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Stort tack till:



Hej å håj varje manetvänlig själ!
Det som ni nu håller i era händer är terminens upplaga av Blaskan, Maneter inte Blaskan. Här har 
vi samlat ihop något som vi tycker alla ska veta om den fi naste fl ytande varelsen i våra hav.

Om inte alldeles för lång tid kommer ni lära er hur maneterna gör för att föra sig, röra sig, förföra 
dig och eventuellt förgöra dig med illustrationer och belysande reportage. Vi kommer också gå 
på djupet angående andra intressanta ting som på ett eller annat sätt likt en tentakel kopplar an 
till huvudtemat. Frukta ej: All information som delges är matnyttig i åtminstone ett avseende, 
antingen för det stundande Rallyt eller för det man ofta kallar livet.

Rallyn har passerat och många maneter har deltagit; närmare 25 stycken maneter har simmat 
med oss genom åren. Kanske kan det vara så att stimmets brist på individualitet inte är något för 
alla fåcelliga manethuvuden. Till slut lyckades ändå några speciella maneter bättre än andra hade 
gjort på fl era år, och nu är dagen för manetrally äntligen här. 

Under rallydagen kommer ni kanske ha det svårt att hålla reda på vilken manet som är vilken i vårt 
stimmiga, ibland något dimmiga men alltid väldigt glimmiga gäng. Det vi har lärt oss från våra 
misslyckanden är att under ytan är ensam inte stark, utan tvärtom: Genom att klumpa ihop oss till 
en spretande geléig massa ska vi guida er genom det här. Vi är laddade ända ut i tentaklerna!  

Så - snurra upp era klockor till högsta tillåtna hastighet, nässla fast era säkerhetsbälten och njut av 
Rally Montecarl #104: Jelly fi sh edition!

  

Från vänster: Manet # 114 941 Manet # 240 042 Manet # 283 092 Manet # 020 920 Manet # 589 153 
Manet # 644 664, Manet # 852 111, Manet # 000 002, Manet # 699 777, Manet # 314 159, Manet # 
083 753



Fun facts om maneter





manetinvasion

t

Manetinvasionen i 
Kämpersvik
Skenet bedrar när vi svänger in i det 
till synes så behagfulla, fridfulla, 
svenssonsomriga Kämpersvik. Ute 
vid horisonten gungar Bohusläns blå 
vågor, inne i viken inte en krusning i 
den spegelblanka ytan. Men redan när 
vi styr in mot de tångklädda klipporna 
inser vi att här fi nns något ordentligt att 
sätta tentaklerna i. 

Vi hejar glatt på alla som möter oss och 
känner förväntans kittlande värme sprida  
sig i kroppen. Vissa hejar blygt tillbaka, ett 
gäng krabbor vänder snabbt bort blicken och 
fl yr in i sina hålor igen 
medan andra visar 
sig vara betydligt mer 
entusiastiska:

–Verkligen 
EEEEEEEEPISKT! 
halvskriker Erik 
Eliasson, en öronmanet 
som är ute på sin vanliga 
fredagsrunda mellan 
saltvattenbarerna längs 
bryggkanten. EN SÅN 
HÄR CHANS FÅR MAN 
BARA EN GÅNG I 
LIVET!

Vad snackar han om? Jo, på bara ett par 
decimeters djup uppenbarar sig en helt annan 
stämning än den ovan ytan. Det är fest, det 
är röj, det är rent ut sagt invasion. Så fort 
vi blöter våra cyklopbeklädda ansikten så 
rycker det i mungiporna i takt till musiken. 
Vi är nere i ett virrvarr av glittrande mareld, 
svängande fenor, ett sammelsurium av 
dallrande gelé, diggande manetkompisar, 
upphetsat ihoptvinnade tentakler och en enda 

stor dimma av MYCKET SMÅ, GLITTRANDE 
AMERIKANSKA KAMMANETER! Dessa 
ungdomar har rört om i den salta gryta som 
kallas Atlanten ett bra tag nu, överallt de 
kommer väcker de gamla vilande partyhjärtan 
till liv om så bara för en kväll. Detta är den 
längsta backpackerresa och det största 
resegäng vi skådat.

Alla verkar dock inte lika roade av det 
överförfi skade sällskapets plötsliga 
uppenbarande i viken. Utanför vimlet stöter vi 
på brännmanetparet Eld-Ove och Sting-Britt 
som febrilt försöker tillverka nya öronproppar 

av sjögräsrötter.
 
– Jag har aldrig 
varit med om något 
liknande, mina 
snäckskalsproppar 
har fungerat utmärkt 
de senaste fyra 
decennierna, säger 
Eld-Ove som skakar 
på huvudet. Men nu, 
det här oljudet tar kål 
på mig och ljuset från 
marelden håller oss 
vakna hela nätt...
Han blir avbruten 
mitt i meningen av 

en kammanet som simmar rätt in i honom 
bärandes en bricka full med  Jell-O.

– Herregud, man kan ju inte ens säga till dem 
att se sig för suckar Sting-Britt, de har ju inga 
ögon!
Den lilla kammaneten försöker ursäkta sig på 
knackig bohuslänska:
– Foerlatt uschackta uschackta jag kan not see 
deg! 
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manetinvasion forts
Innan det gamla paret hinner fatta sig har den 
lille maneten snabbt samlat ihop sina shotglas 
på brickan och tagit ny kurs mot sina väntande 
och törstiga backpackervänner. 

Vi bestämmer oss för att snacka lite mer 
med tonåringarna från det stora landet i 
väst. De visar sig vara väldigt 
pratsugna och är minst sagt 
exalterade över sitt nyfunna 
smultronställe.
– Jag vill aldrig åka härifrån, 
säger de allihop i kör. 
Men det fi nns som sagt de som 
gör regelbundna försök att 
hejda detta jippo.
– De äter våra plankton och 
för ett jädra oväsen tidigt på 
morgnarna! Och i den här 
trängseln blir våra kvinnor 
antastade från alla håll. Jag 
tycker faktiskt… Den ökände 
Jellie Bråkesson försöker göra 
sin röst hörd. 

En svängig rocka klipper 
snabbt av:
– Håll snattran eller stick upp till din ‘namne’ 
på andra sidan ytspänningen. Kom inte och 
skyll något sådant på våra nya vänner från 
Väst! Dela med dig av dina äckliga plankton 
och lägg av!
– Här får man minsann inte...
– Inte säga nånting, NEJ JUST DET, ropar ett 
gäng i kör.

Här är det  ord och inga visor det inser vi! 
Det är en annan stämning här bland blåstång 
och blåmusslor. Eller snarare rap, disco och 
en jädra skön stämning och inga visor! Ja 
minsann, de gulliga, trevliga små Valnötterna 
från USA har i fl era veckor bidragit med något 
helt nytt i den fi skebodsinramade viken. Som 
tex den delikata rödalgsmilkshaken. 

Vi slår oss ner hos ett gäng som chillar på en 
hög musselskal och sippar på varsin shake. 

Vi får höra de mest fantastiska men också 
fasansfulla berättelser. 

När de amerikanska kammaneterna valde 
att dra ut på sin backpackingresa kunde de 
inte ana vad en sådan tripp skulle innebära. I 
vågorna längs Floridas kust fi ck de till exempel 

bevittna det skådespel som 
vi alla helst förnekar utspelar 
sig i naturen; späckhuggarnas 
illasinnade lek med valungar. 
Där blir barn separerade från 
sina mödrar och slungas genom 
luften i pingismatcher mellan 
dessa ‘Willies’ från det fria 
djupet,  för att sedan hamna 
på tallriken och avnjutas av 
desamma. Det var värre än 
Bermudatriangeln och varenda 
manet önskade att de stannat 
hemma och fi rat spring break 
med polarna. Men de hade 
ju bestämt sig, de skulle till 
Europa.

Sagt och gjort! På vägen kom 
de till insikt om att även om världen och 
livet kan bjuda på både mörker och svåra 
mardrömmar, så fi nns där också ljus, glitter 
och ett världshav näst intill fyllt av kärlek. 
Där låg de tusentals och åter tusentals små 
kammaneterna och formade ett Atlantens 
norrsken som långseglarna fi ck skåda från sina 
kajutor, där hoppade de med delfi nerna och 
tog ett glas med lungmaneter, skivmaneter och 
Cassiopeia. 

Och plötsligt ligger de här och glittrar i 
Kämpersvik, denna lilla Västkustska vik, 
lugnet själv, och har det lika bra som var som 
helst annars på jorden. Hur länge de stannar 
vet ingen. Så är det med dessa globetrotters, 
deras sällskap är underbart, men underbart är 
kort.



OM VATTENPIPOR
Hookah. Argileh. Shisha. Huqqo. Chamchimba. Sheesha. Listan kan göras 
hur lång som helst, och med principen kärt barn har många namn kan 
vi dra följande slutsats: vattenpipan är Guds gåva till mänskligheten, en 
magisk möjlighet, en fantastisk sak - om detta kan vi alla komma överens.

Dock råder ovisshet kring vissa aspekter av vattenpipan. Till exempel: Vad 
är dess ursprung? Ja, därom tvista de lärde. Vänder vi oss till etablisseman-
get får vi på denna fråga ett entydigt svar. “Indien är vattenpipans hem-
vist!” ropar de, inte sällan i kör, självsäkra och övertygade. Men här sitter 
du, kära läsare, med den upplysande Blaskan framför nosen, och ska strax 
få ett helt annat svar på denna kluriga, men ack så viktiga fråga. 

Vattenpipan kommer från havets botten! Där sitter Den gamle och bubblar 
och myser, blåsandes sina intrikata bubbelmönster till höger och vänster, 
och i tusentals år har han så gjort. När den första människan ur en fattig 
kokosnöt för första gången lyckades karva en pipa och med denna blå-
sa lite halvdassig rök, satt redan Gammelmaneten i lugn och ro med sin 
skimrande vackra snäckskalsvattenpipa i tentaklerna, och speglade sig i de 
tusentals väldoftande bubblor som virvlade runtomkring honom. 

Vattenpipan kommer från havets botten, punkt slut.

EN MARIN CRASH COURSE
A       Adam
B      Bertil
C      Cesar
D      David
E       Erik
F       Filip
G      Gustav
H      Helge
I        Ivar
J       Johan
K       Kalle
L       Ludvig
M      Martin
N      Niklas
O      Olof

P       Petter
Q      Qvintus
R      Rudolf
S      Sigurd
T       Tore
U      Urban 
V       Viktor
W     Wilhelm
X       Xerxes
Y       Yngve
Z       Zäta
Å       Åke
Ä       Ärlig
Ö      Östen

Väjningsregler till sjöss
 
För SEGELBÅTAR (= fartyg framdrivna av segel)
1)    Babords halsar väjer för styrbords halsar.
2)    Då båtar seglar för samma hals väjer lovartsbåten.
3)    Upphinnande båt väjer.

1 sjömil = 1 nautisk mil = 1 M = 1852 m
1 knop = 1852 m/h = 1 sjömil/h
Överbord = i sjön
Styrbord = höger
Babord = vänster
Styrbords halsar = att få in vinden från höger
Babords halsar = att få in vinden från vänster
Storsegel = segel mitt på båten
Försegel = segel fram på båten
Rorsman = personen som styr båten
Tamp = rep, lina
Kryss = att segla med vinden snett framifrån
Halvvind = att segla med vinden från sidan
Slör = att segla med vinden snett bakifrån
Läns = att segla med vinden bakifrån
Lova = styra båten upp mot vinden
Falla = styra båten bort från vinden
Gipp = undanvindsvändning
Slag = genomvindsvändning



Det fi nns maneter som är större 

än människor, andra är inte 

större än en jordnöt. Lejonma-

nen är världens största manet, 

och kan mäta upp till 2.4 meter i 

diameter.

Havsgetingen (engelska: box jelly fi sh) 

är en av världens gift igaste skapelser. 

Den kan orsaka extrem smärta och 

svåra, livshotande reaktioner, känt 

som Irukandji-syndromet.
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I Asien används maneter för krydda sushi, nud-

lar och till och med glass, och manet anses vara 

en självklar ingrediens i en koreansk sallad. 

Strimlad, inlagd manet i sig är också en riktig 

delikatess. 

Varje år beräknas 150 miljoner 
människor bli brända av man-
eter, och varje år dör 50 - 100 
olyckliga off er till följd av detta. 
Detta gör maneten till världens 
farligaste vattendjur! 
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Japanen Osamu Shimomura har lyckats 
isolera ett grönfl uorescerande protein, 
GFP, från en manet. Detta inneburit en 
revolution för forskningen, eft ersom gen-
modifi ering med GFP-genen kan använ-
das för bokstavligt talat belysa cellulära 
förlopp.





stora svårigheter att orientera sig. Så med facit i hand stora svårigheter att orientera sig. Så med facit i hand stora svårigheter att orientera sig. Så med facit i hand 
kan vi konstatera att det nog dröjer innan mer kan vi konstatera att det nog dröjer innan mer kan vi konstatera att det nog dröjer innan mer 

komplicerade arter (exempelvis ryggradsdjur) komplicerade arter (exempelvis ryggradsdjur) komplicerade arter (exempelvis ryggradsdjur) 
kan födas, leva och dö i rymden.kan födas, leva och dö i rymden.kan födas, leva och dö i rymden.

Förtrollande. Magiska. Utomjordsliga. Maneternas svävande Förtrollande. Magiska. Utomjordsliga. Maneternas svävande Förtrollande. Magiska. Utomjordsliga. Maneternas svävande 
framfart har beskrivits på många sätt, men vem hade kunnat ana framfart har beskrivits på många sätt, men vem hade kunnat ana framfart har beskrivits på många sätt, men vem hade kunnat ana 

att maneterna sedan länge tagit steget ut i rymden? 1991 skickade att maneterna sedan länge tagit steget ut i rymden? 1991 skickade att maneterna sedan länge tagit steget ut i rymden? 1991 skickade 
nämligen NASA med rymdfärjan Colombia ut 2478 maneter i nämligen NASA med rymdfärjan Colombia ut 2478 maneter i nämligen NASA med rymdfärjan Colombia ut 2478 maneter i 

polypform. Uppdraget var att utröna effekterna av mikrogravitation på polypform. Uppdraget var att utröna effekterna av mikrogravitation på polypform. Uppdraget var att utröna effekterna av mikrogravitation på 
maneters utveckling. I slutet av projektet fanns över 60 000 maneter i maneters utveckling. I slutet av projektet fanns över 60 000 maneter i maneters utveckling. I slutet av projektet fanns över 60 000 maneter i 

både medusa- och polypfas i omloppsbana kring vår jord.både medusa- och polypfas i omloppsbana kring vår jord.både medusa- och polypfas i omloppsbana kring vår jord.

Skälet till detta var att lära sig mer om maneters utveckling från polyp till Skälet till detta var att lära sig mer om maneters utveckling från polyp till Skälet till detta var att lära sig mer om maneters utveckling från polyp till 
medusa. Det har nämligen visat sig att maneter, precis som människor, medusa. Det har nämligen visat sig att maneter, precis som människor, medusa. Det har nämligen visat sig att maneter, precis som människor, 
orienterar sig efter gravitationen. Forskarna ville nu titta närmare på orienterar sig efter gravitationen. Forskarna ville nu titta närmare på orienterar sig efter gravitationen. Forskarna ville nu titta närmare på 
huruvida utvecklingen av de strukturer som skänker maneter denna huruvida utvecklingen av de strukturer som skänker maneter denna huruvida utvecklingen av de strukturer som skänker maneter denna 
förmåga möjligen är beroende av gravitation.förmåga möjligen är beroende av gravitation.förmåga möjligen är beroende av gravitation.

Maneterna kan förstå åt vilket håll de färdas med hjälp ett band av Maneterna kan förstå åt vilket håll de färdas med hjälp ett band av Maneterna kan förstå åt vilket håll de färdas med hjälp ett band av 
kristaller i fi ckor på klockans undre rand. Kristallerna bildas under tiden kristaller i fi ckor på klockans undre rand. Kristallerna bildas under tiden kristaller i fi ckor på klockans undre rand. Kristallerna bildas under tiden 
maneten utvecklas från polyp till medusa. När maneten rör sig åt ett visst maneten utvecklas från polyp till medusa. När maneten rör sig åt ett visst maneten utvecklas från polyp till medusa. När maneten rör sig åt ett visst 
håll tumlar kristallerna runt på grund av gravitationens inverkan. På håll tumlar kristallerna runt på grund av gravitationens inverkan. På håll tumlar kristallerna runt på grund av gravitationens inverkan. På 
så sätt skiljer maneter på vad som är upp och vad som är ner - allt de så sätt skiljer maneter på vad som är upp och vad som är ner - allt de så sätt skiljer maneter på vad som är upp och vad som är ner - allt de 
behöver är gravitation.behöver är gravitation.behöver är gravitation.

Med maneterna väl nere på jorden visade sig forskarnas teori Med maneterna väl nere på jorden visade sig forskarnas teori Med maneterna väl nere på jorden visade sig forskarnas teori 
mycket riktigt stämma. Fastän de små astromaneterna var mycket riktigt stämma. Fastän de små astromaneterna var mycket riktigt stämma. Fastän de små astromaneterna var 
mycket lika sina jordbundna motsvarigheter, kunde skillnader mycket lika sina jordbundna motsvarigheter, kunde skillnader mycket lika sina jordbundna motsvarigheter, kunde skillnader 
påvisas. Deras pulserande rörelser var i högre grad onormala påvisas. Deras pulserande rörelser var i högre grad onormala påvisas. Deras pulserande rörelser var i högre grad onormala 

när de väl kom tillbaka till jorden, och fastän de särskilda när de väl kom tillbaka till jorden, och fastän de särskilda när de väl kom tillbaka till jorden, och fastän de särskilda 
cellfi ckorna tycktes ha utvecklats normalt, hade de också cellfi ckorna tycktes ha utvecklats normalt, hade de också cellfi ckorna tycktes ha utvecklats normalt, hade de också 

stora svårigheter att orientera sig. Så med facit i hand stora svårigheter att orientera sig. Så med facit i hand stora svårigheter att orientera sig. Så med facit i hand 

maneter bland

planeter





MANETER INTE CLOWNFISK



manet monet

Manet  Monet
Maneten Manets stora intresse för konstnären 
Claude Monet började en tisdag i september 
1997. Det var nämligen då, strax efter det att 
Manets far installerat familjens första modem, 
som han för första gången fi ck möjlighet att 
bildgoogla sitt eget namn. Manet hade alltid 
övervägt möjligheten att han i själva verket var 
en känd manet utan att känna till detta, men 
till hans förvåning fi ck han inte en enda träff 
på något som överensstämde med hur han 
själv trodde att han såg ut. Istället fi ck han 132 
435 träffar på en människa med stort långt 
skägg, samt en hel del bilder på näckrosor. 
Kunde denna man vara en förfader till honom? 
Han visste ju att hans pappa var adopterad. 
Förvirringen var till en början total, men efter 
att ha betraktat sina tentakler ett slag lyckades 
han snart övertyga sig själv om att han 
minsann ändå var ganska lik. 

Från denna dag gjorde Manet till sin primära 
uppgift i livet att ta reda på allt värt att veta 
om vem denna Monet var. Han gick till det 
Kungliga Atlantbiblioteket för att ta reda 
på mer, och lånade allt han kunde komma 
över. Snart visade det sig att Monet kom 
från Frankrike, närmare bestämt le Havre. 
Alltså var det ändå inte helt orimligt att han 
eventuellt var släkt med denne mystiske man. 
Manets föräldrar hade träffats strax utanför 
den franska kusten, och hans mor hade 
alltid tjatat om att fl ytta till franska rivieran. 
Dessutom hade han under hela sin uppväxt till 
frukost ätit havregröt.

Men framförallt var det de fantastiska 
målningarna som Manet fastnade för. Han 
kunde sitta från det att biblioteket öppnade 
till att den gamla bibliotekarien tvingades 
kasta ut honom vid stängning, utan att kunna 
slita blicken från dem. De liksom talade till 
honom, och han visste i sitt innersta att de 
fundamentalt var någonting mer än bara färg 
på en duk. Från dessa kunde han dessutom dra 
fl er paralleller mellan sig själv och den store 
målaren. Till exempel kunde det inte bara vara 
en slump att hans favoriträtt var gratinerade 

näckrosor, eller att deras hem var beläget just 
under en bro. Inte heller kunde det vara en ren 
tillfällighet att den årliga algblomningen, som 
alltid varit den del av året han värderat högst, 
i all sin prakt var skrämmande lik målningen 
Agapanthus från 1914.

Manet började snart känna sig missförstådd 
av sin omgivning. När han analyserade hur 
Cryptocorynealgerna skiftade i färg under 
tidvattnet, från pastell till dova nyanser, var 
det ingen som lyssnade på honom, och när 
han jämförde anemonernas växtsätt med 
impressionism såg hans vänner på honom 
som om han kom från en annan planet. Till 
slut blev till och med hans kära mor trött på 
att höra på hans resonemang, varefter det 
slutligen gick upp för honom: För att fi nna svar 
på mina frågor, kan jag inte stanna kvar här. 

Han hade under åren som passerat genomgått 
målbrottet, medvetet låtit sin högra hjärnhalva 
arbeta mer än den vänstra, samt fulländat en 
trimning av sina tentakler som i högsta möjliga 
grad efterliknade Monets skägg. Allt detta 
hade för hans föräldrars del inneburit en stor 
besvikelse. De förstod helt enkelt inte vad han 
skulle göra med allt detta konstnärliga. Nu, när 
det endast återstod några få veckor till skolans 
slut, och alla hans klasskamrater ordnat med 
arbete som lärlingar på ortens sardinindustri 
till hösten - Manets absoluta mardrömstillvaro 
- var tiden mogen för förändring. 

På dagen för studenten hade Manet packat en 
väska med sin fi naste basker, några penslar 
hans bildlärare låtit honom behålla, ett 
nyinköpt tentakelvax samt ett franskt lexikon. 
När han slutligen for grät hans mor och hans 
far stod sammanbiten med blicken fäst mot 
havsbottnen. Mellan snyftningarna sa hans 
mor till honom att bara lyssna på de som 
stöttade honom på hans resa. Kör din grej, du 
kommer rätt så småningom...
Manet hade ordnat lift med en pålitlig sjöhäst 
till den franska Atlantkusten, men därifrån 
visste han inte hur han skulle ta sig vidare. Det 

Lördagsnovellen:



var en lång resa, och han fi ck se mer av vad 
havets ljuvliga fl ora hade att erbjuda än vad 
han någonsin kunnat föreställa sig. Sista natten 
fi ck han dessutom uppleva fenomenet mareld. 
Detta uppstår när fl uorescerande alger i 
havsmörkret bildar ett lysande norrsken, något 
som hans biologilärare nämnt fl era gånger, 
men som han aldrig tidigare ägnat någon 
tankekraft åt.

Väl vid kusten träffade han på en blåmussla, 
som han frågade om vägen till Paris. 
Blåmusslan skrattade honom rakt upp i 
ansiktet, och upplyste honom prompt att 
Paris inte var någon plats för en manet. Manet 
valde att inte lyssna på vad denna kaxiga lilla 
blåmussla hade att säga, och bestämde sig för 
att istället försöka tjuvåka med ostronfi skarna, 
som han på ryktesvägar hört ofta åkte till just 
Paris. Ostronen försäkrade honom om att det 
var ett säkert sätt att resa för att nå hans mål, 
han litade på vad de sa. Efter att ha letat upp 
den största ostronkolonin i trakten och slagit 
sig ned mitt i denna, gick han till sömns med 
hjärtat fullt av hopp.

Åtta dagar och en skumpig färd senare, under 
vilken Manet stundtals blev landsjuk, stod 
han äntligen på gatan i Paris. Manet hade 
havsfjärilar i hela magen, och det pirrade hela 
vägen ut i tentakelspetsarna. Äntligen skulle 
han få se var allt började! Han hade tagit reda 
på adressen till Monets födelseplats, Rue 
Laffi tte 45, och skrivit ned den på en lapp som 
nu låg i väskan. Det blev ett mycket kort besök, 
eftersom han sedan skulle ta pendeltåget ut till 
Monets trädgård. När han satte sin mellersta 
tentakel på femte våningen på Rue Laffi tte 45 
tändes en liten gnista i hans geléartade lilla 
kropp, han visste med säkerhet att här började 
även hans historia.  Pånyttfödd satte han sig 
sedan på pendeln. Nu var det inte långt kvar! 
Han blundade och såg allting framför sig; 
färgerna, träden, vattnet och näckrosorna. Han 
smorde sina tentakler med sitt tentakelvax för 
att i största möjliga mån efterlikna Monet, så 
att alla skulle känna igen honom när han snart 
skulle göra entré i hans förfaders paradis. 

Väl framme förstod han inte alls vad som 
försiggick. Varför stod det så många i kö? 
Varför satt det en dam i en lucka och bad 
honom om 30 Euro, kände de inte igen honom? 
Ingenting var som han hade förväntat sig. 

Där fanns stora grupper som totalt skymde 
sikten med sina paraplyer, och han blev 
omkringknuffad i ett hav av sandaler. Han 
fi ck inte se skymten av någon näckros eller 
något knoppande pilträd. Sakta började tårar 
rinna ned från Manets klocka, medan han tyst 
konstaterade att detta, detta måste vara den 
största besvikelsen han någonsin upplevt i sitt 
liv. 

Han satte sig på kanten av en bro och började 
fundera över vad han skulle göra med sitt 
liv nu. Allt han byggt upp livet kring var 
uppenbarligen bara ett stort turistjippo. Han 
var så upptagen av sina mörka tankar att han 
inte märkte det som nu hände bakom honom. 
En familj med fem barn var på väg att ta fotot 
till sitt årliga julkort. Inte heller noterade han 
fotografen som, i jakt på den perfekta bilden, 
nu backande närmade sig honom med släpande 
steg. Utan att han visste ordet av kände han 
plötsligt en hård knuff i ryggen, och han föll i 
vad som kändes som en evighet. Plask!

Men vad var det här? Det såg ut som hemma, 
fast oändligt mycket vackrare.  Färgerna var 
tydligare, och när han vände sin blick mot 
himlen kunde han se de mäktiga näckrosorna 
avspegla sig på vattenytan. Åsynen var precis 
det paradis som han sett framför sig sedan den 
där tisdagen 1997, fast ännu lite skönare på 
något sätt. Efter ett tag sänkte han blicken från 
näckrosorna, och till sin förvåning noterade 
han då att han omringats av märkliga djur, 
som uppenbarligen var dammens invånare. De 
tillhörde arter han aldrig hade sett förut, vissa 
skimrade som guld. Det såg ut som om alla höll 
andan när de såg på honom, och i vimlet hörde 
han det viskas: ”Är det han?” ”Var kommer han 
ifrån?” ”Har du sett skägget?” ”De är nästintill 
identiska!” 

Efter en lång stund harklade sig en av de 
guldfärgade fi skarna, gick ner på sina fenor och 
utbrast: ”Du är äntligen här! Du måste vara 
en ättling till honom.” Manet hade äntligen 
kommit hem.



Vad skulle maneter egentligen vara bra för? 
Finns det ens någon art som livnär sig på 
maneter? “Man skulle ju lika gärna kunna 
simma med öppen mun”, säger en marinbiolog 
intervjuad i juli i tidskriften New Scientist. 
Andrew Sweetman, vid Heriot-Watt University 
i Edinburgh, söker svaret på botten av 
Sognefjorden, Norge, genom att kasta i döda 
maneter och sedan fi lma resultatet.

Forskning har visat hur lite man egentligen vet om 
maneter. Men det fi nns ett allt större behov 
av att ta reda på mer, eftersom problem med 
massförekomst av maneter under de senaste 
decennierna har gjort stora rubriker runt om i 
världen.

“Det är osäkert om antalet maneter verkligen har 
ökat, eller om det bara är så att rapporteringen 
har ökat”, säger en representant vid Finlands 
miljöcentral. Frågan har varit svår att reda ut, 
eftersom det tidigare inte funnits någon löpande 
information om massförekomster av maneter. 
Frågan försvåras ytterligare av det faktum att 
manetvävnad är så mjuk att den förstörs vid försök 
till konservering.

De fl esta maneter livnär sig på plankton och yngel, 
och de artbestånd som är mest utsatta för maneternas 
framkomst är i allmänhet vilda och svaga. Men inte 
ens stora fi skodlingar på öppet hav går säkra när 
tentaklerna börjar tränga sig igenom näten: Bara 
Sydkorea förlorar i snitt fi skfångst till ett värde av 62  
- 177 miljoner euro per år.

För att bekämpa dessa massförekomster har 
många tekniker prövats. Man har försökt med 
gifter, hormoner, elstötar samt med elektriska ljud, 
som får maneter att stiga till ytan. För att skydda 
vatteninförseln till ett antal anläggningar har 
särskilda fi lter använts för att tillintetgöra dessa 
oönskade inkräktare. Problemen har dock visat sig 
bestå, eftersom de döda maneterna fortsatt täppa till 
rören.

Koreanska KAIST-universitet har i syftet att 
bekämpa maneter utveckla Jeros, en dedikerad 
fl otta av robotar. Dessa kan på egen hand hitta 
maneter, fånga dem, och sedan använda knivblad 
för att hugga ihjäl dem. En fråga som sedan 
uppkommit är hur man ska hantera den slemmiga 
restprodukt som bildas, eftersom bitar av t ex en 
öronmanet fortfarande kan ge upphov till nya 
polyper. Paradoxalt kan alltså metoden resultera i att 
problemen året därpå blir ännu värre. 

Den senaste modellen av Jeros samlar därför in 
maneterna i tankar, och frågan har därefter blivit om 
lasten på något sätt kan användas. Möjligheterna 
har visat sig vara oändliga. Sydkorea har till 
exempel börjat undersöka om maneter kan användas 
som gödningsmedel, till exempel på risfält. 
Israel planerar att använda dem till att producera 
nedbrytbara, högabsorberande blöjor. Det har också 
visat sig att maneter kan användas som råvara för 
olika typer av fi lter, eftersom dess slem är ett av få 
material som kan fi ltrera avfall i nanostorlek, såsom 
plastpartiklar.

Kan då maneter användas som näringskälla? Åter 
till forskningsförsöket på botten av Sognefjorden, 
Norge. Filmerna som spelades in där avslöjade att 
bland annat makrill och kräftdjur med största nöje 
förtär dem. Faktum är att maneter redan äts i ett 
fl ertal kulturer, och fi skas för kommersiella ändamål 
i cirka tjugo länder. 

Vissa år har även Östersjöns öronmaneter 
förekommit i massantal, så kanske kommer vi också 
här i framtiden att ha manetbekämpande robotar, 
med en stor mängd restprodukt som följd. Därifrån 
är inte steget långt från att man en dag skulle kunna 
äta svensk manetgelé.

Forskare utvecklar blöjor, filter och gödsel från maneter



Enligt nya rön är man vad man äter. Hos vissa av 
oss stämmer detta till punkt och pricka. Det finns 
flera olika spindelarter där det normala är att honan 
äter hanen efter, eller till och med under, parningen. 
Flera studier har föreslagit ett antal komplicerade 
evolutionära förklaringar till detta, involverande 
både för- och nackdelar för arten. I grund och botten 
tänker man att det har uppstått till följd av någon 
form av sexuell konflikt - att honan och hanens 
intressen gällande reproduktionen skiljer sig åt. Vi 
har alla olika preferenser.

Å andra sidan kan förklaringen till detta 
obehagliga beteende vara betydligt enklare än så: 
Kanske är det bara storleken som spelar roll. Om 
hanar är små är de lättare att fånga, och därför är de 
samtidigt mycket mer sannolika byten. Anledningen 
till att de stora honorna äter sina pluttiga partners 
kan alltså i denna modell kokas ned till två saker:

1) De är hungriga,
2) De kan. 
Det handlar alltså om att honan värderar en god 

biff högre än ett bra ligg, eller snarare ett bra ligg 
med en god biff på köpet. 

Några forskare på Miami University, Ohio, har 
funnit att stora hanar av arten Hogna helluo aldrig 
blir uppätna av sin partner, medan små hanar förtärs 
i 80% av fallen. Regeln size matters verkar faktiskt 

vara högst tillämparbar även här.
Det mest kända exemplet på maneating står den 

svarta änkan för, men även i detta fall är fenomenet 
inte lika vanligt som gemene man kanske trott. 
För de flesta underarter av svarta änkan är faktiskt 
skeendet snarare undantag än regel. Men det händer 
nog ändå ofta att hanarna i efterhand bittert tänker 
på Nelly Furtados ord, “you wish you’d never ever 
met her at all”. De ivriga hanarna borde snarare ha 
lyssnat på Hall & Oates råd, “Watch out boy, she’ll 
chew you up”.

3 cl whisky
3 cl vodka
1 krm salt
1 cl tabasco

Häll allt i ett glas 
och tänd på.
BURN baby!



Sant eller falskt om maneter!?
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1. Polerpopbandet Jellyfi sh från San Francisco, som bland annat gjort låtarna 
”Gone Jellyfi shin” och ”The King Is Half-Undressed”, fi ck en Grammy för bästa 
nykomling 1989. 

2. Maneters rörelsemönster har inspirerat forskare på New Yorks universitet 
att bygga en robot som kan fl yga med hjälp av tekniken ”bobbing-in-the-air”.

3. Om en manet delas på mitten kan de två delarna återskapa sin tappade del 
och på så sätt bli till två nya organismer, alltså klona sig själva. 

4. På ett akvarium i Dallas blandade manetskötarna saltvatten med jordnötss-
mör, något som gick hem hos maneterna.  

5. Döda havet har maneterna att tacka för sin höga salthalt. När maneter dör 
och förmultnar bidrar deras innanmäten till att saltmängden löst i vatten ökar 
med fl era mmol/l. Arkeologiska fynd har visat att döda havet för 4 000 år sedan 
troligen var den mest manettäta platsen på jorden, men att avfall från kringlig-
gande bosättningar förmodligen lett till massdöd av nästan samtliga maneter. 

6. I Japan är det vanligt att ha maneter som husdjur, och i oktober hålls varje 
år under tre dagar en stor mässa i Osaka för landets manetentusiaster. Under 
dessa dagar förekommer det att besökare går strandpromenader tillsammans 
med medhavda maneter i små håvar.

Sant eller falskt om maneter!?
1. Polerpopbandet Jellyfi sh från San Francisco, som bland annat gjort låtarna 
”Gone Jellyfi shin” och ”The King Is Half-Undressed”, fi ck en Grammy för bästa 
nykomling 1989. 

2. Maneters rörelsemönster har inspirerat forskare på New Yorks universitet 
att bygga en robot som kan fl yga med hjälp av tekniken ”bobbing-in-the-air”.

3. Om en manet delas på mitten kan de två delarna återskapa sin tappade del 
och på så sätt bli till två nya organismer, alltså klona sig själva. 

4. På ett akvarium i Dallas blandade manetskötarna saltvatten med jordnötss-
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Sant eller falskt om maneter!?
Sing along

Tentakel Spektakel kusin SillSardin
Hängde och slängde ut i en gardin

Å hej å hå gardinen gick i två
Tentakel Spektakel må laga den då

Tentakel Spektakel kusin SillSardin
Gjorde sitt bästa å laga sin gardin
Å hej å hå med tråden och nål

Tentakel Spektakel att laga är hans mål

Tentakel Spektakel kusin SillSardin
Med nålen i handen han vände sin gardin

Å hej å hå han från baksidan sy
Från framsidan ser han sin riktiga vy

Sing along
Tentakel Spektakel kusin SillSardin
Hängde och slängde ut i en gardin

Å hej å hå gardinen gick i två
Tentakel Spektakel må laga den då

MANETPYSSEL

1 st blad gelatin eller en tsk gelatin-
pulver
2.5 dl kokande vatten
2.5 dl kallt vatten
2 dl socker
1 tsk med valfri karamellfärg och 
valfritt smakämne
Gör så här:
1. Koka upp 1 dl av vattnet. Lös upp 
gelatinet i det kalla vattnet i en skål. 
Blanda i sockret i det kalla vattnet 
och droppa i smak och färgämne
2. Rör blandningen slät. Tillsätt det 
kokande vattnet i blandningen. Om 
det behövs, tillsätt mer smak och 
färg
3. Kyl ner i kylskåp till det är fast 
och dallrigt

JE
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Hej KåT!
Jag har bara fått fjun på en 
enda tentakel! Var på en 
fet fest och upptäckte att 
jag verkar vara den enda 
backpackern som har detta 
problem! Är jag normal?
/Walnut, 16 år
  
Tjenixen Walnut,
Alla är olika, det är helt normalt! 
Om du vill lära känna din kropp 
bättre tycker vi att du ska ta 
fram en spegel och titta på dina 
tentakler från nya vinklar. Och så 
tycker vi att du kan fråga vår vän 
Wiki. Då får du lära dig mycket 
om din egen kropp, och kan få 
svar på en hel del om den art du 
tillhör.
Good luck! Kram, KåT

Kära KåT,
Jag brukar gnida mina 
tentakler mot klockan innan 
jag somnar om kvällarna. Det 
känns väldigt skönt och efter 
ett tag börjar det pirra i mig, 
hela gelén börjar darra. Är jag 

normal?
/Manet # 153 606

Hej Manet # 153 606,
Det du beskriver är helt normalt 
och är ett bra sätt att lära känna 
sin kropp. Du behöver inte oroa 
dig så länge du också har tid att 
göra annat som du tycker om, 
tex gå på konstsimträning eller 
göra dina läxor.
Kram, KåT

Hej KåT,
Jag tror att jag har börjat 
få känslor för min kusin 
SillSardin. Varje gång hon 
kommer hem till oss får jag 
plankton i magen och börjar 
lysa rosa. Jag vet inte vad jag 
ska säga och jag kan knappt 
sova när hon gått härifrån. 
Jag vet inte om hon känner 
likadant och det oroar mig. Är 
jag normal?
Mvh Tentakel Spektakel

Tjena Tentakel Spektakel,
Det du beskriver är inte konstigt 
och kan vara ganska vanligt i din 
ålder. Jag skulle dock råda dig till 
att gå till din skolkurator. Drama 
under ytan är aldrig roligt och 
det kanske vore bättre om du 
kunde hitta någon annan som 
ger dig plankton i magen.
Kram, KåT

Hej KåT,
Jag är en medusa på 13 
jordsnurr. På senare tid har det 
börjat lukta väldigt illa under 
tentaklerna. Har precis börjat 
högstadiet i en ny klass och 
vågar inte räcka upp tentakeln 
på lektionerna längre. Vad ska 
jag göra? Är jag normal?
/Smelly Fish

Hejsan Smelly Fish,
Oroa dig inte! Alla typer av 
“roll ons“ kan vara väldigt 
användbara. Köp en deo så 
ordnar sig allt!
Simma lugnt! Kram, KåT

Klockan å Tentakeln

För att vinna mot 

mörkrets krafter 

måste ni bok-

stavligen använ-

da mer än det som 

finns innanför 

pannbenet.

/Harry Poter
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NeeeemOoOooOoOOooOoOOoo vAaaaaaAAaaAAaar äÄÄäÄääär dUuuUuUUuu?? /Doris

Jag såg Nemo och Doris 
tillsammans på revet igår. 85% säker på att de pus-
sades. De är säkert ihop!
/Kusin SillSardin

LÅT
stå!

Lystring manetvänner! Tag 3 betala för 

2 på tentakelvax och klocklotions. Er-

bjudandet gäller fram till TK2 hela 

rallydagen. /Jelly don’t be smelly

Note to self inför fram-
tida semestrar: Vatten-
massor! Sky dom som katter 
skyr solen. Allt som porlar 
och glittrar klarar en sig 
bättre utan. /Sund för en stund



LÅT
stå!

Rally for nyborjare
Har du hamnat utanför stimmet? Har du blivit uppspolad på en strand 
och vet inte hur du ska ta dig framåt? Lugn bara lugn, läs igenom denna 
sida ordentligt så kommer du alltid ligga rättvänd under ytan.

Utrustning
Se till att ni få r med er allt som stå r på  utrustningslistan. Bö cker public-
eras t. ex. oft a i nya upplagor och det kan innebä ra att sidorna inte stä m-
mer med de ä ldre utgå vorna, så  se till att ha rä tt å rgå ng, lä ngd, tjocklek 
och mä ngd av det som ska packas. Att packa fä rdigt nå gon dag innan gö r 
gott fö r sjä lsfriden och minskar risken fö r att man glö mmer nå gonting 
viktigt. 

Att hå lla koll    
Lä s igenom Maneter Inte Blaskan noga! Man vet aldrig vilken information 
som kan komma till anvä ndning. Sä rskilt reglerna ä r naturligtvis bra att 
lä sa ordentligt, så  att man slipper stå  på  rallydagen och vara osä ker på  om 
gradskivan ä r å t rä tt hå ll. Det ä r också  bra att ha nå gon som ä r ansvarig 
fö r att hå lla koll på  innehå llet i startpå sen (på sen med hemlig extrautrust-
ning ni få r vid starten) och nå gon som ser till att allt som ska in vid en TK 
(rebusar, lö sningar, ledningar) kommer in med namn och rebusnummer. 
Detta ä r nå got som de fl esta har missat minst en gå ng och tvingats lä ra sig 
att vara noga med den hå rda vä gen. 
  
Rallymorgon   
Att vä nta på  rally ä r ungefä r som att vä nta på  en riktigt saft ig plankton-
platå. Som bekant saknar maneter hjärnor och har därför inget sömnbe-
hov, men infö r ett rally kan det vara bra att ändå ladda upp med nå gra 
extra timmar fö r att klara hela simningen innan det ä r dags fö r sexa. Se 
också  till att komma lite innan er starttid på  morgonen så  hinner ni med 
den sista pimpningen av ert rallyfordon och beundra de andra lagens 
utklä dnader. 

Fulingar
Det klassiska knepet att ”fö lja stimmet” (att följa eft er ett rallyfordon som 
man tror löst rebusen) kan bå de hjä lpa och stjä lpa. Ni kanske hamnar i 
riktigt otäcka fi skenät. Akta er också  fö r konkurrerande stim som fö rsö ker 
lura er, tjuvkika på  era plocklistor eller stä lla rallyfordonet så  att rebusarna 
inte syns. 
  
Kvä llen och morgonen efter 
Kom i tid till sexan (obs - fö rdrink kl 18!) och mä rk vä l att ett par ö ron-
proppar kan vara skö nt att ha på  en hö gljudd sittning. Kom gä rna ä ven på  
rallybrunchen, ett ypperligt tillfä lle att gratulera den nya och den gamla 
lä ggartruppen och att diskutera rebusar och gå rdagens ä ventyr.  
   
Angå ende lä ggerå ngest...  
Fö r vissa stim kan en rä dsla fö r att bli tvungen att lä gga nä sta rally infi n-
na sig under dagen (och inte minst kvä llen). Den rä dslan ä r helt onö dig. 
Visst ä r det mycket jobb med ett rally, men det ä r samtidigt fantastiskt 
hä rligt och superkul. Var inte rä dda fö r att gö ra ert bä sta.

Packlista
Bibel 2000
Eng-sve/sve-eng lexikon
Physics handbook
Synonymordbok
Internationella morsealfabetet 
Semaforalfabetet
Svenska alfabetet i punktskrift 
SAOL
Vanliga almanackan 2016
Maneter Inte Blaskan
A4-papper
Pennor
Linjal
Sax
Tejp
Gradskiva
Miniräknare 
Penna med vattenlö sligt blä ck
Minst 2 telefoner med olika 
abonnemang 
CD-spelare
Något slajmigt och dallrigt

Att deponera vid start:
Kartdeposition á  300kr i kon-
tanter 
Snacks
Hembakta verk 10-20 st  

Otillå ten utrustning: 
Dator 
Internetuppkoppling 
GPS-mottagare  
Ortsnamnsregister och dylikt



“Repetitio est mater studiorum” - läs 
reglerna en gång, läs dem en gång till och 
ytterligare tio gånger. Sedan är du redo för 
rebusrally!
   
Kontroller
Platsen fö r kontroll defi nieras av den rebus 
som erhå llits vid fö regå ende kontroll/start/
tidskontroll. På  rebuslappen fi nns alltid en 
lä gesanvisning angiven i vä derstreck eller 
grader. Grader rä knas medsols dä r norr ä r 
0°.

Exempel:
Lä gesanvisningen ä r 2300 m 90°. Mä t på  
kartan 2300 meter rakt ö sterut frå n det ne-
dre vä nstra hö rnet av den fö rsta bokstaven 
eller tecknet i det ortnamn eller annan 
geografi sk position ni har få tt ut genom
att lö sa rebusen, om det inte i rebusen 
framgå r att ni ska gö ra på  annat sä tt. Dä r 
ska nä sta kontroll ligga. Noggrannheten i 
angivet avstå nd ä r ca 100 m och riktningen 
ä r ungefä rlig. Avstå ndet mellan två  på  va-
randra fö ljande kontroller ö verstiger aldrig 
20 km få gelvä gen, dvs 20 cm på  kartan.

Obemannad kontroll utmä rks av en stolpe 
med en pä rm vid rallyvä gens hö gra sida. 
Kontrollens (pä rmens) utsida ä r fö rsedd 
med nummer samt Maneter Inte Clown-
fi sks logotyp. I pä rmen fi nns rebuslappar, 
hophä ft ade tre och tre, eller kuvert mar-
kerade med stimmets lagnamn. Vid kon-
trollen få r varje stim endast fö rse sig med 
hö gst tre rebuslappar respektive kuvertet 
med sitt eget lagnamn i fö rekommande 
fall. Bemannad kontroll (tidskontroll/TK) 
utmä rks också  av en pä rm på  vä gens hö gra 
sida i vilken fi nns en vä gbeskrivning till den 
bemannade kontrollen. 

Trafi kregler
Alla gä llande trafi kregler inklusive has-
tighetsbegrä nsningar ska ovillkorligen 
fö ljas. Brott mot dessa medfö r omedelbar 
diskvalifi cering. Rally Monte Carl ä r inte en 
hastighetstä vling. Sunt fö rnuft , hä nsyn och 
stor fö rsiktighet ska visas i trafi ken. 

Utrustning
Varje deltagande stim ska medta utrustning 
enligt aktuell utrustningslista. Utrustningen 
kan komma att behö vas vid rebuslö sning, 
praktiska eller teoretiska moment och till 
eventuell heldagsuppgift . Underlå tenhet att 
medfö ra anbefallen utrustning kan leda till 
prickbelastning. Detta gä ller ä ven med-
fö rande av otillå ten utrustning. Rallyfordo-
net kan under rallyt komma att genomsö kas 

fö r kontroll av utrustning. 
 
Start
• Tä vlingsstart sker vid Vä rmlands 

nation, lö rdagen den 24 september 
2016 vid det klockslag som stå r angivet 
på  baksidan av Maneter Inte Blaskan. 
Vid starten få r stimmet en karta, mot 
erlä ggande av 300 kr i deposition, samt 
en startpå se innehå llande:

• Kuvert med nö dlö sningar och eventu-
ella rebusledningar

• Två  lappar med stimmets nummer och 
logotyp

• Kuvert fö r inlä mning vid tidskontroller 
och må lgå ng 

• Heldagsuppgift 
• Fotoplocksaffi  sch, fotoplocksprotokoll 

och protokoll fö r ö vriga plock
• Journummer
• Diverse ö vriga attiraljer  

    
Direkt vid starten ska lapparna med stim-
mets nummer och logotyp fä stas synligt på  
bilens fram- och bakruta och sitta dä r hela 
rallyt. Prickbelastning sker vid brott mot 
denna regel. 
    
Rallyvä g
Med rallyvä g menas den på  kartan kortaste 
tillå tna vä gen mellan kontrollerna. Tillå t-
na vä gar ä r så dana som på  kartan eller på  
annat sä tt ä r utmä rkta som allmä n vä g eller 
enskild bä ttre bilvä g. Motorvä g ä r ej tillå ten 
vä g. Lä ngs rallyvä gen få r stimmet fä rdas 
en gå ng och i en riktning. Rallyvä g få r inte 
korsas, dä remot kan rallyvä gen gå  ö ver eller 
under eller tangera sig sjä lv. Ovanstå ende 
gä ller inte inom fö ljande tä torter: Stock-
holm, Uppsala, Vä sterå s, Norrtä lje, Gä vle, 
Enkö ping och Atlantis. Rallyvä g kan ”gaf-
fl as” och behö ver alltså  inte vara densamma 
fö r alla deltagande stim. Vid en kontroll kan 
man mö tas av en vä gbeskrivning samt tex-
ten ”rallyvä g upphö r”. Den vä g man kö r då  
man fö ljer en så dan vä gbeskrivning rä knas 
fö ljaktligen inte som rallyvä g. Den å kta 
rallyvä gen nollstä lls eft er varje tidskontroll. 
    
Rebusar    
Vid starten få r varje stim rebus nr 1. Med 
hjä lp av denna gä ller det att lista ut var 
kontroll nr 1 ä r belä gen. Rebusens lö sning 
ä r en geografi sk position på  kartan. Det 
kan t. ex. vara ett ortsnamn, en teckenfö rk-
laringssymbol, en fl ygplats eller liknande. 
Tillsammans med den lä gesanvisning som 
stå r på  rebusen leder detta till den plats dä r 
kontrollen ä r utplacerad. Åk dit! Vid kon-
troll nr 1 fi nns rebus nr 2, som leder vidare 

till kontroll nr 2 osv. 
   
Motivering
Nä r en rebus har lö sts ska lö sningen skrift -
ligen motiveras noggrant, fullstä ndigt och 
stringent. Alla led i rebusen ska anges. Varje 
motivering ska nedtecknas tydligt på  sepa-
rat A4-ark dä r ä ven stimmets lagnamn samt 
rebusens nummer ä r tydligt angivet. Slarv 
med separata ark och märkning fö r varje 
rebus medfö r prickbelastning. Felaktigt eller 
ofullstä ndigt motiverade rebuslö sningar 
medfö r också  prickbelastning. Notera att 
alla rebusar alltid ska motiveras, ä ven om 
stimmet brutit tillhö rande ledning eller 
nö dlö sning, eller funnit kontrollen på  annat 
sä tt. Helt utebliven motivering leder till full 
prickbelastning medan varje utfö rd moti-
vering bedö ms frå n fall till fall av Maneter 
Inte Clownfi sk enligt ett på  fö rhand utfor-
mat prickprotokoll dä r varje led i rebusen 
vä rderas. 
    
Idealtid
I ö vre hö gra hö rnet på  varje rebuslapp fi nns 
information om lö sningstid (l) och medel-
hastighet (v). Detta ska anvä ndas av stim-
men fö r att rä kna ut den så  kallade idealti-
den (t). Idealtiden ä r i fö rvä g uträ knad och 
faststä lld av Maneter Inte Clownfi sk och ä r 
den tid de anser att det i det ideala fallet ska 
ta fö r respektive stim att lö sa rebusen och 
fö rfl ytta sig mellan kontrollerna. Idealtiden 
vid varje kontroll rä knas ut på  fö ljande sä tt: 
    
 
t = (s/v) • 60 + l = idealtid (i minuter) 

där s = sträcka (i km) från föregående 
kontroll, v = medelhastighet angiven på 
rebuslappen och l = uppskattad lösningstid 
(i minuter) angiven på rebuslappen. För 
att få sträckan (s) från föregående kon-
troll används rallyfordonets trippmätare. 
Idealtiderna mellan de olika kontrollerna 
adderas och lä ggs till det klockslag stimmet 
erhö ll vid start (ny starttid erhå lls vid varje 
tidskontroll), varvid stimmet få r fram sitt 
ideala klockslag. Vid kontroll ska stimmet 
kunna uppge detta ideala klockslag. Vid 
skylt med texten ”rallyvä g upphö r” ska 
trippmä taren avlä sas och idealtidsber-
ä kning utfö ras. Om stimmet anlä nder till 
en tidskontroll (eller må l) senare ä n sitt 
ideala klockslag eller inte kan uppge detta, 
ska verklig tid begä ras, det vill sä ga den 
tid funktionä rens klocka visar. Felaktigt 
uppgivet idealt klockslag leder till prick-
belastning med en prick per minuts fel, 
oavsett om det ä r tidigare eller senare ä n det 

Maneter inte regler



korrekta. Vi vill på peka att idealtiden ä r vä l 
tilltagen och att det inte ä r nå gon vits att kö ra 
fort fö r att slå  idealtiden med så  stor mar-
ginal som mö jligt. Rally Monte Carl ä r ingen 
hastighetstä vling, det ä r ett sinnestillstå nd. 

Fotoplock
Fotoplock ä r fotografi er av platser eller saker 
lä ngs med rallyvä gen. Bilderna ä r tagna frå n 
olika vinklar frå n rallyvä gen sett (dock ej 
bakå t), men viss beskä rning kan ha skett. 
En fotoplocksaffi  sch med numrerade bilder 
delas ut vid starten. Nä r man eft er rallyvä gen 
fi nner en plats eller sak som fi nns med på  
affi  schen ska denna plats noggrant redovisas 
på  det fotoplocksprotokoll som stimmet 
har erhå llit vid start. Fotoplockets placering 
redovisas genom att man på  protokollet 
antecknar koordinaterna (2+2 siff ror) dä r 
den fotograferade platsen eller saken fi nns. 
Observera att ”Blå  kartan” anger fö rst X- och 
sedan Y-koordinaterna, dä r X avser den 
lodrä ta (NS) koordinaten och Y avser den 
vå grä ta (OV), det vill sä ga tvä rtemot vanliga 
koordinatsystem. Koordinaterna anges 
så ledes (NS, OV). Fel på  en koordinat i varje 
riktning godtas. Fotoplocksprotokollet med 
stimmets lagnamn på skrivet ska lä mnas in 
vid må lgå ng. Icke lokaliserade eller felaktigt 
redovisade fotoplock belastas med prickar. 
 
Rallyplock
Rallyplock kan fi nnas placerade på  hö ger 
sida av rallyvä gen på  ett avstå nd om hö gst tio 
meter frå n vä gkanten. Exempel på  hur plock-
en ser ut kommer att fi nnas vid starten. Nä r 
man fi nner ett rallyplock ska det redovisas 
med koordinater på  det rallyplocksprotokoll 
som stimmet erhå llit vid start. Rallyplock-
sprotokoll med stimmets lagnamn på skrivet 
ska lä mnas in vid må lgå ng. Icke redovisade 
rallyplock samt redovisade falska rallyplock 
belastas med prickar. 
    
Tidskontroll/TK
Vid TK ska stimmet uppge antingen sin 
idealtid eller begä ra verklig tid. Om stimmet 
ankommer TK senare ä n det ideala klockslag 
de rä knat ut begä rs verklig tid, annars anges 
idealtiden. Vid varje TK ska stimmet också  
ö verlä mna (i ett fö r ä ndamå let avsett kuvert):
En rebuslapp frå n varje kontroll lä ngs den 
aktuella strä ckan.
En motivering fö r varje rebuslö sning lä ngs 
den aktuella strä ckan.
Obrutna lö sningar och ledningar fö r den 
aktuella strä ckan.
Nä r kuvertet lä mnas in stoppas tiden och 
stimmet erhå ller den starttid vid vilken de 
senare ska åka vidare frå n TK. Vid tilldelat 
klockslag få r stimmet en rebus som leder till 
nä sta kontroll. Vid tidskontrollerna fö rekom-
mer teoretiska och praktiska prövningar, vil-
ka stimmet gladeligen skall deltaga i. Regler 

fö r varje prövning redogö rs av funktionä ren 
endast en gå ng och bö r beaktas under stor 
tystnad och koncentration. Dessa prövningar 
ingå r i tä vlingen och kan så ledes medfö ra 
prickbelastning. Maneter Inte Blaskan ä r 
fö rbjuden utrustning att medhava vid alla 
prövningar på  TK. 
    
Nö dlö sningar & ledningar
Om ni inte lyckas lö sa en rebus behö ver ni 
inte bryta rallyt. I vissa fall kan det fi nnas en 
ledning till rebusen, vilken ni i så  fall fi nner i 
startpå sen. Rebusledningen fi nns då  i ett ku-
vert som har samma nummer som rebusen. 
Denna ger en ledtrå d till hur rebusen ska 
lö sas. Till samtliga rebusar hö r ä ven en nö d-
lö sning, som kan ö ppnas om ni inte lyckas 
lö sa rebusen. Dä r fi nns ortnamn/geografi sk 
position och tillhö rande koordinater som 
utgö r lö sningen på  rebusen. Ö ppnade led-
ningar och rebuslö sningar medfö r naturligt-
vis prickbelastning. Om bå de ledning och 
nö dlö sning brutits fö r samma rebus rä knas 
det som om bara nö dlö sningen brutits. 
Fö rkommen eller icke inlä mnad nö dlö sning 
eller ledning prickbelastas som en bruten 
dito. Tä nk eft er innan ni ö ppnar kuvert. 

Fusk
Verkligt fusk, så som å verkan på  kontroller, 
plock, rallyvä g eller andra deltagande rally-
fordon eller manipulerande av nö dlö sningar 
och dylikt ä r oerhö rt skamligt och leder till 
omedelbar diskvalifi cering och evig vanä ra. 
”Små fusk” ä r dä remot fullt tillå tet. Hit rä knas 
till exempel att ”fö lja stimmet”, att lura andra 
stim att avslö ja rebuslö sningar, att med sitt 
rallyfordon skymma plock och kontroller 
mm.
   
Mutor
Det ä r tillå tet att fö rsö ka muta Maneter Inte 
Clownfi sk. Vi garanterar dock inte att dessa 
fö rsö k automatiskt kommer att på verka stim-
mets prickbelastning. 
    
Må lgå ng
Må lgå ngen, som ä r belä gen vid Vä rmlands 
nation, ska ske senast kl 17:30, då  må let 
stä nger. Fö r att undvika fö rsening av rally-
sexan uppmanar vi alla stim att respektera 
denna tid och inte stanna onö digt lä nge 
vid TK. Vid må lgå ngen sker inlä mning av 
plockprotokoll och heldagsuppgift . Fö r att 
stimmet ska kunna å terfå  kartdepositionen 
ska kartan vara vä l rengjord. 
  
Protester
Eventuella protester mottas och behandlas 
av Maneter Inte Clownfi sk. De ska vara ut-
formade skrift ligen på  ett A4-ark och lä mnas 
vid må let senast 10 minuter eft er det egna 
stimmets må lgå ng, dock senast 17.30. 

Prickar
• Fel uträ knad idealtid eller ankomst eft er 

idealt klockslag: 1p per min
• Bruten eller ej inlä mnad nö dlö sning: 

25p
• Bruten eller ej inlä mnad ledning: 10p
• Felaktigt motiverad rebuslö sning: 1-20p
• Ej inlä mnad rebuslö sning: 20p
• Rebuslö sning som redovisats på  annat 

sä tt ä n regelverket fö reskriver: 10p
• Ej/felaktigt redovisat eller ogiltigt plock: 

10p
• Ofullstä ndigt genomfö rd eller redovisad 

heldagsuppgift : 1-20p
• Praktiska och teoretiska prov: 0-10p
• Ej medfö rd utrustning: 1-15p
• Brott mot gä llande trafi kregler eller 

verkligt fusk: diskvalifi cering 
   
Sexan
Rallysexa med rebusredovisning samt 
utdelning av diverse priser kommer att gå  
av stapeln på  Vä rmlands nation. Fö rdrink 
serveras 18.00 och sittningen bö rjar 18.30. 
Kom i tid! 
     
Vinnarstimmet
Det stim som har samlat på  sig minst antal 
prickar under tä vlingen vinner. Om två  stim 
har samma antal prickar ä r det slumpen 
som avgö r segern. Slump avgö rs alltid med 
tä rning. 
    
Nä sta rallylä ggare
Nä sta termins rallylä ggare blir det stim som 
ä r bä st placerat, få tt minst antal prickar, utan 
att inneha lä ggarimmunitet. Fö r att inneha 
lä ggarimmunitet krä vs att ett stim tidig-
are har arrangerat ett RMC och att minst 
hä lft en av de deltagande i stimmet ska ha 
varit delaktiga. Stimmet bö r ä ven å ka under 
samma eller ett liknande namn. Ett stim som 
erhå llit immunitet kan tillfä lligt avsä ga sig 
denna fö r det aktuella rallyt genom att med-
dela detta till Maneter Inte Clownfi sk senast 
under rallypuben. 
   
Heldagsuppgift
Vid starten kan en heldagsuppgift  tilldelas. 
Det å ligger varje stim att utfö ra denna eft er 
bä sta fö rmå ga och att redovisa den vid 
må lgå ngen. Beroende på  heldagsuppgift ens 
genomfö rande delas prickar ut i varierande 
mä ngd. 
     
Bruten tä vling
Bruten tä vling ska omedelbart meddelas 
Maneter Inte Clownfi sk. Se journummer 
som fi nns i startpåsen. 
   
W
Bokstaven W ä r ogiltig och gå r så ledes bort i 
alla sammanhang. 
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