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En kraftig jordbävning har drabbat ett land i Mellanamerika. Förödelsen i
huvud-staden Port-au-Prince är fruktansvärd. Det är den värsta jordbävningen
som drabbat landet på 200 år. Antalet döda människor kan komma att
överstiga 100 000. Vilket land?

A

1 Dominikanska republiken
X Haiti
2 Kuba
1 det höga oljepriset
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Det har varit kallt i Sverige. Elpriserna har stigit kraftigt. Vinterkylan är den ena
orsaken till de höga elpriserna. Vilken är den andra orsaken?

X trasiga vindkraftverk
2 avstängda kärnkraftsreaktorer
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Det har pågått vargjakt i Sverige. Miljöminister Andreas Carlgren menar att
jakten är nödvändig. Han säger att många vargar är skadade. På vilket sätt är
vargarna skadade?

Nu är hotet från svininfluensan över och viruset är besegrat säger läkare. Totalt
har nästan 11 000 människor haft svininfluensa i Sverige. Värst var det
veckorna 44 till 49. Vilken är en orsak till att influensan är besegrad?

Medan vi på norra halvklotet har det kallt är det motsatta förhållanden på södra
halvklotet. I veckan hade Melbourne de hetaste temperaturerna sedan 1902.
Det var 37 grader varmt vid midnatt. Var ligger Melbourne?

Det kan hända att 24 miljoner kinesiska män inte har någon att gifta sig med
om tio år, står det i en ny kinesisk undersökning. Det är stor skillnad mellan
antalet nyfödda pojkar och flickor i Kina. Många familjer vill ha pojkar. Hur
många barn får en kinesisk familj ha?

Stäng solarierna i simhallar och andra sportanläggningar säger Strålsäkerhetsmyndigheten till landets kommuner. Man menar att solarier ökar risken för
hudcancer. Vilken strålning finns i solarierna?

En man försökte spränga ett passagerarflygplan i USA på juldagen 2009. Det
verkar som att mannen hade utbildats av al-Qaida. I vilket land hade mannen
fått sin utbildning?

Detektiven från Baker Street, Sherlock Holmes (Robert Downey jr), är tillbaka
samt doktor Watson (Jude Law). Inspektör Lestrade från Scotland Yard finns
också med i filmen. Vem skrev böckerna om Sherlock Holmes?

Förra året blev hon utan. Den här gången gick det bättre. Under Grammisgalan
blev hon årets kvinnliga artist och årets kompositör tillsammans med Pär
Wiksten. Vem är hon?

1 de har ögonskador
X de har pälsskador
2 de har inavelskador
1 människor reser mindre
X det kalla vädret
2 massvaccinationen
1 i södra Australien
x i norra Australien
2 i östra Australien

1 hur många barn som helst
X tre barn
2 ett barn

1 grön strålning
X ultraviolett strålning
2 vit strålning
1 i Jemen
X i Spanien
2 i Japan
1 Sir Arthur Conan Doyle
X Cecily von Ziegesar
2 Stephenie Meyer
1 Linda Bengtzing
X Amy Diamond
2 Amanda Jenssen
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Ett kraftigt jordskalv har drabbat Haiti. Förödelsen i huvudstaden Port-auPrince är total. Det är den värsta jordbävningen som drabbat landet på 200 år.
Antalet omkomna människor kan komma att överstiga 100 000. Var inträffar de
flesta jordbävningar?

1 nära 0-meridianenlee
X vid ekvatorn
2 vid plattgränser

ett fångläger. Brotten ska ha begåtts under kriget 1992. Var låg fånglägret?

1 på Balkan
X i Baltikum
2 i Baskien
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Det gick dåligt för SE-banken under 2009. Trots detta kan banken betala ut 1,8
miljarder kronor i bonusar vilket motsvarar bankens hela vinst för 2009. Banken
slopar helt utdelning till aktieägarna. Vem är chef för SE-banken?

1 Isabella Löwengrip
X Sofia Hellqvist
2 Annika Falkengren
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720 ton jord förgiftad av arsenik dumpades på tippar avsedda för rent avfall i
Västsverige. Tingsrätten i Alingsås har dömt en person för medhjälp till
vållande till miljöförstörelse. Vad kallas den lagstiftning som beskriver
miljöbrott?

1 miljöbalken
X naturlagen
2 markförordningen

En svensk medborgare har häktats som misstänkt för krigsbrott. Han är misstänkt för grovt
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folkrättsbrott, ett fall av mord, människorov och medhjälp till människorov. Mannen var lägervakt i

EU:s nya utrikesminister Catherine Ashton var den första att förhöras av EU-parlamentet. Alla de
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26 föreslagna EU-kommissionärerna utfrågas för att se om de är tillräckligt kunniga på sina
ansvarsområden. Sveriges EU-kommissionär frågas ut i Strasbourg den 19 januari. Vem är hon?

B

1 Cristina Husmark Pehrsson
X Cecilia Malmström
2 Åsa Torstensson
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Barn har utsattas för vanvård under de senaste femtio åren utan att myndigheterna ingripit, visar en utredning. 404 personer som uppger att de utsatts för
vanvård har intervjuats. En stor del av intervjupersonerna har blivit inlåsta,
utsatts för fysiskt våld eller råkat ut för tortyrliknande behandling. Var har
barnen utsatts för vanvård?

1 i skolan
X i svenska barn- och fosterhem
2 på sjukhus
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Det har varit kallt i Sverige. Elpriserna har stigit kraftigt. Elleverantörerna har
tjänat 3,2 miljarder kronor extra under köldperioden. Vinterkylan är den ena
orsaken till de höga elpriserna. Vilken är den andra orsaken?

1 importstopp av el från Finland
X avstängda vattenkraftverk
2 avstängda kärnkraftsreaktorer

Svensken som tros vara inblandad i stölden av portalen till förintelselägret Auschwitz, kommer att

portalen till Auschwitz?

1 Kraft durch freude
X Villkommen in Auschwitz
2 Arbeit macht frei
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Det har pågått vargjakt i Sverige. Miljöminister Andreas Carlgren menar att
jakten är nödvändig. Han anser att många vargar är skadade. På vilket sätt är
vargarna skadade?

1 trafikskador
X inavelskador
2 svältskador
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Detektiven från Baker Street, Sherlock Holmes (Robert Downey jr), är tillbaka
samt doktor Watson (Jude Law). Inspektör Lestrade från Scotland Yard finns
också med i filmen. Vem skrev böckerna om Sherlock Holmes?

1 Sir Arthur Conan Doyle
X Edgar Allan Poe
2 Rudyard Kipling
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Förra året blev hon utan. Den här gången gick det bättre. Under Grammisgalan
blev hon årets kvinnliga artist och årets kompositör tillsammans med Pär
Wiksten. Vem är hon?

1 Shirley Clamp
X Marie Bergman
2 Amanda Jenssen
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Helena Jonsson vann överlägset masstarten över 12,5 km i tyska Ruhpolding.
Hon utklassade allt motstånd på slutvarvet och var i mål 23 sekunder före
tyska tvåan Simone Hauswald. Vilken sport?

1 skidskytte
X nordisk kombination
2 längdåkning
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begäras utlämnad av Polen. Åklagare har begärt att en polsk domstol beslutar om att mannen ska
frihetsberövas så att det kan utfärdas en europeisk arresteringsorder mot honom. Vilken text hade
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Meddelande

Alla lärare och elever
önskas välkomna tillbaka till en ny termin med
Veckans Nyheter.
Ni som får problem med eposten eller faxen glöm inte att
ni har användarnamn och lösenord för inloggning på vår
webbsida. På webbsidan finns
alltid det aktuella numret av
Veckans Nyheter.

Under vårterminen 2010
utkommer Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Påsklov vecka 14.
Rikstävlingen
startar
måndagen den 18 januari och pågår till fredagen
den 11 juni 2010.
För er som är osäkra på hur
Rikstävlingen går till kommer
en lathund som extramaterial
den 18 januari.
Version A.
1. Haiti (x). Se B1. Senast Haiti
drabbades av ett storskalv var på
1700-talet. Området utgör gräns
mellan två tektoniska plattor: den
karibiska och den nordamerikanska.
Så det här är ett jordskalvsområde.
Skalvet på Haiti orsakades av att de
två kontinentalplattorna sidledes gled
mot varandra. Det liknar det som
brukar ske i Kalifornien, i San Andreas-förkastningen, där ena sidan löper
längs med den andra. De svåraste
jordskalven under de senaste 100
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åren (ort och antalet döda):
2008 Sichuan Kina 87 500
2008 Sichuan Kina 21 500
2005 Norra Pakistan 75 000
2004 tsunamikatastrofen 228 000
2003 Bam, Iran 31 000
2001 Gujarat, Indien 20 000
1999 Nordvästra Turkiet 17 800
1990 Gilan, Iran 35 000
1988 Armenien 25 000
1976 Tangshan, Kina 242 000
1948 Turkmenistan 110 000
1939 Erzincan, Turkiet 40 000
1932 Gansu, Kina 70 000
1927 Nanshan, Kina 200 000
1923 Yokohama, Japan 140 000
1920 Ningxia, Kina 235 000
1908 Messina, Italien 83 000
2. avstängda kärnkraft… (2). Se B7.
3. de har inavelskador (2). Se B9.
4. massvaccinationen (2).
5. i södra Australien (1).
6. ett barn (2).
7. ultraviolett strålning (x). Malignt
melanom är en farlig hudcancer som
har ökat markant de senaste decennierna. Cirka 2 300 drabbas varje år
och cirka 400 dör. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan länge avrått
från solariesolning. Motiveringen är
att solarier bidrar till att öka risken för
hudcancer. WHO har klassat solarier
i den högsta cancerriskgruppen.
8. i Jemen (1).
9. Sir Arthur Conan Doyle (1).
10. Amanda Jenssen (2).
Version B.
1. vid plattgränser (2). Se A1. Haiti
är en tidigare fransk koloni i Karibien.
Cirka 9 miljoner invånare, grundat av
frigivna slavar efter en revolt som
ledde till självständighet 1804. Haiti
är det fattigaste landet i Amerika.
Inkomsten per capita är 560 dollar
per år (motsvarande drygt 3 900
kronor). Mer än hälften av invånarna
lever på mindre än en USA-dollar per
dag och 78 procent på mindre än två
dollar. Barnadödligheten är hög (60
döda på 1 000 födslar). Skogsskövling har lett till att endast 2 procent av
landytan täcks av skog. Efter decennier av diktatur valdes den tidigare
katolske prästen Jean-Bertrand Aristide till president 1990. Han störtades
i en militärkupp 1991 men återinsattes med amerikanskt understöd. Han

Bakgrundsmaterial

tvingades ut ur landet och i exil 2004
efter ett uppror av gäng och före detta
soldater. I maj 2006 återgick landet till
att styras lagligt. Sedan dess leds det
av president René Garcia Préval.
2. på Balkan (1).
3. Annika Falkengren (2).
4. miljöbalken (1).
5. Cecilia Malmström (x).
6. i svenska barn- och foster… (x).
7. avstängda kärnkraft… (2). Vinterns kyla har pressat upp elpriset till
rekordnivåer. Totalt har elleverantörerna tjänat 3,2 miljarder kronor extra
under köldknäppen. Tre fjärdedelar av
vinsten fick de ut under två dagar, den
17 december och den 8 januari, när
elpriset var uppe i mellan tio och tolv
kronor per kilowattimme, mot 40-50
öre i normala fall. Vinterkylan och
flera avstängda kärnkraftsreaktorer
ligger bakom prisrekordet. Moderniseringarna av Ringhals 1 och Ringhals 2
har lett till att reaktorerna har stått
stilla sedan i våras. Nyligen medgav
Vattenfall att man varit alltför optimistiskt i sina tidsplaner. Enligt bolaget
kommer reaktorerna att stå stilla i
ytterligare minst några veckor.
8. Arbeit macht frei (2).
9. inavelskador (x). Miljöminister
Andreas Carlgren anser att jakten är
nödvändig. Han menar att många
vargar har inavelskador på ryggkotor,
hjärta och njurar. Vargarnas förmåga
att reproducera sig är hotad. Då är det
inte meningsfullt att låta den nuvarande stammen av genetiskt svaga individer växa okontrollerat, säger Carlgren. Tanken bakom jakten är att
minska antalet inavlade djur och på
sikt ersätta dessa med nya vargar,
genom naturlig invandring eller genom inplantering av ryskfinska vargar.
Problemet är att många har trott att
inavlade djur automatiskt är sjuka och
lytta. Inga synliga fel har hittats på de
28 nyskjutna vargarna och av 188
döda vargar som undersökts sedan
1978 har bara 15 uppvisat missbildningar. Vargarna har i de flesta fall
kunnat leva fullt normala liv.
10. Sir Arthur Conan Doyle (1).
11. Amanda Jenssen (2).
12. skidskytte (1).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: x22 212 x112 B: 212 1xx 22x 121

Lathund för Rikstävlingen

vecka 3, 2010

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 18 januari 2010. 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 fredagen den 11 juni 2010 klockan 16.00.
Utgivningsplan för vårterminen 2010 (veckonummer):
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 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

