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Det är presidentval i USA i år. Det demokratiska partiets presidentkandidat är
naturligtvis president Barack Obama. Det andra stora partiet ska nu välja sin
kandidat. Vad heter det andra stora partiet i USA?

Han har valts till ny ordförande för Vänsterpartiet vid ett möte i Uppsala. Han
fick 179 röster mot Rosanna Dinamarcas 39. Vad heter Vänsterpartiets nya
partiledare?

Kung Fredrik IX är död. Länge leve drottning Margrethe II! Det var statsministern som utropade kronprinsessan Margrethe till drottning den 15 januari
1972 på Christiansborg. Vilket land?

Afrikas äldsta befrielserörelse ANC (Afrikanska nationalkongressen) har firat
hundra år. Festligheterna gick av stapeln i Bloemfontein och den nuvarande
presidenten Jacob Zuma höll tal. Nelson Mandela är den mest kända av ANC:s
politiker. Vilket land?

Sverige har fått en ny religion. Kopimismen har blivit officiellt erkänd som
religion. Kopiera och sprid är en av våra viktigaste trossatser, säger en
överstepräst. Vilka står Kopimismen nära?

Enligt nya studier så finns det hjälpmedel. Att intala sig själv att man är stark
nog för att hålla ut. Att räkna siffror eller lösa tankeproblem. Att tänka bort
smärtan. Att tänka optimistiskt. Hjälpmedel mot vad?

Fartyget Costa Concordia har gått på grund. Flera tusen människor blev
utsatta för livsfara. Orsaken till grundstötningen är just nu okänd. Var skedde
olyckan?

1 socialdemokratiska partiet
X republikanska partiet
2 lantbrukarpartiet
1 Lars Ohly
X Jonas Sjöstedt
2 Göran Persson
1 Danmark
X Island
2 Storbritannien

1 Sydafrika
X Egypten
2 Tunisien

1 miljörörelsen
X Förenta Nationerna
2 Nätpiraterna
1 rädsla för hissar
X tandvårdsskräcken
2 rädsla för åska
1

i Gibraltar sund

X

i Medelhavet norr om Rom

2

i Adriatiska havet söder om Venedig

1 Ryssland

8

I år är det 100 år sedan sommar-OS i Stockholm. 2 500 deltagare från 27
länder ställde upp. Vilket land blev bästa nation i OS 1912?

X Sverige
2 USA

9

10

Man får inte bryta uran runt Grand Canyon i 20 år. Det har USA:s regering
bestämt. Grand Canyon är en mycket känd nationalpark i Arizona. Vilken flod
har gjort Grand Canyon?

Sverige är juniorvärldsmästare i ishockey efter 1-0 mot Ryssland. Målgöraren
tog pucken vid blå, kom fri, och lyfte in pucken med en backhand. Hans mål
kom när klockan stod på 10.09 i sudden death. Vem är han?

A

1 Saint Lawrencefloden
X Mississippifloden
2 Coloradofloden
1 Mika Zibanejad
X Oscar Klefbom
2 Roger Rönnberg
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1

Kung Fredrik IX är död. Länge leve drottning Margrethe II! Det var statsministern som utropade kronprinsessan Margrethe till drottning. Det inträffade
den 15 januari 1972 på Christiansborg. Margrethe blev landets första
regerande drottning på närmare 600 år. Vilket land?

1 Danmark
X Nederländerna
2 Belgien

2

Han valdes till ny ordförande för Vänsterpartiet vid partiets kongress i Uppsala
och fick 179 röster mot Rosanna Dinamarcas 39. Vad glad jag blir, vad stolt jag
blir. Tack ska ni ha socialister och feminister. Jag tackar er för förtroendet sade
han i sitt tacktal. Vem blev ordförande?

1 Eskil Erlandsson
X Jonas Sjöstedt
2 Tommy Waidelich

republikansk kandidat vunnit valen både i Iowa och New Hampshire. Vem?

1 Ron Paul
X Rick Santorum
2 Mitt Romney

Afrikas äldsta befrielserörelse ANC (Afrikanska nationalkongressen) har firat
hundra år. Festligheterna gick av stapeln i Bloemfontein och den nuvarande
Sydafrikanska presidenten Jacob Zuma höll tal. Bloemfontein är orten där ANC
bildades den 8 januari 1912. Vem är den mest kända av ANC:s politiker?

1 Nelson Mandela
X Robert Mugabe
2 Cecil Rhodes

Det är presidentval i USA i år. Det demokratiska partiets kandidat är naturligtvis Barack Obama.
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Det republikanska partiet ska nu utse sin kandidat. Vid de pågående nomineringsvalen har en

Det är dåliga tider i Ungern. Den ungerska forinten sjunker i värde mot euron. Ungrare har drabbats

5

av den ekonomiska krisen. Ungern fick 2008 en kredit på 20 miljarder euro från EU och IMF. Krediten drogs in 2010 efter en konflikt med EU-kommissionen. Vad heter Ungerns premiärminister?

Det verkar inte som om man vet om mördaren är sjuk eller frisk. De rättspsykiatriska experterna har

1 Robert Schuman
X Konrad Adenaur
2 Viktor Orban

måndagen den 16 april 2012 i Oslo tingsrätt. Vem gäller det?

1 Vidkun Quisling
X Anders Behring Breivik
2 Arne Treholt

7

Iran ska hålla en ny militärövning i det viktiga sundet. Väst förbereder sig för att
använda stora mängder olja från krislagren, om Iran gör allvar av hoten att
stoppa oljetransporterna genom sundet från Persiska viken. Vilket sund?

1 Hormuzsundet
X Berings sund
2 Messinasundet

8

Taiwans sittande president Ma Ying-jeou kommer att sitta kvar i ytterligare fyra
år. President Ma Ying-jeou företräder nationalistpartiet Kuomintang. Trots att
Taiwan haft självstyre sedan 1949, ser Kina Taiwan som en del av sitt
territorium. Vad är det speciella med Taiwan?

1 har högre BNP än USA
X över 50 miljoner invånare
2 är inte medlem i FN

9

USA:s regering förbjuder ny uranprospektering runt Grand Canyon i 20 år. Inga
nya uranprojekt tillåts på ett över 4 000 kvadratkilometer stort område runt den
kända nationalparken i Arizona. Vilken flod har eroderat fram Grand Canyon?

1 Saint Lawrencefloden
X Mississippifloden
2 Coloradofloden

6

förklarat att han inte är straffrättsligt tillräknelig. Men tre psykologer och en psykiater på fängelset
har funnit att han varken är psykotisk eller schizofren. Rättegången ska enligt planerna börja

generalen Viktor Balck. Vilket land blev bästa nation i OS 1912?

1 Grekland
X Sverige
2 Tyskland

11

Sverige har fått en ny religion. Kopimismen har blivit officiellt erkänd som
religion av myndigheten Kammarkollegiet. Kopiera och sprid är en av våra
viktigaste trossatser, säger en överstepräst. Vilka står Kopimismen nära?

1 Nätpiraterna
X Djurrättsaktivisterna
2 Reclaim the City

12

Sverige är juniorvärldsmästare i ishockey efter 1-0 mot Ryssland. Målgöraren
tog pucken vid blå, kom fri, och lyfte in pucken med en backhand. Hans mål
kom när klockan stod på 10.09 i sudden death. Vem är han?

1 Mika Zibanejad
X Oscar Klefbom
2 Roger Rönnberg

I år är det 100 år sedan sommar-OS i Stockholm. 2 500 deltagare från 27 länder ställde upp.

10

Idrotten ska fostra till plikttrohet och duglighet att värna fosterlandet, sade den svenske OS-
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Meddelande

Välkomna tillbaka till en ny
och spännande termin
med Veckans Nyheter.
Under vårterminen 2012 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov under vecka 15.
Rikstävlingen startar måndagen den
16 januari 2012 och pågår till fredagen den 8 juni 2012. För er som är
osäkra på hur Rikstävlingen går till
medföljer en lathund som extramaterial.
Ni som får problem med e-posten
eller faxen glöm inte att ni har fått
användarnamn och lösenord för inloggning på vår webbsida.
Rätt svar till Nöjesvärlden:
1. Margaret Thatcher
2. Johan Rheborg
3. Michelle Williams
4. Humphrey Bogart
5. Belgien
6. de förvandlas till pojkar
7. han var vampyr
8. Ola Salo
9. First Aid Kit
10. i TV
Version A.
1. republikanska partiet (x).
2. Jonas Sjöstedt (x). Jonas Sjöstedt valdes till ny ordförande för
Vänsterpartiet vid kongressen i Uppsala. I sitt tal efter valet sade Sjöstedt: I dag har vi ett Vänsterparti
med en frisk debatt med en enighet
om färdriktningen, så har det inte
alltid varit. Vid ett möte efter valet
sade Sjöstedt att Vänsterpartiet
kommer att ta kampen med Miljöpartiet om att vara det ledande klimatpartiet, där social rättvisa kombineras
med ekologisk hållbarhet. Ett nytt
miljöprogram ska tas fram till valet
2014. Sjöstedt sade också att Vänsterpartiet ska kompromissa mindre i
ett rödgrönt samarbete inför nästa
val. Han ansåg att partiet hade kompromissat för mycket vid valet 2010.
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Sjöstedt ville att Vänsterpartiet ska
vara ett regeringsparti och samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men han avvisade tanken
på en ny rödgrön allians. Enligt Sjöstedt har Vänsterpartiet potential att
nå 10-15 procent.
3. Danmark (1).
4. Sydafrika (1).
5. Nätpiraterna (2). Nätpiraternas
egen religion, kopimismen, har blivit
officiellt erkänd som religion i Sverige
efter ett beslut i kammarkollegiet.
Kopiera och sprid är en av våra viktigaste trossatser, säger kopimismens
överstepräst Isak Gerson. Kopimismen kommer att vara en missionerande religion med syftet att övertyga
både kristna och muslimer om kopimismens välsignelser. Kan ett trossamfund se ut hur som helst? Ja, ett
trossamfund kan i princip se ut hur
som helst. Vad som är avgörande är
samfundets egenbild. Det ska vara
en gemenskap för religiös verksamhet, säger Bertil Kallner, chefsjurist
på kammarkollegiet. Krävs det ingen
gudstro? Den tron kan se ut lite hur
som helst. Myndigheterna ska inte ha
någon uppfattning om vad samfunden tror på. Registreringen av trossamfund infördes i samband med att
Svenska kyrkan och staten skiljdes
åt år 2000.
6. tandvårdsskräcken (x).
7. i Medelhavet norr om Rom (x).
8. Sverige (x).
9. Coloradofloden (2).
10. Mika Zibanejad (1).
Version B.
1. Danmark (1).
2. Jonas Sjöstedt (x).
3. Mitt Romney (2).
4. Nelson Mandela (1).
5. Viktor Orban (2). EU skärper tonläget mot Ungerns regering, som
redan är hårt pressad av folkliga
protester och marknadsoro för statsfinansiella problem. Enligt EUkommissionen kan Ungerns nya lag
för centralbanken strida mot EUfördraget. Uttalandet kommer dagen
efter ett protestmöte i Budapest, där
upp emot 100 000 oppositionella
protesterade mot grundlagsändringar
som begränsar såväl domstolars
som centralbankens självständighet.

Bakgrundsmaterial

Lagändringarna ökar bland annat det
politiska inflytandet över medlemmarna i centralbankens direktion.
De har kunnat drivas igenom av premiärminister Viktor Orban eftersom
hans högerparti Fidesz efter en jordskredsseger i valet 2010 tillsammans
med koalitionspartiet Kristdemokraterna har över två tredjedelar av rösterna i parlamentet. På finansmarknaden befarar allt fler att den ungerska
krisen ska sluta med en ny statsfinansiell kollaps. Forinten, som i fjol rasade med 12 procent mot euron närmar
sig en ny historisk bottennivå.
6. Anders Behring Breivik (x). Strax
före klockan 15.30 fredagen den 22
juli 2011 kom larm om en stor explosion i regeringskvarteret i centrala
Oslo. Två timmar senare kom ett nytt
larm om att en man klädd som polis
sköt ungdomar på Utöya, där Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF höll
sommarläger. På Utöya dödades
totalt 69 personer, i Oslo åtta. Omkring en timme efter det andra larmet
greps Anders Behring Breivik, som
har erkänt båda dåden. De som ansvarar för vården av Breivik under
häktningstiden anser att Anders Behring Breivik är varken psykotisk eller
schizofren. De anser dessutom att
han inte behöver medicinering och att
han inte verkar självmordsbenägen
Medan de rättspsykiatriska experterna
förklarat att Breivik inte är straffrättsligt tillräknelig.
7. Hormuzsundet (1). Iran ska hålla
en ny militärövning i Hormuzsundet.
Samtidigt har västländerna förberett
sig för att använda stora mängder olja
från krislagren. Energiorganet IEA:s
plan innebär att släppa upp till 14
miljoner fat om dagen av den olja som
finns lagrad. Det skulle i stort sett
ersätta de 16 miljoner fat per dag som
nu passerar Hormuzsundet från Persiska viken. De senaste veckorna har
Iran upprepade gånger hotat med att
stänga sundet om USA och EU utfärdar nya sanktioner som hotar landets
oljeexport.
8. är inte medlem i FN (2).
9. Coloradofloden (2).
10. Sverige (x).
11. Nätpiraterna (1).
12. Mika Zibanejad (1).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: xx1 12x xx21 B: 1x2 12x 122 x11
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1

Film. Skådespelerskan Meryl Streep får en Guldbjörn på Berlins filmfestival för
hennes rolltolkning i filmen Järnladyn. Om det blir en Oscarsnominering får vi
veta den 24 januari. Vem är Järnladyn?

1 Indira Gandhi
X Golda Meir
2 Margaret Thatcher

2

Film. Hamilton- I nationens intresse är ytterligare en film efter Jan Guillous
Hamiltonböcker. Ett attentat planeras i Stockholm och Hamilton (Mikael
Persbrandt) är den ende som kan stoppa det. Han måste göra det som krävs –
i nationens intresse. Vem av följande har inte spelat Hamilton på film?

1 Peter Stormare
X Peter Haber
2 Johan Rheborg

3

Film. My week with Marilyn. Marilyn Monroe reser till London 1956 för att spela
mot Laurence Olivier i Prinsen och balettflickan. Monroe blir attraherad av
Oliviers assistent, den unge Colin Clark. Vem spelar Marilyn Monroe i filmen?

1 Evan Rachel Wood
X Michelle Williams
2 Pixie Lott

4

Film. Det har gjorts en hel del kärleksfilmer genom åren. Borta med vinden
(1939), Casablanca (1943), Härifrån till evigheten (1953), West Side Story
(1961), En kärlekshistoria (1970), Mitt Afrika (1985), Broarna i Madison County
(1995), Den engelske patienten (1996), Notting Hill (1999) och Moulin Rouge!
(2001). Vem hade den manliga huvudrollen i Casablanca från 1943?

1 Humphrey Bogart
X Cary Grant
2 Burt Lancaster

5

Böcker. I sitt första äventyr, Tintin i Sovjet, reser journalisten Tintin och hans
hund Milou till Sovjet för att avslöja hur kommunismen egentligen fungerar.
Den publicerades den 10 januari 1929. Serien skapades av serietecknaren
Hergé (Georges Remi). Allt som allt blev det 23 äventyr. Från vilket land var
Hergé?

1 Estland
X Tjeckoslovakien
2 Belgien

6

Böcker. Pojkarna av Jessica Schiefauer. Bella, Momo och jag höll oss om
vintereftermiddagarna i Momos rum, men under den varma delen av året satt vi
i Bellas trädgård, eller inne i växthuset om det regnade. Växthuset var en
frizon, ett rum att gå till där andra lagar gällde. På nätterna dricker de av
nektarn från en fantastisk blomma. Vad händer med flickorna?

1 de åldras 40 år
X de förvandlas till pojkar
2 de ser in i framtiden

7

Böcker. Om jag kunde drömma av Stephenie Meyer. Det finns en del viktiga
omständigheter. Hur var det med Edward Cullen egentligen? Och var jag
villkorslöst och ohjälpligt förälskad i honom? Vad var Edward Cullen?

1 han var från en parallellvärld
X han var polis
2 han var vampyr

8

Musik. The Voice Sverige är en sångtävling som vill hitta unika röster. Den
som vinner The Voice Sverige får ett skivkontrakt med Universal Music. The
Voice går också i USA och där heter coacherna: Christina Aguilera, Cee Lo
Green, Adam Levine och Blake Shelton. I Sverige heter coacherna Petter
Alexis, Carola Häggkvist och Magnus Uggla. Vem saknas?

1 Peter Jöback
X Joakim Thåström
2 Ola Salo

9

Musik. Klara och Johanna Söderbergs senaste skiva heter The lion’s roar. Här
finns Dance to another tune och King of the world. Vad kallar sig systrarna
Söderberg?

1 First Aid Kit
X Singin' in the Rain
2 Way Out West

10

Kändisar. Izabella Scorupco, Gina Dirawi, Natasha Illum Berg, Andrea Engsäll
och Malin Olsson. Var kommer vi att möta dessa personligheter under 2012?

1 på film
X i TV
2 i radio

Lathund till Rikstävlingen

vecka 3, 2012

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 16 januari 2012. 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 8 juni 2012 klockan 16.00.
Utgivningsplan för vårterminen 2012 (veckonummer):
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 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. (En elevgrupp/klass består av minst 10 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

