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Vad är Volvo
Ocean Race ?

Volvo Ocean Race är ett
av de längsta och tuffaste
idrottsevenemangen i världen.
Lag som består av världens bästa
seglare kappseglar över 85000
kilometer runt jorden och stannar
i stora städer på vägen. Tävlingen
är ett riktigt äventyr och en seriös
tävling, seglarna tar si så fort de kan
runt jorden på 20 meter långa båtar
som är byggda i kolfiber.

Tävlingen startar i oktober i Alicante (Spanien) och avslutas i Haag
(Nederländerna) i juni 2018. Det är mer än åtta månader av segling! Tänk dig
att kappsegla på en båt ett helt skolår!
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Hur startade allt?

Myten säger att idén till
tävlingen föddes under en
diskussion på en engelsk pub.
In 1972, tyckte två vänner i den
engelska handelsflottan att det
skulle vara en bra idé att ha en
kappsegling längs med rutten
som fraktbåtar som fraktat gods
runt jorden sedan 1800-talet..
Det brittiska seglarsällskapet
och ett engelskt ölbryggeri
stöttade deras idé och därmed
var Whitbread Round the

World Race grundat. Den
första omgången av tävlingen
startade i September 1973
med totalt 19 tävlingsbåtar
och sammanlagt 200 seglare.
Tre seglare spolades överbord
och dog under den första
omgången. I början var det en
tävling för äventyrande amatörer
men snart utvecklades tävlingen
till en professionell tävling med
världens bästa seglare.

Varför bytte
tävlingen namn?
Tävlingen blev Volvo Ocean Race innan
omgången som avgjordes 2001-02, efter
att den köptes av Volvo. Volvos bolag
tillverkar bilar, lastbilar, bussar, byggfordon
samt båt- och industrimotorer. De
fortsätter stötta tävlingen som delägare
och titelsponsorer.

Den vinnande skepparen i det första
Whitbread Round the World Race
1973-74 var Mexikos Ramón Carlin,
en amatörseglare som tog med sig
familjemedlemmar ombord på båten!
Det var få som trodde att en så oerfaren
seglare skulle klara sig bra i tävlingen
men han visade sig vara en utmärkt
ledare och när hans båt Sayula II tog
segern inspirerade han ett helt
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Vart reser
tävlingen?

W

Guangzhou
Lissabon
Alicante

Hongko

Kapstaden

Melbo

Tävlignen kommer till platser som få människor någonsin
kommer till, till exempel Södra Ishavet där stormiga vatten
kan vara riskabla och båtarna måste hålla sig borta från
farliga isberg.
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I Volvo Ocean Race är hela planeten en
tävlignsbana! Med start i Alicante, Spanien
seglar lagen till Lissabon i Portugal och
sedan ner för Afrikas västkust till Kapstaden,
Sydafrika. Därefter tar de sig till Melbourne,
Australien och vidare till Hong Kong och
Guangzhou i Kina, innan de bsöker Auckland,
Nya Zeeland. Därefter rundar de berömda Kap
Horn för att komma till Itajaí i Brasilien. Näst
på tur är Newport, Rhode Island i USA innan
de korsar Atlanten till Cardiff i Storbritannien.
Sedan är det äntligen dags för båtarna att

komma till Göteborg innan de seglar den sista
biten till slutmålet i Haag, Nederländerna i
slutet av juni 2018.
Tävlingen avgörs i etapper, så att seglarna
kan vila och laga sina båtar under pauser
innan de fortsätter äventyret. Kappseglingen
går till platser som få människor någonsin
besöker, till exempel till det kalla vattnet i
Södra Ishavet där stormiga vatten hotar deras
säkerhet och där båtarna riskerar att stöta på
livsfarliga isberg

Göteborg
Newport
Haag

ong

ourne

Itajaí

Auckland

Det finns en plats i Södra Ishavet som kallas Point Nemo –
mitt på etappen mellan Nya Zeeland och Brasilien och där är
seglarna närmare astronauterna på den internationella rymdstationen än några andra människor på marken!!

Följ båtarnas väg dirket
på nätet på
tracker.volvooceanrace.com
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Vilka utmaningar
står de inför?
Seglare kommer att uppleva olika typer
av väder när de seglar runt jorden, med
vågor på upp till 12 meter (samma som
ett fyravåningshus), superstarka vindar
som kan bryta masten och det känns
som en av de läskigaste berg- och
dalbanorna du kan åka!

Pirater är ett riktigt hot för seglare! I
Volvo Ocean Race 2011-12 skeppades
båtarna från en hemlig hamn i Indiska
Oceanen till nästa hamnstopp för att
undvika pirater!

Varför gör man det?
Att vinna bucklan i Volvo Ocean Race Trophy är en dröm
för många seglare. Det är som att nå toppen av Mount
Everest, världens högsta berg eller vinna ett OS-guld.
Kan du förstå att en del seglare är så besatta av vinna
tävlingen att de spenderas årtionden på att försöka vinna
– de kommer tillbaks igen och igen för få en ny chans att
lyfta Volvo Ocean Race-bucklan!

Det här året gör Team
Brunels skeppare Bouwe
Bekking tävlingen för
åttonde gången. Det
betyder att han seglat
ungefär 40 000 kilometer
– mer än avståndet från
Jorden till Månen!

Vinnarna i Volvo Ocean Race 2014-15 firar sin seger. Foto: Victor Fraile / Volvo Ocean Race
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Legendarer i tävlingen!
Vinnarna av tävlingen blir genast legendariska
seglare, inte bara för att de genomfört den tuffa
tävlingen utan för att de också varit snabbast!
Cornelius van Rietschoten, med smeknamnet
‘Dutch Flyer’, är den enda skepparen som
någonsin vunnit tävlingen två gånger på raken,
1977-78 och 1981-82. Han är också den enda
seglare som vunnit trots att han fick en hjärtattack
på vägen och överlevt! Helt otroligt!

Magnus Olsson är en legendarisk seglare som
var med 1985-86 ombord på rockstjärnan
Simon Le Bons båt Drum. Efter det var han involverad i tävlingen i resten av sitt liv! Magnus
seglade tävlingen sex gånger och vann med
EF Language 1997-98 och sedan blev han
ambassadör för Legends Race. 2014-15 var
han tränare för damlaget Team SCA, och han
jobbade med Volvo Ocean Race fram till han
dog 64 år gammal.

Magnus Olsson (2008-09)
Foto: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race
Cornelius van Rietschoten (1981-82)
Foto: Bob Fisher/PPL

Sir Peter Blake från Nya Zeeland
anses vara en av de främsta seglarna
genom tiderna. Han deltog i de första
omgångarna av tävlingen och 1989-90
fick han äntligen vinna som skeppare
för Steinlager 2.

December 2001 blev Sir Blake skjuten och
mördad av pirater när han var på en FNexpedition i Amazonas, Brasilien. Han var bara
53 år gammal. Nu är hans son James Blake med
som ombordreporter!

Peter Blake vann 1989-90.
Foto: Roger Lean-Vercoe/PPL
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Girlpower!

Foto: Jen Edney/Volvo Ocean Race

The Legends Race
Sedan den första starten 1973 har över 100
kvinnor tävlat i Whitbread och Volvo Ocean
Race! Några tjejer har vart skeppare för sina
egna båtar och haft lag med enbart kvinnor! I
den här omgången leder Storbritanniens Dee
Caffari ett lag med både tjejer och killar på
båten Turn the Tide on Plastic.
För att lära er mer om tjejer i tävlingen –
klicka här

I år får vi se en speciell kappsegling i den sista
etappen av Volvo Ocean Race mellan Göteborg
och Haag som ska hylla tidigare deltagare
i tävlingen. Några av de gamla båtarna som
tidigare varit med i tävlingen kommer nämligen
att komma tillbaks och vara en del av den sista
etappen och segla i en egen tävling sida vid
sida med de moderna båtarna! Tror du att de
kommer ha en chans mot de nya båtarna?

Legendaren Tracey Edwards var bara 23 år när hon bestämde sig för att segla runt jorden
med Whitbread Round the World Race1989-90! Hon var skeppare för det första laget med
bara kvinnor ombord! Hon var den första kvinnan som fick priset Årets Seglare efter sina
framgångar! Tracey är tillbaks som skeppare för sin båt Maiden i Legends Race i juni 2018!
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Hur ser tävlingsbåten ut?
Hemmet för de modiga seglarna under
åtta månader är en mycket speciell typ
av båt. Alla lag har likadana båtar och
de kallas för Volvo Ocean 65! Båtarna
är entypsbåtar vilket betyder att de

Längd 20m =5 bilar

är identiskt lika bortsett från grafiken
och färgerna på skrovet och seglen.
Båtarna är specialbyggda för att vara
snabba och säkra utan ha någon lyx
ombord.

Vikt 12500kg = 12 vithajar

Mastens höjd 31m =
7 dubbeldäckarbussar

Största seglet är 420m2 = Nästan
lika stort som en basketplan

Maxfart 40knop/74kt = lika snabbt
som en greyhound

<

STORSEGEL

Kölens vikt = 3 noshörningar

MAST

BOM
RATT

RODER

SKROV

BOGSPRÖT

KÖL
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Hur är det att leva ombord
på båtarna?
Föreställ dig att du bor i en husbil på väg
genom landet och alltid på väg uppför, nerför
eller åt sidan på en backe. Du och din familj
turas om att köra så snabbt som möjligt, både
på dagen och natten. Ibland går det långsamt
på gropiga vägar. De som inte kör bor inne i
husbilen där de gör läxor, lagar mat, sover och
går på toa. Man måste hålla i sig för ibland blir
det en guppig resa. Ibland går det så mycket

upp och ner att du faller ur sängen, att du
spiller ut cornflakes på sängen. Ofta kommer
du känna dig åksjuk men du kan inte sakta
ner för det är en tävling. Du måste också vara
snäll mot alla runtomkring dig för du kan inte
hoppa av förrän tävlingen är slut. Så är det för
seglarna i Volvo Ocean Race dygnet runt när
de är ute på havet.

Foto: Martin Keruzore/Volvo Ocean Race
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Livet är också indelat i 4-timmarsskift:
ett skift är uppe på däck där man
sätter segel och styr båten – efter det
är man standby vilket betyder att man
kan vila men går upp på däck om man
behövs – och sedan har man ett 4
timmar långt sömnskift. Den rutinen
pågår hela tiden tills man når land.
Kan du föreställa dig att bara sova 3-4
timmar åt gången?
Seglarna sover i kojer, ofta med en annans seglares fötter
nära ansiktet. Båtens enda toalett ger inte så mycket
avskildhet eftersom det inte finns någon dörr att stänga
och ofta går seglare på toa i vattnet längst bak på båten!

Det finns inga duschar
ombord och seglare
använder regnvatten
och våtservetter för att
tvätta sig!
De måste också kämpa
med jobbiga skavsår
som kallas babianrumpa
och som man får för att
man hela tiden lever i
fuktiga förhållanden.

Varmt i kojen!

När en seglare vaknar och går upp ur sängen tar en annan seglare den
platsen för att sova. Varför tror du de gör så?

Foto: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race
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Vad står på menyn?
Seglare få i sig dubbelt så mycket kalorier som de äter på land för att ha
tillräckligt med energi och prestera på topp. Deras dagliga diet motsvarar
12 stekar per dag!

Den mesta maten ombord är frystorkad (liknande
den som astronauterna äter), eftersom den inte
väger så mycket och bara behöver blandas med
varmt vatten för att skapa en måltid. Frystorkad
mat är nyttig men seglarna blir ändå trötta på det
efter ett par veckor och de älskar att äta färska
frukter och grönsaker när de kommer tillbaks till
land. Eftersom de tävlar vill de att båten ska vara
så lätt som möjligt, och det betyder att de inte
kan ha med sig dricksvatten ombord. Därför kan
seglarna inte ta md sig dricksvatten ombordutan
måste istället filtrera havsvatten för som de kan
dricka och laga mat med.
Varje dag filtrerar en speciell maskin som kallas
för avsaltare 50 liter havsvatten från salt så att
vattnet kan drickas och blandas med mat.

Seglare tappar normalt runt 10 kilo i vikt
under en lång etapp i tävlingen, även om de
äter dubbelt så mycket som de äter i land. Det
betyder att de jobbar väldigt hårt!
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Vad har de
på sig?

Foto: Matt Knighton/Volvo Ocean Race

Seglare har tre lager kläder med sig ombord. Ett
lagerunderkläder, ett värmelager för att hålla temperaturen
uppe och ett väldigt bra vattentätlager utanpå. Alla kläder
måste göras av material som andas för att hålla deras kroppar
varma och torra. När det är riktigt kallt har de rejäla stövlar,
mössa, skidmask, handskar och hjälm. Om det är varmt bär
de kortbyxor och en t-shirt, solglasögon, träningsskor, solhatt
och massor av solskyddskräm!

Seglare måste
packa lätt och kan
bara ta med sig ett
klädbyte på hela
resan!
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Vad gör besättningen?
Precis som i många andra lagsporter har medlemmarna i laget
olika roller på båten. Tävlingen är ett makalöst test av lagarbete.

Skeppare
Chef på båten, jobbar nära
navigatören för att fatta
bästa möjliga beslut utifrån
fart och säkerhet.

Grinder
Navigatör

Specialist på att hitta snabbaste vägen
för båten till målet utifrån, studerar
väderrapporter och alternativa vägval för
att hitta bästa vägen.

Ombordreporter

Rorsman
Ansvarig för att båten ska gå så
snabbt som möjligt åt det håll
som navigatören beslutat.

Sköter segel och att flytta
segel med resten av laget.

Fördäckare
Jobbar i fören av båten och ser
till att segelbyten går smidigt när
vindvinkeln eller vindstyrkan ändras.

En reporter ombord på båten som
filmar, fotograferar och skriver om vad
som händer på båten. Detta hjälper
alla miljoner människor som följer
tävlingen att följa vad som händer
ute på havet. Reglerna säger att en
ombordreporter inte får segla båten
men de får hjälpa till att laga mat och
städa båten.

Alle man på däck!
Segling kräver mycket lagarbete nr man ska vända båten. Då måste besättningen flytta på segel och
annan utrustning, som sammanlagt väger två ton, från den ena till den andra sidan. Det är som att
försöka flytta på en elefant!
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Vilka lag kommer att tävla?

MAPFRE

Dongfeng Race Team

Team Akzonobel

Skeppare Xabi Fernández

Skeppare Charles Caudrelier

Skeppare Simeon Tienpont

Spanien

Kina

Nederländerna

Det kommer
sammanlagt att vara
over 100 seglare som
deltar i Volvo Ocean
Race 2017-18.

Sun Hung Kai/Scallywag
Hong Kong

Skeppare David Witt

Alla lag har seglare
från olika delar av
världen och de får
ha mellan sju och tio
personer ombord
varje etapp.

Turn the Tide on Plastic
Förenta Nationerna

Skeppare Dee Caffari

Vestas 11th Hour Racing

Team Brunel

Skeppare Charlie Enright

Skeppare Bouwe Bekking

USA / Danmark

Nederländerna
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Vad kan
seglarna se ute
på havet?
Oftast är det ett platt blått vatten eller
stormiga hav, men de kan också störa
på spännande djur som havsfåglar, hajar,
sköldpaddor, valar eller lekfulla delfiner
som ibland simmar jämte deras båtar! En
del seglare har kunnat höra delfiner genom
skrovet när de är i båten och pratat med dem
genom att vissla!!
Tyvärr ser vattnet inte alltid så fint ut. Det kan
finnas mycket plastskräp och annat avfall i
havet. Det finns så mycket plastskräp i havet
att tävlingsbåtarna kan hitta gamla fiskenät
eller annat skräp som fastnat på deras köl.
Det betyder oftast att någon i laget får dyka i
och ta bort det som fastnat. Plastskräp är ett
stort problem för vår planet – och vi måste
jobba ihop för att lösa det!
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Det mest av skräpet
i havet är plast. Man
räknar med att det
kommer att finnas mer
plast än fiskar i havet
år 2050 – om vi inte
gör något åt det nu!

För att få veta mer om plastskräp i havet kan du kolla in
nästa ämne i kursen – där lär du dg hur hur plast hamnar i
havet och vad som händer med det där.

Havet är vår tävlingsarena
Volvo Ocean Race älskar våra hav: det är vår tävlingsbana och vi vill hålla vattnet rent för naturen, för
dig och för framtida generationer. Det finns lag i tävlingen, som Vestas 11th Hour Racing och Turn The
Tide on Plastic, som är väldigt engagerade i att lösa den brådskande utmaning som plastskräp i havet
innebär.
DU hjälper också till genom det här skolarbetet, precis som tusentals andra elever runt om i världen
också går. Genom att lära dig saker som du kan göra varje dag i din vardag för att hålla havet rent från
skräp kan vi tillsammans hjälpa vår planet. Det är en utmaning – nu kör vi!
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Wisdom - tävlingens maskot
Hej, det är jag
som är Wisdom

Information om Wisdom:
Havsfågel: Laysanalbatross
Arbete: Tävlingens maskot
Address: Midwayatollen, Stilla havet
Ålder: over 60 år

En del seglare tror att en albatross är
en seglare som tappats bort i havet.

Hotas av: Fiskekrokar på långa linor och
plastskräp i havet.

Visste du att du kan följa Volvo Ocean Race hemifrån?
Jajemen, du behöver inte ens nudda vattnet
för att känna på spänningen! Tävlingen vill dela
med sig av allt coolt som händer på havet och
på varje båt finns en ombordreporter som håller
dig uppdaterad. De rapporterar med texter,
bilder och filmer till tävlingens högkvarter* i
Alicante där materialet sedan delas med värden
och hela internet. Jobbet som ombordreporter
är det bästa och samtidigt sämsta jobbet man
kan ha som reporter eftersom det är så jobba
förhållanden på båten som man jobbar i. En del
reportrar har jobbat i krigsområden och säger
att det är lika påfrestande ombord på båtarna.
Tack vare deras arbete kan vi se vad seglarna

upplever – både om det är läskiga stormar eller
lugna vatten när de får se spännande djurliv.
Kolla in....
Facebook
Twitter
Instagram
Högkvarter = Tävlingen leds från högkvarteret
i Alicante, Spanien där alla kommunikation
sker med båtarna på havet.

Varje bild från båtarna färds
3700 km ut i rymden till Inmarsats satellitnätverk innan det
skickas vidare till våra skärmar
där alla kan se dem!
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Vad händer nu?

I kapitel 2 får du lära dig mer om havet!

Lär dig mer om Volvo Ocean Race genom att göra klart Wisdoms
övningsblad och vinn en mästarutmaning.

Lär dig mer om Volvo Ocean Race och kolla in hemsidan på:

www.volvooceanrace.com/education
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Intressanta ord:
För:
Framdelen av båten
Last:
Olika typer av varor som till exempel mat som skeppas på en båt.
Kolfiber:
Ett material som är superlätt och starkt som stål och som används för att bygga starka saker så som flygplan, båtar,
tävlingsbilar och cyklar.
Besättning:
Personerna som arbetar ihop på båtarna som ett lag.
Utrotning:
När en djurart dör ut och inte längre finns kvar på jorden.
Spöknät:
Gamla fiskenät som oftast r gjorda av plast och som inte används lngre men ändå skapar problem för många
otursamma djur.
Jordklotet:
Planeten Jorden
Handikapp:
Ett system som låter olika typer av båtar att tävla mot varandra och där man ändrar tävlingens resultat utifrån hur
snabba båtarna är jämfört med varandra. Det skiljer sig från andra tävlingar där det är först i mål som gäller
Isberg:
Ett stort flytande stycke is som seglarna kan stöta på i Södra Ishavet
Wisdom:
Albatrossen Wisdom är Volvo Ocean Race maskot och hon skänker tävlingen tur. När seglare ser en albatross på
havet innebär det tur för dem.
Mast:
Pinnen som sticker upp från båten och som håller uppe det stora seglet.
Babord:
När man tittar framåt på båten är babordssidan av båten till vänster.
Plast:
Ett material som tillverkas av olja genom en kemisk process och som kan användas till massor av saker. Det är lätt och
går inte sönder lätt.
Plastskräp:
Enormt mycket plast slängs hela tiden iväg och ofta hamnar deti våra hav. Plastskräpet skapar stora problem för vår
planet och det är viktigt att vi tillsammans jobbar för att hitta en lösning!
Regatta:
En tävling med båtar på havet.
Skeppare:
kaptenen på en båt som samarbetar med navigatören för att fatta bra beslut så att man kan vinna tävlingen!
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