiedersehen! PS: Don’t mention the war. 
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Chingchong
Välkommen till Kina! Ett tidigare kejsardöme med otrolig 
hantverkskonst och historia. Utanför Peking kan du gå på den 
21 196 km (!) långa muren, eller varför inte åka till Xian och 
beskåda en tusenårig terra cotta-armé! Om man åker till Kina 
så kan man över förbereda sig på en matupplevelse. Olika delar 
av Kina har olika matkulturer, i norr föredrar man stark mat 
medan man i söder äter mycket fisk. Kulturen och upplevelsen 
i Kina är en unik sort i sig som man absolut inte bör missa! Är 
du redo för ett äventyr till Kina? Då åker vi!

Curry Nam Nam
Välkommen käre vän, välkommen till Indien! Låt mig ta dig på en resa genom 
curryns förlovade land, landet som hyser rum åt både djungelbokens ogenom-
trängliga vildmark och oändliga järnvägar med tåg vars passagerarantal har fått 
astrofysiker världen över att omvärdera den kritiska densitet som krävs för att 
generera ett svart hål. Indien är en kulturell gryta, full av historia, som storm-
kokar – Taj Mahal, Ghandi, Bollywood, Ganesha – inget monument, historisk 
individ, kulturellt fenomen eller färgglad gudomlighet kan ens börja att beskri-
va vad Indien har att erbjuda. Så kom och ta en titt, men vid Durgas alla armar 
– vält aldrig en ko!

Yalla yalla!
Assalamu Alaikum, frid vare med er! De två ådrornas land, Irak,  
förenar inte bara floderna Tigris och Eufrat utan även dess befolk-
ning. Tänk er barn som springer runt och leker ute till sent på kväl-
larna, kvinnor och män, grannar, som trots att de arbetar, samlas, 
umgås och lagar mat tillsammans. Dans, glädje, musik, mat och en 
färgstark kultur. Välkommen till Irak, det simpla landet som förenar 
folk med det bästa verktyget, nämligen kärlek.

Perkele
Finland har mycket att erbjuda. Den höga bastutätheten gör det lätt att 
bara slå sig ner och njuta för en stund. Efteråt passar det bra med lite 
barfotadans. Själva resan till Finland kan också bli en upplevelse om man 
väljer båtvägen. Kryssningen är i sig som att besöka en mindre stad. Väl 
framme så lägg märke till att information på skyltar står på två språk, 
Finska och Svenska. De som har det senare som modersmål behöver inte 
krångla med att byta från det. Många finländare talar bra svenska, och 
med vilken vacker dialekt!  Men om du vill försöka dig på att tala fin-
ska så kan du börja med att testa lägga till bokstaven i efter det svenska 
ordet. 
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  På alla våra flygningar finns det möjlighet att handla 
från vårt godissortiment. Till att välja mellan finns olika 
sorters choklad, vingummin och karameller. Glöm dock 
inte att vi delar ut påsar med jordnötter till alla resenärer 
på alla flyg som tar längre än en timme. Antihistamin-
sprutor kan köpas av våra flygvärdinnor (endast kontan-
ter). Nytt för i år är våra extra stora påsar med 
Dahlgrens Båtar respektive Pansarvagnar. 
Vi har även lagt till en budgetpåse 
innehållandes 1kg sött till ett mycket rim-
ligt pris. Perfekt för stora familjer som 
behöver något att dela på! Vår budgetpåse

Drömresor Airlines 
Taxfreekatalog SPARA UPP 

TILL 125%!

Alkohol
  Vår ”taxfree”-shop har vunnit ett flertal priser för sitt 
utmärkta alkoholsortiment, bland andra Drömresor 
Airlines Alkoholsortimenttest 2009, Drömresor Airli-
nes Alkoholsortimenttest 2010 och Drömresor Airlines 
Alkoholsortimenttest 2011. För att granska vårt otroliga 
utbud, besök ditt närmaste Systembolag.

Boutique
  Här finns allt från halsband och örhäng-
en, till armbandsur och kameror, till bad- 
och vardagskläder. De som vill spara in 
lite extra kan köpa vårt rabatterade famil-
jestrandpaket. Paketet innehåller diverse 
badleksaker till barnen, ett parasoll, fyra 
par solglasögon och en fräsch specialde-
signad mankini till pappa. Observera att 
parasollet av utrymmesskäl inte får föras 
in på något av våra flyg.

Sötsaker

VINN EN RESA 
TILL ROM!

 Tävling: vinn en resa till Rom!

 Drömresan firar tvåårsjubileum med en tävling. Svara på frågan  
 och uppfyll kraven* för att vinna en resa för tre till Rom! Frågan lyder:

 Vilket år grundades Drömresor Airlines?
 a) 1453
 b) 2011

 *Vinnaren måste kunna uppvisa bevis på övernaturliga krafter.
  Observera att resemålet är Rom i Skövde. Bilden har ingenting med tävlingen att göra.

  Vid händelse av olycka finns flytvästar 
utplacerade under varje säte. Användande 
av flytväst kostar 449 sek för vuxenmodell 
och 229 sek för barnmodell. Möjlighet 
att betala på planet kan tyvärr inte alltid 
garanteras, i så fall skickar vi ut fakturor i 
efterhand. För att höra mer om våra del-
betalningsalternativ, fråga personalen.

Säkerhet
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Pysselsida

Världen är vis...
En resa på 100 mil startar med ett steg
- Korea

Kärleken är en vacker trädgård, 
äktenskapet ett fält med nässlor
- Finland

Även om apan klär sig i siden, förblir 
den alltid apa
- Spanien

Bättre en fågel i handen än tio i skogen  
- Sverige

Tusen dagar hemma är bättre än den 
kortaste tid i främmande land
- Kina

När musen sitter på fläsket, piper den inte
- Tyskland

Kläder gör människor, hö gör hästar
- Danmark



16

  Adekvat nog kommer därför 
här några tips till er som åker 
Rally Monte Carl för första 
gången.
 

Utrustning
  Se till att ni får med er allt som står
på utrustningslistan. Böcker publiceras 
t.ex. ofta i nya upplagor och det kan 
innebära att sidorna inte stämmer med 
de äldre utgåvorna, så se till att ha rätt 
årgång, längd, tjocklek och mängd av 
det som ska packas. Att packa färdigt 
någon dag innan gör gott för självsfriden 
och minskar risken för att man glömmer 
någonting viktigt (linjal och gradskiva).

Att hålla koll
  Läs igenom Blaskan noga! Man vet
aldrig vilken information som kan
komma till användning. Särskilt
reglerna är naturligtvis bra att läsa
ordentligt, så att man slipper stå på
rallydagen och vara osäker på om
gradskivan är åt rätt håll. Det är också 
bra att ha någon som är ansvarig för 
att hålla koll på innehållet i startpåsen 
(påsen med hemlig extrautrustning ni 
får vid starten) och någon som ser till 
att allt som ska in vid en TK (rebusar, 
lösningar, ledningar) kommer in med 
namn och rebusnummer. Detta är något 
som de flesta har missat minst en gång, 
och tvingats lära sig att vara noga med 
den hårda vägen.

Rallymorgon
  Att vänta på rally är ungefär som att 
vänta på julafton. Det kan vara svårt att 
sova eftersom man inte kan sluta tänka 
på allt som inte är färdigt i tid och vad 
man eventuellt kan ha glömt. Men det är 
bra om man ändå försöker. Några extra 
timmars sömn gör allting lite roligare 

och det är en lång dag från rallystar-
ten på morgonen tills det 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. Ni kanske hamnar på Arlanda 
rätt som det är. Akta er för lag som för-
söker 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 (förhoppnings-
vis) 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.

Nybörjarguide
Även den bästa av rallyåkare kan ha en 
dålig dag. Är man inte inte den bästa 
rallyåkaren kan man falla för mindre.

Utrustningslista

• Lagenligt utrustad fordon
• Penna med vattenlösligt bläck
• Gradskiva
• Passare
• CD-spelare
• A4-papper
• Pennor, linjal, sax och tejp
• Blaskan
• Kartdeposition à 300 kr
• Minst två mobiltelefoner med
   olika abonnemang
• Digitalkamera med sladd som  
   går att koppla till en PC
• Lunch
• Synonymordbok
• Tennisboll
• Miniräknare
• Glitter
• Brädgårdsschiffer
• Svenska alfabetet
• Morsekod
• Semaforalfabetet
• Almanacka 2013
• Reseyatzy 
• Engelsk ordbok
• Lagflagga
• Färgkritor
• Analog klocka

Lämnas in vid start
• En chipspåse
• 1,5 liter Sprite
• 10 hembakta verk

Otillåten utrustning
• GPS-mottagare
• Internetuppkoppling
• Ortnamnsregister och dylikt
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Trafikregler
  Alla gällande trafikregler inklusive
hastighetsbegränsningar ska ovillkor-
ligen följas. Brott mot dessa medför 
omedelbar diskvalificering. Rally 
Monte Carl är inte en hastighetstäv-
ling. Sunt förnuft, hänsyn och stor 
försiktighet ska visas i trafiken. RMC 
måste förbli olycksfritt!

Utrustning
  Varje deltagande lag ska medta 
utrustning enligt aktuell utrustnings-
lista. Utrustningen kan komma att 
behövas vid rebuslösning, praktiska 
eller teoretiska moment och till even-
tuell heldagsuppgift. Underlåtenhet 
att medföra anbefallen utrustning kan 
leda till prickbelastning. Detta gäller
även medförande av otillåten utrust-
ning. Fordon kan under rallyt ge-
nomsökas för kontroll av utrustning.

Start
  Tävlingsstart sker vid en (när Blas-
kan trycks) ej bestämd plats, lördagen 
den 5 oktober 2013 vid det klockslag 
som står angivet på Blaskan. Vid 
starten får laget kartor (mot erläg-
gande av 300 kr i deposition) samt en 

startpåse innehållande:
• Kuvert med nödlösningar och
eventuella rebusledningar
• Två lappar med lagnummer
• Kuvert för inlämning vid tidskon-
troller och målgång
• Eventuell heldagsuppgift
• Fotoplocksaffisch, fotoplocksproto-
koll och protokoll för övriga
plock
• Diverse övriga attiraljer
Direkt vid starten ska lapparna med 
lagnumret fästas synligt på fordonets 
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 väg eller en-
skild bättre bilväg. Längs rallyväg får 
laget färdas en gång och i en riktning. 
Rallyväg får inte korsas, däremot kan 
rallyvägen gå över eller under sig 
själv. Ovanstående gäller inte inom 
följande tätorter: Stockholm, Upp-
sala, Västerås, Norrtälje, Gävle och 
Enköping. Rallyväg kan ”gafflas” och 
behöver alltså inte vara densamma 
för alla deltagnde lag. Vid en kontroll 
kan man mötas av en vägbeskrivning 
samt texten ”rallyväg upphör”. Den 
väg man kör då man följer en sådan 
vägbeskrivning räknas följakligen inte 
som rallyväg. Den åkta rallyvägen 
nollställs efter varje tidskontroll.

Rebusar
  Vid starten får varje lag rebus nr 1.
Med hjälp av denna gäller det att lista 
ut var kontroll nr 1 är belägen. Rebu-
sens lösning är en geografisk position 
på kartan. Det kan tex vara ett ort-
namn, en teckenförklaringssymbol, 

en flygplats eller liknande. Tillsam-
mans med den lägesanvisning som 
står på rebusen leder detta till den 
plats där kontrollen är utplacerad. Åk 
dit! Vid kontroll nr 1 finns rebus nr 2, 
som leder vidare till kontroll nr 2 osv.

Kontroller
  Platsen för kontroll definieras av den 
rebus som erhållits vid föregående 
kontroll/start/tidskontroll. På
rebuslappen finns alltid en lägesan-
visning angiven i väderstreck eller 
grader. Grader räknas medsols där 
norr är 0º. 
  Exempel:
  Lägesanvisningen är 2300m 90º.
Mät på kartan 2300 meter rakt
österut (alltså 90 grader) från det
nedre vänstra hörnet av den första
bokstaven eller tecknet i det ortnamn 
eller annan geografiska position ni 
har fått ut genom att lösa rebusen 
(om det inte i rebusen framgår att ni 
ska göra på annat sätt). Där ska nästa 
kontroll ligga. Noggranheten i angivet 
avstånd är ca 100m och riktningen är 
ungefärlig. Avståndet mellan två på 
varandra följande kontroller över-
stiger aldrig 20km fågelvägen (20 
cm på kartan). Obemannad kontroll 
utmärks av en stolpe med en pärm 
vid rallyvägens högra sida. Kontrol-
lens (pärmens) utsida är försedd med 
nummer samt Drömresans logotyp. I 
pärmen finns rebuslappar, hophäftade 
tre och tre, eller kuvert markerade 
med lagnamn. Vid kontrollen får var-
je ekipage endast förse sig med högst 
tre rebuslappar respektive kuvertet 
med sitt eget namn i förekommande 
fall. Bemannad kontroll (tidskontroll/
TK) utmärks också av en pärm på 
vägens högra sida i vilken finns en 
vägbeskrivning till den bemannade 
kontrollen. 

Regler
Läs dem, läs dem igen och läs dem sedan än en gång extra 
noga. Under rallydagen är det viktigt att alla i bussen har 
koll på vad som gäller, allt för att undvika onödiga prickar.
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Motivering
  När en rebus har lösts ska lösningen 
skriftligen motiveras noggrant,
fullständigt och stingent. Alla led i
rebusen ska anges. Varje motivering 
ska nedtecknas tydligt på separat A4-
ark där även ekipagets lagnamn samt 
rebusens nummer är tydligt angivet. 
Slarv med märkningen och separata 
ark för varje rebus medför prickbe-
lastning. Felaktigt eller ofullständigt
motiverade rebuslösningar medför
också prickbelastning. Notera att alla 
rebusar alltid ska 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 enligt ett på 
förhand utformat prickprotokoll där 
varje led i rebusen värderats.

Idealtid
  I övre högra hörnet på varje re-
buslapp finns information om lös-
ningstid (l) och medelhastighet (v). 
Detta ska användas av lagen för att 
räkna ut den så kallade idealtiden (t). 
Idealtid är i förväg uträknad och fast-
ställd av läggarlaget och är den tid de 
anser att det i det ideala fallet ska 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) angi-
ven på rebuslappen
   l = uppskattad lösningstid (i minu-
ter) angiven på rebuslappen
  För att få sträckan från föregående-
kontroll (s) används fordonets tripp-
mätare. 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 klock-
slag. Vid kontroll ska rallylaget kunna 
uppge detta ideala klockslag. Vid
skylt med texten ”rallyväg upphör”
ska trippmätaren avläsas och ideal-
tidsberäkning utföras. Om laget
anländer till en tidskontroll (eller
mål) senare än sitt ideala klockslag

eller inte kan uppge detta, ska laget 
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 att det inte är någon vits att köra 
fort för att slå idealtiden med så stor 
marginal som möjligt. Rally Monte
Carl är ingen hastighetstävling, det är 
ett sinnestillstånd (gammalt talesätt).

Nödlösningar och 
ledningar
  Om ni inte lyckas lösa en rebus be-
höver inte inte bryta rallyt. I vissa fall 
kan det finnas en ledning till rebusen, 
vilket i så fall är angivet på rebuslap-
pen. Rebusledningen finns då i ett 
kuvert som har samma nummer som 
rebusen. Denna ger en ledtråd till 
hur rebusen ska lösas. Till samtliga 
rebusar hör även en nödlösning, som 
kan öppnas om ni inte lyckas lösa re-
busen. Där finns ortnamn/geografisk 
position och tillhörande koordinater 
som utgör lösningen på rebusen. 
Öppnade ledningar och rebusar med-
för naturligtvis prickbelastning. Om 
både ledning och nödlösning brutits 
för samma rebus räknas det som om 
bara nödlösningen brutits. Förkom-
men eller icke inlämnad nödlösning 
eller ledning prickbelastas som en 
bruten dito. Tänk efter innan
ni öppnar kuvert.

Fotoplock
  Fotoplock är fotografier av platser

eller saker längs med rallyvägen.
Bilderna är tagna från olika vinklar 
från rallyvägen sett (dock ej bakåt), 
men viss beskärning kan ha skett. 
En fotoplocksaffsch med numrerade 
bilder delas ut vid starten. När man 
efter rallyvägen finner en plats eller 
sak som finns med på affischen ska 
denna plats noggrant redovisas på 
det fotoplocksprotokoll som laget 
har erhållit vid start. Fotoplockets 
placering redovisas genom att man på 
protokollet antecknar kooridinaterna 
(2+2 siffror) där den fotograferade 
platsen eller saken finns. Observera 
att Blå kartan anger först X- och se-
dan Y-koordinaterna, där X avser den 
lodräta (NS) koordinaten och Y avser 
den vågräta (OV), det vill säga
tvärtemot vanliga koordinatsystem. 
Fel på en koordinat i varje riktning 
godtas. Fotoplocksprotokollet med 
lagnamnet påskrivet ska lämnas in 
vid målgång. Icke lokaliserade eller 
felaktigt redovisade fotoplock belastas 
med prickar.

Reseplock
  Reseplock kan finnas placerade
på höger sida av rallyvägen på ett
avstånd om högst tio meter från väg-
kanten. Exempel på hur plocken ser 
ut kommer att finnas vid starten. När 
man finner ett reseplock ska resepry-
len redovisas på det reseplockspro-
tokoll som ekipaget erhållit vid start. 
Reseplocksprotokoll med lagnamnet
påskrivet ska lämnas in vid målgång. 
Icke redovisade reseplock samt redo-
visade falska reseplock belastas med 
prickar.

Tidskontroll-TK
  Vid TK ska rallylag uppge antingen 
sin idealtid eller begära verklig tid. 
Om ekipaget inkommer senare än det 
ideala klockslag de räknat ut begärs 
verklig tid, annars anges idealtiden. 
Vid varje TK ska laget också överläm-
na (i ett för ändemålet avsett kuvert):
•   en rebuslapp från varje kontroll
     längs den aktuella sträckan
•   en motivering för varje rebus-         
     lösning längs den aktuella
     sträckan
•   obrutna lösningar och led-
     ningar för den aktuella sträckan
  När kuvertet lämnas in stoppas
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tiden och laget erhåller den starttid 
vid vilken de senare ska lämna TK. 
Vid tilldelat klockslag får laget en 
rebus som leder till nästa kontroll. 
Vid tidskontrollerna förekommer 
teoretiska och praktiska prov, vilka 
lagen utan protester ska underkasta 
sig. Regler för varje prov redogörs 
av funktionären endast en gång och 
bör beaktas under stor tystnad och 
koncentration. Dessa prov ingår i 
tävlingen och kan således medföra 
prickbelastning. Blaskan är förbjuden 
utrustning att medha vid alla prov på 
TK.

Heldagsuppgift
  Vid starten kan en heldagsuppgift
tilldelas. Det åligger varje ekipage att 
utföra denna efter bästa förmåga och 
att redovisa den vid målgången. Be-
roende på heldagsuppgiftens genom-
förande delas prickar ut i varierande 
mängd.

Bruten tävling
  Bruten tävling ska omedelbart med-
delas läggarlaget; ring 073-9196901

W
  Bokstaven W är ogiltig och går
således bort i alla sammanhang.

Fusk
  Verkligt fusk, såsom åverkan på
kontroller, plock, rallyväg eller andra 
deltagande fordon eller manipule-
rande med nödlösningar och dylikt 
är oerhört skamligt och leder till 
omedelbar diskvalificering och evig 
vanära. ”Småfusk” är däremot fullt 
tillåtet. Hit räknas till exempel att 
”följa John”, att lura andra lag att 

avslöja rebuslösningar, att med sitt 
fordon skymma plock och kontroller 
mm.

Mutor
  Det är tillåtet att försöka muta
läggarlaget. Läggarlaget garanterar
dock inte att dessa försök automatiskt 
kommer att påverka lagets prickbe-
lastning.

Målgång
  Målgången, som är belägen vid 
Värmlands nation eller annan plats, 
ska ske senast kl 17:30, då målet 
stänger. För att undvika försening av 
rallysexan uppmanar vi alla ekipage 
att respektera denna tid och inte 
stanna onödigt länge vid TK. Vid 
målgången sker inlämning av plock-
protokoll och eventuell heldagsupp-
gift. För att laget ska kunna återfå 
kartdepositionen ska kartorna vara 
väl rengjorda.

Protester
  Eventuella protester från lagen mot-
tas och behandlas av läggarlaget. De 
ska vara utformade skriftligen på ett 
A4-ark och lämnas vid målet senast 
10 minuter efter det egna lagets mål-
gång.

Prickar
•   Fel uträknad idealtid eller
     ankomst efter idealt klock-
     slag: 1p per min
•   Bruten eller ej inlämnad
     nödlösning: 25p
•   Bruten eller ej inlämnad led-
     ning: 10p
•   Felaktigt motiverad rebuslös-

     ning: 1-20p
•   Rebuslösning som ej redovisats
     på separat A4ark: 10p
•   Rebuslösning som redovisats
     utan angivande av eget lag-
     namn: 10p
•   Ej inlämnad rebuslapp: 10p
•   Ej/felaktigt redovisat eller ogil-
     tigt plock: 10p
•   Ofullständigt genomförd och/
     eller redovisad heldagsuppgift:
     1-20p
•   Praktiska och teoretiska prov:
     0-10p
•   Ej medförd utrustning: 1-15p
•   Brott mot gällande trafikregler
     eller verkligt fusk: diskning

Sexan
  Rallysexa med rebusredovisning 
samt utdelning av diverse priser kom-
mer att gå av stapeln i en (när Blaskan 
trycks) ej bestämd lokal. Fördrink 
serveras 18.30 och sittningen börjar 
19.00. Passa tiden!

Nästa rallyläggare
  Nästa termins rallyläggare blir det 
lag som är bäst placerat (får minst 
antal prickar) utan att tidigare ha ar-
rangerat ett Rally Monte Carl. För att 
inneha läggarimmunitet krävs att ett 
lag tidigare har arrangerat ett RMC 
och att minst hälften av de åkande 
medlemmarna ska ha varit delaktiga. 
Laget bör även åka under samma el-
ler ett liknande namn.
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Starttid:


