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Om jag var en annan art, vad skulle jag

vara då? Ja, vad skulle jag vara? Vem är

jag? Vem är jag? Vem är hen? 

Gillar: Matchapulver

Aragorn dotter av
Arathorn
Smeknamn: Isildurs arvinge,

Kungen av Gondor

Ålder: 87

Civilstånd: Upptagen

Favoritfärg: Skogsstigsbrunt

Om jag var en annan art, vad

skulle jag vara då? En alv

Gillar: Evigt liv och

alvhalsband

Boromir dotter av
Denethor
Smeknamn: Borre

Ålder: 41

Civilstånd: Married to Gondor

Favoritfärg: Vit

Om jag var en annan art, vad skulle jag

vara då? Annan art?

Gillar: En riktigt tung yllemantel

Gimli dotter av Gloin
Smeknamn: Huggarn

Ålder: 139

Civilstånd: Varför finns det inga

dvärgkvinnor?

Favoritfärg: Grått som berget

Om jag var en annan art, vad skulle jag

vara då? Vad som helst förutom en

förbaskad alv!

Gillar: En riktigt bra yxa

Legolas Thranduilion
Smeknamn: Grönlöv 

Ålder: 2328 år.

Civilstånd: Väntar fortfarande på den rätte..

Favoritfärg: Ljusblå

Om jag var en annan art, vad skulle jag vara

då? Ja, jag har ju alltid sett upp till Gandalf

Gillar: Popcorn, mörk choklad med

havssalt & blåbärsrooiboste

Peregrin Took
Smeknamn: Pippin

Ålder: 28

Civilstånd: Pippar för fullt

Favoritfärg: Senapsgult

Om jag var en annan art, vad

skulle jag vara då? En ent

Gillar: Vindruvor

Meriadoc Brandybuck
Smeknamn: Merry

Ålder: 36

Civilstånd: Svep höger om du

också längtar efter kvälls-

promenader och mys

Favoritfärg: Plommonlila

Om jag var en annan art, vad skulle

jag vara då? En krigare, som människorna 

Gillar: Allt som innehåller eller är lingon!

Tycker också om att lyssna på spotify,

både musik och poddar.

Frodo Baggins
Smeknamn: Master Frodo, Mr Frodo 

Ålder: 50

Civilstånd: Är inte det lite privat..?

Favoritfärg: Mossgrönt

Om jag var en annan art, vad skulle jag vara

då?Gandalfeller möjligen en get med skägg

Gillar: Gandalf, sånt som ser ut som

Gandalf, skägg, moppar och damm-

vippor (inga pälsar)

Gandalf den gråvita
Smeknamn: Grållan

Ålder: Oklart men minst 1000.

Civilstånd: Single and ready to mingle

Favoritfärg: Vit och grå

Om jag var en annan art, vad skulle jag

vara då? Hobbit, de har så fina fötter

Gillar: Tomtebloss, oliver och roliga pins

Samwise Gamgee
Smeknamn: Sam

Ålder: 38

Civilstånd: Gift

Favoritfärg: Röd

Om jag var en annan art, vad skulle jag

vara då? En alvdrottning 

Gillar:   Frodo!

Smeagol
Smeknamn: Gollum

Ålder: 411

Civilstånd: Försöker få det här med

tvåsamhet att fungera

Favoritfärg: Guld
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Efter att ringen hade förstörts den

där dagen för mycket, mycket länge

sedan blev inget sig likt för

medlemmarna i The Femaleship. Sam,

Pippin och Merry flyttade tillbaka till

Fylke och försökte leva sina gamla liv.

Gandalf fortsatte vara Gandalf och

skickade ut nya vilsna hobbitar på

galna äventyr. Aragorn blev kung och

Boromir försökte återhämta sig från

alla pilar hen blivit träffad av. Legolas

och Gimli fortsatte tävla om allt och

skröt gärna om tiden i The

Femaleship. Frodo däremot försökte

glömma allt och reste över havet till

främmande land.  

Oavsett vad de gjorde kände alla att

någonting i deras liv fattades. De

behövde varandra, och de behövde ett

riktigt äventyr. Därför tog en av

hjältarna saken i egna händer för

drygt ett år sedan och drog ihop

gänget för ett äventyr de sent skulle

glömma: Rally Monte Carl.  

Sedan dess återförenas de varje termin

och får en välbehövd, fartfylld paus

från vardagen med bästa vännerna.

Men faktum är att de flesta i The

Femaleship deltog redan på Rally 106,

fast då under falsk identitet, utklädda

till något annat och i två olika lag.

Pippin och Sam minns hur

människorna Aragorn och Boromir

inte hade förstått att det var viktigt

att redovisa lösningar och spara

kuvert, vilket ledde till att hundratals

poäng adderades till deras redan feta

poängsumma. De minns också hur lag

Gandalf, Frodo och Legolas inte dök

upp på sittningen och därmed

missade att hämta upp det finaste

priset av dem alla, Dasslocket. Sedan

fick de skulden för att ha tappat bort

detsamma. Något som kändes tungt

och traumatiskt då, men som gänget

kan skämta om idag.    

Året därpå, under rally 108,

bestämde de sig för att spela öppet

och använda sina sanna identiteter.

Med samtliga medlemmar i samma bil

var det som att allt föll på plats. När

nio systrar åter var samlade var det

enda som kunde stoppa dem en liten

delfin vid namn Doppe. Bara en

placering (men desto fler poäng) stod

mellan dem och läggarlaget.  

Att de inte nådde ända fram kan ha

berott på: att alldeles för mycket tid

gick förlorad när Aragorn fastnade i

en taggbuske, att Gimli ägnade sig lite

LIVET EFTER RINGEN: DAGS FÖR RALLY
När det stora äventyret var över kände medlemmarna i The Femaleship att
något fattades. De lyckades hitta ett nytt äventyr som går en gång i halvåret
- Rally Monte Carl! Nu ses de varje termin för att lösa rebusar och ha roligt
med sina bästa vänner.
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för mycket åt att leka istället för att

lösa rebusar eller att Gandalfs luva

hela tiden åkte ner i ögonen så att

det stundvis blev svårt att läsa

kartan.  

Som de flesta vet gick det bättre i

våras, Rally Monte Carl 109. Efter

noggranna förberedelser, fullt fokus

under hela dagen, inget onödigt

lekande, ingen interaktion med

taggbuskar och med bättre sittande

luvor, lyckades de ta sig ända fram.

(Detta trots att de nyss upptäckt att

det gick att följa efter bilar men

LIVET EFTER RINGEN: DAGS FÖR RALLY
fortfarande inte hade en aning om

vad en gaffling var.)

De blev läggarlag för Rally Monte

Carl 110. Chockade, glada, och lite

rädda skulle de nu ta sig an ett

äventyr större än Sagan om Ringen.

De skulle lägga rallyt. Och ingen vet

ännu hur den sagan slutar.

Fortsättning följer den 19:e
oktober 2019...
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STORT TACK TILL

ÅRETS SPONSORER!
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FRÅGA SAURON -

DIN LEDARE I MÖRKRET

Hej Sauron!

Tack för en bra spalt, jag läser den varje
vecka. Jag och min partner har levt i många
år nu i Isengard och trivts bra. Livet har
rullat på, förälskelsen har kanske inte varit
på topp alltid men vi har ändå alltid haft
varandra. Jag ska tillägga att vi båda är
orcher. Nu har det kommit urukhaier till
vår by och min partner har helt plötsligt
börjat se åt ett annat håll. Han är
frånvarande hemma och på jobbet (vi
jobbar båda hos Saruman) är det inte
mycket bättre. Hjälp Sauron – hur får jag
tillbaka honom innan det är för sent?

Mvh orchen Orvar.

Hej Orvar!

Tråkigt att höra att ditt kärleksliv gått i stå på grund

av en uruk-hai. Har du försökt prata med din partner

om detta? Jag upplever alltid att kommunikation är

det bästa sättet att lösa kärleksgnabb på. Kom ihåg då

att inte bara själv uttrycka dina åsikter utan också

lyssna till din partner. Ömsesidig respekt är nyckeln

till ett långt och kärleksfullt orch-liv. Hoppas det

ordnar sig för er på bästa sätt!

Ond ring,

Tj ingeling!

Hej Sauron!
Jag ska fria till min partner nästa vecka och
har haft lite svårigheter kring det här med
att välja ring. Det har kommit några nya
varianter på marknaden nu, till exempel har
jag sett fyrkantiga ringar. Tror du att det
kan vara festligt? Jag vill gärna uppfattas
som modern men ändå verka seriös i min
förfrågan. Säger en fyrkantig ring det?

Mvh fyrkantig friarinna

Nej.

Ond, rund ring

Tj ingeling

Dear Sauron,

We are a bunch of friends heading for a
road trip in Uppsala in October. We have
never been to Uppsala or even Sweden
before and we wonder, how do we manage
our trip? What’s the best way to get by?

Have a great day mate!
Australian Hobbits

Dear Australian Hobbits,

Welcome to Sweden and Uppsala, you will not be

disappointed. Well, as far as I know, the success to

every journey is to carry a ring with you at all time.

The best for you guys would of course be to have The

Evil Ring. Unfortunately for you there’s only one in

the whole world and that one is mine (MINE!! ! ) . Sorry

about that. The second best thing is to carry A Bad

Ring. It is not as powerful, but good enough and will

get you through the trip. You will also need to assign

someone to carry the ring. This can only be one of the

friends. If you fix this, you should be just fine. And oh,

remember that the ring bearer always walks in first,

especially the so called badring-bearer.

Have a great trip!

Bad Ring,

Toodleing!

Varje vecka svarar vår expert Sauron på
dina frågor. Sauron har många års
erfarenhet av mörker och problem och
kan leda dig rätt på vägen.
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Först 1959 kom Saab 95 som var

företagets första kombi! Nu kunde även

barnfamiljer köra Saab. Saab 96

lanserades och några år därpå

introducerades även tvåkretsbroms-

system. 1967 presenterades Saabs nya

modell Saab 99 som blev företagets nya

huvudmodell och fem år senare kom

nyheten som var ett nöje för alla

rumpor i kalla Norden. Värmestolar i

framsätet! 1976 lämnade den miljonte

nyproducerade Saaben bandet. När

Saab 900 lanserades var en nyhet

kupéluftfilter, vilket revolutionerade

luftkvalitén i kupén. Sex år senare kom

Saab 9000.

Sen kom lilla jag Saab 9-3 år 1998,

även kallad ansiktslyftet för Saab 900.

Saab 900 slutade då att produceras. När

min lillebror Eagle Eye gjorde entre,

gjorde han det med bravur. Saab 9-3

Vector BioPower. Han var helt rätt i

tiden med sin etanoldrift och låten i

hans reklamfilm Release Me av Oh

Laura gjorde succé. Sen kom även Saab

9-5 och Saab 9-7 men glansdagarna för

Saabs biltillverkning verkade vara förbi.

Vi på bilsidan av Saab tycker att det

det känns viktigt att särskilja oss från

vad Saab tillverkar idag då det är

alldeles för mycket vapen inblandat.

Hej jag heter Gudrun och jag är en

Saab 9-3. Jag är en erfaren

rebusrallyåkare. Både som deltagare

men numera även som preppare för

rally! Jag tycker särskilt om de långa

raksträckorna på Upplands

vidsträckta åkrar, men att

svänga in på parkeringar

och de otaliga u-

svängarna är det värre

med, det gnisslar så

väldigt i styrlederna.

Självklart är jag

eldigt röd, såsom

sig bör.

Här kommer en liten samman-

fattning av min Saab-familj . Det hela

började 1947 då Saab presenterade sin

första prototyp av personbilen Saab 92 i

Linköping. Bilen började tillverkas i

Trollhättan den 12 december 1949.

Några år senare ersattes Saab 92

av den nya fräscha

modellen

Saab 93.

RALLYFARAREN GUDRUN

Jag och en annan saab preppar inför
RMC 110. Det var riktigt kul!

Text: Gudrun, Saab 93

Här är jag alldeles insnöad och får lov att ta

hjälp av en traktor. Även den är eldigt röd!

8



Hej ! Jag tycker att det är

pinsamt att inga av dagens

ungdomar kan någon alviska

längre. Därför få
r ni en ordlista:

Eld = Nár

Berättelse = Quenta

Och = Ar

De = nd

Folk = Rimbo

Evig = Oio

Dag = aurë

Berg= tsu

Blod = Serkë

Demon = Rauko

Flod = Sîr

Kvinna = Nis

Likt = ve

Rinna = ehtela

Men = nan

Ring = Korma

Skön = Got

Äga = Harya

Är = ye

Av = a
/Elrond Peredhel

Hej alla rallyåkare! Jag vill tipsa
om att det är riktigt bra att läsa
reglerna innan rallyt!
/En Som Inte HAde koll

Har du något att säga? Eller bra tips till andra alver, människor, hober, trollkarlar,
dvärgar, orker, troll, Tolkienfantaster eller någon annan? Skicka ditt bidrag till the
Femaleship of the Ring, Redaktionshuset, BOX 770 52 Vattnadal.

Anslagstavlan

Det värsta med at t ha blivit kung är at t en aldr ig får

vara ifred. Jag saknar när jag kunde gå på toa

ifred! Och tänk om en kunde få campa i skogen med

familjen utan paparazzi utanför tältet.
/Anonym kung i Gondor

Önskar du också att du hade pins

som ser ut som Lorienlöv? På sidan 16

kan du lära dig att göra ett eget -

Femaleship style!

/Pysslaren

Ashdautas Vrasubatlat! Jag är en ork i mina bästa år
som söker kontakt med likasinnad eller olikasinnad
varelse. Jag gillar att dricka varm choklad i höstrusket
och samla på blänkande föremål. Jag fnittrar brutalt
om jag ser någon snubbla eller åka vilse på ett rally.
Och om någon fuskar riktigt rallyfusk blir jag tvär
på direkten. Känns detta som din ork? Hör av dig!

/fnittrandeorken975@mordor.com

RALLYFARAREN GUDRUN

Hej Sauron!
Jag ska fria till min partner nästa vecka och
har haft lite svårigheter kring det här med
att välja ring. Det har kommit några nya
varianter på marknaden nu, till exempel har
jag sett fyrkantiga ringar. Tror du att det
kan vara festligt? Jag vill gärna uppfattas
som modern men ändå verka seriös i min
förfrågan. Säger en fyrkantig ring det?

Mvh fyrkantig friarinna

Nej.

Ond, rund ring

Tj ingeling

Dear Sauron,

We are a bunch of friends heading for a
road trip in Uppsala in October. We have
never been to Uppsala or even Sweden
before and we wonder, how do we manage
our trip? What’s the best way to get by?

Have a great day mate!
Australian Hobbits

Dear Australian Hobbits,

Welcome to Sweden and Uppsala, you will not be

disappointed. Well, as far as I know, the success to

every journey is to carry a ring with you at all time.

The best for you guys would of course be to have The

Evil Ring. Unfortunately for you there’s only one in

the whole world and that one is mine (MINE!! ! ) . Sorry

about that. The second best thing is to carry A Bad

Ring. It is not as powerful, but good enough and will

get you through the trip. You will also need to assign

someone to carry the ring. This can only be one of the

friends. If you fix this, you should be just fine. And oh,

remember that the ring bearer always walks in first,

especially the so called badring-bearer.

Have a great trip!

Bad Ring,

Toodleing!
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över detta eftersom de utlovat både eld,

svärd och örnar i sitt framträdande!

Bidrag 5: ”We are the
heroesses of all times” med
Arwen,Eowyn och Tauriel
Text: Eowyn och Tauriel
Musik: Arwen och
Beyoncé

Mellon har sällan

skådat ett kraft-

fullare nummer än

detta. Ingen i denna trio missar en ton

och till den fenomenala sången kan vi

också lägga till en text som kommer

som ett slag i magen. ”I am no man!”

vrålade Eowyn på presskonferensen

några dagar tidigare, som kommentar

på samtliga frågor från journalisterna.

Kan detta vara årets vinnare?

Detta var alltså årets rafflande startfält

och vi är säkra på att de kommer att

bjuda på förstklassig underhållning.

Missa inte din chans att se till att rätt

låt vinner!

Ring och rösta under tävlingens gång

på nummer 0776-936 856 1188 65.

Snart är det äntligen dags för årets upplaga av Mellon, som i år går av stapeln i Uppsala den 19
oktober. Visst är det lika spännande varje år!? Vi presenterar här bidragen för er men kom ihåg –
det är ni som ser till att ringa och rösta så att rätt låt vinner!

ellon

Mellon

betyder vän!

Bidrag 1: ”Ta mig till Arwen och
gör mig till kung” med Aragorn
Text och musik: Aragorn

Varje upplaga av Mellon behöver en

rejält smörig powerballad och självklart

levereras den även i år av allas vår

balladveteran Aragorn. Hon gör

faktiskt sin nionde mello i år men har

aldrig vunnit, är det i år det händer?

Bidrag 2: ”Vem är jag,vem är
jag? (levande scharader)” med
GollumSmeagol

Text: Gollum,
Smeagol och
Gollum-Smeagol
Musik: Fredrik
Kempe

Gollum-Smeagol är den dynamiska

technoduon som gjorde entré på

melloscenen förra året. Då blev det en

snopen andraplats men i år är de

tillbaka, som de själva beskriver det,

”lite poppigare, lite färggladare och lite

mer sammanblandade”. Oavsett hur det

går den nittonde, är det här med största

sannolikhet årets vinterplåga.

Bidrag 3: ”Fångad av en uruk
hai” med The hobbits
Text och musik: Saruman den vita

Ja, det blir förmodligen inte mer mello

än så här! Håll i hatten alla tittare, den

stora fläkten har

åkt fram! Det

redan etablerade

tjejbandet

”The hobbits”,

som slog igenom i

talangjakten

”Mic-thrill” 2015 gör i år debut i Mellon

med en riktig dänga. Det här är en låt

som kommer att tilltala både Mello-

fantaster såväl som Hobbitfantaster.

Bidrag 4: ”Ballrog,halleluja!”
med Wicked Wizards ft.
Galadriel
Text och musik: Galadriel

Wicked Wizards är hårdrocksbandet

som bestämt sig för att tillsammans

med Galadriel försöka growla sig in i

mellopublikens hjärtan. Bandet,

bestående av Saruman, Gandalf och

Radagast, har haft stora slitningar

sinsemellan men tagit sig samman inför

tävlingen. Vi är självklart mycket glada
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Äventyret från Fylke till
Uppsala innebar möten med
många språk, allt från westron
till uppländska. Vissa var
svårare än andra. Varmast om
hjärtat står mig den hobiska
dialekten av westron.

Text: Meriadoc Vinbock

Under vår färd fick vi höra många olika

språk. Mitt favoritspråk är såklart

westron, som pratas hemma i Fylke. Det

ger en hemtrevlig och mysig känsla,

speciellt den hobiska dialekten.

Westron är också det vanligaste språket

i hela Midgård. På vägen till Bree var vi

tvungna att gömma oss för Nazgulerna

som skrek på svartspråk så att blodet

isade sig:

“Nazg! Nazg!” som betyder “Ring!

Ring!”. Jag blev skiträdd och det var

skönt när vi äntligen kom fram till den

stegrande ponnyn. Där fick vi mest höra

westron och även westron med alvisk

brytning, eftersom det var där vi

träffade Aragorn första gången. Hon

uppfostrades i Vattnadal, ett ställe som

vi kom till senare under färden. I Bree

visste vi inte att hon var trevlig men det

vet vi nu! Aragorn lärde oss lite

Sindarin, den alviska dialekt som hon

pratar. Jag tycker fortfarande att det är

väldigt svårt och har försökt att lära

mig att skriva på Tengwar, det alviska

skriftspråket. Jag tycker till och med att

det är svårare än att skriva på

Khuzdul, dvärgarnas språk.

Efter hela äventyret kom vi till Sverige

och fick lära oss svenska. Det var också

klurigt, helt annorlunda än westron. Vi

fick lära oss att i Uppland heter det

bulla och inte bulle, klöpp och inte

klippte och tynnre istället för tunnare.

Fast egentligen är uppländska inte en

enhetlig dialekt, utan det låter olika i

Tiundaland, Attundaland och

Fjärdhundraland. Också i den här

världen finns det, precis som hemma i

Midgård, uråldriga språk som

egentligen inte pratas längre! Latin till

exempel har jag lärt mig några ord på:

coribus betyder hjärtan, appendices

betyder blindtarmar, capillum betyder

hår och brachiola betyder armbågar. Jag

försökte hitta ett ord för stora, håriga

hobbitfötter, men lyckades inte lista ut

vad det blir och hittade bara ordet för

fötter som är prebidus.

Sen jag åkte från Midgård har jag hittat

ett språk jag gillar mycket. Det är

mongoliska, för mitt favoritband

Nomin Talst sjunger på det språket. I

Mongoliet används kyrilliska bokstäver

och det är häftigt, där är A likadant

som i Sverige, B däremot låter Ve, E

låter Je och X låter Cha!

Ja, det finns många språk i världen! Och ju

fler en lär sig desto bättre, för utan språk

går det inte att kommunicera.

SPRÅK: FRÅN FYLKE TILL UPPSALA
Fakta: Tengwar är det alviska

skriftspråket. Quenya och

sindarin är olika dialekter/språk

av talad alviska. Sindarin är

vanligare medan Quenya är mer

akademiskt och anses finare.

Tengwar:

Khuzdul är dvärgarnas egna ord

för sitt språk. Språket skapades

av Vala Aulë, dvärgarnas skapare.

Khuzdul:

Bild: NastyaSensei, Pexels
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Intervju med Gollum
n röd sol har just gått upp över

Uppsala när jag möter Sméagol

under Islandsbron. Där har hen

nu sitt hem i en grotta med magnifik

utsikt över Islandsfallet. Hen tar glatt

emot mig i sin enkla boning och bjuder

på rå fisk och lembasbröd i köket som är

spartanskt inrett med sådant som

Sméagol själv fiskat upp från Fyrisåns

botten. Jag tackar vänligt men bestämt

nej till den nyfångade Fyrisfisken och tar

ett bett av brödet istället. Jag blir genast

mätt och får en liten husesyn innan vi tar

oss in i vardagsrummet för att slå oss ner

i soffan. Sméagol pratar på om allt

mellan himmel och jord och jag inser att

tiden går fort i den till synes sorglösa

Sméagols sällskap. Jag måste därför

avbryta mitt i en historia om alla skatter

man kan finna i Fyrisån, för att börja

ställa mina granskande frågor till denna

märkliga och fascinerande varelse.

Hur är din relation till Frodo och Sam idag?

Frodo? Fy! All ära fick hon. Men vem var

det som faktiskt fick ner ringen i elden?

Va? Och dessutom nästan dog. Jag var

beredd att offra mitt liv för att rädda

världen.

Var det därför du bet av Frodo fingret

och hoppade ner i elden alltså?

Självklart! Hobbiten var besatt och

något behövde göras.

Vad tycker du om att Frodo återigen står i

rampljuset när hela gänget anordnar rally?

De skulle aldrig ha ”vunnit” (läs 15:e

plats) om jag lyckats ställa upp med ett

lag.

Jasså, är det kanske så att du ställer upp

med ett lag i år istället?

Nej, i år står jag över. Om the

Femaleship inte är med vad är då vitsen?

Jag vill ha revansch.

Är det viktigt med upprättelse för dig?

Ja! Revansch är det enda jag tänker på! Å

min älskade… Gollum… Gollum…. Det är

så jag har samlat ihop medlemmar till ett

lag i nästa rally, med ett löfte om

hämnd… Örnarna ställer självklart upp.

Hur oumbärliga var inte de? Men ingen

jävel ger dem cred. Vet du ens vad de

heter. Nej precis! Gollum… För att inte

tala om Arwen. Vem var det som

räddade Frodo från döden för att sedan

lämnas kvar i Vattnadal? Den

gudsförgätna hålan! Gollumm…

Gollum… Och så Nattfjärilen sedan, som

räddade Gandalf när han fångats av

Saruman. Pratar the Femaleship

någonsin om hen? Nej…Gollum…

Listan av påstådda värvningar fortsätter att

växa medan Sméagol spottar ur sig

förbannelser. Den glada sorglösa varelsen är

som bortblåst och jag misstänker att det

nog inte längre är Sméagol utan Gollum

som sitter framför mig. Jag anar att det är

bäst om jag drar mig undan. Därmed

tackar jag för intervjun, önskar lycka till i

nästkommande rally och klättrar ut ur

grottan, där Uppsala börjar vakna.

Kanske är det så att Sméagol inte bara är

ett monster, utan också en hjälte. Kanske

förtjänar hen den upprättelse hen dröm-

mer om. Kanske får de också sin revansch

en dag, både Sméagol och Gollum.

E

Om en inte vet om det är det svårt att
föreställa sig att Gollum/Smeagol bor under
den här bron. Foto: dudlajzov, Adobe Stock
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1. Titta ner i Domedagsklyftan

Ingen tur till Mordor är värd sitt namn om man inte

bestiger Domedagsberget och kikar ner i Domedagsklyftan

där Frodo kastade ner ringen. Glöm inte att ringarna även

tillverkades här! Sjukt fin utsikt från toppen, glöm inte

matsäck då det inte finns något café i närheten.  

2. Uppleva Baraddûr

Saurons svarta torn är vida känt och trots att det enligt

rykten inte längre står kvar är det väl värt ett besök. Tornet

tog hela 600 år att bygga och är gjort av “adamant”. Vad är

det? Ingen vet men det skadar ju inte att ta sig en titt.  

3. Bada i varma källor

När man vandrar runt i Mordor känner man ibland: Är jag

på Island? Svaret är nej , men den som vågar kan ta sig ett

dopp i de otaliga varma källor som finns i området. Har du

tur blir du inte skållad levande utan kan faktiskt njuta. Har

du ännu mer tur finns det kall öl i närheten.

4. Promenad kring Minas Morgul

Fortet, som uppfördes för att vaka över två bergspass som

leder in till Mordor, hette från början Minas Ithil men

döptes om under den andra åldern. Denna plats har

präglats av både goda och onda tider, vilket man kan se i

den intressanta arkitekturen. Har du extra ork, och det är

fint väder, kan det vara idé att promenera till honmonstret

Shelobs grotta. Här har den legendariska striden mellan

spindeln och Sam utspelat sig.

5. Gå igenom Morannon

Morannon, “The Black Gate”, är kanske den mest

mytomspunna av portar. Som huvudingången in till

Mordor var det vägen Frodo gick in för att slutligen

förstöra ringen. Han smet in medan Saurons styrkor var

upptagna med att kriga: ett riktigt smart drag av Gänget.

Känn historiens vingslag när du går genom Morannon,

passa på att ta ett foto med en skådespelare som är utklädd

till ork. Det kostar lite men riktigt kul minne att ha!Foto: Misaochaaan, Wikimedia creative commons 3.0

Illustration: Neral (Matěj Čadil), Wikimedia creative commons 3.0

Sugen på att uppleva något nytt och
spännande? Mordor är inte nytt, men
definitivt spännande så det räcker och blir
över. Det kan vara svårt att sålla bland
mängderna av aktiviteter som finns att tillgå i
området, här kommer listan som hjälper dig!
Alla fem upplevelserna blir svåra att hinna på
bara en weekend, så planera gott och väl att
stanna en vecka i denna ökända region för att
uppleva allt.

TOPP

5
BÄSTA SAKERNA ATT

UPPLEVA I

MORDOR

Domedagsberget

Morannon

Intervju med Gollum
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Det här behöver du:
Aluminiumburk, mall att kalkera efter,

tejp, penna, hopvikt tygbit, sax,

målarfärg som fäster på aluminium (tex

akrylfärg), nål, nagellack, metalltråd,

limpistol & lim

1. Klipp ut en bit aluminium från

burken, lite större än mallen. Platta ut

aluminiumbiten och tejpa fast mallen

på den helt metallfärgade sidan.

2. Lägg aluminiumbiten på den

hopvikta tygbiten, detta för att förenkla

prägling. Prägla genom att rita i kontur-

erna och nerverna enligt röd markering i

nästa bild.

3. När du tar bort

mallen bör det gå att se

de delar som du ritade i.

Rita gärna i ytterligare en gång.

4. Vänd på aluminiumbiten och

fyll i delarna mellan konturer och nerver.

5. När du är
färdig kom-

mer lövets

form att ha

blivit präglad

i metallen

6. Klipp ut och måla lövet grönt.

OBS! Måla tunt, annars fäster inte

akrylfärg.

7. Skrapa bort färgen runt

kanterna och där nerverna på lövet ska

framträda, en nål är ett lämpligt

verktyg. Lacka därefter med nagellack.

8. Forma till en
kvinnosymbol av

metalltråden. Tips:

Aluminiumtråd är

böjlig, förlorar inte

sin lyster och har

samma färg som aluminiumburken.

9. Lirka in lövet i kvinnosymbolen

och limma fast med limpistolslim på

baksidan. Fyll upp baksidan med lim

och fäst slutligen en säkerhetsnål!

Tips: Verkar det här för
komplicerat? Gör en snabbare och

enklare variant genom att kopiera lövet

nedan, färglägg och limma fast på en

kartongbit. Sen är det bara att klippa

ut och tejpa fast en säkerhetsnål på

baksidan så har du en Lorienlöv-pin!

GÖR DITT EGET

LORIENLÖV
FEMALESHIP STYLE
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Lembasbröd är som bekant ett

traditionellt bröd som bakas av alver, i

hela Midgård. Det är känt för att vara

mycket näringsrikt, mättande och

håller sig färskt under minst ett halvår,

vilket gör det till en naturlig favorit för

personer på resande fot. Brödet går

också att variera i oändlighet och här

nedan avslöjar LCHF-ambassadören

Galadriel sin egna version av brödet.

Tro det eller ej , men det är faktiskt

samma receptet som till det bröd som

gavs till Systraskapet när de lämnade

Lórien. Själv lärde sig Galadriel att baka

brödet för över tusen år sedan när hon

bodde i Doriath, men har sedan dess

gjort om receptet. Detta i samband med

att hon la om till LCHF-kost.

Galadriels LCHFlembas:
1,5 dl majonnäs (OBS ej lättmajonäs)

1 dl olivolja

2 ägg

3 dl riven vällagrad ost

1-2 msk fiberhusk

5 dl mandelmjöl

En nypa salt

Gör så här:
Vispa upp olivolja, majonnäs och ägg i

en bunke genom att växelvis rotera

vispen medsols och motsols. Bakas

brödet på morgonen bör gryningsljus

falla ner på bunken under hela

vispningen. Bakas brödet på kvällen är

det fördelaktigt att vara utomhus under

bar himmel då månljuset inte absorb-

eras lika bra i majonnäsbasen, vilket gör

att brödet inte håller sig färskt lika länge.

Blanda ner osten, salt och strö ner

fiberhusk i cirkulära rörelser genom att

använda tummen och pekfingret. Sikta

ner mjölet pulsativt och blanda

samtidigt med vänster hand.

Sätt ugnen på 200 grader

(varmluft) och klicka ut

smeten i 9 lika stora

delar på en plåt med

bakplåtspapper.

Grädda bröden i 13 min.

Akta så att de inte

bränner fast.

MajoLembas

Det godaste LCHF brödet?

Recept 9 portioner

Foto: Dana Tentis, Pexels
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STORT TEST!
VEM I GÄNGET ÄR DU MEST LIK?

Har du alltid undrat vem du skulle vara, på resan genom
Midgård? Om ja, så kommer ett riktigt pangtest här! Om nej,
så kan du lika gärna göra testet ändå. Spänningen är olidlig…
Vem är du mest lik? Räkna ihop vilken bokstav du får flest av
och kolla sedan på nästa uppslag för att få reda på det
spännande svaret.

I. Det är viktigt att göra något med

livet som känns meningsfullt. Vad

ägnar du din yrkesbana åt?

a. Mat. Inte att laga alltså, utan att

äta.

b. Medverkar i viktiga rådslag.

c. Något inom akademin.

d. Jag blir kung, som det var menat

att jag skulle bli.

II. Än viktigare är det att göra roliga

saker på fritiden! Vad gör du då?

a. Går på fest

b. Medverkar i viktiga rådslag.

c. Räddar världen.

d. Umgås med min partner.

III. Vad är din största svaghet?

a. Är naiv och tror gott om allt och

alla

b. Är en riktig svikare.

c. Kan uppfattas som något otydlig

och ålderdomlig

d. Att jag inte är odödlig

IV. Vad har du för stil?

a. Manchester, västar och jordiga

toner

b. En guldbroderad röd väst samt

mantel

c. Olika skynken och tunikor i lager-

på-lager

d. Inget särskilt, men det sitter

riktigt snyggt på mig

V. Vad är ditt livsmotto?

a. “Carpe diem”

b. “Även solen har fläckar”

c. “Tala är silver, tiga är guld”

d. Jag är inte typen som har

livsmotton.

VI. Party! Vad är din favoritdryck när

det är dags för fest?

a. Mjöd och snaps

b. Det näst billigaste rödvinet

c. Magiskt elixir

d. En välbryggd IPA

VII. Vilket är ditt favoritband?

a. First Aid Kit

b. Kent

c. Enya

d. Journey

VIII. Vilket är ditt drömresemål?

a. Inget är bättre än byn jag bor i…

b. Berlin

c. Hogwarts

d. En paradisö med min älskling
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nder sin långa färd till

Mordor har Frodo och Sam

märkt att på många

populära ställen längs vägen är det

väldigt ofräscht så fort en lämnar

stigen. Det ligger toapapper slängt i

buskar och ibland rent av bajshögar

som andra resande har lämnat efter sig

när nöden kommit plötsligt. De vill

därför dela med sig av sina tips om hur

en gör sina behov i naturen på ett bra

sätt utan att lämna några spår efter sig.

Något en alltid ska packa med sig i är en

bajsspade, låt oss kalla honom Bertil. Bertil

bör vara en liten spade med ett vasst blad.

Trädgårdsspadar i plast duger ej eftersom

jordlager i skog, mark och fjäll ibland kan

vara väldigt kompakta och hårda.

Toalettpapper och handsprit är också bra

att ha med sig, men mer om hur man ska

hantera toalettpapper kommer senare.

Så, när väl magen börjar kurra och

trycket blir för stort är det alltså dags

att bege sig ut från stigen där du går.

Hitta då en plats som är avskild och där

jorden är mjuk och utan för mycket

rötter. Gräv därefter ett hål som är lika

djupt som en utsträckt hand. Vid detta

djup förmultnar ditt bajs bäst och blir

till jord snabbast. Om hålet är för djupt

kommer det ta längre tid för bajset att

förmultna eftersom färre bakterier och

mikroorganismer lever på det djupet.

Efter att hålet är grävt är det dags att

du sätter sig på huk över hålet och gör

dina behov. Om du skulle råka missa

hålet kan du försiktigt peta med en

pinne eller liknande för att få ned det i

hålet. Viktigt! Bertil och bajset ska

aldrig nudda varandra! Bertil ska vara

helt ren och därav hygienisk hela turen

ute i naturen. Därefter täcker du hålet

med jorden som du grävt upp, så att

inget syns med ögat och så att det är ett

ordentligt jordlager över bajset.

Det finns två metoder för hur du gör

med toalettpappret. Toalettpapper är

det som förmultnar långsammast och

något som är väldigt otrevligt att se när

man går i naturen. Du kan därför välja

att antingen lägga det i hålet med bajset

eller att ta med en påse där du lägger

toalettpapper och sedan bär med dig i

packningen. Om du väljer att gräva ned

pappret är det viktigt att du försäkrar

dig att pappret är vältäckt av jord. En

bra idé kan vara att lägga en sten över

sitt täckta hål, så att regn inte gör att

pappret kommer upp till ytan igen.

Med denna bajsmetod ute på tur blir

det trevligt för alla att vistas på de

mest populära ställena längs stigarna

till Mordor!

Bajsskola
Frodo och Sams

u
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Resultat från testet på föregående uppslag:
Flest a: Du är mest lik Frodo! En liten glad skit, det är du det!
Flest b: Du är mest lik Boromir! Du är bekymrad och svår, kanske har du inte riktigt hittat din roll i livet.
Flest c: Du är mest lik Gandalf! Du är vis och respektingivande, alltid den mest bildade i rummet.
Flest d: Du är mest lik Aragorn! Du verkar vara en perfekt människa som är både snyggast,
snabbast och bäst på att kriga.
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Foto:OscarWettersten,CreativeCommons

Gudrun har en central roll i

Gängets liv, även under Det Stora

Äventyret! Hur många Gudrun

kan du hitta i blaskan? Håll dig

inte till en typ av Gudrun, alla

typer är viktiga!

Kn
ep

HUR MÅNGA
GUDRUN HITTAR

DU?

& knåp
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Sam den ståndaktige har många goda
egenskaper men att räkna över femtio är

inte en av dem, kan du ändå lista ut vad
som döljer sig bakom prickarna?

Finn fem fel

Passa
ihop ordmed

sak
er

Ond ring

Gimli

MELLANMÅL

Gudrun
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Att förbereda sig inför ett äventyr

såsom ett rebusrally gör upplevelsen på

rallydagen mycket roligare. Här

kommer lite information till den nye

rallyfararen.

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 en glömmer

någonting viktigt.

Att hålla koll
Läs igenom The Femaleship of the Ring –
ett blaskande äventyr noga! En vet

aldrig vilken information som kan

komma till användning. Reglerna är

naturligtvis bra att läsa ordentligt så

att en 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 extra-

utrustning som ni får vid starten) och

någon som ser till att allt som ska in

vid en TK (rebusar och motiveringar

till lösningar) 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! Dela gärna upp

ansvar mellan er i gruppen i förväg:

Vem spanar efter plock? Vem läser

kartan, markerar och mäter? Vem

skriver motiveringar? Vem räknar ut

idealtid? Osv.. .

Rallymorgon
Att vänta på rally är ungefär som att

vänta på att lämna Fylke för ett stort

äventyr. En spänd förväntan finns i

luften och det kan vara svårt att somna

kvällen innan. Det är ändå bra att

försöka, några extra timmars sömn gör

allting lite roligare och det är en lång

dag från rallystarten på morgonen tills

att musiken tystnar på kvällen. Se till

att komma lite innan er starttid på

morgonen så hinner ni med den sista

busspimpningen och beundra de andra

lagens utklädnader.

Fulingar
Det klassiska knepet att ”följa John” (att

följa efter ett rallyfordon som man tror

löst rebusen) kan både hjälpa och stjälpa.

Ni kanske bara snurrar tillbaka till Fylke

när ni egentligen ville till Rohan. 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.

Kvällen och morgonen efter
Kom i tid till sexan (obs - fördrink kl

18:00!) och märk väl att ett par

öronproppar kan vara skönt att ha på en

högljudd sittning. Kom gärna även på

andra-frukost (kallas även rally-

brunchen) morgonen efter, 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 super-

kul. Var inte rädda för att göra ert bästa.

Utrustningslista
• Bibel 2000

• Eng-sve/sve-eng lexikon

• Physics handbook

• Synonymordbok

• Internationella morsealfabetet

• Svenska semaforalfabetet

• Svenska alfabetet i punktskrift

• SAOL

• Vanliga almanackan 2019

• The Femaleship of the Ring - ett
Blaskande äventyr
• A4-papper

• Pennor

• 30 cm linjal

• Sax

• Tejp

• Gradskiva

• Kompass

• Miniräknare

• Badring

• Tre personer som nyligen har sett

filmen Sagan om Ringen
• Penna med vattenlösligt bläck

• Minst två telefoner med olika

abonnemang och internet

• Muggar att dricka ur vid TK

• Lunch

Att deponera vid start
• Kartdeposition á 300kr i kontanter

• Snacks

• Hembakta verk (utan nötter)

Otillåten utrustning
• Dator

• Internet, förutom för användning av

Spotify samt lednings- & lösningshem-

sida, så länge inga andra instruktioner

tydligt ges om att internet är tillåtet.

• GPS-mottagare

• Ortsnamnsregister och dylikt

Äventyret närmar sig, snart är Rallydagen här, spänning och
förväntan ligger i luften. Här kommer lite tips till de som ska ut
på sitt första Rally Monte Carl.

BRA ATT VETA FÖR NYA RALLYDELTAGARE
20 RALLY FÖR NYBÖRJARE



Regler
“Repetitio est mater studiorum” - läs

reglerna en gång, läs dem en gång till

och ytterligare tio gånger. Sedan är du

redo för rebusrally!

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 står på rebusen leder

detta till den plats där kontrollen är

utplacerad. Åk dit! Vid kontroll nr 1

finns rebus nr 2, som leder vidare till

kontroll nr 2 osv.

Kontroller
Platsen för kontroll definieras av den

rebus som erhållits vid föregående

kontroll/start/tidkontroll. På rebus-

lappen finns alltid en lägesanvisning i

form av en sträcka och ett gradantal.

Grader räknas medsols där norr är 0°.

Exempel: Den angivna sträckan är

2300 m och gradtalet är 90°. Mät den

sträcka på kartan som motsvaras av

2300 meter i riktningen 90°. För en

karta av skala 1:100000 blir det 2,3 cm

rakt österut. Mätningen görs 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

The Femaleship of the Rings logotyp. I

pärmen finns kuvert markerade med

lagnamn och/eller lagets logotyp. Vid

kontrollen får varje lag endast förse sig

med ett kuvertet med sitt eget lagnamn

och/eller logotyp. Tidkontroll (TK)

utmärks också av en pärm på vägens

högra sida i vilken finns en vägbeskriv-

ning till den bemannade kontrollen.

Vid TK 1 och TK 3 finns fika. TK 2 är

lunchkontroll och lagen ansvarar själva

för att ta med sig lunch.

Motivering
När en rebus har lösts ska lösningen

skriftligen motiveras noggrant, full-

ständigt och stringent. Alla led i rebusen

ska anges. Varje motivering ska

nedtecknas tydligt på separat A4-ark där

även 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 brukat 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 the Femaleship of the Ring enligt

ett på förhand utformat prickprotokoll

där varje led i rebusen värderas.

Start
Tävlingsstart sker vid Värmlands nation,

lördagen den 19 oktober 2019 vid det

klockslag som står angivet på baksidan av

The Femaleship of the Ring - ett Blaskande
äventyr. Vid starten får laget karta, mot

erläggande av 300 kr i deposition, samt en

startpåse innehållande:

• Adress och inloggningsuppgifter till

lednings- & lösningshemsida

• Två lappar med lagets nummer och

logotyp

• Kuvert för inlämning vid tid-

kontroller och målgång

• Heldagsuppgift

• Fotoplockshäfte, fotoplocksproto-

koll och rallyplocksprotokoll

• Journummer

• Diverse övriga prylar

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.

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 eventuellt till heldagsuppgift.

Underlåtenhet att medföra anbefallen

utrustning kan leda till prickbelastning.

Detta gäller även medförande av otillåten

utrustning. Rallyfordonet kan under rallyt

Vad vore ett rally utan regler? Läs igenom reglerna ordentligt innan
rallyt, inte bara en gång utan många gånger. Även erfarna
rallyfarare bör läsa & vara uppmärksamma på eventuella ändringar.
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klockslag som laget erhöll vid start (ett

nytt klockslag erhålls vid varje tid-

kontroll). Resultatet blir ett idealt klock-

slag som laget ska ange vid ankomst till

tidkontroll. Felaktigt angivet idealt

klockslag eller sen ankomst straffbeläggs

med prickar enligt följande:

I) Felaktigt angivet idealt klockslag: 1

prick per minut fel, oavsett om angivet

klockslag är innan eller efter faktiskt

idealt klockslag.

II) Ej angivet idealt klockslag: 1 prick

per minut från faktiskt idealt klockslag.

III) Sen ankomst: 1 prick per minut sen.

Vid sen ankomst ges enbart prick-

belastning för sen ankomst och punkt I)

och II) kan ignoreras. Vid sen ankomst

behöver idealt klockslag ej anges.

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. Ett fotoplockshäfte med

numrerade bilder delas ut vid starten.

När en efter rallyvägen finner en plats

eller sak som finns med i häftet ska

denna plats noggrant redovisas på det

fotoplocksprotokoll som laget har

erhållit vid start. Fotoplockets placering

redovisas genom att laget på protokollet

antecknar koordinaterna där den

fotograferade platsen eller saken finns.

Koordinaterna anges enligt instruktioner

på fotoplocksprotokoll. Fotoplocks-

protokollet med lagnummer och 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 laget finner ett rallyplock ska

tydlig beskrivning redovisas på det

rallyplocksprotokoll som laget erhållit vid

start. Rallyplocksprotokoll med lag-

nummer och lagnamn påskrivet ska

lämnas in vid målgång. Icke redovisade

rallyplock samt redovisade falska

rallyplock belastas med prickar.

Tidkontroll/TK
Vid TK ska laget uppge sin idealtid.

Om laget ankommer till TK senare än

det ideala klockslag de räknat ut

behöver de inte ange någon idealtid.

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

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. Vid

tidkontrollerna förekommer teoretiska

och praktiska prövningar, vilka laget

gladeligen skall deltaga i. Regler för

varje prövning redogörs av funktion-

ären endast en gång och bör beaktas

under stor tystnad och koncentration.

Dessa prövningar ingår i tävlingen och

kan således medföra prickbelastning.

The Femaleship of the Ring - ett Blaskande
äventyr 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

komma att genomsökas för kontroll av

utrustning.

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, Enköping, Gondor och Vattnadal.

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 följande vägen fram till

tidkontroll räknas inte som rallyväg.

Idealtid
I övre högra hörnet på varje rebuslapp

finns information om lösningstid (l) och

medelhastighet (v). Detta ska lagen

använda för att räkna ut den så kallade

idealtiden (t). Idealtiden är i förväg

uträknad och fastställd av the

Femaleship of the Ring och är den tid (i

minuter) 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

där s är sträcka (i km) från föregående

kontroll, v är medelhastighet och l är

uppskattad lösningstid (i minuter)

angiven på rebusen. Sträckan s får laget

genom att använda rallyfordonets

trippmätare. Idealtid beräknas endast för

rallyväg, så vid meddelande ”Rallyväg

upphör” ska trippmätaren avläsas och

idealtid beräknas. Idealtiderna mellan

olika kontroller ska sedan adderas till det
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Målgång
Målgången 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, samt rebuslappar och

motiveringar sedan föregående TK. För

att lagen ska kunna återfå

kartdepositionen ska kartan vara väl

rengjord och hel.

Protester
Eventuella protester mottas och

behandlas av Femaleship of the Ring.

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

• Använd nödlösning: 25p

• Använd 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.

Nästa rallyläggare
Nästa termins rallyläggare blir det lag

som är bäst placerat, fått minst antal

prickar, utan att inneha läggar-

immunitet. För att inneha läggar-

immunitet 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 Femaleship of the Ring senast

innan start.

Heldagsuppgift
Vid starten kan en heldagsuppgift

tilldelas. Det åligger varje lag att utföra

denna efter bästa förmåga och att

redovisa den vid målgången, eller på

annat vis om instruktionen säger det.

Beroende på heldagsuppgiftens

genomförande delas prickar ut i

varierande mängd.

Bruten tävling
Bruten tävling ska omedelbart meddelas

Femaleship of the Ring. Se journummer

som finns i startpåsen.

i så fall finner på lednings- & lösnings-

hemsidan. Adress och inlogg till

hemsidan kommer att finnas i startpåsen.

Väl inne på hemsidan är det bara att

logga in och klicka på den rebusledning

som är av intresse. Detta ger en ledtråd

till hur rebusen ska lösas. Till samtliga

rebusar hör även en nödlösning, även

den tillgänglig via hemsidan och kan

användas om ni inte lyckas lösa rebusen.

Där finns ortnamn/geografisk position

och tillhörande koordinater som utgör

lösningen på rebusen. När en ledning

eller lösning används via hemsidan

loggas användandet och prickbelastning

ges. Om både ledning och nödlösning

använts för samma rebus räknas det

som om bara nödlösningen använts. Är

en ledning eller lösning väl använd en

gång kan den öppnas igen utan att det

ger någon ytterligare prickbelastning.

Kom ihåg att ta med mobiltelefoner

med internet för att komma åt

ledningar och lösningar! Även en

powerbank och mobilladdare är

lämpligt att medtaga.

Fusk
Verkligt fusk, såsom åverkan på

kontroller, plock, rallyväg eller andra

deltagande rallyfordon eller hackande

av lednings- & lösningashemsida,

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

John”, att lura andra lag att avslöja

rebuslösningar, att med sitt rallyfordon

skymma plock och kontroller mm.

Mutor
Det är tillåtet och uppmuntras att försöka

muta the Femaleship. Vi garanterar dock

inte att dessa försök automatiskt kommer

att påverka lagets prickbelastning.
Stormen Gudrun hette så i Sverige

och Norge. I Tyskland kallades

stormen för Erwin. Erwin här fångad

på bild av NASA, 8 januari 2005.
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Det började med smidandet av de mäktiga ringarna. Tre gavs till alverna; de odödliga, klokaste och
vackraste av alla varelser. Sju till dvärgherrarna; duktiga gruvarbetare och hantverkare i gruvorna.
Och nio, nio ringar gavs till människorasen som trånade efter makt, mer än något annat. För inuti
dessa ringar fanns styrkan och viljan att regera över alla raser. Men de blev alla lurade, för ännu en
ring skapades. En ring för att härska över dem alla.

En ring att sämja dem
En ring att främja dem

En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem

Lagnamn:

Startnummer:




