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1 Pervez Musharraf
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En pakistansk politiker och ledare för PPP (Pakistanska Folk- partiet) blev
mördad i en terroristattack i slutet på december 2007. Vem blev mördad?

X Benazir Bhutto
2 Indira Gandhi

2

3

4

5
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Vi har fått tre nya länschefer. De ska styra över vart sitt län. De tre cheferna är
moderaten Chris Heister för Västerbottens län, socialdemokraten Barbro
Holmberg för Gävleborgs län och vänsterpartisten Lars Bäckström för Västra
Götalands län. Vad kallas en länschef?

1 Länsmästare

USA väljer president vart fjärde år. 2008 års presidentval hålls den 4
november. Det finns två stora partier: republikanerna och demokraterna. De
populäraste presidentkandidaterna är: Barack Obama - demokrat Rudy
Giuliani -republikan och Mitt Romney - republikan. En saknas. Vem?

1 Arnold Schwarzenegger

Valet i det här afrikanska landet har orsakat stora problem. Partier i
huvudstaden Nairobi anklagar president Mwai Kibaki för fusk i valet. Många
människor har dödats i våldet efter valet. Vilket land?

Det finns 400 kärnreaktorer i världen i totalt 38 länder. Folkpartiets Jan
Björklund tycker att vi i Sverige måste satsa på kärnkraft i framtiden.
Västeuropas största land kommer att lägga ner alla sina kärnkraftverk till år
2021. Vilket land?

Ett monopol är när någon är ensam om att få tillverka eller sälja en vara. Vi har
alkoholmonopol i Sverige. Bara systembolaget får sälja alkohol. Nu kommer
troligen ett annat monopol att avskaffas. Vilket monopol kommer att avskaffas?

X Minister
2 Landshövding

X George W Bush
2 Hillary Clinton

1 Kenya
X Sydafrika
2 Nigeria

1 Spanien
x Tyskland
2 Italien

1 Järnvägsmonopolet
X Apoteksmonopolet
2 Telefonmonopolet
1 Salem Al Fakir

7

Han fick pris som årets manliga artist, årets producent, årets kompositör samt
årets nykomling under 2008 års Grammisgala. Vem är han?

X Lars Winnerbäck
2 Måns Zelmerlöw
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9
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Edmund Hillary från Nya Zeeland har avlidit. Hillary och Tenzing Norgay från
Nepal gjorde något mycket speciellt den 29 maj 1953. Vad hände den 29 maj
1953?

Under Linnéåret 2007 genomfördes en omröstning om vårt lands vackraste
blomma. Totalt 220 blommor ingick i tävlingen. De 28 blommor som fick flest
röster gick vidare till finalen. Vilken blomma anses som vår vackraste?

Hon bor i Östersund och tävlar för IFK Tärendö. Hon vann Tour de Ski 2008.
Hon har också tre individuella guld och två stafettguld i junior-VM (2006 och
2007) och två SM-guld. Hon leder världscupen. Vem är hon?

1 De upptäckte Viktoriasjön
X De kom först till Sydpolen
2 De besteg Mount Everest
1 Ros
X Liljekonvalj
2 Tulpan
1 Anna Hansson
X Charlotte Kalla
2 Kerstin Palm
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Det var i oktober 2007 som ett bråk utanför en festlokal på Kungsholmen i Stockholm urartade och

B

fjärde fälls för anstiftan till misshandel och den femte frikänns. Vilken påföljd fick de tre pojkarna?

1 Vård inom socialtjänsten
X Tre års fängelse
2 Tre års sluten ungdomsvård

2

Valet i Pakistan den 8 januari 2008 blev inställt. Orsaken är troligen att ledaren
för PPP (Pakistanska Folk- partiet) blev mördad i en terroristattack i slutet på
december 2007. Vem var ledare för PPP?

1 Pervez Musharraf
X Benazir Bhutto
2 Indira Gandhi

3

Valet i den här afrikanska staten löste inte landets problem. Oppositionens
ledare Raila Odinga anklagar president Mwai Kibaki för valfusk. 600 människor
har dödats i våldet efter valet. Landets 36 miljoner invånare är uppdelade på
40 etniska grupper. Vilket land?

1 Kenya
X Tanzania
2 Angola

4

USA väljer president vart fjärde år. 2008-års val hålls den 4 november. De
främsta presidentkandidaterna är: Hillary Clinton - demokrat, Rudy Giuliani republikan och Mitt Romney - republikan. Vem av de främsta saknas?

1 John Edwards, demokrat
X Barack Obama, demokrat
2 John McCain, republikan

5

Socialminister Göran Hägglund (kd) är nöjd med utredningen och anser att
förslagen leder till högre tillgänglighet, bättre service och något lägre priser.
Tomas Eneroth (s), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott anser
att det blir sämre service och dyrare. Vad föreslår utredningen?

1 Att avskaffa apoteksmonopolet
X Att avskaffa alkoholmonopolet
2 Att införa kommunal polis

6

Regeringen har utsett tre nya länschefer. De tre är Chris Heister (m) för
Västerbottens län, Barbro Holmberg (s) för Gävleborgs län och Lars Bäckström
(v) för Västra Götalands län. Vad kallas en länschef?

1 Länsråd
X Statsråd
2 Landshövding

7

Det finns 400 kärnreaktorer i världen i 38 länder. Folkpartiets Jan Björklund
anser att vi i Sverige måste satsa på kärnkraft. Storbritannien kommer troligen
att bygga nya kärnkraftverk. Ett av Europas största länder går i motsatt riktning;
landets samtliga reaktorer ska vara avvecklade till 2021. Vilket land?

1 Frankrike
x Tyskland
2 Italien

8

Rikskriminalens mordkommission ska nu försöka lösa mordet på Fuat Deniz.
Det var den 11 december som Fuat Deniz knivskars på sin arbetsplats. Säkerhetspolisen har personal som arbetar med mordet. Var knivskars Fuat Deniz?

1 På Örebro universitet
X På Stockholms central
2 På Arlanda parkering

9

Edmund Hillary har avlidit. Hillary och hans nepalesiske medhjälpare Tenzing
Norgay utförde bragden den 29 maj 1953. Vad hände den 29 maj 1953?

1 De besteg Kilimanjaro
X De nådde Sydpolen
2 De besteg Mount Everest

10

Under Linné-året 2007 genomfördes en omröstning om vårt lands vackraste
blomma. Totalt 220 blommor ingick i tävlingen. De 28 blommor som fick flest
röster gick vidare till finalen som ägde rum i december 2007. Vilken blomma
anses som vår vackraste?

1 Blåsippa
X Liljekonvalj
2 Gullviva

11

Han fick pris som årets manliga artist, årets producent, årets kompositör samt
årets nykomling under 2008 års Grammisgala. Vem är han?

1 Salem Al Fakir
X Joakim Nätterqvist
2 Tommy Körberg

12

Hon bor i Östersund och tävlar för IFK Tärendö. Hon vann Tour de Ski 2008.
Hon har också tre individuella guld samt två stafettguld i junior-VM (2006 och
2007) och två SM-guld. Hon leder världscupen. Vem är hon?

1 Maria Pietilä-Holmner
X Charlotte Kalla
2 Helena Jonsson

1

en 16-årig pojke misshandlades till döds genom sparkar och slag mot huvudet. Stockholms
tingsrätt har nu dömt. Tre av de åtalade fälls för grov misshandel och vållande till annans död. En
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Meddelande

Välkomna tillbaka till en ny och
innehållsrik termin med Veckans Nyheter.
Under vårterminen 2008 utkommer Veckans Nyheter under följande veckor: 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Påsklov i vecka 13.
Rikstävlingen börjar måndagen
den 14 januari och pågår till
torsdagen den 5 juni.
Ni som får problem med eposten eller faxen glöm inte att
ni har användarnamn och lösenord för inloggning på vår
webbsida - där finns det aktuella Veckans Nyheter.
Version A.
1. Benazir Bhutto (x). Se B2.
2. Landshövding (2).
3. Hillary Clinton (2). Inför ett presidentval i USA väljer de två partierna,
demokraterna och republikanerna ut
varsin kandidat. Det sker tex genom
att primärval hålls i delstaterna. Primärvalen innebär att delstaterna
väljer delegater till partikonventen,
där presidentkandidaterna sedan
slutgiltigt utnämns. I praktiken kan
det stå klart redan under primärvalen
vilka de två kandidaterna blir.
4. Kenya (1). Kenya har över 40
etniska grupper med egna traditioner
och språk. De främsta grupperna är
kikuyu (22 procent), luhya (14), luo
(13), kalenjin (12) och kamba (11).
President Mwai Kibaki tillhör kikuyu,
en grupp som härstammar från landets centrala högland och som har
stor ekonomisk makt. Oppositionsledaren Raila Odinga är luo, från västra Kenya mot gränsen till Uganda.
Kenyas president Mwai Kibaki säger
sig vara öppen för förhandlingar för
att lösa krisen i landet. Oppositionsledaren Raila Odinga har krävt att
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Kibaki ska erkänna att han fuskat till
sig segern i valet och att han ska
avgå innan det kan bli några samtal.
Ett afrikanskt medlarförsök har kollapsat. Trots hög ekonomisk tillväxt
under de senaste fem åren lever
nästan hälften av kenyanerna på
mindre än en dollar om dagen. Kenyas riksåklagare sade i torsdags att
en oberoende granskning av valresultatet bör genomföras.
5. Tyskland (x). Se B7.
6. Apoteksmonopolet (x). Det
svenska apoteksmonopolet ska brytas för både receptfria och receptbelagda läkemedel enligt ett förslag från
utredaren Lars Reje. Men Apoteket
AB ska under en övergångsperiod
garantera servicen i glesbygden.
Samtidigt ska flera hundra butiker
avyttras till de blivande konkurrenterna. Utredaren tror inte att de receptbelagda läkemedlen blir mycket billigare för kunderna. Lars Reje vill ha in
stora internationella apotekskedjor i
Sverige ungefär som i Norge. I princip ska vilket företag som helst kunna
öppna ett apotek efter tillstånd från
Läkemedelsverket. De enda som inte
får driva en apoteksrörelse är tillverkare av läkemedel, företag som säljer
läkemedel och läkare eller annan
personal som förskriver läkemedel.
7. Salem Al Fakir (1).
8. De besteg Mount Everest (2).
9. Liljekonvalj (x).
10. Charlotte Kalla (x).
Version B.
1. Tre års sluten ungdomsvård (2).
2. Benazir Bhutto (x). Mordet på
förra premiärministern Benazir Bhutto
skedde den 27 december 2007. Benazir Bhutto var premiärminister
1988-1990 och 1993-1996. Bhutto
dödades av en självmordsbombare
och hade då länge levt under hot från
radikala grupper. Pakistan blev fritt
från Storbritannien 1947. Politisk oro
och krig har påverkat landets utveckling sedan dess. Pakistan har varit
inblandat i två krig med Indien. Kapprustningen mellan de två länderna
har lett till att bägge nu har kärnvapen. 1971 bröt sig Pakistans östra
del loss och blev den självständiga
staten Bangladesh. Vid flera tillfällen
har militären olagligt tagit makten i

Bakgrundsmaterial

landet. Pakistan slits sönder i motsättningar mellan religiösa och sekulära grupper. Den nuvarande presidenten, general Pervez Musharraf tog
makten i en kupp 1999. Hans tid vid
makten har dominerats av USA:s krig
mot terrorismen. Efter terrorattacken
den 11 september 2001 krävde USA
att Musharraf hjälpte till att bekämpa
talibanerna och al-Qaida-anhängarna
som haft en fristad i de bergiga gränstrakterna mellan Afghanistan och
Pakistan. Den pakistanske presidenten Pervez Musharraf utesluter att en
särskild FN-ledd utredning tillsätts för
att ta reda på vad som egentligen
hände när oppositionsledaren Benazir
Bhutto mördades. Musharraf anser att
en inblandning av FN inte är att tänka
på och att jakten på Benazir Bhuttos
mördare ska skötas internt med hjälp
av brittiska Scotland Yard. Resultatet
av utredningen om mordet på oppositionsledaren kommer att offentliggöras före parlamentsvalen den 18 februari.
3. Kenya (1). Se A4.
4. Barack Obama… Se A3. (x).
5. Att avskaffa apoteks… (1). Se A6.
6. Landshövding (2).
7. Tyskland (x). Sverige måste bygga
fyra nya kärnkraftverk anser Jan
Björklund. Beslut om att häva nybyggnadsförbudet för kärnreaktorer
bör fattas av riksdagen direkt efter
valet 2010. För att klara klimatmålen
och minska växthuseffekten måste
Sverige kraftigt bygga ut sin koldioxidfria elproduktion. Storbritannien kommer att bygga nya kärnkraftverk. Den
brittiska regeringen anser att det är
nödvändigt att ersätta dagens tio
kärnkraftverk med nya. Kärnkraften
står för nästan en femtedel av landets
elförsörjning. Näringsminister John
Hutton anser att nya kärnkraftverk bör
ha en roll att spela vid sidan av andra
källor med låga utsläpp av växthusgaser.
8. På Örebro universitet (1).
9. De besteg Mount Everest (2).
10. Liljekonvalj (x).
11. Salem Al Fakir (1).
12. Charlotte Kalla (x).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: x22 1xx 12xx B: 2x1 x12 x12 x1x

Lathund för Rikstävlingen

vecka 3, 2008

Karin Förlags Rikstävling i nutidsorientering
Var med och kämpa om prispengar! Vinnaren i varje klassnivå vinner 1 000 kronor till klasskassan.
Logga in med ert användarnamn och lösenord och skapa klassens lag!
Tävlingen börjar den 14 januari 2008. Det är en fördel att rapportera in så många nummer som möjligt,
eftersom det är lagets tio bästa resultat som räknas. (Väljs automatiskt av systemet.) Tävlingen
avslutas torsdagen den 5 juni 2008 klockan 16.00.
Utgivningsplan för vårterminen 2008 (veckonummer):
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23

Hur skapar jag ett lag?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Skriv www.karinforlag.se i din webbläsares adressfält.
Du får nu Karin Förlags huvudsida framför dig.
Under rubriken Veckans Nyheter ute i menyn till vänster hittar du Logga in. Klicka där!
Du använder skolans användarnamn och lösenord och kommer in.
Till vänster på denna sida finns Skapa ett nytt lag. Klicka där!
Du är nu på "skapa lag sidan". Läs instruktionen där och gör sedan så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klicka fram din kommun.
Ge ditt lag ett namn.
Ange i vilken klassnivå klassen vill tävla.
Besluta om lagets namn får visas i resultatlistorna.
Skriv lagets e-postadress.
Klicka på Skapa laget.

Hur lägger jag in lagets resultat?
a. På samma sida där du skapade laget hittar du högt uppe till vänster Visa alla lagen. Klicka där!
b. En ny sida visas med rubriken ”Skolans registrerade lag i tävlingen”. Under denna rubrik listas
skolans alla lag. Klicka på lagets namn!
c. Du kommer då till lagets sida. Längre ner på sidan hittar du Mata in ett nytt resultat. Klicka där!
d. Nu fyller du i uppgifterna ute till höger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj rätt nummer av Veckans Nyheter.
Ange antal elever.
Lägg ihop alla elevers antal rätt och mata in denna summa.
Klicka på Lagra resultatet.
Ditt klassresultat är nu registrerat.
Klicka på Mata in ett nytt resultat igen för att fylla i fler resultat.

Hur följer jag mitt lag i resultatlistorna?
a.
b.
c.
d.
e.

Ute i menyn till vänster hittar du Topplistorna. Klicka där!
På den nya sidan väljer du ”Klassnivå” och "Hela landet".
Klicka på Visa.
Längre ner på sidan ser du ditt lag och vilken placering det har för tillfället.
Om du istället för ”Hela landet” väljer din kommun får du upp en lista över alla deltagande lag i
kommunen och deras inbördes placeringar.

Läs mer om tävlingen på våra webbsidor: www.karinforlag.se

