Stort tack till

Redaktörerna har ordet
Det är hyckleri att säga att det är fel på dagens ungdom. Det är inte bara fel på dagens ungdom, de är otroligt
“keffa”. Ingen konspirationsteori skapad av någon född efter 99 har någon som helst trovärdighet! Inte nog
med att dessa unga konspirationsteoretiker inte har mycket att komma med, de tror heller inte på gamla beprövade teorier som att amerikanerna aldrig var på månen, att Illuminati styr världen eller att Karl XII sköts
av sina officerare (vet de ens vem Karl XII var?). Jag har sagt det förr, och kommer nog få säga det många
gånger än: det var bättre förr, när jorden var platt, politiker var frimurare, och Pluto var en planet.
Nu dags för veckans nummer. Vi har äran att presentera berättelsen om en ung (lagom ung) konspirationsteoriker på resa genom Europa sökandes efter ett nytt hem. Vi har också såklart alla de vanliga delarna, som
fråga blaskern, knep och konspiration, insändare och så vidare. Men först och främst kommer här en debattartikel från vår väntidsskrift infowars.com:

Artificial Embryo Created: No Egg, No Sperm, No Problem
Lately, I’ve been focusing on 5G wireless, the Internet of Things, gene-editing, and DNA-altering vaccines. We now
have a very important piece of the puzzle: artificial embryos. A chilling prospect.
Her is the story: “In a breakthrough that redefines how life can be created, embryologists working at the University
of Cambridge in the UK have grown realistic-looking mouse embryos using only stem cells. No egg. No sperm. Just
cells plucked from another embryo.”
“’We know that stem cells are magical in their powerful potential of what they can do. We did not realize they could
self-organize so beautifully or perfectly,’ Magdelena Zernicka-Goetz, who headed the team, told an interviewer at
the time.”
Zernicka-Goetz says her ‘synthetic’ embryos probably couldn’t have grown into mice. Nonetheless, they’re a hint
that soon we could have mammals born without an egg [or sperm] at all.”
“The next step, she says, is to make an artificial embryo out of human stem cells... Synthetic human embryos
would be a boon to scientists, letting them TEASE APART EVENTS early in development. And since such embryos
start with easily manipulated stem cells, labs will be able to employ a full range of tools, such as GENE EDITING,
to investigate them as they grow.” [Emphasis is mine.]
Do not doubt for a second that scientists will edit genes in these embryos, in order to see what fundamental changes they can make in human beings.
And do not doubt that, in a lab off the beaten track, researchers will try to bring a synthetic human embryo to term,
as a living breathing baby.
The Technocrats’ Holy Grail? Engineered births without parents, without sex, without inherited traits—but instead,
intentionally programmed traits.
In his 1932 novel, Brave New World, Aldous Huxley presented many portraits of the plan. For example:
”By the time they were decanted the embryos had a horror of cold. They were predestined to emigrate to the tropics, to be miners and acetate silk spinners and steel workers. Later on their minds would be made to endorse the
judgment of their bodies. ‘We condition them to thrive on heat,’ concluded Mr. Foster. ‘Our colleagues upstairs will
teach [program] them to love it’.”
The underlying theme of the “new society”: create both the environment and the humans who inhabit the environment.
Technocracy is that system of systems. It cannot tolerate natural life or the free individual.
Which is why it must be rejected.
Jon Rappoport | Infowars.com

SVERIGE
Lowe
Ålder: 22
Land: Sverige
Vikt: 42
Favoriträtt: Ruccola

Viking
Ålder: 23
Land: Sverige
Vikt: 42
Favoriträtt: Återfinns på Johannesgrillen

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Att Sverige är den försvunna staden Atlantis och att
svenskan är det näst äldsta
språket efter hebreiskan.
Herkules hette egentligen
Här-Kalle, skyterna var skyttar, och Sverige är alla Goters
urhem. Den svenska Gotiska
stammen härstammar från
Magog själv, Noas sonson,
och genom att tyda runorna
kan vi lära oss mer om vår
storslagna historia.

Det vore skönt om ni alla bara
erkände att ni var skådespelare. Ni kan avsluta experimentet nu, jag vet att jag är filmad
och att allt sänds på TV.

It’s not a conspiracy
theory if it’s true!
- Ghandi

The truth is out there.
It’s called conspiracy
theory!
- Tom Cruise

Det knackade på dörren, tankarna for genom mitt huvud; var det SÄPO som
kommit för att diskutera mina internetsökningar? Eller var det aliens som ville
föra bort mig till Tralfamadore (igen)? Jag kikade genom titthålet i dörren och
andades ut, det var bara en vanlig människa… Lättad började jag fingra på ett
lås innan jag insåg att jag precis hade sett ett ansikte jag kände igen, och till på
köpet ett ansikte som var långt mer förskräckligt, trots sin mänsklighet än, något grönt interdimensionellt någonsin kunde vara. Det var min hyresvärdinna.
Jag släppte låsmekanismen, men skadan var redan gjord. ”Lowe, jag hör att du
är där inne, öppna dörren”, rösten skar genom min extraarmerade säkerhetsdörr
på ett onaturligt sätt och skammen över att bli upptäckt fick mig att låsa upp
mina tre lås och lyfta på bommen av massiv ek. Jag stålsatte mig för angrepp och
tryckte ned handtaget. Jag möttes av en kulsprutesmattrande tunga:
”Jag har försökt få tag på dig i flera veckor, men du svarar varken på telefon,
sms, mail eller snigelpost. Jag började misstänka att du dött där inne, dina grannar hade ju knappast märkt något, inte som att du drar upp persiennerna någonsin eller ses i trapphuset. Men här står du livs levande, och då ska du allt stå
till svars för några saker: Varför har du inte betalat hyra sedan i september 2016?
Varför har du inte släppt in hantverkarna som skulle installera nya brandvarnare
i din lägenhet? Och varför har du, för jag antar att det är du, mixtrat med kodlåset till entrén så att inga koder fungerar? Varken räddningspersonal, postbud
eller besökare kommer in i byggnaden!”
Ställd mot väggen var ju tvungen att svara. ”Jag kan tyvärr inte släppa in obehöriga varken i byggnaden eller i mitt hem, och hur kan jag vara säker på att det
bara är brandvarnare de ska installera? Jag vet hur intresserade ni är av mitt liv,
jag har säkert plockat bort 30-40 kameror inne i lägenheten redan, aldrig att jag
släpper in någon som ska installera nya! Därför kan jag inte låta vem som helst
ta sig in med kod. Men nog om det, på tal om hyror, man kanske kan få uppskov
ett år till? Jag har lite dåligt med pengar just nu, det var väldigt dyrt att totalrenovera badrummet med oberoende hantverkare från Frankrike. De var de enda
jag kunde lita på som skulle ta bort alla kameror i det gamla badrummet och
inte sätta in nya. De är nämligen i samma situation som jag, fast i Frankrike.”
Jag kommer inte att återge vad hyresvärdinnan svarade. Men vi kan väl konstatera att jag efter denna episod var hemlös.
How can
mirrors be rea
l
if our eyes
aren’t real!?

BASKIEN
Edvard
Ålder: 24
Land: Baskien
Vikt: 42 baskrar
Favoriträtt: Axia

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?
Frimurarna styr världen.

Jochen
Ålder: 22
Land: Kemia
Vikt: 42 u
Favoriträtt: PH<7 12Csgryta
Idol: Dmitrij Mendelejev, för
hans system

Vilken är den sanning du tycker
är viktigast kommer fram?

Människor behöver inse att våra
makthavare har blandat lugnande medel i flygplansbränslet. Vi
behöver allesammans bära foliemasker över ansiktet för att
behålla våra tankeförmåga. Bara
titta på riksdagsundersökningen
Dnr 2012:1325.

Rembrandt van Rijn med sina kära basker

Baskerns historia

Vi på Blaskern får ofta förfrågningar från er läsare om vi skulle kunna berätta mer om baskerns historia och
efter mycket om och men på redaktionen kan vi äntligen hjälpa till att skingra den mystiska dimman som
döljer allas våran favorithuvudbonads förflutna.
Ett vanligt missförstånd är att det är härifrån Baskien som baskern härstammar, då huvudbonaden på många
språk bär namn som pekar mot regionen, se t. ex. Baskenmütze på tyska. I själva verket kan baskerns anor,
beroende på hur generös man är med uttrycket basker, spåras ända från bronsålderns nordeuropa till Minoiska Kreta. Huvudbonaden, som av baskerna själva kallas txapel/boina, har dock blivit synonym med området
då den har haft starka rötter bland områdets herdar, för att sedan bli populär i arbetarklassen då de tillverkas
i filt, vilket är ett billigt material, som skyddar mot väder och vind. Framåt 1400- och 1500-talet var baskern
vanligt förekommande bland hela Europas mindre bemedlade klasser.
Baskern började först användas som en politisk symbol i Spanien under carlistkrigen då den populäre generalen Tomás de Zumalacárregui ofta syntes bära en röd basker. Därefter fann plagget sin plats på många militärers och revolutionärers hjässa. Den svarta baskern har dock fortfarande behållit sin status som en symbol
för bönder över stora delar av Europa.
Hur sedan en huvudbonad nära sammankopplad med bondeklassen lyckades nästla sig in i modevärldens
absoluta toppskikt finns det inget enskilt svar på. För att citera Mic’s stilskribent Rachel Lubitz: “There is only
just this: The black beret looks chic as hell. And at the turn of the century in France, this was realized at last,
with both men and women turning the hat into a metropolitan staple.”

Europaresan

Det fick bära av till Baskien, där hade de nog koll på saker. Jag hade tidigare gissat rätt
på antal snömän i Alaska på ufo.com och därmed vunnit ett AllYouCanEurope-pass för
en månads tid. Jag hade tidigare inte tänkt använda det av säkerhetsskäl, men när nu
pengarna tröt kändes det inte så tokigt att i en månads tid kunna snylta på gratis flygplansmat.
Resan började i katastrof. Mina vattenfilter fick inte följa med genom säkerhetskontrollen, då dessa innehöll plutonium, vilket de i säkerhetskontrollen på Arlanda tydligen
var petiga med. När den vita dödskonserven som skulle ta mig till mitt resmål sedan
började accelerera visste jag att min dag var kommen. På grund av min rävtass i innerfickan gick resan dock väl och jag kunde vid min ankomst efter ett snabbt ombyte göra
mig redo att möta dagen.
San Sebastian är näst efter Kyoto staden med flest Michelinstjärnor per kvadratmeter.
Staden ligger vackert belägen vid Biscayabukten och efter alldeles för många steg kan
man ta sig till toppen på det vackra berget Monte Igueldo för att beskåda dess skönhet.
Min upplevelse förvärrades snabbt när jag insåg att alla som stod mig nära fortfarande
vistades i det förtryckande land som vi i folkmun kallar Sverige. Jag fick då för mig att
skicka hem en bild till dem för att låta dem veta att jag lyckats bryta mig fri.
Efter detta blev resan snabbt mindre njutbar. Jag frågade artigt en förbipasserande
turist “Can you please photo me” till vilket han gav mig ett långt svar som jag tolkade
som ett ja. Inte visat i bild här är den långa kedjan mellan min fot och kamera, som
försäkrade mig om att ingen skulle kunna ta kameran utan mig dragandes efter. För att
ändå ge intrycket av något sorts välmående förmådde jag mig ändå att i stunden le.
Då jag äntligen tagit mig tillbaka till stadskärnan började huvudet värka. Min första
instinkt var såklart att det hade med de radiovågor som ständigt rörde sig i luften runtom oss att göra, därför köpte jag första bästa huvudbonad, en så kallad Tschapel för att
dämpa deras skadande inverkan på mig. Jag mindes nu även i förbifarten att det hade
varit 19 timmar sedan min senaste måltid så jag tog mig ett snabbt mål vid närmaste
Shurrerija, där jag insåg att det var dags att ge sig vidare för att lyckas hålla huvudet
ovanför ytan under den närmaste månaden.

FRANKRIKE

HC
Ålder: 24
Land: Vive le France!
Vikt: 42 baguetter
Favoriträtt: Coq au Vin

Kalle
Ålder: 23
Land: Frankrike
Vikt: 42
Favoriträtt: Sniglar

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Fler behöver tänka på sina
essentiella kroppsvätskor.
Man kan inte dricka vattnet ut
kranen då ens naturliga balans skadas av det fluoriderade vattnet.

Lizards rule the world! Wake
up sheeple.

Jag anlände till Frankrike, eller lokalbefolkningen hävdade visserligen att
de var ett eget land men det verkade orimligt. Platsen hette Monaco, men
det viktiga var att det fanns en stadsdel som hette Monte Carl(o)! Vilken
underbar plats tänkte jag, det måste vara en plats med rebusrally året om,
vilket förlovade land! Jag traskade ned mot denna del av staden, men när vi
väl kom dit dog stämningen. Var jag än vände mig såg jag casinon, hur kan
en plats ha så många casinon! En pank man och denna sorts Monte Carl var
definitivt inte den bästa kombinationen. Till råge på allt upptäckte jag att
min kamera var stulen. Någon verkade ha kapat min säkerhetskedja med en
bultsax.
Jag började traska tillbaka mot flygplanet för att resa vidare, med inget annat än besvikelse pumpande i mina ådror. Då var det någon som knackade
mig på ryggen. Jag vände mig om och möttes av två mycket välsminkade,
mycket franska herrar. På huvudet satt likadana strålskyddande hattar som
jag själv hade, fränder! Jag började tala i en strid fors frågandes om detta
lands seder och bruk, vad man ska akta sig för och varför, varför det bara
innehåller casinon? Jag fick inget svar, de båda männen visade däremot med
gester att vi var tvungna att gå någon annanstans. Gatan kanske inte är en
säker plats för samtal tänkte jag.
De ledde mig genom smala gränder och minimala passager, ner i kloakerna och upp ur dem, in i en byggnad och ut på andra sidan. Till slut kom vi
till en källarnedgång bevakad av ytterligare två randigklädda herrar. Mina
vänner gjorde något slags hemligt tecken som gick ut på att de låtsades vara
instängda i en glasbur, jag slapp som tur var göra en sådan manöver. Väl
inne i källaren kände jag mig som hemma, fransoserna barrikaderade till
och med dörren med en ekbalk! Vi slog oss ned i en förtjusande metallfolieinpackad soffgrupp och jag längtade till att få mina svar. Först blev jag dock
serverad vin, och sedan ost, vilket visserligen var utsökt, men det var information jag var utsvulten på. Så jag tog ett djupt andetag och frågade “Vad är
det ni behöver gömma er undan? Själv blir jag filmad var jag än går för att
vara med i någon fånig TV-serie, ni har säkert sett den”.
Männen tittade osäkert på varandra och började sedan göra stora yviga
gester, jag lyckades identifiera en stumfilmsadaption av månlandningen,
mycket välregisserad. De gjorde också en mycket imponerande tolkning av
chemtrails, men jag lyckades inte få någon total förståelse för vad de ville
ha sagt. “Kan ni prata med mig?” de skakade på huvudena, jag suckade och
förklarade att jag inte kunde förstå dem så bra och att jag var tvungen att
resa vidare. Detta var en besvikelsernas land, men i nästa lan, där ska jag
nog känna mig som hemma.

Mimar-hörnan

RYSSLAND
Folke
Ålder: 24
Land: Ryssland
Vikt: U 137
Favoriträtt: Borsjtj för vitalitetens skull!

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Redan de gamla grekerna
visste att jorden är platt. Synd
bara att kunskapen gick förlorad.

Dag
Ålder: 23
Land: Ryssland
Vikt: 42
Favoriträtt: Ogorkie

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Vi vet alla innerst inne att
Amerikanerna aldrig va på
månen. Däremot har Putin
varit där.

En dammfylld vind mötte mig på perrongen i Novosibirsk. Jag klev av och sveptes med i den tysta folkmassan som långsamt förde mig in bland ett dussin verk
som kunde vara gjorda av Le Corbusier. Bakom fabrikernas mörkgrå smogmoln
kunde jag glimta en matt skymningssol och jag började känna mig lycklig igen.
Äntligen har jag hittat landet där man inte lägger sig i varandras liv, här kommer
väl ingen hitta mig, här kommer jag utan problem smälta in. Mina tankar avbröts
med en kraftig stöt och jag kastades mot marken. Över mig låg en Adidasklädd
man med basker och en cigarett i mun.

“Blyat! They are here, come quick” han kastade sig upp och drog in mig i en av
betongkolossernas portar. Vi kom in i en lägenhet full med prylar jag hittills bara
kunnat drömma om. Skåp och bord överlastade med diverse tekniska manicker,
gulnande papper och glasbehållare med mystiska vätskor, allting upplyst av aluminiumklädda väggars lätta skimmer. En figur i andra änden av rummet hade rest
sig och utbrast “Cyka Dag who’s this čužoj you’ve brought, surely he works for
them”. Dag som hittills hållit mig i ett fast grepp släppte mig nu och skyndade
över till den upprörde mannen. De förde en hätsk men dov diskussion i några minuter av vilken jag endast kom att urskilja namnet på den ilskne mannen “Folke”.
Namnet fick mig att rycka till. Denne Folke kan inte vara någon annan än den
legendariske Folke från foilrag.com, mannen som mätt chemtrails i den sibiriska
tundran och med matematiska uträkningar kunnat visa att jorden visst måste vara
platt. Jag kunde inte hålla mig utan kastade av mig rädslan och uttryckte min beundran för den bistre mannen.

Den spända stämningen i rummet lättades men fortfarande hängde oron kvar. Efter några korta artiga ursäkter sa Folke “You may very well be a prijatel but your
arrival here has brought us great distress.” Han pausade och fortsatte sedan “We
must leave Rodina tonight”. De bägge männen började samla ihop sina viktigaste
ägodelar och vi åt en snabb middag på ogorki och borsjtj. Vi kom överens om att
för säkerhets skull dela på oss. Folke berättade för mig hur jag inatt skulle smyga
på godståget till Kazakstan och därefter ta flyget till Skottland medan Dag gav
mig en av sina renaste Adidasdräkter att ha under resan. Flykten fortskred felfritt
och snart låg jag på ett godståg med blicken i skyn. Vilken dag, att ha mött självaste Folke. Jag slöt mina ögon och mina tankar om en Skotsk fristad övergick i
hoppfulla drömmar.

Skottland
Rutger
Ålder: 24
Land: Skottland
Vikt: 42
Favoriträtt: Bräserad räv

Björn
Ålder: 24
Land: Skottland
Vikt: 42
Favoriträtt: Mat

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Vilken är den sanning du
tycker är viktigast kommer
fram?

Vi måste diskutera rävplanteringen av naturvårdsverket! När jag började åka rally
fanns det rävar, och nu har jag
varit på rävjakt i 5 rallyn och
det finns fortfarande rävar.
Allt detta tänk på biologisk
mångfald har gått över styr, vi
måste låta någon annan vinna.

Jag tycker att det är väldigt beklagligt att egyptierna får alldeles för mycket credit för att
ha “byggt” pyramiderna. Alla
nutida undersökningar visar
på att de hade hjälp av aliens.

Efter Ryssland hamnade jag i Skottland där det verkade som att nästan alla gick runt
i någon typ av basker, måste vara kopplat till kiltarna de bar. Jag kände genast att jag
hade någon form av driv att stanna här när jag gick runt på gatorna och omfamnade
känslan av stan. Ett land klädda i nästan baskrar var ju något att längta till. Jag bestämde mig för att försöka hitta en kilt att köpa och bära för att försöka smälta in ännu bättre. Jag vandrade lite till och såg till sist en kiltaffär som jag välkomnades in i av två goda
herrar av varierande längd. En var lång och ståtlig och den andra lite kortare vars kilt
höll på att falla ner hela tiden, trots hans bälte.
Rutger och Björn hette de och Rutger stod och åt vad som visade sig vara hans favoriträtt, bräserad räv och Björn mumsade på det han kunde få tag på verkade det som.
Han höll en morot i ena handen och de var väldigt nyfikna på min basker så jag drog
en harang om baskerns historia som vi alla så väl känner till. De ville utbyta den kulturella historien med en från deras eget land, så dem började prata om kiltens historia.
“Kiltens historia sträcker sig långt bak i tiden och man vet idag inte exakt hur länge den
har burits. Minst 400 år har den funnits och burits som ett traditionellt plagg till både
vardag och strid. Det är ett ärorikt plagg, ett stolt plagg. Och denna mössa brukar bäras
till, visst är den snygg?”
“Jodå, det är den” svarade jag och nickade medan Björn gjorde en piruett så kilten lyftes upp lite högre än man kunde önskat sig. Jag satte handen för ögonen i ett försök att
slippa se den synen men det var för sent. Medan mina ögon var täckta hann dock Rutger byta ut min basker mot en sådan där kiltmössa. Det här var ju oacceptabelt. Genast
tog jag av mig denna hädelse och bad om att få tillbaka min härliga basker, när jag fick
det vände jag på klacken och gick ut ur butiken och lämnade Rutger och Björn bakom
mig.
Nu var jag trött på detta land, att ha nästan en basker är nästan värre än att inte ha en
basker. Det är lite som att spela fotboll utan att bry sig om handsregeln, man gör nästan
rätt, men det är helt fel ändå. Jag satte mig i en hyrbil och åkte söderut.

You would have to eat
5 apples today to get
the same nutritional
value as an apple
from 1950

England

Min hyrbil rullade över gränsen in i England,
över vägen sprang så en hel flock med Beaglehundar och jag fick tokbromsa. Detta tycktes
intressant, vad var det som hände? Efter en
kort stund skuttade ett par ståtliga hästar ut
ur skogen med ståtliga adelsmän på ryggen.
Jag klev ur bilen och frågade vad de sysslade
med. “Dear sir, we are on a fox hunt. Would
you like to accompany us? We have a horse to
spare, Dick was sick today”. Jag svarade att jag
alltid var öppen för nya saker, men vad men-

ade de med rävjakt? Liknade det Rally Monte
Carl? De förklarade principerna och det var
ganska likt. Man red omkring i en grupp på
omkring 9 pers, höll sig förfriskad och följde
efter någon smartare till målet (i det här fallet
hundarna). I de flesta fallen går räven segrande, men man festar ändå på kvällen. Det här
var nog ett liv jag kunde tänka mig.

Vad är Rävjakt?

Jag fångade en räv idag
men räven slank ur
näven
men lika glad för det
är jag
men gladast är nog
räven

Rävjakten kan spåra sin historia ända tillbaka till antikens Egypten, men fram till 1700-talet
var rävjakten mer ohyrasanering än den sport vi ser idag. Den konstanta faktorn har dock
varit att jakten sker med hjälp av hundar. Idag används vanligen långsamdrivande jakthundar
såsom Beagle och den mer specialiserade Foxhound, dessa hundraser kom att bli populära då
de även används för harjakt.
Historiskt är engelsk rävjakt inte en jakt i den meningen man vanligtvis tänker på då jägarna
inte bär gevär, istället är det hundarna som både finner och fäller bytet. På andra orter och i
modern tid är det dock vanligt med drevjakt där man driver räven med hund och sedan fäller
den med gevär.
En klassisk engelsk rävjakt börjar med att de inbjudna samlas hos värden och bjuds på förfriskningar, under denna samling möts hundarna och introduceras till Mästaren. Mästaren
är den som leder jakten och som traditionsenligt bär den röda rocken. Sedan ger sig jaktlaget
ut till häst, när en räv syns till, vilket märks på hundarnas skall som följs av traditionsenligt
hornblåsning och utrop av “Tally-ho”. Detta inleder jakten på den räven och om räven fälls
delar mästaren traditionsenligt ut rävens tassar som troféer till dem den anser har förtjänat
äran.
Till Värmlands kom rävjakten under RMC 89, denna jakt sker dock lite annorlunda. Istället
för hundar används vanligtvis minibussar och istället för att jaga räven jagar räven jägarna.
En lyckad jakt är då jägaren med stor list lyckas hålla sig före räven och inte faller i de fällor
utplanterade av jaktvärdarna. Lyckas jägarna väl med detta belönas även dessa med traditionsenliga troféer.

Theresa May on fox-hunting
Theresa May says she’s a fox-hunting supporter but
has pulled a u-turn on bringing it back.
The UK Prime Minister had promised a vote on
overturning a ban but now says a vote won’t happen.
Theresa May meets a dog called blitz in her constituency.
British Prime Minister Theresa May said she will
ditch an election pledge for a vote on reversing the
fox-hunting ban following a public backlash.
“On this issue of fox-hunting, what I can say is that
there won’t be a vote during this parliament,” she
told BBC’s Andrew Marr Show.
“I’ve never fox hunted, but I’ve not changed my view
on that,” added May, who is a supporter of the sport.
“But as prime minister my job isn’t just about what I
think about something, it’s actually about looking at
what the view of the country is, I think there was a
clear message about that.”
The manifesto of May’s Conservative Party for last
year’s general election contained a pledge to hold a
free vote on overturning the 2004 law banning the
use of dogs to hunt foxes and other wild mammals
in England and Wales.
The opposition Labour Party focused heavily on

the issue during campaigning, helping it to score a
shock upset in depriving May of her majority.
The subject received extra attention on 26 December, when hundreds of British hunting groups met
across the country on the busiest day in the hunting
calendar.
Britain still allows trail hunts, which let packs follow a route rather than an animal, and drag hunting, in which hounds track artificial scents. Critics
argue that dogs still chase and kill live animals on
these hunts, with organisers claiming the kills are
accidental. Hunters claim they comply with the law.

Insändare
Nya bevis för att jorden är platt!
Alla vet att jorden får sin värme
från solen och att atmosfären
stänger ute den strålning som annars skulle göra oss extra krispiga.
Redan de gamla grekerna visste
att jorden var platt, men tvivlarna, fåren och de vill hävda annat!
Jag har i min gruva börjat gräva
ett hål till andra sidan jorden och
under mitt grävande har jag gjort
enastående observationer! Temperaturen stiger med 13,5433°/
km! Nu är jag 12700 meter ner.
Uppenbarligen börjar jag komma
nära den andra sidan…
Folke

Bengt 96 berättar sin historia
Jag minns när jag var en ung rapp, nyexaminerad, man på ynka 24 år. Det måste
ha varit mot hösten, arbetslös och ensam kände jag mig. Det minns jag väl. Sen
såg jag den i hattaffären, HB. Den liksom glänste ut igenom skyltfönstret där den
satt på sin lilla hylla. Fint brun var den med härliga röda små detaljer och direkt
var jag fängslad. Jag gick in i affären och spenderade mina sista riksdaler på denna
ljuva produkt. Baskern var min.
Och det köpet helt förändrade mitt liv, jag gick ut från HB glad, nöjd och belåten.
Jag kände det i tårna att nu händer det. Medan jag gick nedför gatan kom det fram
en man, en vän från universitetet och sa ”Bengan, häng med vi ska få jobb!”, i min
lycka vände jag på klacken och gick med min vän. Och helt plötsligt så kändes
som att framtiden var fixad, med jobb och karriär och baskern i handen flöt livet
på. Det gick många snabba år och baskern var alltid med mig och nu när jag snart
är 100 år ung har jag den fortfarande här. Det är en kärlekshistoria som hållit livet
ut, det är nog bara frun min som är lite svartsjuk. Hon kanske behöver en basker
hon med.

Sokrates och Baskern
Sokrates är ute på promenad i Aten och stöter på den välkän
de Hattmakaren. De skulle snart ut på en resa fram och tillba
ka både fysiskt och metaforiskt.
- Sokrates: Herr Hattmakare! Är det inte så att ni är den
främsta producenten av huvudbonader i hela Grekland?
Jag har länge önskat få träffa er.
- Hattmakaren: Nog visst är jag den bäste hattmakaren i
Grekland, men också i underlandet. Hades själv har många
gånger anlitat mina tjänster, det är inte för inte jag kallas
Hattmakaren med stort H. Men Sokrates, varför har du sökt
mig? Vad jag vet har du aldrig skådats med något på
huvudet.
- Sokrates: Mitt intresse för att bära saker på huvudet må
visserligen vara skralt, men hattarnas själva natur förbryllar
mig lika mycket som allt annat. Säg mig herr Hattmakare,
som den främste framställaren av huvudbonader, anser ni er
då också vara den främste kännaren av huvudbonader?
- Hattmakaren: Givetvis! Utan att veta allt om hattar hur skulle jag då kunna göra hattar?
- Sokrates: Men dåså! Äntligen har jag funnit någon som kan svara på den fråga som gäckar mig.
Herr Hattmakare: vad är en basker?
- Hattmakaren: Jo det kan jag säga dig, en Basker är en mjuk, rundkullig mössa utan skärm, ofta av
filt.
- Sokrates: Jag förstår, en basker är mjuk och rundkullig. Så när Atens unga har genomfört sina baskerprov så får de en basker, men sedan när de stärker och stukar den så är det inte längre en basker.
Men vad är det då?
- Hattmakaren: Det är fortfarande en basker såklart, den är bara lite hårdare och mindre rundkullig.
- Sokrates: Givetvis, men då menar du att män är pojkar? Ty liksom en stukad basker är det ett råmaterial som ges lite arbete och tid och förblir samma produkt.
- Hattmakaren: Nej, män är inte pojkar. Däremellan finns den behagliga åldern då skägget börjar
växa.
- Sokrates: Så stukade baskrar är då inte baskrar?
- Hattmakaren: Jo, de måste ju vara det, vi måste omvärdera vår definition av en basker.
- Sokrates: Så du menar att att du inte vet vad en basker är?
- Hattmakaren: Det verkar vara den obekväma sanningen.
Så skildes de båda och Sokrates fortsatte sökandet på hattvärldens episteme.

Språkreformen, usch!

Fy för alla dessa språkreformer! Redan efter runsvenskan, under fornsvenskan, förvanskades vårt fina språk av
den förferliga lågtyskan, men spiken i kistan var Gustav Vasas (en i övrigt förtrefflig man) Bibel, der de två bröderna, Laurentius Petri Nericius och Olaus petri, begge från Örebro, samt Laurentius Andreæ från Strengnes,
konspirerade till att degenerera det svenska språket och frånta det dess fornsvenska elegans. Verst av alla groteska ingrepp som språkförredarna begick var övergången från e till ä i många vackra fornsvenska ord; man ser en
idag hur svenskan avviker från sina systerspråk som behållt de vackra e:na, medan svenskan gapar som en fåne
och slenger ur sig ett förferligt ä. Fy för ä! Ä er en konspiration som med omedelbar verkan bör åtgerdas. Lenge
leve e!
Viking från Vermland
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FRÅGA BLASKERN

Varje vecka låter vi våra läsare ställa frågor om vetenskap, kultur eller politik. Våra
experter här på tidningen gör sedan efterforskningar och presenterar de sanna alternativa faktan. Denna vecka har Rasmus frågat hur det där med talbaser fungerar.

Talbaser
Vårt talsystem är ett positionssystem dvs. varje siffra har ett visst värde genom sin position, var den är placerad i talet. T.ex. i talet 1749 så är ettan en tusentalssiffra, sjuan
en hundratalssiffra, fyran en tiotalssiffra och nian en entalssiffra. Skulle vi kasta om
siffrorna i talet 1749 till t.ex. 4791 så inser vi ganska snabbt att positionen för siffrorna
i ett tal är viktigt eftersom omkastningen ger ett helt nytt tal. Vårt talsystem bygger på
det decimala systemet. Det decimala systemet innebär att vi har 10 olika siffror, nämligen; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Det innebär också att basen i talsystemet är tio dvs.
om ett tal multipliceras med 10 så flyttas alla siffror i detta tal ett steg åt vänster, de
byter position.
Men hur fungerar det om vi väljer en annan bas än tio i talsystemet? Talsystemet som
använder åtta som bas kallas det oktala talsystemet. I det oktala talsystemet ingår 8
siffror, nämligen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. För att visa vilket talsystem ett tal är skrivet
med skriver man:
14410 där talet 144 är skrivet med det decimala systemet.
6738 där talet 673 är skrivet med det oktala systemet.
Talet 6738 bör utläsas: ”sex, sju, tre bas åtta” och inte sexhundrasjuttiotre eftersom det
är benämningen vi använder i det decimala systemet. Om vi vill veta vad 6738 är för
ett tal på ”vårt språk”, alltså med basen 10, så kan vi räkna ut detta ganska enkelt. Vi
kan utveckla 6738 men istället för tiopotenser så använder vi ”åttapotenser” då åtta var
basen i det oktala systemet:
6738 = (6*82+7*81+3*80)10=(384+56+3)10=44310
Andra vanliga talbaser är binärt (bas 2) och hexadecimalt (bas 16). I det hexadecimala
talsystemet ingår följande siffror: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15. Men
det finns ett smärre problem; vi kan inte skriva ut siffrorna 10-15 eftersom alla tal bygger på ett positionssystem. Ska vi tolka 115 som “ett ett fem” eller “ett femton”? Detta
problem har man löst genom att ersätta dessa tal med bokstäver där A motsvarar 10, B
motsvarar 11, C för 12 osv upp till 15 som betecknas F. Precis som med omskrivningar
från alla andra talsystem till det decimala används utvecklad form t.ex. talet 4BD blir:
4BD16= (4*162+11*161+13*160)10 = (1024+176+13)10 = 121310
Man brukar även referera till basen sexton med ordet “hex”. Bli alltså inte förvånade
om det ibland står 4BDHEX istället för 4BD16

Runor
Vi fick också en fråga gällande runstenar och runor, vår expert Kalle svarade såhär:
Uppland är världens runstenstätaste landskap, varför alla upplänningar naturligtvis
kan läsa runor. Eftersom ni, kära läsare, dock är värmlänningar, kommer här en kort
redogörelse för runornas historia samt hur de skall tydas.
Runskriften uppstod drygt hundra år efter Kristi födelse. Troligtvis härstammar
runorna ur andra indoeuropeiska språk, då flera tecken överensstämmer med de från
de latinska eller grekiska alfabeten. Runalfabetet kallas futhark efter de sex första
tecknen i det alfabetet, att jämföra med det grekiska som vi uppkallat efter de två
första tecknen.
Den äldsta runskriften kallas äldre eller urgermanska runor och innehåller 24 tecken.
Denna skrift finner man ytterst sällan längs rallyväg då det finns blott ett fåtal runstenar av detta slag i Uppland, men om man ändå gör det skall man visa den vördnad,
ty den kan vara nära 2000 år gammal.
Runskrifterna förgrenar sig efter denna urrunskrift, men vi skall fokusera på futharken då det är den som förekommer i Uppland.

Futharken går från att vara äldre runor till yngre runor under Vendeltiden (550 e.Kr
– 794 e.Kr). Urnordiskan omvandlas till fornnordiskan, som innehöll kortare ord och
enklare vokalljud. För att ackommodera skriftspråket förändrades runorna och vissa
tecken föll ur bruk, samt så förenklades bokstäverna för att underlätta ristning. I bilden ovan ser vi överst normalrunor, som är de vi främst förknippar med vikingatiden
och som oftast förekommer på runstenar, samt kortkvistrunor, som är en förenkling
av normalrunorna och som troligtvis främst användes vid ristning i trä.
Vid tydning av runskrift bör man veta att en punkt i mitten avskiljer ord, och att man
bör skriva ner tecknen man översätter samt översättningen av dem.

Konspirationer att följa: De verkligt sanna
“Bildningens rötter är bittra, men frukten
är välsmakande” - Aristoteles
Läs reglerna en gång, läs dem en gång till
och ytterligare tio gånger. Sedan är du redo
för rebusrally!
Kontroller
Platsen för kontroll definieras av den rebus
som erhållits vid föregående kontroll/start/
tidskontroll. På rebuslappen finns alltid en
lägesanvisning angiven i väderstreck eller
grader, om inte annat anges. 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 100 m och riktningen är ungefärlig. Avståndet mellan två på varandra
följande kontroller 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 Baskrarnas logotyp. I
pärmen finns rebuslappar, hophäftade tre
och tre, eller kuvert markerade med lagets
lagnamn. Vid kontrollen får varje ag endast förse sig med högst tre rebuslappar
respektive kuvertet med sitt eget lagnamn
i förekommande fall. Bemannad kontroll
(tidskontroll/TK) utmärks också av en
pärm på vägens högra sida i vilken finns
en vägbeskrivning till den bemannade
kontrollen.
Trafikregler
Alla gällande trafikregler inklusive hastighetsbegränsningar ska ovillkorligen följas.
Brott mot dessa medför omedelbar diskvalificering. Rally Monte Carl är inte en
hastighetstävling. Sunt förnuft, hänsyn och
stor försiktighet ska visas i trafiken.
Utrustning
Varje deltagande lag ska medta utrustning
enligt aktuell utrustningslista. Utrustningen
kan komma att behövas vid rebuslösning,
praktiska eller teoretiska moment och till
eventuell heldagsuppgift. Underlåtenhet att
medföra anbefallen utrustning kan leda till
prickbelastning. Detta gäller

även medförande av otillåten utrustning.
Rallyfordonet kan under rallyt komma att
genomsökas för kontroll av utrustning.
Start

Tävlingsstart sker vid Värmlands nation,
lördagen den 14e april 2018 vid det klockslag som står angivet på baksidan av Blaskern. Vid starten får laget en karta, mot
erläggande av 300 kr i deposition, samt en
startpåse innehållande:

står på rebusen leder detta till den plats
där kontrollen är utplacerad. Åk dit! Vid
kontroll nr 1 finns rebus nr 2, som leder
vidare till kontroll nr 2 osv.
Motivering

●

Kuvert med nödlösningar och
eventuella rebusledningar

●

Två lappar med lagets nummer
och logotyp

●

Kuvert för inlämning vid tidskontroller och målgång

●

Heldagsuppgift

●

Fotoplocksaffisch, fotoplocksprotokoll och protokoll för övriga
plock

●

Journummer

När en rebus har lösts ska lösningen
skriftligen motiveras noggrant, fullständigt och stringent. Alla led i rebusen ska
anges. Varje motivering ska nedtecknas
tydligt på separat A4-ark där även lagets
lagnamn samt rebusens nummer är tydligt angivet. Slarv med separata ark och
märkning för varje rebus medför prickbelastning. Felaktigt eller ofullständigt
motiverade rebuslösningar medför också
prickbelastning. Notera att alla rebusar
alltid ska motiveras, även om laget brutit tillhörande ledning eller nödlösning,
eller funnit kontrollen på annat sätt. Helt
utebliven motivering leder till full prickbelastning medan varje utförd motivering
bedöms från fall till fall av Baskrarna
enligt ett på förhand utformat prickprotokoll där varje led i rebusen värderas.
		

●

Diverse övriga attiraljer

Idealtid

Direkt vid starten ska lapparna med lagets
nummer och logotyp fästas synligt på bilens fram- och bakruta och sitta där hela
rallyt. Prickbelastning sker vid brott mot
denna regel. 			
Rallyväg
Med rallyväg menas den på kartan kortaste
tillåtna vägen mellan kontrollerna. 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 laget 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 och Enköping. Rallyväg kan ”gafflas” och behöver alltså inte vara densamma för alla deltagande lag. Vid en kontroll
kan man mötas av en vägbeskrivning samt
texten ”rallyväg upphör”. Den väg man
kör då man följer en sådan vägbeskrivning
räknas följaktligen inte som rallyväg. Den
åkta rallyvägen nollställs efter varje tidskontroll.
Rebusar
Vid starten får varje lag rebus nr 1. Med
hjälp av denna gäller det att lista ut var
kontroll nr 1 är belägen. Rebusens lösning
är en geografisk position på kartan. Det
kan tex vara ett ortsnamn, en teckenförklaringssymbol, en flygplats eller liknande.
Tillsammans med den lägesanvisning som

I övre högra hörnet på varje rebuslapp
finns information om lösningstid (l) och
medelhastighet (v). Detta ska användas
av lagen för att räkna ut den så kallade
idealtiden (t). Idealtiden är i förväg uträknad och fastställd av Baskrarna och är
den tid de anser att det i det ideala fallet
ska ta för respektive lag 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 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
kontroll används rallyfordonets trippmätare. Idealtiderna mellan de olika kontrollerna adderas och läggs till det klockslag
laget erhöll vid start (ny starttid erhålls
vid varje tidskontroll), varvid laget får
fram sitt ideala klockslag. Vid kontroll
ska laget kunna uppge detta ideala klockslag. Vid skylt med texten ”rallyväg upphör” ska trippmätaren avläsas och idealtidsberäkning utföras. Om laget anländer
till en tidskontroll (eller mål) senare än
sitt ideala klockslag eller inte kan uppge
detta, ska verklig tid begäras, det vill
säga den tid funktionärens klocka visar.
Felaktigt uppgivet idealt klockslag leder
till prickbelastning med en prick per minuts fel, oavsett om det är tidigare eller
senare än det korrekta. Vi vill påpeka att
idealtiden är väl tilltagen och att det

inte är någon vits att köra fort för att
slå idealtiden med så stor marginal som
möjligt. Rally Monte Carl är ingen hastighetstävling, det är ett sinnestillstånd.
Fotoplock
Fotoplock är fotografier av platser eller
saker längs med rallyvägen. Bilderna är
tagna från olika vinklar från rallyvägen
sett (dock ej bakåt), men viss beskärning
kan ha skett. En fotoplocksaffisch med
numrerade bilder delas ut vid starten. När
man efter rallyvägen finner en plats eller
sak som finns med på affischen ska denna
plats noggrant redovisas på det fotoplocksprotokoll som laget har erhållit vid start.
Fotoplockets placering redovisas genom
att man på protokollet antecknar koordinaterna (2+2 siffror) där den fotograferade
platsen eller saken finns. Ange koordinater
enligt anvisning på fotoplocksprotokoll.
Fel på en koordinat i varje riktning godtas.
Fotoplocksprotokollet med lagets lagnamn
påskrivet ska lämnas in vid målgång. Icke
lokaliserade eller felaktigt redovisade fotoplock belastas med prickar.
Rallyplock
Rallyplock 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 rallyplock
ska det redovisas med koordinater på det
rallyplocksprotokoll som laget erhållit
vid start. Rallyplocksprotokoll med lagets lagnamn påskrivet ska lämnas in vid
målgång. Icke redovisade rallyplock samt
redovisade falska rallyplock belastas med
prickar.
Tidskontroll/TK
Vid TK ska laget uppge antingen sin idealtid eller begära verklig tid. Om laget
ankommer till TK senare än det ideala
klockslag de räknat ut begärs verklig tid,
annars anges idealtiden. Vid varje TK ska
laget 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
laget erhåller den starttid vid vilken de
senare ska åka vidare från TK. Vid tilldelat
klockslag får laget en rebus som leder till
nästa kontroll. Innan det tilldelade klockslaget får lagets rallyfordon inte lämna
TK, om så görs kommer den tilldelade
tiden anses som ankomsttid och tidsprickar kommer tilldelas. Vid tidskontrollerna
förekommer teoretiska och praktiska prövningar, vilka laget gladeligen skall deltaga
i. Regler för varje prövning redogörs av
funktionären endast en gång och bör

beatas under stor tystnad och koncentration.
Dessa prövningar ingår i tävlingen och kan
således medföra prickbelastning. Blaskern
är förbjuden utrustning att medhava vid alla
prövningar 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
en skraplott med tydligt markerade rutor för
varje ledning. Denna ger en ledtråd till hur
rebusen ska lösas. Till samtliga rebusar hör
även en nödlösning, som kan skrapas om ni
inte lyckas lösa rebusen. Där finns ortnamn/
geografisk position och tillhörande koordinater som utgör lösningen på rebusen. Skrapade ledningar och rebuslösningar medför
naturligtvis prickbelastning. Om både
ledning och nödlösning skrapats för samma
rebus räknas det som om bara nödlösningen
skrapats. Förkommen eller icke inlämnad
nödlösning eller ledning prickbelastas. Tänk
efter innan ni skrapar.
Fusk
Verkligt fusk, såsom åverkan på kontroller,
plock, rallyväg eller andra deltagande rallyfordon eller manipulerande av nödlösningar
och dylikt är oerhört skamligt och leder till
omedelbar diskvalificering och evig vanära.
”Småfusk” är däremot fullt tillåtet. Hit
räknas till exempel att ”följa laget”, att lura
andra lag att avslöja rebuslösningar, att med
sitt rallyfordon skymma plock och kontroller mm.

●

Bruten eller ej inlämnad ledning:
10p

●

Felaktigt motiverad rebuslösning:
1-20p

●

Ej inlämnad rebuslösning: 20p

●

Rebuslösning som redovisats på
annat sätt än regelverket föreskriver: 10p

●

Ej/felaktigt redovisat eller ogiltigt
plock: 10p

●

Ofullständigt genomförd eller redovisad heldagsuppgift: 1-20p

●

Praktiska och teoretiska prov:
0-10p

●

Ej medförd utrustning: 1-15p

●

Brott mot gällande trafikregler
eller verkligt fusk: 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!
Vinnarlaget
Det lag som har samlat på sig minst antal
prickar under tävlingen vinner. Om två lag
har samma antal prickar är det slumpen som
avgör segern. Slump avgörs alltid med tärning. 			

Mutor

Nästa rallyläggare

Det är tillåtet att försöka muta Baskrarna. Vi
garanterar dock inte att dessa försök automatiskt kommer att påverka lagets prickbelastning. 			

Nästa termins rallyläggare blir det lag som
är bäst placerat, fått minst antal prickar, utan
att inneha läggarimmunitet. För att inneha
läggarimmunitet krävs att ett lag tidigare
har arrangerat ett RMC och att minst hälften
av de deltagande i laget ska ha varit delaktiga. Laget bör även åka under samma eller
ett liknande namn. Ett lag som erhållit immunitet kan tillfälligt avsäga sig denna för
det aktuella rallyt genom att meddela detta
till Baskrarna senast under rallyfikat.

Målgång
Målgången, som är belägen vid Värmlands
nation, ska ske senast kl 17:30, då målet
stänger. För att undvika försening av rallysexan uppmanar vi alla lag att respektera
denna tid och inte stanna onödigt länge
vid TK. Vid målgången sker inlämning av
plockprotokoll och heldagsuppgift. För att
laget ska kunna återfå kartdepositionen ska
kartan vara väl rengjord.
Protester
Eventuella protester mottas och behandlas
av Baskrarna. De ska vara utformade skriftligen på ett A4-ark och lämnas vid målet
senast 10 minuter efter det egna lagets målgång, dock senast 17:30. 		
Prickar
●

Fel uträknad idealtid eller ankomst
efter idealt klockslag: 1p per minut

●

Bruten eller ej inlämnad nödlösning: 25p

Heldagsuppgift
Vid starten kan en heldagsuppgift tilldelas.
Det åligger varje lag att utföra denna efter
bästa förmåga och att redovisa den vid
målgången. Beroende på heldagsuppgiftens
genomförande delas prickar ut i varierande
mängd.
Bruten tävling
Bruten tävling ska omedelbart meddelas
Baskrarna. Se journummer som finns i startpåsen.
W
Bokstaven W är ogiltig och går således bort
i alla sammanhang.

RALLY FÖR NYBÖRJARE
Misstänker du att något är på tok?
Misstänker du att att någon är ute
efter dig? Eller funderar du bara
på hur det fungerar de här med
rally? Lugn bara lugn, läs igenom
denna sida ordentligt så kommer
du vara säker på att världen styrs
av ödlor.
Utrustning			
Se till att ni får med er allt som
står på utrustningslistan. Böcker
publiceras t. ex. oftast 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
att man glömmer någonting viktigt.
Att hålla koll		
Läs igenom Blaskern noga! Man
vet aldrig vilken information
som kan komma till användning.
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 den hårda vägen. Noggrannhet lönar sig!
Rallymorgon
Att vänta på rally är ungefär som
att sitta med kameran i hand, redo
för att Nessie ska visa sig. Det
finns ingen större händelse och
det kan vara bra att ladda upp

med några extra timmars sömn
för att klara hela vägen till sexan.
Se också till att vara på plats lite
innan er starttid på morgonen så
hinner ni med den sista pimpningen av ert rallyfordon och beundra
de andra lagens utklädnader.

Utrustningslista		
●

Bibel 2000

●

Eng-sve/sve-eng lexikon

●

Physics handbook

●

Synonymordbok

●

Internationella morsealfabetet

Fulingar

●

Internationella Semaforalfabetet

Det klassiska knepet att ”follow
the sheeples” (att följa efter ett
rallyfordon som man tror löst
rebusen) kan både hjälpa och stjälpa. Ni kanske bara hittar fake
news. Akta er också för konkurrerande lag som försöker lura er,
tjuvkika på era plocklistor eller
att med sina rallyfordon skymma
plock och kontroller m.m.

●

Svenska alfabetet i punktskrift

●

SAOL

●

Vanliga almanackan 2018

●

Blaskern

●

A4-papper

●

Pennor

●

Linjal

●

Sax

●

Tejp

●

Gradskiva

●

Miniräknare

●

Penna med vattenlösligt
bläck

●

Minst 2 telefoner med olika
abonnemang

●

CD-spelare

●

Kompass

●

Hembyggd Chemtrails-detektor

●

50 cm långt rakt föremål

●

Miniräknare

●

Reseschack

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 den gamla läggartruppen samt diskutera rebusar
och gårdagens äventyr.
Angående läggarångest...
För vissa lag kan en rädsla för att
tvingas 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 superkul. Var
inte rädda för att göra ert bästa.

Att deponera vid start
●

Kartdeposition á 300kr i
kontanter

●

Snacks

●

Hembakta verk för ca 9
fikande (ABSOLUT UTAN
NÖTTER OCH MANDLAR)			

Otillåten utrustning
●

Dator

●

GPS-mottagare

●

Ortsnamnsregister och dylikt

●

Diskmedel

●

Akrylfärg

Lost at Sea
Om upphittad vänligen
återlämna till
Baskrarna på
Baskergatan
42 postnummer
107 42
Senast sedd på
K32 och dessförinnan RMC
106

