
Haven
Mar Mediterráneo
Océano Atlántico
Océano Índico
Océano Pacífico
Oceano Sur
Océano Ártico

Länder att välja från: 

VOLVO OCEAN RACE - Rutten

Sätt ut namnen på 
hamnstoppen på kartan. 
Fyll I landet och 
huvudstaden i tabellen 

Hamnstopp Land Huvudstad

Om du vill segla från Kapstaden till Melbourne, vilken 
riktning ska du segla då? 

Om din båt seglar norr ut (N) från Itajai, vart är nästa 
hamnstopp? 

Vilken är tävlingens längsta etapp? 
      to  

Välj från alternativen: 
Kapstaden, Lissabon, Newport, Melbourne och Auckland

Nederländerna
Kina
Sverige
Storbritannien
Brasilien
USA

Nya Zeeland
Sydafrika
Australien
Spanien
Portugal
Hongkong

Alicante
Lisbon
Capetown
Melbourne
Hong Kong
Guangzhou
Auckland
Itajai
Newport
Cardiff
Gothenburg
The Hague

Hej! Det är en kappseglings runt 
jorden och deltagarna kommer att 
få se makalösa platser! Kan du 
sätta ut namnet på värdstäderna, 
länderna de ligger i och huvudsta-
den i det landet? Skriv gärna 
namnen på platserna på kartan 
så att jag hittar vägen! 

Alicante 
Lissabon
Kapstaden
Melbourne 
Hongkong 
Guangzhou
Auckland
Itajaí 
Newport 
Cardiff 
Göteborg
Haag
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Vilket är ditt favoritlag?
Lag
Donfeng Race Team
Vestas 11th Hour
Sun Hung Kai / Scallywag
MAPFRE
Team Brunel
Team AkzoNobel
Turn The Tide On Plastic

Flaggor

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

Tävlingsrutten – mästarutmaning: 
Följ ditt favoritlag i tävlingens tracker

http://tracker.volvooceanrace.com
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Båtarna är nästan klara!
1. Kan du färglägga båtarna?  
2. Kan du skriva namnet på laget i rutan under varje båt?
3. Kan du färglägga rutorna så att de passar varje lags flagga

VOLVO OCEAN RACE - Tävlingsrutten
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Visste 
du att? 

Ett annat ord för 
styrningen på båten 

är roder. 
Namnet på entypsbåten är:

Sätt ut namnen på båtens delar, 
skriv rätt namn bredvid varje del 
på båten. Ett par ledtrådar som 
kan hjälpa dig är:

Några som är med på din guidade tur har 
frågor till dig! Du måste svara på dem, 
skriv dina svar bredvid frågorna:

‘Vad är det som hindrar båten från att välta upp och ner?’ 

‘Hur får seglare färskvatten ombord?’

‘Hur snabbt kan båten gå?’ 

‘Hur många seglare är med ombord?’ 

För att görafärdigt den guidade turen 
kan du berätta med intressanta saker du 
kan om båten, skriv det här:

1. RATT
2. RODER
3. KÖL
4. SKROV

5. BOGSPRÖT
6. BOM
7. STORSEGEL
8. MAS

VOLVO OCEAN RACE – Båtar & Lag
Efter att du jobbat hårt i båtvar-
vet är båten klar och du behöver 
nu göra en guidad tur och visa 
båtens alla delar på bilden. 
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Lagarbete är nödvändigt för att du ska 
kunna vinna tävlingen!  Volvo Ocean Race 
är den ultimata utmaningen för alla lag. 
Vilken typ av person behöver man vara för 
att vara med i Volvo Ocean Race? 

Din plats I laget!
Om man vanligtvis jobbar I fören på båten, bär 
sele och ofta klättrar uppe i masten, fixar med 
segel och beter sig som en akrobat – vilken plats i 
laget har man då? Ringa in rätt svar här: 

Du är på gång!! Efter att du 
jobbat I båtvarvet 

och seglat hela 
ditt liv är det 
äntligen dags för

      dig att få en plats I ett 
lag I Volvo Ocean Race. 
Kul för dig! 

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 

Fyll i luckorna med olika aktiviteter som seglarna kan göra 
ute på havet. Du kan använda idéer från den här listan eller 
komma på egna:

Sova, gå på toa, äta, läsa, vila, vara på däck, styra, tvätta.

Dygnet på havet frö seglarna delas in i fyratimmarspass. 

Mästarutmaning

Ett dagsarbete!

Vilken position skulle du vilja ha i laget?

Varför

VOLVO OCEAN RACE – Båtar & Lag

A. Navigatör 
B. Fördäckare 

C. Kapten
D. Ombordreporter

6:00 - 18:00  h

4 h

4 h
4 h

18:00 - 6:00  h

4 h

4 h
4 h
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VOLVO OCEAN RACE • Teknologi & kommunikation 

När tävlingen startade 1973 fanns det nästan inga kommunikationer mellan båtarna, 
land och tävlingsledningen. Med ny teknologi so satelliter kan det bli mycket mer 
kommunikation!

Långt innan all modern teknologi använde 
seglare solen, stjärnorna och planeterna 
för att ta reda på sin position på havet. Det 
gör man fortfarande om elen skulle 
försvinna ombord.

Kan du matcha rätt ikon med rätt sak? 

När man seglar är 
kommunikation 
livsviktigt!

Bredden på en Inmarsat-satellit är 
dubbelt så lång som en 

Volvo Ocean 65:a

Säkerhetsrapporter

Nyheter & media från båtarna

Medicinsk hjälp 

Väderrapporter

Personlig kommunikation

Positionsrapporter

Skaderapporter
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Kan du rätt svar till följande frågor?
Ringa in det svar du tror är rätt. Ledtråd: det kan finnas fler en ett svar som är rätt!!

Frågor och svar!

A - Stjärnor
B - planeter 
C - människor
D - Sun
E - sextant 

A - Navigatör
B - Trímmer
C - Fördäckare
D - Skeppare
E - Ombordreporter 

A - Väder
B - Nyheter
C - Bilder
D - Filmer
E - Mat

A - 37,000 km
B - 100 km
C - 3000 km
D - 370 km
E - 3700 km

A- Barcelona
B - Madrid
C - Alicante
D - Sevilla
E - Murcia

Varje Onboard Reporter (OBR) sänder dagligen 
textrapporter, bilder och filmer från varje båt. 
Du kan hitta dem på  

www.volvooceanrace.com
1. Hitta en favoritbild från havet på hemsidan. 
2. Skriv en rapport på 20 rader om vad du tror 
har hänt på bilden. 

Ta med detaljer som:

Skriv dina anteckningar här och använd dem i 
din rapport om din favoritbild:  

Namn på laget:

Vädret:

Position:

Mästarutmaning:

1. Vem sänder nyheter och bilder från 
båtarna. 

2. Var i Spanien ligger tävlingens 
högkvarter? 

3. Vilken information sänds via 
satellitteknologi?

4. Vad använde seglarna innan den här 
tekniken fanns för att hitta och 
bestämma sin position?

5. Hur långt måste informationen färdas 
från båten innan den nårhögkvarteret? 
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