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Landkrabbor och fridykare! Lättmatroser och skeppsråttor!

Välkomna till The Rally Aquatic with Team Zissou
– en voyage utöver det vanliga –
Med vår skarpladdade Glock och mössorna på topp ska vi ta er med över sju svåra hav och femton små
pölar. Skummet skall yra när ni kryssar er fram genom ankfiske och jamande marulkar, och vi ska se till att
lotsa er tryggt i hamn efter en hejvirvlandes exkursion över och under ytan.
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KLAUS

Favoritvatten: Evian
Favoritemoji:
Det bästa som finns: Hamburgare
Bubblare: Bruno
Trött på: Hennessey
Favoritgåta: Vilken fisk finns inte i
diktaturen?

BRUNO

Favoritvatten: Kölvatten
Favoritemoji:
Det bästa som finns:
Rally och Söndagskryss
Bubblare: Törley!!!
Trött på: Mycket
Favoritgåta: Vilken fisk
är mest irriterande?
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VIKRAM

Favoritvatten: Pass
Favoritemoji:
Det bästa som finns: Gustaf Fröding och hans
dikt Vackert Väder. V.V. ger dig känslan av att
vara rätt ute när det blir tröttsamt ute på sjön.
Bubblare: Sodastreamer
Trött på: Korsa-rallyväg-regeln
Favoritgåta: Varför är fiskarna i
havet så bra på att räkna?

TEAM ZISSOU

MIRACULOUS

Favoritvatten: Vattenfärg
Favoritemoji:
Det bästa som finns: Vektorgrafik
Bubblare: Kokkaffe
Trött på: Livet
Favoritgåta: Varför spelar fiskar inte
tennis?
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LIZA

Favoritvatten: Hav
Favoritemoji:
Det bästa som finns:
Åka båt
Bubblare: Åka rallybil
Trött på: Kvällen
Favoritgåta: Vilken fisk
är mjölnarens favoritfisk?
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HANNA MONTANA
Favoritvatten: Sprattelvatten
Favoritemoji:
Det bästa som finns: Stockholmsnatt
Bubblare: Pommes
Trött på: Trädgården
Favoritgåta: Vilken fisk låter finast?
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SIMMÄRKEN

Silvergrodan

Vad: Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt
vatten. Doppa hela huvudet under vattnet och ta upp ett
föremål från botten. Simma 10 meter bröstsim på grunt
vatten.
Varför: Detta är det första märket för simning.
Hur: Provet ska simmas som bröstsim.

Simkunnighet är en absolut nödvändighet för rallybesättningen. Nedan
följer en exposé över några olika simmärken för den som behöver extra
motivation i sitt lärande.

Grodan rygg blå

Vad: Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt
vatten. Simma 10 meter ryggsim med bröstbentag och
liksidigt armtag.
Varför: Detta är det första simmärket med ryggsim.
Det är viktigt att rallybesättningen lär sig detta simsätt
då det är det enda som kan användas vid livräddning/
bogsering. Många har lättare att simma på rygg då
det är enklare att koordinera detta simsätt.
Hur: Provet utförs på grunt vatten.

Guldgrodan

Vad: Hoppa från bassängkant eller brygga på djupt
vatten. Doppa hela huvudet under vattnet och plocka
upp ett föremål från botten på grunt vatten. Simma 10
meter bröstsim på djupt vatten.
Varför: Viktigt att rallybesättningen får känna
på att simma på djupt vatten eftersom det stärker
självkänslan.
Hur: Rallybesättningen ska simma och hoppa i för rallybesättningen djupt vatten! Plocka upp ett föremål från
botten ska göras i den grunda bassängen.

Grodan rygg grön

Vad: Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt
vatten. Simma 25 meter ryggsim med bröstbentag och
liksidigt armtag.
Varför: Rallybesättningen skall bli säker på att simma
ryggsim.
Hur: Provet utförs på grunt vatten.

Silversälen

Vad: Simma 25 meter med valfritt simsätt i magläge
på grunt vatten. Bogsering 10 meter med liksidiga
arm- och bentag, av jämnstor kamrat i livboj.
Varför: Lära rallybesättningen förlängda armen och
att aldrig simma ut till en nödställd utan ﬂythjälp, till
exempel livboj.
Hur: Rallybesättningen simmar ut till ”nödställd” som
ligger 10 meter ut i vattnet, låt den ”nödställde” lägga
händerna på livbojen och bogsera tillbaka till kanten.

Guldsälen

Simborgarmärket

Vad: Simma 25 meter med valfritt simsätt i magläge
på djupt vatten. Bogsering 10 meter med liksidiga armoch bentag, av jämnstor kamrat i livboj.
Varför: Bra att träna på djupt vatten då tillbud oftast
inträffar på djupt vatten.
Hur: Som Silversälen fast på djupt vatten.

Grundvadaren

Vad: Vada eller simma 7 meter på grunt vatten.
Hämta en skatt. Återvänd till land.
Varför: Detta är det bästa märket för rrallybesättningen.
Hur: Provet utförs som del i The Rally Aquatic.

Vad: Simma 200 meter med valfritt simsätt i bröst- eller ryggläge på djupt vatten utan tidtagning.
Varför: Simborgarmärket har lång tradition, det första kunde tas redan 1934. Märket finns som årsmärke
samt som 5-, 10-, 25-, 40-, och 50 årsmärke för att du
ska kunna testa din simkunnighet varje år.
Hur: Utförs på djupt vatten utan tidtagning.

TEAM ZISSOUS PYZZEL
Kryssa Hanna Montanas
lördagskryss!

Vilken Vikram fiskar fisk?

Vad är detta? Dra streck
mellan punkterna och
upptäck!

MARINA EFTERFORSKNINGAR OCH
ÄVENTYR TILL HAVS
HAVETS DJUR. I vattnen runt den svenska kusten har Team Zissou i
många år bedrivit marin forskningsverksamhet och undersökningar av
livet på botten. Där ﬁnns både stort och smått, slemmigt och vått. Följ
med i ett spännande reportage och lär dig känna igen skillnaden mellan
blötdjur och tagghuding!

SJÖSTJÄRNA
Asteroidean (Sjöstjärna), är en tagghuding
som lever ett spännande men ensamt liv.
Familjen är stor och innehåller omkring 2000
arter, men de ses allt för sällan. Olika arter kan
ha olika antal armar men i våra närbelägna
vatten är vi bäst bekanta med den femarmade, karakteristiskt stjärnformade Vanlig
sjöstjärna.
På varje arm sitter ett öga och ett könsorgan,
på undersidan sitter en triljon små slemmiga
sugfötter.

HAVSTULPAN
Balanidae (havstulpan) är faktiskt ett kräftdjur
men lever största delen av sitt liv fastvuxen
på en sten. Havstulpanen upptäcker världen
under sitt frisimmande larvstadie, därefter
hittar havstulpanen den perfekta stenen och
tillbringar där resten av sitt liv. Den äventyrliga havstulpanen fäster kanske på en val
eller båt. Sin föda får den genom att filtrera
havsvattnet.
Havstulpanen har ett öga som kan skilja mellan ljus och mörker. Skalet är hårt och vasst,
kliv ej på barfota!
Havstulpanen är välkänd för att ha djurrikets
längsta penis i förhållande till sin storlek. Den
kan vara upp till åtta gånger kroppslängden,
en upptäckt som beklagligt nog inte gjordes
av Team Zissou.

Stam: Tagghudingar
Habitat: Saltvatten
Föda: Främst musslor eller as.

KRABBA

Stam: Leddjur
Understam: Kräftdjur
Gillar: Hög vågaktivitet

Brachyuran (krabba) är en liten rackare som
kan leva både på havets botten och överleva
korta turer på land. Det finns även arter av
landlevande krabbor.
Krabban är ett kräftdjur och verkar även som

föda för människan. Men eftersom krabbkött
är dyrt så är fisk med krabbsmak ett vanligare
alternativ.
Rör sig i sidled och har ett aggressivt sinnelag.
Akta klorna!

Stam: Leddjur
Understam: Kräftdjur
Föda: Främst alger

JAGUARHAJEN
Carcharinus onca (Jaguarhaj) påstås vara den
vackraste av alla de vattenlevande varelserna.
Den lever på de stora djupen där den har
setts av endast ett fåtal djärva äventyrare.
Jaguarhajen är den skyggaste inom hajsläktet och har aldrig fångats på bild. Den har
beskrivits av vittnen som nära tio meter lång
med fläckig täckning och långa fenor. Tros
vara besläktad med världens näst största
haj; Valhajen (Rhincodon typus). Dock är
jaguarhajen mer blodtörstig än sin storvuxna
kusin och har eventuellt närmare släktskap
med rovfisken Vithajen (Carcharodon carcharias).
En viktig fråga kvarstår huruvida jaguarhajen
ser människan som ett bytesdjur. Dödsfall
har inträffat vid tidigare möten så det råder
ingen tvivel om att jaguarhajen är ett hot mot
vår besättning.

Klass: Broskfiskar
Underklass: Hajar och rockor
Föda: Esteban

THE GLOCK
The Glock pistol, sometimes referred to by
the manufacturer as a Glock “Safe Action”
Pistol, is a series of polymer-framed, short
recoil operated, locked breech semi-automatic pistols designed and produced by Glock
Ges.m.b.H., located in Deutsch-Wagram, Austria. It entered Austrian military and police
service by 1982.
Despite initial resistance from the market
to accept a “plastic gun” due to durability
and reliability concerns, and fears that the
pistol would be “invisible” to metal detectors
in airports, Glock pistols have become the
company’s most profitable line of products,
commanding 65% of the market share of
handguns for United States law enforcement
agencies as well as supplying numerous
national armed forces and security agencies
worldwide. Glocks are also popular firearms

amongst civilians for recreational,
competition shooting, home and self
defense and concealed or open carry.
The company’s founder, engineer Gaston Glock, had no experience with firearm design or manufacture at the time
their first pistol, the Glock 17, was being
prototyped. Glock did, however, have
extensive experience in advanced synthetic
polymers, knowledge of which was instrumental in the company’s design of the first
commercially successful line of pistols with
a polymer frame. Glock introduced ferritic
nitrocarburizing into the firearms industry as
an anti-corrosion surface treatment for metal
gun parts.
In 1980, the Austrian military announced
that it would seek tenders for a new, modern
duty pistol to replace their World War II-era
Walther P38 handguns. The Austrian Ministry
of Defence formulated a list of 17 criteria for

the new
generation service
pistols. Glock
became aware of
the Austrian Army’s
planned procurement and in 1982
assembled a team of Europe’s leading
handgun experts from military, police and
civilian sport shooting circles to define the
most desirable characteristics in a combat
pistol. Within three months, Glock developed
a working prototype that combined proven
mechanisms and traits from previous pistols.

Type
Place of origin
In service
Designer
Designed
Manufacturer
Produced
Number built
Action
Muzzle velocity
Firing range
Feed system
Sights

Semi-automatic pistol
Austria
1982–present
Gaston Glock
1979–82
Glock Ges.m.b.H.
1982–present
5,000,000 as of 2007
Short recoil
375 m/s
50 m
Box magazine
Fixed

Cartridge:
9×19mm Parabellum (Glock 17, 18,
19, 26, 34, 43)
10mm Auto (Glock 20, 29, 40)
.45 ACP (Glock 21, 30, 36, 41)
.40 S&W (Glock 22, 23, 24, 27, 35)
.380 ACP (Glock 25, 28, 42)
.357 SIG (Glock 31, 32, 33)

META...
Team Zissou är vänner av fred och gillar
inte att vare sig ge eller få spö. Däremot
gillar vi att fiska med spö. Vårt favoritspö är metspöt; den enklaste och äldsta varianten av fiskespö.
Metspöt är en hävstång som används för att dra upp ur ankor
ur djup eller grund. Historiskt har metspöt bestått av en gren
från en ungt träd samt en krok av ben. Det finns numera olika
moderna material som används istället.
För rekreation och brödföda under er vattenexpedition är ett
hemkarvat metspö ett måste!

Create your own med detta material:
• En pinne ca 50 cm
• Fiskelina
• Fiskedrag (ståltråd går bra)

Utförande:
Ta fram materialet. Om du valt staltrad,
boöj den till en krok i ena äanden och en
öogla i andra
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INSÄNDARE
FRÅGA:
Jag låg i badkaret igår och funderade på vad som skulle hända
om ett skepp började sjunka ner i
Marianergraven (som är världens
djupaste noterade djuphavsgrav
och även världens djupaste punkt
i jordskorpan). Kommer skeppet vittras sönder eller implodera
på grund av det höga tryck som
det utsätts för när det kommer allt
djupare? Vid vilket djup börjar
saker och ting att implodera/vittras
sönder?
Jag är som ni märker novis på området och kan absolut ingenting.
Berätta gärna ni som vet mer om
detta.
/Anne-Marie Åkérström
Är det något jag har lärt mig efter
alla dessa år på sjön så är det att
all orange dryck som inte är Fanta
är FEJK! Jag har testat allt! De stora
matvarubutikernas egna apelsinläsk, zingo, loranga, mazarin,
dartanjang YOU NAME IT! Det
enda som gäller är Fanta. Fan ta er
som säger nåt annat!
/Fanatisk_men_fantastisk

Snorgärsar
Låtom oss bedja...
Vi vädjar om skitiga barn vid vårt
bord
och massor av äckligt i maten...
Så lätt det är att vara nöjd här
ombord
och aldrig så diskar vi faten!
Äckelpotta äckelpotta Öh Öh Öh
/Lucky

Nu är jag så in i HELVETE jävla
trött på detta jävla ställe! Måttet är
nära rågat, snart tar jag mitt pick
och pack och sticker långt här ifrån.
Vet inte vart men det spelar ingen
roll, så länge det inte är här. Vi ses
aldrig igen, adjö!
/Gubbe i Morgongåva
Jakobstad. Var ligger det och kan
man segla dit?
/Säfﬂe

FRÅGA:
Hej Team Zissou. Conor sa att man
kan äta frigolit. Jag trodde det bara
användes som “packmaterial”?
Mormor sa att jag skulle fråga er.
Kan man verkligen äta frigolit?
/Flisan
SVAR:
Flisan! Du är en vinnare. Man kan
egentligen inte äta frigolit. Vissa
gör det ändå.

FRÅGA:
Det har siktats många maneter på
stranden. Vet någon varför de lyser
så starkt?
/Jane
SVAR:
Det har något med månens ljus att
göra.
/Steve Zissou

Kardinalerna har stulit vår heder.
/Rävbussen
Försökte göra en kondom av ålskinn. Nu är Jane gravid.

Gustav ljög! Jag trodde man kunde
ta med sig Glocken i säkerhetskontrollen. Fyfan så jävla paff man blev
när man stod där med händerna
bakbundna o en tulltjänsteman
hånﬂinandes i nyllet. Nu blir det
10 år på Ytterkobbe… Ska skicka
tigerhajen på den jäveln!!!!!

ANNONSER

Söker någon som kan öppna min
konservburk.

Söker en tjej i min nästa hamn.
Enda kravet är att du kan slå bra
knopar. Resten kan jag.
/Hanna Montana

Det satsar på tok för lite pengar
på sjönäringen. Vi som fiskar sliter
häcken av oss på sjön för några
få sillar. Istället sitter de rika i sina
stora båtar och åker på upptäcksfärd.
Om politikerna bara vågade sig ut
på havet skulle de se hur det verkligen står till! Vi måste sänka skatten
på harpuner!!!
/Arg fiskargumma

Hej. Läste att Hanna Montana är
trött på Trädgården. Fattar ingenting. Hur kan man tröttna på
Trädgården? Kan du kontakta mig
så vi kan prata igenom detta.
/
Tjej på 14 jordsnurr söker brevvän. Gillar Aqua och har läst alla
Vi Fem-böcker. När jag blir stor vill
jag se en tigerhaj. Är med i Zissou
Society. Har alla simmärkena - även
Grundvadaren.
/Josefin Årling
Känns som jag är ute på djupt vatten. Har fått vatten på min kvarn.
Känner verkligen hur det vattnas i
munnen - orkar ändå inte gå över
ån för att hämta mer vatten.
/Viktor Grund

Efterlyser syster Berit på Saltö. Jag
slant med draget och sitter nu här
på Långskär med en neonguppi i
pekfingret. Jag vågar inte dra ut
den själv. Snälla kom fort.
/Blodig

SÄLJES: En grammofonskiva med
valljud. Endast spelat fåtalet gånger.
Mycket bra kvalité. Även blåval.
/Vikram
KÖPES: Fiskenät. Gärna gjort för
“liten fisk”.
/Kajsa
UPPHITTAT: Flaskpost från 1975,
signerad Torbjörn. Handlar bl.a.
om en kvinna i Havanna. Återfås
mot beskrivning.
/Maja på Möja
UTHYRES: Kojplats på Belafonte.
Du delar hytt med mig. Jag sover
överst. Snarkar du blir jag arg.
350kr i veckan.
/Klaus
ÖNSKAR HYRAS: Filmkamera av
äldre modell. Kommer användas
under vatten för att filma en jaguarhaj.
/Ned
MAN SÖKER MAN: Du får gärna
ha ett ankare på överarmen. Jag
ser ut som mannen på Fishermans
Friend.

ÖNSKAR KÖPAS: Harpun. Behövs
för att döda en utrotningshotad
jaguarhaj som dödade min vän.
/Steve Zissou
De 26 September håller Péle en
hyllningskoncert till David Bowie.
Biljetter kan köpas på Värmlands
Nation samma dag kl 12.25. Alla
intäkter går till hajelimineringsfonden.
Erbjuder 600 JPY till den som hittar
en mörkbrun haj med gula prickar.
Ring 1-800-HAJELIMINERINGSFONDEN för tips.

There is an ocean in your eyes
Deeper than the dark blue sea
And everytime you fall alseep
I want the waves to swallow me
Youre the island that i swim to
When i need to find a rock
You’re the cables that connect me
When I need to feel attached to
something

TEAM

ZISSOU

Vår käre

SÄLJES: Mörkröd mössa. Väl
använd med i fint skick. Kan skicka
men köparen står för porto.
/Jaques Costeau
BÅT SÖKER ÄGARE: Gammal minröjare och numera högteknologiskt
laboratorium samt bastu säljes.
Är för gammal för att ta hand om
henne. Riktig pärla som seglat de
stora haven. Kostar inte många
laxar. /Eleanor
VÄN SÖKER VÄN: Behöver någon
att skota min skonare. Har erfarenhet från en brigatte. Sjönk tyvärr.
Kan du knopar? /RFK

Esteban
du Plantier
* 1945-01-22
Har hastigt ryckts
ifrån oss av
Jaguarhajen
2015-03-12
Steve & Eleanor
Team Zissou
Belafonte
Our friend is nowhere
to be seen
Now she walks through
her sunken dream
To the seat with
the clearest view

DAGENS DIKTER
I live by the ocean
And during the night
I dive into it
Down to the bottom
Underneath all currents
And drop my anchor
As this is where I’m staying
This is my home

Tyst minut äger rum
på rallysexan
den 26 september 2015

Tänk gärna på
Hajelimineringsfonden
Swish 0762 22 37 47

THE SILENT WORLD OF
JAQUES-YVES COUSTEAU

Z

ealous for adventures was his
trademark. A pioneer that have
so much come to shape the
very image we all share of the
world. Jacques-Yves Cousteau’s
red hat and light blue clothing is
in many minds synonym with marine science
today.
But growing up in the beginning of the 20th
century Cousteau wanted to be a pilot. His
dream crashed, literarily, in
his youth when a car he was
riding in had an accident.
Inspired by his friends swim
goggles, he instead took interest in what lies not above, but
beneath.

The group becomes responsible for clearing
mines and testing the physiological boundaries of diving. During one of the navy’s missions Cousteau goes to the Mediterranean to
research a sunken ship. There they develop the
first proper techniques for underwater archaeology.
But not all goes well in these pioneering times
of diving. Cousteau helps developing the first
aqualung, the modern equipment used for

“The impossible missions
are the only ones that
succeed.”
- Jaques-Yves Cousteau

Cousteau joined the French
navy. Through his position he
was able to explore diving. He
quickly wanted to improve
what was possible. When the Second World
War broke it turned out to be good for his newly
found interest. The navy needed to improve on
diving and Cousteau got opportunities to help.

This is where his fascination for underwater
filming begins. In the midst of the war Cousteau
starts to film sunken ships as a naval project.
The year is 1943. When the war ends the film
is praised by the admiral. Cousteau now gets
the task of setting up the Underwater Research
Group.

breathing under water. But in testing the new
equipment a navy officer dies.
In 1947 Cousteau leaves the navy. His sight is
set on marine science.
It’s now that the Calypso enters the picture. An
old British mine sweeper converted to scientific
vessel that Cousteau gets to lease for a mere
franc. The Calypso becomes Cousteau’s base
for research. And with it he is able to publish his
first book, “The Silent World”, in 1953.

In the book Cousteau identifies that small
whales have sonar like capabilities, much like
dolphins have. The book immediately gives him
credit in the scientific world. But it’s not until
1956 that he will enter the public perception.
With the movie titled “The Silent World”, Cousteau does something remarkable. He wins
the Palme d’Or in Cannes. It will take another
50 years before another documentary wins
the prestigious film prize. He is now shot into
stardom.
What made the movie possible was a small vessel Cousteau had developed. Together with Jean
Mollard a small yellow submarine had been
made that could descend to depth of hundreds
of meters. The diving saucer, not much unlike
the alien shuttles seen on 1950:ies posters, became an entrance to another world.
With improvements to the original design Cousteau went on to make over 115 television films
and movies and win three Academy Awards for
best documentary. He wrote another 50 books.
A tremendous life achievement.
But Cousteau is not best remembered for entertaining us, or even educating us. What so greatly
distinguishes his legacy is his passion for the
environment.
Realizing the planets marine life needed protection he founded The Cousteau Society in 1974,
a non-profit group focused on saving the environment.

The Society has been instrumental in keeping
Antarctica from becoming industrialized by
mining companies. And Cousteau himself has
had leading roles in the negotiation during the
UN Conferences on Environment.
Passing away at the age of 87 in 1997, Cousteau
left an imprint in the worlds understanding
of nature. Criticized by his fellow researches
during his era, he is now greatly regarded as a
true forerunner in bringing science to the wider
public. With his shared knowledge he sparked a
revolution in the awareness of the environment
that still echoes today.

The Belafonte

BELAFONTE

BRYGGA
FÖRVARING

wc

TOPNOTCH
VETENSKAPSBIBLIOTEK

KLIPPRUM

KÖK
VETENSKAPLIGA
PROJEKT,
EXPERIMENT OCH
SÅDANT

FÖRVARING

MATSAL
BASTU

RADAR
KOJ

KOJ

SOVSAL

VARDAGSRUM

TRAPPA

VARDAGSRUM

MASKINRUM

UTKIKSBUBBLA

Tonnage:		
294 GRT
Displacement: 360 tons
Length:		
139 ft (42 m)
Beam:		
25 ft (7.6 m)
Draft:		
10 ft (3.0 m)
Decks:		
Three
Installed power: 2 × 580 hp (430 kW)
8-cylinder General Motors diesel engines
Propulsion:
Twin screw

Speed:
10 knots (19 km/h; 12 mph)
Crew:
27 in Captain’s Quarters, Six
Staterooms & Crew Quarters
Notes:
Photo & Science Labs
Underwater observation chamber
Helicopter landing pad
Yumbo 3-ton hydraulic crane
Minisub storage hold
Free unlimited access to coca-cola

PACKLISTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibel 2000
Eng-sve/sve-eng lexikon
Fransk-svenskt lexikon
Physics handbook
Synonymordbok
Internationella
morsealfabetet
Semaforalfabetet
Svenska alfabetet i
punktskrift
SAOL
Vanliga almanackan
2015
Plaskan
A4-papper
Pennor
Linjal

OTILLÅTEN UTRUSTNING
• Dator
• Internetuppkoppling
• GPS-mottagare
• Ortsnamnsregister el. dyl
• Kopiator
• Symaskin
• Mer avancerat fiskespö än
metspö
ATT DEPONERA VID START
• Sjökortsdeposition á 300kr
• 1 påse snacks
• 10 st hembakta verk

RALLY FÖR SMÅFISK
Om man inget tidigare rally seglat
kan det te sig ganska invecklat
Förutom reglerna (som måste läsas 10
gånger för småfisk), läs även igenom
dessa tips!
UTRUSTNING
Se till att ni får med er allt som står på packlistan. Böcker
publiceras t.ex. ofta i nya upplagor och det kan innebära att
sidorna inte stämmer med de äldre utgåvorna. Kontrollera
att allt är med! Att packa färdigt någon dag innan gör gott
för själsfriden och minskar risken för att ens inre guldfisk
tar över och man glömmer någonting viktigt.
ATT HÅLLA KOLL
Läs igenom Plaskan 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) kom-

mer in med besättningens lagnamn 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 rallystarten 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 fartygspimpningen
och beundra de andra besättningarnas utklädnader.
FULA FISKAR
Det klassiska knepet att ”följa strömmen” (följa efter en
besättning som man tror har löst rebusen) kan både
hjälpa och stjälpa. Ni kanske
hamnar på Galapagos rätt
som det är. Akta er för
besättningar som
försöker lura
er, tjuvkika

på era plocklistor eller ställa fartyget 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 det gamla läggarlaget, diskutera rebusar och
gårdagens äventyr.
ANGÅENDE LÄGGARÅNGEST
För vissa besättningar 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sax
Tejp
Gradskiva
Markeringspenna med
vattenlösligt bläck
Minst 2 telefoner med
olika abonnemang
En mobil med filmfunktion och överföringsmöjlighet
Badkläder och handduk
alternativt uppblåsbar båt
Kikare
Ut och fiska: 100 svenska
fiskar i färg av Bolle et al.
En fiskfena (OBS! EJ
FRÅN RIKTIG FISK)

REGLER
Reglerna är viktiga att hålla koll på! Läs
igenom dom fem gånger minst.
KONTROLLER
Platsen för kontroll definieras av den rebus som erhållits
vid föregående kontroll/start/tidskontroll. På rebuslappen
finns alltid en lägesanvisning angiven i väderstreck eller
grader. Grader räknas medsols där norr är 0°.
Exempel: Lägesanvisningen är 2300m 90°. Mät på
sjökortet 2300 meter rakt österut från det nedre vänstra
hörnet av den första bokstaven eller tecknet i det ortnamn
eller annan geografisk 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. Noggrannheten
i angivet avstånd är ca 100m och riktningen är ungefärlig.
Avståndet mellan två på varandra följande kontroller
överstiger aldrig 20km fågelvägen, dvs. 20 cm på sjökortet.
Obemannad kontroll utmärks av en stolpe med en pärm
vid rallyvägens högra sida. Kontrollens (pärmens) utsida
är försedd med nummer samt Team Zissous logotyp. I
pärmen finns rebuslappar, hophäftade tre och tre, eller
kuvert markerade med besättningens lagnamn. Vid kontrollen får varje besättning endast förse sig med högst tre
rebuslappar respektive kuvertet med sitt eget lagnamn 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.
TRAFIKREGLER
Alla gällande trafikregler inklusive
hastighetsbegränsningar ska ovillkorligen följas. Brott mot
dessa medför omedelbar diskvalificering. Rally Monte
Carl är inte en hastighetstävling. Sunt förnuft, hänsyn och
stor försiktighet ska visas i trafiken. Och på havet.
UTRUSTNING
Varje deltagande besättning ska medta utrustning enligt
aktuell packlista. Utrustningen kan komma att behövas
vid rebuslösning, praktiska eller teoretiska moment och
till eventuell heldagsuppgift. Underlåtenhet att medföra
anbefallen utrustning kan leda till prickbelastning. Detta
gäller även medförande av otillåten utrustning. Fartyg kan
under rallyt genomsökas för kontroll av utrustning.
START
Tävlingsstart sker vid Värmlands nation, lördagen den 26
september 2015 vid det klockslag som står angivet på Plaskan. Vid starten får besättningen sjökort, mot erläggande
av 300 kr i deposition, samt en startpåse innehållande:
• Kuvert med nödlösningar och eventuella rebusledningar
• Två lappar med besättningens nummer och logotyp
• Kuvert för inlämning vid tidskontroller och målgång
• Heldagsuppgift
• Fotoplocksaffisch, fotoplocksprotokoll och protokoll för
övriga plock
• Diverse övriga attiraljer
Direkt vid starten ska lapparna med besättningens nummer och logotyp fästas synligt på fartygets fram- och
bakruta och sitta där hela rallyt. Prickbelastning sker vid
brott mot denna regel.
RALLYVÄG
Med rallyväg menas den på sjökortet kortaste tillåtna
bilvägen mellan kontrollerna. Tillåtna vägar är sådana som
på sjökortet eller på annat sätt är utmärkta som allmän
väg eller enskild bättre bilväg. Motorväg är ej tillåten väg.
Ej heller farled. Längs rallyväg får besättningen segla 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
och Enköping. Rallyväg kan ”gafflas” och
behöver alltså inte vara densamma för alla
deltagande besättningar. 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 seglade rallyvägen
nollställs efter varje tidskontroll.

A4-ark där även besättningens 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 ska
motiveras, även om besättningen 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
Team Zissou enligt ett på förhand utformat prickprotokoll
där varje led i rebusen värderats.
IDEALTID
I övre högra hörnet på varje rebuslapp finns information om lösningstid (l) och medelhastighet (v). Detta ska
användas av besättningarna för att räkna ut den så kallade
idealtiden (t). Idealtid är i förväg uträknad och fastställd
av Team Zissou och är den tid de anser att det i det ideala
fallet ska ta för respektive besättning att lösa rebusen
och förflytta sig mellan kontrollerna. Idealtiden vid varje
kontroll räknas ut på följande sätt: t= (s/v)•60+l = 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 fartygets trippmätare. Idealtiderna mellan
de olika kontrollerna adderas och läggs till det klockslag
besättningen erhöll vid start (ny starttid erhålls vid varje
tidskontroll), varvid besättningen får fram sitt ideala klockslag. Vid kontroll ska besättningen kunna uppge detta
ideala klockslag. Vid skylt med texten ”rallyväg upphör”
ska trippmätaren avläsas och idealtidsberäkning utföras.
Om besättningen anländer till en tidskontroll (eller mål)
senare än sitt ideala klockslag eller inte kan uppge detta,
ska verklig tid begäras, 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).

REBUSAR
Vid starten får varje besättning rebus nr 1. Med
hjälp av denna gäller det att lista ut var kontroll nr 1
är belägen. Rebusens lösning är en geografisk position på sjökortet. Det kan t.ex. vara ett ortsnamn, en
teckenförklaringssymbol, en flygplats eller liknande. Tillsammans med den lägesanvisning som står på rebusen
leder detta till den plats där kontrollen är utplacerad. Segla
dit! Vid kontroll nr 1 finns rebus nr 2, som leder vidare till
kontroll nr 2 osv.

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 besättningen har erhållit
vid start. Fotoplockets placering redovisas
genom att man på protokollet antecknar koordinaterna (2+2 siffror) där den fotograferade platsen
eller saken finns. Observera att ”Blå kartan” anger först Xoch 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 besättningens lagnamn
påskrivet ska lämnas in vid målgång. Icke lokaliserade
eller felaktigt redovisade fotoplock belastas med prickar.

MOTIVERING
När en rebus har lösts ska lösningen skriftligen motiveras
noggrant, fullständigt och stringent. Alla led i rebusen ska
anges. Varje motivering ska nedtecknas tydligt på separat

HAVSPLOCK
Havsplock kan finnas placerade på höger sida av rallyvägen på ett avstånd om högst tio meter från vägkanten.
Exempel på hur plocken ser ut kommer att finnas vid

starten. När man finner ett havsplock ska det redovisas
på det havsplocksprotokoll som besättningen erhållit vid
start. Havsplocksprotokoll med besättningens lagnamn
påskrivet ska lämnas in vid landgång. Icke redovisade
havsplock samt redovisade falska havsplock belastas med
prickar.
TIDSKONTROLL/TK
Vid TK ska besättningen uppge antingen sin idealtid eller
begära verklig tid. Om besättningen ankommer TK senare
än det ideala klockslag de räknat ut begärs verklig tid, annars anges idealtiden. Vid varje TK ska besättningen också
överlämna (i ett för ändamålet avsett kuvert):
• en rebuslapp från varje kontroll längs den aktuella
distansen en motivering för varje rebuslösning längs den
aktuella distansen
• obrutna lösningar och ledningar för den aktuella distansen
När kuvertet lämnas in stoppas tiden och besättningen
erhåller den starttid vid vilken de senare ska kasta loss från
TK. Vid tilldelat klockslag får besättningen en rebus som
leder till nästa kontroll. Vid tidskontrollerna förekommer
teoretiska och praktiska prov, vilka besättningen 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. Plaskan är förbjuden utrustning
att medha vid alla prov på TK.
NÖDLÖSNINGAR OCH LEDNINGAR
Om ni inte lyckas lösa en rebus behöver ni inte
bryta rallyt. I vissa fall kan det finnas en ledning
till rebusen, vilket i så fall är angivet på rebuslappen.
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 rebusen. Där finns
ortnamn/geografisk position och tillhörande koordinater
som utgör lösningen på rebusen. Öppnade ledningar och
rebusar medför naturligtvis prickbelastning. Om både
ledning och nödlösning brutits för samma rebus räknas
det som om bara nödlösningen brutits. Förkommen eller
icke inlämnad nödlösning eller ledning prickbelastas som
en bruten dito. Tänk efter innan ni öppnar kuvert.
FUSK
Verkligt fusk, såsom åverkan på kontroller, plock, rallyväg
eller andra deltagande fartyg eller manipulerande 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
strömmen”, att lura andra besättningar att avslöja rebuslösningar, att med sitt fartyg skymma plock och kontroller
mm.
MUTOR
Det är tillåtet att försöka muta Team Zissou. Vi garanterar
dock inte att dessa försök automatiskt kommer att påverka
besättningens prickbelastning.
LANDGÅNG
Landgången, som är belägen vid Värmlands nation eller
annan plats, ska ske senast kl 17:30, då hamnen stänger.
För att undvika försening av rallysexan uppmanar vi alla
besättningar att respektera denna tid och inte stanna onödigt länge vid TK. Vid landgången sker
inlämning av plockprotokoll och even-

tuell heldagsuppgift. För att besättningen ska kunna återfå
sjökortsdepositionen ska sjökorten vara väl rengjorda.
PROTESTER
Eventuella protester mottas och behandlas av Team
Zissou. De ska vara utformade skriftligen på ett A4-ark
och lämnas i hamnen senast 10 minuter efter den egna
besättningens landgång, dock senast 17.30.
PRICKAR
• Fel uträknad idealtid eller ankomst efter idealt klockslag:
1p per min
• Bruten eller ej inlämnad nödlösning: 25p
• Bruten eller ej inlämnad ledning: 10p
• Felaktigt motiverad rebuslösning: 1-20p
• Ej inlämnad rebuslösning: 20p
• Rebuslösning som redovisats på annat sätt än regelverket föreskriver: 10p
• Ej/felaktigt redovisat eller ogiltigt plock: 10p
• Ofullständigt genomförd 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 kommer att gå av stapeln på
Värmlands nation. Fördrink serveras 18.30
och sittningen börjar 19.00. BZZZ!
VINNANDE BESÄTTNING
Den besättning som har samlat på sig minst
antal prickar under tävlingen vinner. Om två
besättningar har samma antal prickar är det
slumpen som avgör segern. Slump avgörs alltid
med tärning.
NÄSTA RALLYLÄGGARE
Nästa termins rallyläggare blir den besättning som är
bäst placerad, fått minst antal prickar, utan att inneha
läggarimmunitet. För att inneha läggarimmunitet krävs
att en besättning tidigare har arrangerat ett RMC och att
minst hälften av de seglande medlemmarna ska ha varit
delaktiga. Besättningen bör även segla under samma eller
ett liknande namn. En besättning som erhållit immunitet
kan tillfälligt avsäga sig denna för det aktuella rallyt genom
att meddela detta till Team Zissou senast under rallyfikan.
HELDAGSUPPGIFT
Vid starten kan en heldagsuppgift tilldelas. Det åligger
varje besättning att utföra denna efter bästa förmåga och
att redovisa den vid landgången. Beroende på heldagsuppgiftens genomförande delas prickar ut i varierande
mängd.
BRUTEN TÄVLING
Bruten tävling ska omedelbart meddelas Team Zissou. Se
journummer.
W
Bokstaven W är ogiltig och går således bort i alla sammanhang.
Z
Bokstaven Z är den bästa bokstaven.
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