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the ZupertrooperS & jakten på IdealtIden

Nio individer, nio förmå-
gor, ett zupergäng. Världen 

räknar med Zupertroopers, och 
Zupertroopers gör er inte besvik-
na. De räddar staden, grejar dagen 
och fixar festen. De finns precis 
där du behöver dem och just där 
du minst anar. De är i ordets sanna 
bemärkelse dina hjältar. Men tro 
det eller ej -  så har det inte alltid 
varit.

För många år sedan såg jorden vi bor 
på inte ut som den gör idag. Det var 
en mörk, grym plats dit solen inte 
vågade kasta sina strålar och där 
människor inte ens försökte hoppas. 
Världen regerades av en grupp riktiga 
banditer som vunnit makten över 
folket i en faslig kupp en tid innan 
vår berättelse börjar. Och börjar, det 
gör vår historia i Uppsala.

Uppsala var då liksom nu en stad dit 
ungdomar vallfärdade för att erhålla 
utbildning av den akademiska typen. 
Så hade även våra hjältar gjort. De 
flesta av dem hade åkt till Uppsala 
med hopp om att hitta något de 
känt att de saknat. Men när ett par 
år hade gått hade ingen av dem fått 
sitt behov tillfredsställt. På olika 

håll, i olika korridorer, dubletter och 
lägenheter vankade de av och an om 
kvällarna och funderade på vad det 
var som fattades dem, och varför de 
hela sina liv känt att de liksom aldrig 
riktigt hittat sin plats. Funderingarna 
blev planer, planer blev handlingar, 
och så kom det sig till slut att våra 
nio hjältar oberoende av varandra 
började söka efter samhörighet på 
allvar.

Vad som hände sedan är det ingen 
som riktigt vet. Någon hävdar att 
hjältarna fann varandra av ren slump 
en mörk vinterkväll vid Fyrisåns 
rand, en annan säger att ödet förde 
dem samman när de jagade svar på 
sina gåtor på Upplands vida slätter. 
Hur det än är vet vi att världen sakta 
men säkert började tina. Folket lyfte 
blicken, knoppar brast och solen, 
hon letade sig genom molntäcket 
stråle efter stråle. 

För varje liten seger dök en ny symbol 
upp någonstans i stan. Någon eller 
några lämnade märken efter sig. Den 
uppmärksamma Uppsalabon kunde 
räkna till nio stycken olika, och efter 
ett tag anades ett mönster. När ett 
hjältedåd skett syntes alltid en av 

dessa nio märken, och Uppsala drog 
slutsatsen att en grupp bestående av 
nio hjältar räddade dem från ondskan 
och tristessen. Zupertroopers var 
nu ett faktum.

Idag är det inte många som minns 
livet innan vår supertrupp började 
rensa staden på skurkar, men den 
goda tiden vi lever i ska inte tas för 
givet. Än finns det hot mot vår värld, 
och Zupertroopers är det enda som 
står emellan människan och bandi-
ten. Den siste av dem lurar ständigt 
i mörkret och bidar sin tid till det 
finns chans att slå igen. De få gånger 
någon skymtat denna mystiska anta-
gonist har alla beskrivit samma sig-
nalement - en hattprydd siluett som 
aldrig visar sitt ansikte. 

Se dock till att inte bli nedslagna 
nu - Zupertroopers är här för att 
stanna! Med sina nio olika sinnen 
och specialförmågor kan inget undgå 
dem. De kan kanske tyckas vara en 
märklig skara, och om sanningen 
ska fram stämmer nog det. Det ska 
dock inte glömmas att märklig på 
intet sätt är synonymt med dålig. I 
Zupertroopers fall är det de fakto 
precis tvärtom.
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the FantaStIc 
tIde

Zupertroopers Jakten på 
Idealtiden

electrIca magIc
magnolIa

Magic Magnolia aka Lovisa gillar sol, regn 
och långa meningar. Gillar inte rådjur 
och sekatörer. Trivs bäst i fuktig jord. 
Kontrollerar all världens växtlighet. Kan 
få saker att växa med sin magiska vatten-
kanna. Hennes högsta dröm är att lyckas 
gro något ur näsan. 

The Fantastic Tide aka Sofia rör sig smi-
digare i vatten än på land. Kan kontroll-
era vattnets rörelser och kommunicera 
med havsdjur. Är ofta droppen som får 
bägaren att rinna över. Älskar överrask-
ningar, särskillt de som involverar vatten. 
Teqi är hennes kryptonit.

Electrica aka Erika är superhjältinnan 
med häftigt humör som har makt över 
det elektriska och bekämpar sina fiender 
med blixtar och dunder. Flyger helst bak-
länges. Älskar glitter och 70-tals disco 
men flyr från hårdrock och navelludd. 
Gillar brända kakor och finska pinnar.
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monSter
mInd

mr unIVerSepower
palette

lady gelu IncredIble
IgnatIa

terrIFIc
terIana

Incredible Ignatia aka Beatriz är en lätt-
irriterad pyroman med förmågan att 
styra över eld. Har en lagom stor drake. 
Föredrar röda tegelväggar och tycker att 
skägg ska vara lagom långt. Uppskattar 
när det hettar till. Gurkvatten och ljudet 
från brandvarnare gör henne galen.

Lady Gelu aka Caroline har hud kall som 
is och besitter förmågan att frysa allt, 
även tiden. Rådiggar låten "Ice Ice Baby" 
men hon skulle aldrig erkänna det för 
någon. Hatar eld, högljudda dammsugare 
och svettiga fötter. Är oftast precis lagom 
glad, men ibland lite mer än så. 

MonsterMind aka Måns, en tankeläsande 
superhjälte med fallenhet för telekine-
si. Kan förvirra, förvilla och förgöra sina 
motsåndare genom att skapa tillfällig 
amnesi hos dessa. Har komplex över sitt 
stora huvud och vill egentligen bara bli 
älskad. Skrattar högt åt det mesta.  

Mr Universe aka Jesper, en nästintill om-
nipotent superhjälte med kontroll över 
kosmiska krafter. Är tyvärr mycket barns-
lig och spenderar helst sin tid spelande 
datorspel. Prioriterar oftast datorn över 
att rädda världen. “Jag är en gamer ingen 
gruvarbetare.” 

Terrific Teriana aka Frida kan förvandla 
sig till världens alla djur. Snabb som en 
jaguar och giftig som en orm kan hon 
kan bekämpa vilka skurkar som helst. 
Förutom Jokern. Hon är hemligt föräls-
kad i Jokern. Rädd för bacon och stora 
lastbilar. 

Power Palette aka Isabella, en glädjespri-
dare med stormigt humör och förkärlek 
för fluffiga moln och mjuka enhörningar. 
Har kontroll över vädrets makter men 
bryr sig egentligen bara om det som 
finns ovan. Rädd för pysslingarna som 
vaktar skatten vid regnbågens slut.
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I backSpegeln.

Människor har alltid fasci-
nerats av det ouppnåeliga. 

Vi har velat berätta, velat måla, 
velat visa och velat skapa konst-
verk och sagor som förkroppsli-
gar de ideal vi aldrig själva skulle 
kunna nå. På många sätt har det 
övernaturliga varit en stor del av 
vår kultur och litteratur sedan 
mänsklighetens vagga. 

Det är faktiskt till och med så att det 
som brukar kallas världens första 
litterära verk behandlar just ämnet 
övermänsklig storhet. Verket, vars 
namn är ”Gilgamesheposet”, be-
rättar om kung Gilgamesh av Uruk 
som var två tredjedelar gud och som 
bland annat hindrade himmeltjuren 
Gugalanna från att förgöra mänsk-
ligheten. Gilgamesh besitter krafter 
och egenskaper ingen människa på 
jorden någonsin skulle kunna ha, 
precis på samma sätt som vår tids 
superhjältar. Kanske kan en säga att 
Gilgamesh och många av de andra 
forntida gudarna är föregångare till 
de sagofigurer vi kallar hjältar idag.

En superhjälte är en fiktiv karak-
tär med krafter och förmågor 
utöver det vanliga som agerar 
i folkets intresse. Idag låter 
vi superhjältar förkropps-
liga det goda, det över-
mäktiga och det moralis-
ka på ett sätt som inte är 
speciellt långt ifrån forn-
tidens gudaberättelser.

Andra vanliga drag i superhjälte-
historier är bland annat överdriv-
na eller övernaturliga förmågor 
(superkrafter), superskurkar med 
krafter liknande hjältarnas men med 
en helt annan agenda, stiliserade 
dräkter och namn, en hemlig iden-
titet samt en svaghet som stundtals 
kan göra superhjälten sårbar.

Det råder delade meningar kring 
när den moderna superhjälten 
äntrade kulturscenen, men oavsett 
vem en vill kalla den första super-
hjälten skedde entrén under 30-
talets andra hälft. En del hävdar att 

det var med Fantomen som  
vår tids hjälte föddes. Han 
har trots allt alla de attri-

but vi tillskriver den typ 
av superhjälte vi känner 
till idag; maskerad, 

mystisk och iförd 
trikåer. Han 
gjorde premiär 
på de ameri-
kanska dagstid-
ningarnas se-
riesidor den 17 
februari 1936, 
skapad av ma-
nusförfatta-
ren Lee Falk. 

Andra säger 
att ingen 
mindre än 
s jä lvaste 

Stålmannen 
är den första 

superhjälten, 
då Fantomen inte 

skulle räknas efter-
som han i traditionell 

mening inte har några övermän-
skliga krafter. Stålmannen i sin 
tur publicerades för första gången 
den 18 april 1938, hela två år efter 
Fantomen. Han besitter dock en 
övernaturlig styrka, och är därför 
i meningens rätta bemärkelse lite 
mer ”super” än den andra hjälten i 
fråga. Stålmannen, vars orginalti-
tel är Superman, skapades av Jerry 
Siegel och Joe Shuster som i sitt 
skrivande inspirerats av många 
olika myter och legender, bland 
annat ingen mindre än den om allas 
vår Gilgamesh. 

Efter dessa två hjältars entré på den 
litterära scenen tillkommer fler och 
fler liknande karaktärer i allt högre 
takt, varför man kallar de efter-
följande åren för The Golden Age of 
Comic Books. Under denna tid börjar 
moderna serietidningar publicer-
as i stora upplagor och hjältar så 
som Batman, Wonder Woman och 
Aquaman etablerar sig bland folket. 
Föregångarna till de kända serie-
företagen DC Comics och Marvel 
Comics är redan då störst på mark-
naden med flest olika utgivna tid-
ningar, men det är ett tredje företag, 
Fawcett Comics, som ger ut den 
enskilt bästsäljande serietidningen; 
Captain Marvel (ska alltså inte för-
växlas med företaget) som kommer 
ut en gång varannan vecka och säljs 
i otroliga 1,4 miljoner exemplar per 
upplaga!

Serietidningarnas gyllene ålder får 
ett abrupt slut när den tysk-ameri-
kanska psykiatern Fredric Wertham 
år 1954 ger ut boken Seduction of the 
Innocent i vilken han hävdar att se-
rietidningar är en farlig typ av po-
pulärlitteratur som bidrar till ung-
domsbrottslighet. Den amerikanska 
senaten tar detta på största allvar 
och inrättar därefter en myndig-
het, Comics Magazine Association 
of America, som granskar och cen-
surerar alla serietidningar innan de 
kan gå till tryck, vilket leder till färre 
upplagor och mindre utbud, och i 
förlängningen även minskat intres-
se från allmänheten.

"Under denna tid börjar 
moderna serietidning-
ar publiceras i stora 
upplagor och hjältar så 
som Batman, Wonder 
Woman och Aquaman 
etablerar sig bland 
folket. "

Från gIlgameSh tIll ZupertrooperS 
- en reSa genom hIStorIen
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annonS.

I de här glaSögonen Ser du 
Inte bara bra ut - du Ser bra In. 

Våra nya X-Ray glasögon ser genom ALLT. Nästan. Med en unik förmåga att penetrera 
allting lättare än kvicksilver kan X-glasögonen hjälpa dig när dina egna zuperkrafter 

tryter. Kommer i färgerna lime, peach, ocean och night.

I och med 60-talets början får dock 
branschen ett uppsving igen och 
här går vi in i The Silver Age of Comic 
Books. Nu är DC och Marvel vida 
kända och det är vid den här tiden 
som superhjälteligor så som Justice 
League of America och Avengers 
föds. Sedan dess har trenden fort-
satt på samma sätt, intresset för 
hjältar går i vågor med olika eror 
som följd. Efter Silvereran kom 
Brons, och under mitten av 80-talet 
äntrar vi The Modern Age of Comic 
Books, en era vi enligt forskare fort-
farande befinner oss i.

Under den moderna eran har su-
perhjältegenren ändrat tonläge. 
Hjältarna har blivit mörkare och 
mer psykologiskt komplexa, skapar-
na bakom serier har blivit mer väl-
kända och stora serieförlag har blivit 
allt mer kommersialiserade. Ett 
alternativt namn till den moderna 
eran är enligt vissa The Dark Age of 
Comic Books, något många tycker il-
lustrerar tidens anda bättre. 

Under de senaste 80 åren har 
hjältar inte bara fått representera 
mod och godhet, utan vi har även 

låtit dem brottas med många av 
livets stora frågor och utmaningar. 
Existentialism, tradition, civilku-
rage och moraliska tveksamheter 
är alla exempel på prövningar vår 
tids främsta sagofigurer fått tampas 
med. 

Frågan som hänger i luften är vad 
vi nu kan hitta på som kan skänka 
våra hjältar nya dimensioner och 
skina nytt ljus på samhällets brister 
och tillgångar. Det återstår  att se. 
Kanske Zupertroopers kan ta se-
rietidningen in i en ny guldålder? 
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"Jag är Moder Jord 
förkroppsligad och 
jag älskar det min 
hand kan skapa. "

Få saker skänker själen såndan frid som att få påta med växtlighet. Frön, sticklingar, stora rabatter, små 
krukor - det spelar egentligen ingen roll vilken typ av växtlighet det är så länge det involverar ordentligt 
med skit under naglarna. Alltså sådär mycket att en måste stå med nagelborsten och svära i säkert 17 
minuter innan en blir någorlunda återställd. Om en nu vill det. Själv trivs jag bäst med jordiga fingrar. Har 
nästan glömt hur det är att vara ren faktiskt.

Jag har funderat mycket och länge på vad det är som gör 
att jag blir så lugn av att få stå med nävarna i en rabatt 
och jag har några teorier. Det är även dessa teorier som 
är grunden för mina råd vilka jag sedan tidigare lovat ut 
och som du får ta del av om du läser vidare, men först 
alltså:  teorier: 

Teori 1
Jag gillar smuts. Jag gillar att vara lite skitig. Gillar 
känslan av att det inte spelar någon roll om jag blir ännu 
smutsigare, för jag har redan gått över gränsen. Och när 
en odlar är smutsighet en dygd. Ett ideal, något att sträva 
efter och jobba för. Just därför är påtning så väldigt kul.

Teori 2
Jag väcker samlaren i mig. Att få kultivera en levande 
planta, se henne blomma, se naturens egna små arbetare 
bina hjälpa till med pollinering och sedermera se växten 
i fråga bära frukt är självklart en fantastisk ynnest men 
när frukten börjar mogna vaknar något annat i mig. 
Samlaren. Att få njuta av det jag med hjälp av jorden 
skapat är som en slags endogen drift och att få stilla den 
hungern skänker mig frid.

Teori 3
Jag skapar nytt liv. Att odla är att föda, nära och sköta. 
När jag stoppar ner ett litet frö i jorden och en tid senare 
får se ett skott skjuta fram är det den renaste form av 
kärlek jag kan tänka mig. Jag är Moder Jord förkroppsli-
gad och jag älskar det min hand kan skapa. Ja, med hjälp 
av lite vatten, lite näring och en gnutta sol förståss.

Jag har fler teorier, men tre stycken räcker bra idag och 
de ska nu få ge plats åt tre (lite mer konkreta, jag lovar) 
råd:

Råd 1
Var inte rädd för smutsen. Eller snarare, se till att 
platsen där du vill odla är en plats där det FÅR skvätta 
jord, svett och tårar. Det förtar halva upplevelsen om en 
måste vara försiktig och inte kan slabba på, för en har 
inte tänkt speciellt långt om en sätter sig och påtar med 
små krukor på det nya soffbordet från Mio som kostade 
ett halvt CSN. Om en nu bryr sig om det, såklart.

Råd 2
Odla något du kommer njuta av. Gillar du tomater, odla 
en tomat. Gillar du pelargoner, odla en pelargon! Det är 
inte svårare än så. Vare sig det är något du kan stoppa 
i munnen eller förtära med ögat så bör det du sätter i 
jorden vara en växt som ger dig något tillbaka.

Råd 3
Glöm inte kärleken! Det är till syvende och sist den vik-
tigaste ingrediensen. När du sår ett frö skapar du liv som 
du med kärlek och tid förbättrar förutsättningarna för. 
Det är ett privilegium att på detta världsliga sätt få ut-
nyttja den kraft Moder Jord skänker oss. Kraften som 
är liv.

Så! Ut med er nu! Sätt sticklingar i glas, frön i jord och 
lökar lagom långt under markplan. Ni har det i er, för-
mågan att få ting att leva. Det är också ett hjältedåd.

om att odla

Magic Magnolia

tIpS och trIx.
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Katt söker hjälte. Milo är en 10 vårar 
gammal bondkatt som älskar lever-
pastej och vackra utsikter. Milos 
kärlek till naturen och dess vyer 
har alltid fört honom mot äventyr 
men på senare år har detta orsakat 
smärre olyckor. Milo behöver en 
sann hjälte, en sådan man kan lita 
på i knepiga situationer. Skriv till 
oss, vi erbjuder en vän för livet. 
 Ofrivillig kattägare

Jag har intresserat mig i en ny akti-
vitet på senaste tiden och söker nu 
en partner. Jag har börjat samla på 
navelludd, mitt eget och andras, för 
att göra en skillnad i denna värld.  
 Kalle-Fille

Letar efter kompis. 24 rallyn 
gammal filur med stora ögonbryn. 
Talar flytande español, hindi, man-
darin och apelsin. Hör av dig om du 
vill snacka. 

FridaK

Jag vill upplysa min omgivning 
om ett litet husmannatips jag 
nyligen upptäckt. Har du problem 
med fläckar som inte försvinner? 
Använd ammoniak, funkar mot allt. 
Även för de envisaste fläckarna.
 Stjärnbarnet

Batmobil sökes. Ska vara skottsä-
ker, matt svart, dimmade glas, brit-
tisktalande navigator och utrustad 
med ytterligare diverse föremål. 
Kontakta vid intresse, betalar i 
cash. 

MrsQ

Brevvän sökes. Jag är en trevlig tös 
som fyller mina dagar med dikter, 
sumobrottning och nybränt kaffe. 
Jag älskar marsvin och havet och 
drömmer om att starta min egen 
plantage. Skriv och berätta om dig 
själv, jag gillar alla trevliga gösar. 

Ann-Lisa

Era idioter, ni vet väl hur man 
spelar schack. Skärpning! 

Okunniga undanbedes

Vi sågs i morse och det kändes 
som om vi klickade! Du var ganska 
flörtig och jag vill gärna träffa dig 
igen. Hör av dig Power Palette!

Du vet vem

Letar undulat. Helst regnbågsfär-
gad, men utan indigo. Har aldrig 
diggat indigo. Indigo är fan en sjukt 
kass färg. Vad gör den ens i spek-
trumet liksom? Vem kom på att 
indigo ska vara med?? Nä nu säger 
jag det: BOJKOTTA INDIGO!!! 
Alla som vill delta i kampanjen - vi 
ses på Stora torget på lördag kl. 15. 
Ta med er arga plakat. 

Arg 

Vi är trötta på allt knark. Ta er 
samman folk. Vi är inga hjältar. 

DEA

Plaströr sökes. Hobbyforskare 
söker plaströr i storleksordningen  
av cirka en trachea. Helst tillverkad 
av polyeten och i någorlunda skick. 

P.M.

Till DjungelGeorge och GP. Stort 
grattis på namnsdagen. Hipp hipp 
hurra. Låt oss äta många tårtor och 
höja våra blodfetter för er idag. 
Mycket kärlek, må kraften vara 
med er. 

Sofie 

Igår räddade jag en bondkatt från 
ett träd och sen räddade jag en 
gubbe från att gå in i en stolpe. 
Men en katt är en katt, och gubben 
kan man tro var blind. Det är svårt 
att vara hjälte när ingen ser på.

Får jag vara din hjälte?

Resesällskap sökes! Glad typ i sina 
bästa år som vill ge sig ut på sitt livs 
stora äventyr. Söker dig med lite 
världsvana som står stadigt med 
båda fötterna på jorden. Själv är 
jag inte alls street smart och saknar 
lokalsinne, varför du bör besitta 
bägge dessa egenskaper. Ser fram 
emot att träffa dig!

Lost

Bytes. En klarröd kroppsstrumpa 
bytes mot en svart Darth Vader 
dräkt. 
 To the dark side

Hjälp! Har under flera år kommit 
undan med att borsta håret över 
flinten, men nu börjar det bli 
lite genomskinligt. Är för tillfäl-
let väldigt offentlig och upptagen 
med att försöka ta över världen, så 
ni kanske förstår min olägenhet. 
Tacksam förslag på åtgärder. 

Drumpf

kontaktSIdan.
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åh nej.. inte rock!

Så lätt kommer du

 inte undan! jag klipper 
dig din grönSak!

eY! kom an 

då din nörd..

Vill
 inte! Ä

r m
itt uppe 

i VÄ
rsta g

amet. 

gå h
Är if

rån n0
0b!

i uppsala hÄrjade mörka krafter. dr X Var tillbaka     
starkare Än någonsin. de bÄsta aV superhjÄltar samla-
des för att gemensamt möta och bekÄmpa ondskan...

- och dr Xs återkomst

en efter en försökte de attackera...

We’re gonna rock doWn 
to electric aVenue!

...men deras sÄmsta sidor kom i VÄgen...

Varannan 

Va
tt

en
.. h

eh
..
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...det funkar inte att 

hYpnotiSera någon med 

glaSögon...

mohahah!

SuSSa 
Sött!

en efter en bleV de besegrade på grund aV dålig koll på reggae, barns-
liga personlighetsdrag och solklara akilleshÄlar. det Var helt enkelt 
för sVårt. dr X hÄrjade fortfarande på stadens gator och Zupertroo-
pers behöVde hjÄlp utifrån. de hoppades på stöd från andra lag. ett 
skott i magen Är allt som behöVs för att förgöra ondskan för gott...

...och dr X Visste precis Vad deras sVagheter Var

chilla!

det Verkar nappa

 bra idag..

i’m singing

in the rain!







Zupertroopers14

Sedan långt tillbaka i tiden har 
färgerna används som kraft-

fulla symboler i vår tillvaro och 
den som är förtrogen med kulö-
rernas olika betydelse kan enligt 
läran påverka energierna i sin 
omgivning. Färgerna påverkar 
våra tankar och känslort och sam-
verkar för att skapa en balans i 
tillvaron. 

Enligt feng shui, en gammal kinesisk 
filosofi om hur vi påverkas av ener-
gierna omkring oss, är färgerna en 
viktig del och det är numera popu-
lärt att inreda sitt hem enligt denna 
lära. Feng shui betyder ”vind och 
vatten” och symboliserar utrymmet 
mellan himmel och jord där slasha-
sar och annat pack befinner sig. Qi 
är livskraften som galopperar med 
vinden. Se dock upp för att spotta i 
motvind! Qi kan skingras under sin 
färd men bibehålls när den stöter på 
det element där The Fantastic Tide 
huserar. En av mina favortisys-
selsättningar är att sätta färg på 
tillvaron och jag vill här berätta 
mer för dig om när jag väljer 
vilken färg, ty det är saligare att 
giva än att taga.
 
Blå
indigo, kobolt, kornblå,
ljusblå, marinblå, navy, ultramarin
En färg som kopplas samman med 
lugn och stillhet. Denna färg lyfter 
fram pålitlighet och intelligens, 
symboliserar lojalitet och sanning. 
Det är en inåtvänd färg som kan 
kyla av passioner och hjälpa dig söka 
goda ideal. Blått sägs uppmuntra till 
sömn och vila samt lindra smärta.

Röd
bourdeaux, korall, cinnober, faluröd, rost, karmin
En aktiv färg som tar plats och vill 
synas. För mycket rött i omgivning-
en kan skapa aggressivitet, men i 
lagom mängd är det en symbol för 
mod och framgång. Rött är sexuali-
tetens och skönhetens färg, kraftfull 
och i vissa sammanhang en symbol 
för fara. En mörkare nyans associe-
ras med ilska och vrede medan en 
ljusare nyans står för passion och 
begär.

Gul
guld, sand
Denna optimismens grundfärg sti-
mulerar våra tankar och har livgi-
vande egenskaper. Klädd i gult sig-
nalerar du att du är öppen för nya 
kontakter, gult är klarsynthetens 
och solskenets färg. Det är en en-
ergigivande kulör och dess inver-
kan på tankarna kan Monstermind 
berätta allt om. 

Orange
amber, brandgul, bärnsten, pumpa
Kombinerar lyckan i gult med 
energin hos rött, har stärkande 
egenskaper och bidrar till entusi-
asm. En social färg som står för ut-
veckling och förändring. Stimulerar 
aptiten och den kreativa förmågan. 

Lila
fuschsia, lavendel, magenta, purpur, rosa, violett 
Stabiliteten i blått och den röda 
färgens energi kombineras till en 
färg som enligt gamla traditioner 
förmedlar rikedom och överdåd. 
Ger en känsla av mystik och inspi-
rerar konstnärligheten. Enligt feng 
shui-läran förknippas lila med ett 
medvetet sinne och används ofta 
inom kyrkan som en andlig färg. Mr 
Universe kosmiska krafter är starkt 
förknippade med denna färg.

Grön
chartreuse, lime, khaki, oliv, smaragd
Magic Magnolia kan berätta om 
denna växtlighetens och naturens 

färg och hur den symboliserar ferti-
litet och tillväxt. Med sina rogivande 
egenskaper kan en grön omgivning 
bidra till din känsla av trygghet. Det 
är en färg som stimulerar hälsan, 
kanske har detta koppling till många 
växters läkande egenskaper?

Brun
beige, choklad, ecru, kastanj, terrakotta 
Denna jordens färg betecknar allt 
som är naturligt, en symbol för ur-
sprung och tradition. För mycket 
brunt i omgivningen kan föra tan-
karna till död och sorg men de livful-
la nyanserna av brunt ger en känsla 
av närhet och pålitlighet.

Grå
betong, silver, gainsboro
En kompromissernas färg mitt 
emellan vitt och svart. Symboliserar 
intuition och kontakt med den inre 
förmågan, kunskap och vishet. 

Svart
Denna mystiska och sensuella 
färg symboliserar ibland sorgen, 
ibland mystiken. Kan vara ett 
uttryck för auktoritet men också 
för ondska. I lagom mängd för-
stärker det de andra färgerna 

och ger effektfulla intryck.

Vit
bomull, elfenben, krita, kokos, zinkvit
Oskuldsfullhetens och godhetens 
färg. Personligen uppskattar jag vitt 
då det innehåller alla våglängder av 
ljus vilka kan stimulera vårt sinne 
och därmed alla färger tillsam-
mans. Vitt symboliserar renhet och 
ljus men för mycket vitt kan lätt bli 
sterilt och uppfattas som kallt och 
opersonligt. Används ibland som 
symbol för fred och lyfter qi, men 
tyvärr inte ditt IQ. Tänk fritt, tänk 
vitt!

Som ni förstår är varje färg unik, och 
hur en sen kombinerar olika färger 
är en hel vetenskap. Du kanske har 
hört talas om komplementfärger? 
Det är färger som förstärker varan-
dra - precis som krafterna hos zu-
perhjältar förstärker varandra när vi 
arbetar tillsammans!

om färgernas betydelse

Power Palette

Fakta.
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om abba

ABBA innebär ett hav av möj-
ligheter. Den som vet hur 

hälsosamt det är med fisk kanske 
också har hört att det är minst 
lika hälsosamt med musik! 
Rekommendationen är att kon-
sumera musik minst tre gånger 
i veckan, men gärna till varje 
måltid. I ABBAs repertoar hittar 
du allt från schlagerdängor och 
pophits till europop och fantastis-
ka ballader.
 
Björn Ulvaeus och Benny Andersson 
träffades för första gången 1966, ett 
år som började med en lördag och 
då det i februari uppmättes den 
lägsta lufttemperaturen någonsin 
i Sverige: minus 53 grader Celsius 
i Vuoggatjålme. De båda var med-
lemmar i andra band som turnerade 
ihop under den sommaren och som 
i alla sommarromanser insåg de två 
att de hade mycket gemensamt och 
att en gemensam låt var på sin plats. 
De skapade låten Isn't It Easy to Say i 
sammarbete med Hep Stars.
 
Björn och Benny fortsatte att samar-
beta och på deras andra gemensam-
ma singel Hej gamle man var de res-
pektive fästmörna Agnetha Fältskog 
och Anni-Frid Lyngstad körsångare. 

Detta var första gången de framtida 
ABBA-medlemmarna dök upp på 
samma skiva. De arbetade under en 
lång tid gemensamt under olika kon-
stellationer utan vidare framgång, 
liksom sillen i Östersjöns mörka 
djup kämpade de tappert men utan 
att komma fram.
 
År 1972 prövades kvartetten tillsam-
mans igen med låten People need love 
som blev en riktig succé. De spelade 
in en skiva och året efter ställde de 
upp med Ring Ring i melodifestiva-
len och kom med den på tredje plats, 
hurra snurra sillen blev Östersjöns 
friskaste fisk!
 
Namnet ABBA var dock ännu inte 
myntat, istället gick de under det 
tungvrickande namnet Björn & 
Benny, Agnetha & Frida.  De insåg 
att att med ett sådant namn skulle 
de aldrig nå stjärnorna och i en 
namntävling 1973 slogs det fast att 
ABBA var namnet för gruppen - en 
akronym där Frida fick gå under sitt 
födelsenamn Anni-frid. Problemet 
var bara att namnet ABBA redan var 
upptaget... av en svensk fiskkonserv-
fabrik. Lyckligtvis hade fiskfabriken 
inga problem med att dela med sig 
av sitt namn och på den vägen är det. 

Ett år senare deltog ABBA i 
Melodifestivalen med låten Waterloo 
och vann rubb och stubb, till och 
med finalen i England 1974. Låten 
slog sig även in på en sjätteplats på 
Billboardlistan i USA. Lyckan fort-
satte i flera år till med hit efter hit.
 
Låten Super Trouper släpptes som en 
försmak från albumet med samma 
namn i november 1980 och denna 
var den sista av ABBA's nio listet-
ta-placeringar i England. Trots den 
lovande starten för årtiondet kom 
sorgliga nyheter i februari 1981 då 
Benny och Frida offentliggjorde sin 
skilsmässa. De påstod att skilsmäs-
san inte skulle påverka arbetet med 
ABBA, men kort därefter började 
gruppen spela in vad som skulle bli 
deras sista gemensamma album.
 
Var för sig släppte medlemearna 
egna skivor, tyvärr utan större fram-
gång. Fansen hade nästan gett upp 
då samlingsalbumet ABBA Gold till 
slut släpptes. Albumet toppade för-
säljningslistor över hela världen och 
blev gruppens bästsäljare någon-
sin. Trots återupplivad succé har 
dock ingen återförening uppstått 
och gruppens medlemmar förnekar 
ständigt sådana planer.

The Fantastic Tide

Fakta.
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Hej Frågelådan! Jag ska snart på en lång bilfärd och 
är orolig över hur jag ska klara av det utan att tappa 
humöret och flippa ur. Snälla hjälp mig, jag vet inte hur 
jag ska överleva. 

Dory
Svar: Bäste Dory,
En lång bilresa kan vara lika delar spännande som skräm-
mande, men frukta icke, vi har svar på det mesta!

Till att börja med behöver du fundera över vem du tar med 
dig på din resa. Säkerligen finns det någon i bilen du håller kär, 
för annars finns ingen anledning att åka ut och resa. Förutom 
denne respartner, se till att ha med dig: en speleman, för un-
derhållning längs med vägen. En chaufför, för framförande 
av fordonet. En vägvisare, eftersom resan troligtvis har ett 
eftersträvansvärt mål ni faktiskt vill anlända till. Sist men 
inte minst är det viktigt att ha med ett fruktträd, eftersom 
detta kan skänka både väldoft och mätta magar.

Nästa sak du bör tänka över är metoden för att hålla blod-
sockret uppe, förutom fruktträdet är en bitchbanan ingen 
dålig idé. Packa  också med ditt bästa snacks och godaste 
vatten. Toalettpapper och lite extra kläder är heller aldrig 
fel, liksom papper och färgkritor, en vet aldrig när konstnär-
sandan faller på. Ingen av dessa senare attiraljer bör dock 
förtäras, håll dig till frukträdet. 

Slutligen vill vi också slå ett slag för allsång och roliga lekar. 
Popbandet ABBA har många fina låtar som passar sig för en 
längre resa, en särskilt fin dänga är Super Trouper. Vi gillar 
den skarpt. Hoppas dessa små tips hjälper dig på färden. Hör 

gärna av dig och berätta för oss 
hur det gick!

Frågelådan! Jag har har hört att Dr X är till-
baka, behöver jag oroa mig?

Orolig
Svar: Hej Orolig!
Frukta icke. Zupertroopers finns här för att 
skydda dig och hela staden! Dr X tar de  lätt 
som en plätt. 

Frågelådan.

recenSIon.

I Ivan Reitmans romantiska komedi 
från 2006 får vi möta Matt (Luke 
Wilson), en vanlig kille som upp-
täcker hur svårt det kan vara att göra 
slut när ens flickvän vägrar låta kär-
leken dö.

Matt letade efter kärleken när han 
mötte Jenny (Uma Thurman) och en 
tid verkade det till och med som han 
funnit den. Jenny är dock inte den 
typiska partnern med ett 9-5 jobb, 
trots hennes utåt sett vanliga utse-
ende är hon egentligen en superhjäl-
te dedikerad till att rensa gatorna 
från kriminalitet. Hennes starka 

personlighet gömmer en djupt rotad 
osäkerhet och när Jenny blir lite för 
kontrollerande för Matts slappa stil 
försöker den bekymrade pojkvännen 
att avsluta förhållandet snyggt.
 
En av anledningarna till att Matt 
vill gå vidare är också att han redan 
träffat en ny partner, en kvinna från 
hans jobb, och deras relation börjar 
bli allt mer seriös. Den avundsjuka 
Jenny förvandlar sig till sitt alterego 
G-Girl för att föraktfullt visa att inte 
ens helvetet har något att komma 
med i jämförelse med det inferno en 
sårad superkvinna kan åstadkomma.

Budskapet i filmen verkar vara att 
det inte är lätt att göra slut, och när 
din flickvän är en superhjälte blir det 
hundra gånger svårare. En film värd 
att se när Netflix utbud är utarmat 
och intellektet inte klarar av att pro-
cessa mer än de vanliga stereotypa 
könsrollerna samt urtvättade skämt.
 
Betyg: 1/5 Z eftersom den trots allt 
ger en ursäkt till att äta popcorn.

mItt Super-ex (my Super ex-gIrlFrIend) 2006, 20th century Fox

platt fall för "superkomedi"

Z Z Z Z Z

Tjenamors Frågelådan! Jag har länge undrat 
hur Zupertroopers egentligen fick sitt 
namn, och vad betyder det?

Evert
Svar: Hejsan Evert!
Inspirationen till Zupertruppens namn är 
inget mindre än låten Super Trouper av ABBA. 
Singeln skrevs av Benny Andersson och Björn 
Ulvaeus och gavs ut i november 1980. (Läs 
mer om ABBA på sida 15!) Värt att notera är att 
stjärnduons arbetsnamn för låten faktiskt var 
”Blinka lilla stjärna”, något som Mr Universe 
gärna påpekar i tid och otid.

En fråga som många ofta ställer sig är just 
vad låten egentligen handlar om?! Svaret är 
mycket enkelt; en "super trouper" är en typ av 
strålkastare. ABBA sjöng låten med budskapet 
om hur påfrestande livet som artist kan vara 
med stress och uppmärksamhet. Tack vare 
Zupertroopers superkrafter är laget immuna 
mot stress och kan inte relatera till den delen 
av låten, men visst är den svängig? 
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Kräftan 21/6-22/7
Se upp för stark mat! Jorden behöver 
dig och ditt lugn. Din trupp kommer att 
behöva ditt ledarskap, samla dina tankar 
och gör saker som får dig att må bra. 
Detta kommer att stärka både dig och 
din trupp. 

horoSkopet.         

Lejonet 23/7-22/8
Du kan känna en del oro och rastlöshet. 
Gå tillbaka till grunden, hitta ursprung-
et i dina krafter. Merkurius vill lura dig, 
men låt henom inte utnyttja dina svag-
heter. Yoga och feng shui är dina ledord. 
Du finner snart vad du söker. 

Tvillingarna 21/5-20/6
Du kommer utsättas för stora prövning-
ar. Dina vapendragare tappar fokus, men 
du klarar dig inte utan dem. Använd 
rockringar och fet mat för att skydda 
dig. Saturnus läge stärker dina relatio-
ner. Simma lugnt. 

Väduren 21/3-19/4 
Dina hjältedåd kommer att vara föga 
imponerande, men världen överlever. 
Saturnus gör dig extremt fertil, njut av 
detta, men se upp för att vara för godtro-
gen. Ha ögonen öppna, även i sömnen. 

Vattumannen 20/1-18/2
Du tvivlar - vad är rätt och vad är fel? Det 
är Uranus som spökar i ditt huvud. Tänk 
igenom dina beslut noggrant. Din förvir-
ring kan få din omgivning att tvivla, men 
dina närmaste kommer inte att överge 
dig, kom ihåg det. 

Skytten 22/11-21/12
Saturnus är din vän, och just nu är dess 
månar i balans. Dina krafter är starkare 
än någonsin, men låt det inte stiga dig åt 
huvudet. Kärleken flödar. Många söker 
din uppmärksamhet, men glöm inte de 
blygare älskarna.

Vågen 23/9-22/10
Venus står i rät vinkel med solen, använd 
dina krafter med måtta, du riskerar att 
skjuta över målet. Den 16e kommer 
något stort hända, samla dina krafter 
och ditt fokus. En gammal bekant dyker 
upp med överraskande nyheter. 

Jungfrun 23/8-22/9
Solen och Mars gör din månad fylld av 
möjligheter, både på jobbet och i dina 
relationer. Kom ihåg att tid är allt, pri-
oritera rätt och planera ordentligt så 
kommer livet att fortsätta i harmoni. Se 
upp för isen.

Oxen 20/4-20/5
Solens dragningskraft testar dina zuper-
krafter,  detta ger dig stora möjligheter 
att utvecklas och hitta din inre tyngd-
punkt. Kärleken lyser med sin frånvao, 
men som superhjälte kan du alltid 
försöka impa din väg till beundran. 

Fiskarna 19/2-20/3
Du kommer känna dig väldigt känslo-
mässigt förvirrad. Det kanske känns som 
om det inte finns någon du kan lita på, 
men du kan alltid lita på magkänslan. 
Slappna av och ha det kul. Sång och dans 
stärker dig. 

Stenbocken 22/12-19/1
Du svajar, både i humör och krafter. Ena 
dagen är du zuper på alla sätt, nästa 
dag är allt pannkaka. Sök hjälp hos dina 
käraste, de har mycket att ge. Någon 
du länge hållt kär kan överraska dig. Ät 
pannkakor och ta chanserna du får. 

Skorpionen 23/10-21/11
Du kan känna dig lite bitsk, Mars är nära 
och det gynnar inte ditt humör. Trots 
detta är dina krafter starka och med 
hjälp av mjuka vokaler kan du och din 
omgivning få ett fungerande sammarbe-
te. Du är stark nu, använd det. 

Stjärnorna de säger vad du är för en individ. Hoppa om du vågar, riskera ditt liv. Och du 
vet inte hälften av det vi läser här, men kom ihåg innan du hoppar: fråga stjärnorna om när.
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Att 
kunnA flygA 
ZnAbbAre än 

vinden 

AllA minA 
ZuperkrAfter...

på mAxxxx!

vAd gör du 
för Att impA på 

någon? 

berättAr Att jAg 
är en Zuperhjälte. 
funkAr vArje gång!

berättAr 
om min 

enhörning!
vAd gör 

du en typisk 
fredAgkväll?

räddAr 
världen!

tror du på 
Ailiens?

torrA 
kAkor

nej..?

jA!
tjockA
tröjor

vAd
skrämmer dig 

mest? 

pillAr upp 
sAker i näsAn

där det 
är hetAre än 

solen

i isAnde 
kylA såklArt

i 
djungeln, vAr 

AnnArs? 

på 
dAnsgovet 

ofc.

 

vAr hittAr en 
dig oftAst? 

i mitt 
kylskåp!

vAr trivs du 
bäst?

Att pillA folk 
i nAveln

du får ett 
försök till... 

VIlken Zuperhjälte är du? Gör vårt zupertest för att se 
vilken Zuperhjälte just du är 
mest lik! För att läsa mer om 
hjältarna, gå till sida 4-5.

lady gelu

terrIFIc
terIana

IncredIble 
IgnatIa

magIc
magnolIa

power
palette

electrIca

monStermInd

the FantaStIc tIdemr unIVerSe

teSt.         

Som en panter,
FaSt bättre

med blIxrande humör, men 
InSIda mjuk Som Smör

ISkall, men Inte 
känSlokall

brännhet!

vAr finns 
den bästA 

nAttAmAten?

vAd 
är det bästA 

med Att vArA en 
Zuperhjälte? 

(förutom Att räddA världen 
såklArt)

FärgStarkare än 
de FleSta

alltId I kontakt med 
naturen

med huVudet på SkaFt

med koSmISka kraFter
droppen Som Får bägaren

att rInna öVer
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pyZZel.         

Vad gömmer SIg bakom prIckarna?!

Följ prIckarna 1-33 För att Se Vad Som döljer 
SIg på bIlden, Färglägg och dekorera Sedan 

eFter eget tycke och Smak!
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pyZZel.

Alla hjältar behövs för att göra en trupp komplett! 
Fyll i de tomma rutorna med hjältarnas loggor för 
att slutföra puzzlet. Varje hjälte måste finnas i alla 
nio rader, alla nio kolumner och alla nio 3x3-rutor.

Zudoku rIta aV FIguren!

Vi får många frågor angående hur en blir en riktig Zuperhjälte. Det första du behöver göra är 
att klä dig korrekt och för detta krävs en mantel. Följ dessa enkla steg för att skapa en mantel 
värd namnet. Steg 1 och 2 är frivilliga. Steg 8 är oerhört viktigt. 

att tIllVerka en Zupermantel

Uno  Ladda upp med stuvade makaroner och hallon. 
Dos  Ikläd dig din bästa pysslaroutfit alternativt din Zuperhjältekostym.
Tres Leta rätt på ditt finaste zupertyg - gärna av glansig karaktär.  
Cuatro  Klipp till en lagom stor rektangel/likbent paralelltrapets. 
Cinco Bestäm vilken sida som ska vara uppåt respektive nedåt. Viktigt då detta  
  kan påverka riktningen manteln tenderar att flyga.
  Hasta inte förbi detta steg. 
Seis  Dekorera din mantel. Viktigt. 
Siete Hitta något att fästa manteln med, förslagsvis två säkerhetsnålar.
  Den ambitiöse hjälten syr fast trådar eller kardborreband för
  enkel och stickfri mantelpåtagning.
Ocho Manteln är klar. Beundra ditt verk.
Nueve Ta på dig manteln och känn hur kraften sköljer 
  över dig.
Diez  Rädda världen.

Viktigt är att manteln är på vid uppdrag. Ingen har
någonsin räddat världen utan en mantel...
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tIpS.

rally För 
nybörjare

Har du aldrig räddat världen tidigare? Behöver du 
tips på hur en blir en äkta Zuperhjälte? Läs igenom 
den här sidan så blir allt mycket klarare.

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 själsfriden och minskar risken för att 
man glömmer någonting viktigt.
    
Att hålla koll      
Läs igenom Blazkan 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 nästa nummer av sin 
favorittidning. En Zuperhjälte behöver i vanliga fall inte mycket 
sömn, men inför ett rally kan det vara bra att ladda upp med några 
extra timmar för att orka rädda hela världen innan det är dags för 
sexa. Se också till att komma lite innan er starttid på morgonen så 
hinner ni med den sista zupermobilpimpningen och beundra de 
andra lagens utklädnader.
    
Fulingar   
Det klassiska knepet att ”följa Zuperhjälten” (följa efter en trupp 
som en tror har löst rebusen) kan både hjälpa och stjälpa. Ni kanske 
hamnar i klorna på Dr X rätt som det är. Akta er också för trupper 
som försöker lura er, tjuvkika på era plocklistor eller ställa 
zupermobilen så att rebusarna inte syns.
 
Kvällen och morgonen efter
Kom i tid till sexan (obs - fördrink kl 18!) 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 
den nya och det gamla läggartruppen, diskutera 
rebusar och gårdagens äventyr.

Angående läggerångest...
För vissa trupper 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 fantastiskt 
härligt och zuperkul. Var inte rädda för att göra ert 
bästa.      

Utrustningslista
Bibel 2000
Eng-sve/sve-eng lexikon
Physics handbook
Synonymordbok
Internationella morsealfabetet
Semaforalfabetet
Svenska alfabetet i punktskrift
SAOL
Vanliga almanackan 2016
Blazkan
A4-papper
Pennor
Linjal
Sax
Bladkniv
Tejp
Gradskiva
Penna med vattenlösligt bläck
Minst 2 telefoner med olika abonnemang
CD -  spelare
Zuperkrafter
Mantel
    
Att deponera vid start 
Kartdeposition á 300kr i kontanter
Snacks
Hembakta verk
    
Otillåten utrustning
Dator
Internetuppkoppling
GPS-mottagare

Ortsnamnsregister och dylikt
En dold agenda



Kontroller
Platsen för kontroll definieras av den 
rebus som erhållits vid föregående kon-
troll/start/tidskontroll. På rebuslappen 
finns alltid en lägesanvisning angiven i 
väderstreck eller grader. Grader räknas 
medsols där norr är 0°.

Exempel:
Lägesanvisningen är 2300 m 90°. Mät 
på kartan 2300 meter rakt österut från 
det nedre vänstra hörnet av den 
första bokstaven eller tecknet i det 
ortnamn eller annan geografisk 
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 kontrol-
ler överstiger aldrig 20 km fågelvägen, 
dvs. 20 cm på kartan. 

Obemannad kontroll utmärks av en 
stolpe med en pärm vid rallyvägens 
högra sida. Kontrollens (pärmens) 
utsida är försedd med nummer samt 
Zupertroopers logotyp. I pärmen 
finns rebuslappar, hophäftade tre och 
tre, eller kuvert markerade med trup-
pens lagnamn. Vid kontrollen får varje 
trupp 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 vägbeskriv-
ning till den bemannade kontrollen.

Trafikregler
Alla gällande trafikregler inklusive has-
tighetsbegränsningar ska ovillkorligen 
följas. Brott mot dessa medför omedel-
bar diskvalificering. Rally Monte Carl är 
inte en hastighetstävling. Sunt förnuft, 
hänsyn och stor försiktighet ska visas i 
trafiken. 

Utrustning
Varje deltagande trupp ska medta ut-
rustning 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. Zupermobilen kan under rallyt 
komma att genomsökas för kontroll av 
utrustning.

Start
Tävlingsstart sker vid 
Värmlands nation, 
lördagen den 23 april 
2016 vid det klock-

slag som står angivet på baksidan av 
Blazkan. Vid starten får truppen karta, 
mot erläggande av 300 kr i deposition, 
samt en startpåse innehållande:
• Kuvert med nödlösningar och 
   eventuella rebusledningar
• Två lappar med truppens nummer 
   och logotyp
• Kuvert för inlämning vid tids-
   kontroller och målgång
• Heldagsuppgift

• Fotoplocksaffisch, fotoplocks-
protokoll och protokoll för övriga 

plock
• Diverse övriga attiraljer

Direkt vid starten ska lappar-
na med truppens nummer och 
logotyp fästas synligt på zuper-

mobilens fram- och bakruta och 
sitta där hela rallyt. Prickbelastning 

sker vid brott mot denna regel.

Rallyväg
Med rallyväg menas den på kartan kor-
taste tillåtna vägen mellan kontrol-
lerna. Tillåtna vägar är sådana som på 
kartan eller på annat sätt är utmärkta 
som allmän väg eller enskild bättre 
bilväg. Motorväg är ej tillåten väg. 
Längs rallyvägen får truppen färdas 
en gång och i en riktning. Rallyväg får 
inte korsas, däremot kan rallyvägen gå 
över eller under eller tangera sig själv. 
Ovanstående gäller inte inom följande 
tätorter: Stockholm, Uppsala, Västerås, 
Norrtälje, Gävle, Enköping och Gotham 
City. Rallyväg kan ”gafflas” och behöver 
alltså inte vara densamma för alla del-
tagande trupper. Vid en kontroll kan 
man mötas av en vägbeskrivning samt 
texten ”rallyväg upphör”. Den väg 
man kör då man följer en sådan 
vägbeskrivning räknas följakt-
ligen inte som rallyväg. Den 
åkta rallyvägen nollställs efter 
varje tidskontroll.

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

Motivering
När en rebus har lösts ska lösningen 
skriftligen motiveras noggrant, fullstän-
digt och stringent. Alla led i rebusen 
ska anges. Varje motivering ska ned-
tecknas tydligt på separat A4-ark där 
även truppens lagnamn samt rebusens 

nummer är tydligt angivet. Slarv med 
märkningen och separata ark för varje 
rebus medför prickbelastning. Felaktigt 
eller ofullständigt motiverade rebuslös-
ningar medför också prickbelastning. 
Notera att alla rebusar alltid ska moti-
veras, även om truppen brutit tillhöran-
de 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 Zupertroopers 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 an-
vändas av trupperna för att räkna ut 
den så kallade idealtiden (t). Idealtid 
är i förväg uträknad och fastställd 
av Zupertroopers och är den tid de 
anser att det i det ideala fallet ska ta 
för respektive trupp 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) 

Där s= sträcka (i kilometer) från före-
gående kontroll, v = medelhastighet 
(i km/h) angiven på rebuslappen och l 
= uppskattad lösningstid (i minuter) 
angiven på rebuslappen. För att få 
sträckan från föregående kontroll (s) 
används zupermobilens trippmätare. 
Idealtiderna mellan de olika kontrol-
lerna adderas och läggs till det klock-
slag truppen erhöll vid start (ny start-

tid erhålls vid varje tidskontroll), 
varvid truppen får fram sitt ideala 
klockslag. Vid kontroll ska truppen 
kunna uppge detta ideala klock-
slag. Vid skylt med texten ”ral-
lyväg upphör” ska trippmätaren 
avläsas och idealtidsberäkning 

utföras. Om truppen 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 klock-
slag 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.

Fotoplock
Fotoplock är foto-
grafier av platser 
eller saker längs 
med rallyvägen. 
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regler Även en Zuperhjälte har lagar att förhålla sig till. Läs reglerna, läs dem 
igen, och sen en tionde gång, innan ni ger er ut för att rädda världen.



Bilderna är tagna från olika vinklar från 
rallyvägen sett (dock ej bakåt), men 
viss beskärning kan ha skett. En fo-
toplocksaffisch med numrerade bilder 
delas ut vid starten. När man efter ral-
lyvägen finner en plats eller sak som 
finns med på affischen ska denna 
plats noggrant redovisas på 
det fotoplocksprotokoll som 
truppen har erhållit vid start. 
Fotoplockets placering redovi-
sas genom att man på protokol-
let antecknar koordinaterna 
(2+2 siffror) där den fotogra-
ferade platsen eller saken finns. 
Observera att ”Blå kartan” anger först 
X- och sedan Y-koordinaterna, där X 
avser den lodräta (NS) koordinaten 
och Y avser den vågräta (OV), det vill 
säga tvärtemot vanliga koordinatsys-
tem. Koordinaterna anges således (NS, 
OV). Fel på en koordinat i varje rikt-
ning godtas. Fotoplocksprotokollet med 
truppens lagnamn påskrivet ska lämnas 
in vid målgång. Icke lokaliserade eller 
felaktigt redovisade fotoplock belastas 
med prickar.

Zuperplock
Zuperplock 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 zuperplock ska det redovisas på det 
zuperplocksprotokoll som truppen er-
hållit vid start. zuperplocksprotokoll 
med truppens lagnamn påskrivet ska 
lämnas in vid målgång. Icke redovisade 
zuperplock samt redovisade falska zu-
perplock belastas med prickar.

Tidskontroll/TK
Vid TK ska truppen uppge antingen 
sin idealtid eller begära verklig tid. Om 
truppen ankommer TK senare än det 
ideala klockslag de räknat ut begärs 
verklig tid, annars anges idealtiden. Vid 
varje TK ska truppen också överlämna 
(i ett för ändamålet avsett kuvert):
•  En rebuslapp från varje kontroll längs
    den aktuella sträckan.
•  En motivering för varje rebuslösning
    längs den aktuella sträckan. 
• Obrutna lösningar och ledningar för
    den aktuella sträckan.
När kuvertet lämnas in stoppas tiden 
och truppen erhåller den starttid vid 
vilken de senare ska flyga vidare från 
TK. Vid tilldelat klockslag får truppen 
en rebus som leder till nästa kontroll. 
Vid tidskontrollerna förekommer teore-
tiska och praktiska prov, vilka truppen 
gladeligen skall deltaga i. 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 prickbe-
lastning. Blazkan är 

förbjuden utrust-
ning att medhava 
vid alla prov på TK.

Nödlösningar  & ledningar
Om ni inte lyckas lösa en rebus 
behöver ni inte bryta rallyt. I vissa fall 
kan det finnas en ledning till rebusen, 
vilken ni i så fall finner i startpåsen. 
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 koor-
dinater som utgör lösningen på 

rebusen. Öppnade ledningar och re-
buslösningar medför naturligtvis prick-
belastning. Om både ledning och nöd-
lösning brutits för samma rebus räknas 
det som om bara nödlösningen brutits. 
Förkommen eller icke inlämnad nödlös-
ning eller ledning prickbelastas som en 
bruten dito. Tänk efter innan ni öppnar 
kuvert.

Fusk
Verkligt fusk, såsom åverkan på kon-
troller, plock, rallyväg eller andra delta-
gande zupermobiler eller manipuleran-
de av nödlösningar och dylikt är oerhört 
skamligt och leder till omedelbar dis-
kvalificering och evig vanära. ”Småfusk” 
är däremot fullt tillåtet. Hit räknas till 
exempel att ”följa Zuperhjälten”, att 
lura andra trupper att avslöja rebuslös-
ningar, att med sim zupermobil 
skymma plock och kontroller 
mm.

Mutor
Det är tillåtet att försöka 
muta Zupertroopers. Vi ga-
ranterar dock inte att dessa 
försök automatiskt kommer att 
påverka truppens prickbelastning.

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 trupper att respektera 
denna tid och inte stanna onödigt länge 
vid TK. Vid målgången sker inlämning 
av plockprotokoll och eventuell hel-
dagsuppgift. För att truppen ska kunna 
återfå kartdepositionen ska kartan vara 
väl rengjord.

Protester
Eventuella protester mottas och be-
handlas av Zupertroopers. De ska vara 
utformade skriftligen på ett A4-ark och 
lämnas vid målet senast 10 minuter 
efter den egna truppens målgång, dock 
senast 17.30.

Prickar
• Fel uträknad idealtid eller ankomst
   efter idealt klockslag: 1p per min
• Bruten eller ej inlämnad nödlösning:
   25p
• Felaktigt bruten eller ej inlämnad
   ledning: 10p 

• Felaktigt motiverad 
   rebuslösning: 1-20p
• Ej inlämnad rebus-
   lösning: 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: diskvalificering

Sexan
Rallysexa med rebusredovisning samt 
utdelning av diverse priser kommer 
att gå av stapeln på Värmlands nation. 
Fördrink serveras 18.00 och sittningen 
börjar 18.30. Kom i tid!

Vinnartruppen
Den trupp som har samlat på sig minst 
antal prickar under tävlingen vinner. 
Om två trupper har samma antal prickar 
är det slumpen som avgör segern. Slump 
avgörs alltid med tärning.

Nästa rallyläggare
Nästa termins rallyläggare blir den 
trupp som är bäst placerad, fått minst 
antal prickar, utan att inneha läggarim-

munitet. För att inneha läggarimmu-
nitet krävs att en trupp tidigare 

har arrangerat ett RMC och att 
minst hälften av de deltagande 
hjältarna ska ha varit delaktiga. 
Truppen bör även åka under 

samma eller ett liknande namn. 
En trupp som erhållit immunitet 

kan tillfälligt avsäga sig denna för 
det aktuella rallyt genom att meddela 
detta till Zupertroopers senast under 
rallypuben.

Heldagsuppgift
Vid starten kan en heldagsuppgift till-
delas. Det åligger varje trupp att utföra 
denna efter bästa förmåga och att redo-
visa den vid målgången. Beroende på 
heldagsuppgiftens genomförande delas 
prickar ut i varierande mängd.

Bruten tävling
Bruten tävling ska omedelbart medde-
las Zupertroopers. 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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