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VOLVO OCEAN RACE - Rutten

Medelhavet
Atlanten
Indiska Oceanen
Stilla havet
Södra ishavet
Arktiska havet

Hamnstopp & Länder 

Hej! Det här är en 
kappsegling runt 
jorden. Kan du sätta 
ut namnet på 
hamnstoppen, 
länderna de ligger i 
och världshaven? 

Nya Zeeland
Sydafrika
Australien
Spanien
Portugal
Hong Kong

Länder att välja från: 

Nederländerna
Kina
Sverige
Storbritannien
Brasilien
USA
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Vilket är ditt favoritlag?

Kolla in 
www.volvooceanrace.com/teams  
för att lära dig mer om lagens färger och flaggor.

Donfeng Race Team

USA HONG KONG NEDERLÄNDERNA FÖRENTA 
NATIONERNA

PORTUGAL

SPANIENPORTUGAL KINA DANMARK

Vestas 11th Hour Sun Hung Kai /
 Scallywag

MAPFRE Team Brunel Akzonobel Turn The Tide 
on Plastic

Mästarutmaning: Följ ditt favoritlag 
i vår tracker på  

www.volvooceanrace.com

Båtarna ska snart segla. Men 
de behöver sina flaggor! 
Fyll i rätt flagga med rätt 
färger och dra ett sträck till 
rätt båt!

VOLVO OCEAN RACE – Rutten

WISDOMS ÖVNINGSBLAD 1.2  / KAPITEL 1 / ÅLDER 8-10 NAMN: DATUM:



Visste 
du att? 

Ett annat ord för 
styrningen på båten 

är roder. 

V____ O____ 65

Namnet på båttypen är:

Det här är ett par ord som 
seglarna använder ombord! 
Hitta rätt plats för dem på 
båten på bilden: 

1. RATT
2. RODER
3. KÖL
4. SKROV

5. BOGSPRÖT
6. BOOM
7. STORSEGEL 
8. MAST

01. Masten är lika hög som         bubbeldäckarbussar

02. Båten är lika lång som          bilar

03. Båtens största segel är lika stort som en 

04. Båten kan gå lika snabbt som eno un

05. Att flytta segel på båten kan väga lika mycket som en  

Elefant      7      greyhound      5       basketplan

VOLVO OCEAN RACE – Båtar & Lag

Välj rätt ord eller si�ra för att göra klart 
meningarna välj från: 

Yipeee!! Jag har en egen båt 
och ska vara med i tävlingen! 
Kan du sätta ut rätt namn på 
vad saker heter på båten?  
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Samarbete betyder att man 
jobbar ihop i en grupp! 

Visste du att?
Lagarbete bygger på tre saker: 
• Kommunikation
• Samarbete
• Mod 

För att vara en del av 
mitt lag måste du 
kunna kommunicera, 

samarbeta och vara modig!

Kan du lista ut vilka dessa lagmedlemmar är?
Välj mellan Ombordreporter, rorsman, Navigatör, Fördäckare, Skeppare, Trimmare

Skapa din egen båt med hjälp av gamla 
föremål som till exempel plastflaskor. Se om 
du kan sätta på en propeller eller ett segel 

för att båten ska få fart. Gå med i 
plastbåtsutmaningen och se hur du och 

dina vänner kan vara en del i ett 
rekordförsök i Guinness Rekordbok.  

http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx 

      

Mästautmaning:

Vem skulle du vara ombord?

Varför skulle du vara sån? 

VOLVO OCEAN RACE – Båtar & Lag
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VOLVO OCEAN RACE – Teknologi & Kommunikation 
När tävlingen startade använde seglare stjärnorna, planeterna 
och solens position på himmelen för att få reda på var på havet 
de är. De hade också väldigt lite kontakt med människor hemma 
på land! 

Kan du sätta ut rätt ord i rätt vit låda på 
bilden? Välj mellan orden:
Tävlingens högkvarter
Satellit
Volvo Ocean 65

Seglare kan nu använda satelliter för att 
skicka meddelanden, bilder och filmer över 
hela jorden. Satelliter hjälper oss också att 
navigera genom att ge oss vår och de andra 
båtarnas exakta position.  

Volvo Ocean 65:a som 
heter WISDOM 
WANDERER. Hur kan jag 
kommunicera på min väg 
runt jorden? 

Färglägg ikonerna och skriv vad 
det betyder på linjen
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¿Kommer du ihåg i vilket hav man hittar 
Point Nemo?

A. Atlanten 
B. Stilla havet 
C. Arktiska havet 
D. Indiska oceanen 
E. Medelhavet

¿Vilka människor är närmast seglarna 
när de är vid Point Nemo?

A. Astronauter  i rymdstationen
B. Forskare i Antarktis
C. Människor i Södra oceanen 
D. Utomjordingar

MÄSTARUTMANING:
1. Du är ombordreporter på din favoritbåt.

2. Di måste skicka nyheter till högkvarteret i Alicante varje dag. 

3. Skriv en rapport på femton rader efter tt du gjort anteckningar nedan:

Skicka med information om följande detaljer:

Namn på laget:

Hur många är ni ombord:

Plats:

Väder:

Sömn:

Mat:

Djur ni sett:

Beskriv eller måla en bild av ett foto du skulle skickat från båten:

VOLVO OCEAN RACE – Teknologi & Kommunikation 
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