
KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20) 
 

”På sporet 2, lærervejledning 2011 
1 

 

TEKST  

De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): 

 

Sidste år 1)_______________ jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2)_______________ til fransk 

fem gange om ugen, og vi 3)_______________ 16 elever i klassen. Jeg 4)_______________ ikke 

nogen af de andre i klassen, da vi 5)_______________, men de 6)_______________ fra 12 forskellige 

lande i hele verden. 

 

Det 7)_______________ en sjov klasse, og vi 8)_______________ en rigtig god lærer. Det 

9)_______________ en ung fyr, der 10)_______________ André – han 11)_______________ kun et par 

år ældre end de fleste af os. 

 

Det 12)_______________ hurtigt, og vi 13)_______________ hjemmearbejde hver dag, men vi 

14)_______________ også en masse på de 4 uger, vi 15)_______________ på kurset, men jeg 

16)_______________ også og 17)_______________ med fransk i weekenden.  

 

Jeg 18)_______________ sammen med en spansk pige på et kollegieværelse, men vi 

19)_______________ næsten kun fransk sammen. Jeg 20)_______________ også franske ugeblade og 

21)_______________  e-mails på fransk til de andre i klassen. 

 

Vi 22) _______________ kun fransk, når vi 23)_______________ pause, og vi 24)_______________ 

også tit på cafe eller i biografen sammen efter timerne. Vi 25)_______________ det rigtig sjovt 

sammen, så det 26)_______________ svært at sige farvel efter de 4 uger. 
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Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

være 

gå 

være 

kende 

starte 

komme 

 

være 

have 

være 

hedde 

være 

 

gå 

lave 

lære 

gå 

sidde 

arbejde 

 

bo 

tale 

læse 

skrive 

 

tale 

holde 

gå  

have 

være 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. Ca. 10 % af de mennesker, der bor i Danmark, har et andet modersmål end dansk 

2. Det er umuligt at studere i Danmark, hvis man ikke kan tale dansk 

3. Nogle store arbejdspladser med mange udlændinge har engelsk som arbejdssprog 

4. Alle børn i Danmark får undervisning i dansk i skolen, 

5. – og i folkeskolen er undervisningen altid på dansk 

6. Alle børn i Danmark får tilbud om mindst én sprogtest i dansk, 

7. – og sprogtesten er obligatorisk for børn af udenlandske forældre 

8. Alle danske børn skal lære mindst to fremmedsprog i skolen 

9. – og 90 % af børnene lærer tre fremmedsprog  

10. Undervisning i engelsk er obligatorisk for alle, 

11. – og børnene begynder at lære engelsk i første klasse 

12. De fleste børn i Danmark lærer også tysk i skolen 

13. Man synkroniserer generelt ikke film i Danmark, 

14. – men udenlandske film for små børn er synkroniseret 

15. Voksne danskere er generelt ikke særlig interesserede i at lære fremmedsprog 

16. Folk i Danmark, Norge og Sverige kan uden problemer forstå hinanden, når de taler sammen 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. De fleste danskere spiser morgenmad hver dag, 
 
2. – men på en typisk hverdag spiser mere end halvdelen af de unge mellem 18 og 24 ikke 
morgenmad 
 
3. Aftensmaden er de fleste danskeres hovedmåltid 
 
4. De fleste danske kvinder går hjemme, 
 
5. – og i familierne er det altid kvinderne, der laver aftensmad til hverdag 
 
6. De fleste danskere spiser take away-mad mindst en gang om ugen, 
 
7. – og danskerne går i gennemsnit på fast food-restaurant mere end en gang om måneden 
 
8. Den mest populære færdigret i Danmark er pizza 
 
9. For 15 år siden spiste danskerne kun halvt så mange kartofler som nu  
 
10. Danskerne spiser mere og mere rugbrød 
 
11. – og de spiser for meget kød og for meget ost 
 
12. De spiser også mere frugt, end man gør i andre lande 
 
13. En gennemsnitsdansker spiser omkring 5 kg sukker om måneden 
 
14. Danske børn spiser mere frugt end de voksne 
 
15. De fleste voksne danskere er overvægtige 
 
16. Danskernes traditionelle form for fast food er en pølse med brød ved en pølsevogn, 
 
17. – og der kommer flere og flere pølsevogne i København



KAPITEL 9 (4. ØVELSE, side 81) 
 

”På sporet 2, lærervejledning 2011 
5 

 

4. ØVELSE 
 

   
 
 
På pladser markeret med * indsættes hans/hendes/sin/sit/sine/deres -  
på pladser, der kun er markeret med nummer indsættes substantiver i korrekt grammatisk form 
(nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste over substantiverne på 
næste side. 
 
NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 
 

Kasper Vanggårds mor, Susanne, har aldrig været gift med Kaspers far. Hun har heller aldrig boet 

sammen med ham, men de var 1)_______________ i en kort periode, mens Susanne læste til 

2)_______________, og da hun blev gravid, valgte hun at få 3)_______________, bl.a. fordi hun 

vidste, at *4)_______________ forældre kunne – og ville – hjælpe hende.  

 

Kasper boede hos *5)_______________ bedsteforældre, til Susanne blev færdig med 

*6)_______________ studium og begyndte at arbejde som 7)_______________, – så fik hun råd til at 

købe 8)_______________, så hun kunne bo sammen med *9)_______________ søn. Da Kasper var tre 

år, mødte Susanne advokaten Ulrik Vanggård, og da Kasper var 5, blev de gift og fik 

10)_______________, Katrine.  

 

Kasper var 11)_______________ med mange 12)_______________, han havde konflikter med 

*13)_______________ stedfar lige fra starten, og da han var 16 og skulle begynde i gymnasiet, flyttede 

han på kostskole, på Midtsjælland. Det gik dårligt i 14)_______________, han var mere interesseret i  



KAPITEL 9 (4. ØVELSE, side 81) 
 

”På sporet 2, lærervejledning 2011 
6 

 

15)_______________ og 16)_______________ end i 17)_______________ og han brugte det meste af 

*18)_______________ tid på at spille trommer, først i et lokalt band, senere lidt mere professionelt på 

forskellige 19)_______________ i København. Han fik aldrig *20)_______________ 

studentereksamen: lige før eksamen forsvandt han fra 21)_______________. 

 

De næste 7-8 år gik det heller ikke særlig godt: han prøvede at leve af at spille trommer, men han 

tjente ikke særlig meget og lånte tit penge, som han ikke kunne betale tilbage. Han drak for meget, i 

perioder havde han også andre former for misbrug, og han boede hos forskellige 22)_______________, 

23)_______________og 24)_______________. 

 

Da han var 27, fik han plads som 25)_______________ i 26)_______________, der var meget 

populært, han tjente lidt mere og flyttede sammen med *27)_______________ søsters veninde, Maria – 

men så mistede han *28)_______________ plads i 29)_______________ og begyndte at drikke igen, og 

så smed Maria ham ud. Et stykke tid sov han hos *30)_______________ søster, men så købte 

*31)_______________ mor 32)_______________ til ham på Vesterbro. 

 

Et par år senere begyndte han pludselig at interessere sig for *33)_______________ far, som han ikke 

havde set, siden han var tre.  Han fik at vide, at 34)_______________ boede i Goa i Indien, og så 

fortalte han familien, at han ville rejse til Indien for at besøge *35)_______________ far. Han solgte 

*36)_______________ lejlighed for at få penge til 37)_______________, og i oktober tog han af sted, 

først til London. Fra London sendte han 38)_______________til *39)_______________ mor, men siden 

har *40)_______________ familie ikke hørt fra ham. 
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Substantivsliste (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 
 

kæreste, -r 

tandlæge, r 

barn, børn 

tandlæge, -r 

lejlighed, er 

barn, børn 

barn, børn 

problem, -er 

skole, -r 

rockmusik 

pige, -r 

skolearbejde 

spillested, -er 

skole, -r 

kæreste, -r 

ven, venner 

bekendt, -e 

trommeslager – e 

band, -s 

band, -s 

lejlighed, -er 

far, fædre 

tur, e 

mail, -s 
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8. ØVELSE  
 
 

   
 
 
De manglende verber indsættes i datidsform; liste over de relevante verber på de næste sider: 
 

Kasper Vanggårds mor, Susanne, har aldrig været gift med Kaspers far. Hun har heller aldrig boet 

sammen med ham, men de 1)_______________ kærester i en kort periode, mens Susanne 

2)_______________ til tandlæge, og da hun 3)_______________ gravid, 4)_______________ hun at få 

barnet, bl.a. fordi hun 5)_______________, at hendes forældre 6)_______________ – og 

7)_______________ – hjælpe hende.  

 

Kasper 8)_______________ hos sine bedsteforældre, til Susanne 9)_______________ færdig med sit 

studium og 10)_______________ at arbejde som tandlæge – så 11)_______________ hun råd til at købe 

en lejlighed, så hun 12)_______________bo sammen med sin søn. Da Kasper 13)_______________ tre 

år, 14)_______________ Susanne advokaten Ulrik Vanggård, og da Kasper 15)_______________ 5, 

16)_______________ de gift og 17)_______________ et barn, Katrine.  

 

Kasper 18)_______________ et barn med mange problemer, han 19)_______________ konflikter med 

sin stedfar lige fra starten, og da han 20)_______________ 16 og 21)_______________ begynde i 

gymnasiet, 22)_______________ han på kostskole, på Midtsjælland. Det 23)_______________ dårligt i 

skolen, han 24)_______________ mere interesseret i rockmusik og piger end i skolearbejdet, og han 

25)_______________ det meste af sin tid på at spille trommer, først i et lokalt band, senere lidt mere  



KAPITEL 9 (8. ØVELSE, side 82) 
 

”På sporet 2, lærervejledning 2011 
9 

 

professionelt på forskellige spillesteder i København. Han 26)_______________ aldrig sin 

studentereksamen: lige før eksamen 27)_______________ han fra skolen. 

 

De næste 7-8 år 28)_______________ det heller ikke særlig godt: han 29)_______________ at leve af 

at spille trommer, men han 30)_______________ ikke særlig meget og 31)_______________ tit penge, 

som han ikke 32)_______________ betale tilbage. Han 33)_______________ for meget, i perioder 

34)_______________ han også andre typer misbrug, og han 35)_______________ hos forskellige 

kærester, venner og bekendte. 

 

Da han 36)_______________ 27, 37)_______________ han plads som trommeslager i et band, der 

38)_______________ meget populært, han 39)_______________ lidt mere og 40)_______________ 

sammen med sin søsters veninde, Maria. Men efter et års tid 41)_______________ han sin plads i 

bandet og 42)_______________ at drikke igen, og så 43)_______________ Maria ham ud. Et stykke tid 

44)_______________ han hos sin søster, Katrine, men så 45)_______________ hans mor en lejlighed 

til ham på Vesterbro. 

 

Et par år senere 46)_______________ han pludselig at interessere sig for sin far, som han ikke 

47)_______________ set, siden han 48)_______________ tre. Han 49)_______________ at vide, at 

faren 50)_______________ i Goa i Indien, og så 51)_______________ han familien, at han 

52)_______________ rejse til Indien for at besøge sin far. Han 53)_______________ sin lejlighed for at 

få penge til turen, og i oktober 54)_______________ han af sted, først til London. Fra London 

55)_______________ han en mail til sin mor, men siden har hans familie ikke hørt fra ham. 

 



KAPITEL 9 (8. ØVELSE, side 82) 
 

”På sporet 2, lærervejledning 2011 
10 

 

Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

 

være 

læse 

blive 

vælge 

vide 

kunne 

ville 

 

 

bo 

blive 

begynde 

få 

kunne  

være 

møde 

være 

blive 

få 

 

 

være 

have 

blive 

skulle 

flytte 

gå 

være 

bruge 

få 

forsvinde 
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gå 

prøve 

tjene 

låne 

kunne 

drikke 

have 

bo 

 

 

være 

få 

være 

tjene 

flytte 

miste 

begynde 

smide 

sove 

købe 

 

 

begynde 

have 

være 

få 

bo 

fortælle 

ville 

sælge 

tage 

sende 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. Fra 2001 til og med 2007 var det meget let at finde job i Danmark  
 
2. I 2008 var den disponible indkomst i Danmark omkring 194.000. kr. for en mand, 
 
3. - men den var ikke lige så høj for en kvinde 
 
4. Næsten 80 % af alle danskere i den erhvervsaktive alder (16-64 år) er på arbejdsmarkedet 
 
5. – men mere end hver femte dansker i den alder arbejder ikke 
 
6. Cirka 1/5 af danskerne er så gamle, at de ikke arbejder mere (dvs. over 65 år) 
 
7. Danskerne arbejder mindre og mindre for hvert år 
 
8. Det er meget svært for firmaerne i Danmark at fyre folk  
 
9.  I procent er der næsten lige så mange danske kvinder som mænd med erhvervsarbejde, 
 
10. – og kvinderne arbejder i gennemsnit flere timer end mændene 
 
11. Mere end hver tredje kvinde med erhvervsarbejde har et deltidsjob 

12. – men de fleste med deltidsjob vil gerne have et fuldtidsjob 
 
13. Der er flere kvinder end mænd kvinder, der tit arbejder over 
 
14. – og omkring hver fjerde ansat (mand eller kvinde) arbejder permanent mere end fuld tid 
 
15. Omkring hvert tredje barn mellem 13 og 15 år i Danmark har et fritidsjob efter skoletid 
 
16. Langt de fleste studerende har erhvervsarbejde ved siden af deres studier 
 
17. Der er 10 års grundskole i Danmark (0.-9. klasse) 
 
18. Det store flertal af danskerne har en form for uddannelse  
 
19. – men hver tredje dansker har slet ikke nogen uddannelse efter 9. klasse i grundskolen 
 
20. Mere end hver tredje dansker har en videregående uddannelse  
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8. ØVELSE  

   
 
På pladser markeret med * indsættes hans/hendes/sin/sit/sine/deres -  
på pladser, der kun er markeret med nummer indsættes substantiver i korrekt grammatisk form 
(nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste over substantiverne på 
næste side. 
 
NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 
 

Detektivbureauet S.E. (S.E. = Sikkerhed og Efterforskning) ligger på Nørrebro i København. Det var 

to forhenværende 1)_______________, Ole Skov-Jensen og Jørgen Rasmussen, der startede 

2)_______________ for snart 12 år siden, men i dag er det kun Ole Skov-Jensen, der leder firmaet, 

mens Jørgen Rasmussen har valgt at vende tilbage til *3)_______________ gamle job som 

politibetjent. Ole Skov-Jensens kone arbejder som 4)_______________på 5)_______________. 

 

To af 6)_______________, Martin Berg og Eva Svendsen, deler kontor. De kommer – lige som 

*7)_______________ chef – fra politiet, men de har begge to været ansat på 8) _______________ i 

over 10 år. 

 

For en måned siden blev Kasim Sheikh ansat. Han er uddannet teletekniker, og det er 

*9)_______________ første faste job. *10) _______________ mor er dansker, *11) _______________ 

far er britisk inder. 12) _______________ mødte hinanden i London, og der boede  
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13)_______________ i nogle år, men da Kasim var tre år, fik 14) _______________ tilbud om 15) 

_______________ i WHO i København, og så besluttede 16) _______________ sig til at flytte til 

Danmark, hvor de har boet siden. 

 

Kasim klarede sig godt både i skolen og i gymnasiet, men da han var færdig med gymnasiet, var han 

skoletræt og havde ikke lyst til at studere, så det første år efter studentereksamen rejste han rundt i 

Australien sammen med 17) _______________, og senere arbejdede han som teknisk assistent for et 

indisk filmhold med opgaver i både Indien, England og Sydamerika. Sådan gik der to år, før han 

startede på teknisk skole for at blive 18) _______________. Da han var færdig med *19) 

_______________ uddannelse, havde han forskellige løse job i nogle år, før han blev ansat i S.E.  

 

Nu er han 27 år og bor alene i en lille lejlighed på Nørrebro. Når han har fri, kan han godt lide at lave 

computerprogrammer for sjov, og han løber orienteringsløb et par 20) _______________ om 

21)_______________. Han kan også godt lide at lave mad (indisk mad - dansk mad bryder han sig ikke 

så meget om) og læse kriminalromaner, og han rejser tit til England for at besøge 

*22)_______________ fars familie, som han for det meste taler engelsk med, mens han både taler 

engelsk og urdu med *23) _______________ far. 
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Substantivsliste (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 
 

politibetjent, – e 

bureau, -er 

sekretær, -er 

detektivbureau, -er 

detektiv, -er 

bureau, -er 

forældre 

familie, -r 

far, fædre 

job, job(s) 

familie, -r 

kammerat, -er 

teletekniker, -e 

gang, -e 

måned, -er 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. De fleste danskere arbejder mere end fuld tid 

2. Der er mange danskere, der kun har fri nogle få timer om eftermiddagen og aftenen + i weekenden 

3. Danskerne bruger generelt mindre og mindre tid foran fjernsynet, 

4. - men de ser i gennemsnit fjernsyn omkring 2½ time hver dag 

5. Kvinder ser mere fjernsyn end mænd 

6. De fleste mennesker laver noget andet samtidig med, at de ser fjernsyn 

7. De fleste voksne danskere hører jævnlig musik andre steder fra end fra radioen 

8. Omkring halvdelen af de voksne danskere har været i biografen en eller flere gange i det sidste år 

9. De fleste danskere læser en form for avis hver dag 

10. Mere end halvdelen af alle voksne dansker læser skønlitteratur hver uge 

11. Langt de fleste danske familier har mindst én computer derhjemme 

12. Alle, der har en computer, har også adgang til internettet med den 

13. Omkring halvdelen af alle voksne danskere ”går til” noget i fritiden 

14. De fleste voksne danskere dyrker aldrig sport eller motion 

15. Ældre danskere er mere fysisk aktive (med sport eller motion) end yngre danskere 

16. ¾ af danskerne går i kirke hver søndag 
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4. ØVELSE  
 

   
 
De manglende verber indsættes i datid eller i førnutidsform; de manglende substantiver indsættes i i 
korrekt grammatisk form (nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste 
over ordene på næste side. 
 
NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 
 

Eva og Torben har boet i deres 1)_______________ i Køge i 18 år, men nu er det snart slut: de har 

solgt 2)_______________, og om 3)_______________ skal de flytte til København, hvor de har købt 

4)_______________ på Østerbro. 

 

De flytter, fordi Torben også har fået arbejde i København. Eva har arbejdet på Nørrebro i mere end 

10 år, men nu er Torben blevet 5)_______________ på 6)_______________ på Vesterbro, så de synes 

begge to, at det bliver for langt og for dyrt at køre mellem København og Køge hver dag. Før 

7)_______________ Torben i Køge, og han 8)_______________ altid til arbejde, mens Eva 

9)_______________ i 10)_______________ til og fra København. Først 11)_______________ de på at 

flytte til Malmø, hvor det er meget billigere at bo end i København, men så 12)_______________ de 

13)_______________ på Østerbro tilbudt. I København får de også begge to kortere transporttid: 

Torbens skole ligger lige i nærheden af deres nye lejlighed, og Eva kan tage S-toget - det er hurtigere 

end at køre i 14)_______________ i byen. 

 

15)_______________ i Køge var fra 70’erne, lidt for stort til to, og med en kedelig have. 

16)_______________ på Østerbro er ikke så stor som 17)_______________, men den er lysere og har et  
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lækkert badeværelse, et helt nyt køkken og en stor altan, og Eva og Torben regner med, at de bliver 

rigtig glade for den. 

 

Det er fjerde gang, Eva flytter. Hun er født og vokset op i Albertslund sydvest for København. Hun 

18)_______________ færdig med sin kontoruddannelse det år, hvor hun 19)_______________ 20, og så 

20)_______________ hun hjemmefra for at bo sammen med sin kæreste, der 21)_______________ 

politibetjent og 22)_______________ en lille, dårlig Vesterbro-lejlighed med brusekabine i køkkenet. 

Året efter 23)_______________ hun selv på Politiskolen, og 4 år senere 24)_______________ hun 

færdig som betjent og fik job i Århus – og så 25)_______________ hun væk fra kæresten - ind i sin 

egen lejlighed, i Århus. 

 

I Århus 26)_______________ hun Torben, der på det tidspunkt 27)_______________ ansat på en skole 

i 28)_______________, men et par år senere 29)_______________ han 30)_______________ på en 

skole i Køge syd for København, og så 31)_______________ de 32)_______________ i Køge og 

33)_______________ sammen. I begyndelsen 34)_______________ Eva 35)_______________, men 

hun 36)_______________ efterhånden træt af politiarbejdet, og så 37)_______________ hun ansat på 

detektivbureauet S.E. på Nørrebro i Købehavn i stedet for. Det har hun aldrig fortrudt: hun er både 

glad for 38)_______________, 39)_______________ og 40)_______________,. 
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Liste over verber og substantiver (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 
 
 
hus – hus – måned - lejlighed 
 
skoleleder – skole – arbejde - cykle – køre – bil - tænke – få – lejlighed - bil 
 
hus – lejlighed – hus 
 
blive – blive – flytte – være – have – begynde – blive – flytte 
 
møde – være – by - blive – viceinspektør - købe – hus – flytte – være – betjent - blive – blive - arbejde 

– chef - kollega 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

 
1. Området omkring Østersøen har været et økonomisk centralt område i Nordeuropa i mange tusind 
år 
 
2. I dag kommer omkring en fjerdedel af Sverige og Danmarks samlede bruttonationalprodukt (BNP) 
fra Øresundsregionen 
 
3. Sydsverige har engang været dansk 
 
4. Der bor flest mennesker på den svenske side af Øresund 
 
5. I alt har København og Malmø godt 2½ million indbyggere 
 
6. Omkring 18.000 mennesker pendler hver dag over Øresundsbroen 
 
7. Langt de fleste af dem har job i Sverige og bolig i Danmark 
 
8. Det er typisk ældre mennesker, der flytter over på den svenske side af Øresund 
 
9. Den største indvandrergruppe i Malmø er danskerne 
 
10. Det er en økonomisk fordel for mange at bo i Danmark og arbejde i Sverige 
 
11. Det er billigere at bo i Danmark end i Sverige 
 
12. Arbejdsugen i Danmark er kortere end i Sverige 
 
13. ”Øresundsuniversitetet” består af svenske og danske universiteter i området 
 
14. Der er omkring100.000 studerende i Øresundsregionen 

15. Øresundsbroen er ca. 12 km lang, 

16. – og den har to etager 

17. Man kan ikke gå eller cykle over Øresundsbroen 

 
 
 



KAPITEL 23 (læse/forstå-arbejde, side 214) 
 

”På sporet 2, lærervejledning 2011 
21 

 

INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. Danskerne arbejder generelt længere og længere væk fra, hvor de bor 

2. Danskerne kører flere kilometer om året med kollektiv transport end i bil 

3. De fleste danske familier har bil, 

4. – men antallet af biler i Danmark er holdt op med at stige  

5. Når man køber en ny bil, er over halvdelen af prisen skat til staten 

6. De fleste biler i Danmark er nye 

7. Omkring ½ million danskere kører med kollektiv transport hver dag, 

8. – men der er færre og færre, der bruger metroen i København 

9. Danmarks travleste station er Københavns Hovedbanegård 

10. Danskerne cykler flere kilometer pr. person pr. dag end andre europæere 

11. - og i Købehavn er der flere, der cykler til arbejde, end der kører i bil 

12. Der kører næsten 3.000 cyklister gennem Nørrebrogade hver dag, 

13. – men der bliver stjålet omkring 40.000 cykler om året alene i København 

14. De fleste danskere bruger cykelhjelm, når de cykler 

15. Trafiksikkerheden i Danmark er den dårligste i Europa, 

16. - og der er flere, der dør i trafikken her i landet end i f. eks. Norge og Sverige 

17. – men der er færre og færre, der dør i trafikken i Danmark  

18. De fleste alvorlige trafikulykker sker i byerne 

19. Mere end halvdelen af danskerne er plaget af trafikstøj i deres hjem 

20. En fjerdedel af CO2-forureningen i Danmark stammer fra trafik 
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4. ØVELSE 
 

   
 
I tomme felter med * indsættes et possessivt pronomen, dvs. min/mit/mine / din/dit/dine / Deres / 
hans/ hendes / sin/sit/sine / vores / jeres / deres; i de øvrige tomme felter indsættes et personligt 
pronomen i oblik form, dvs. mig / dig / Dem / ham / hende / os / jer / dem  
   

Kaspers mor, Susanne, kommer til møde med privatdetektiven Martin Berg fra detektivbureauet S.E. 
 
A1: Goddag!  

B1: Goddag – og værsgo og sid ned … Nå, der var ikke nogen problemer med at parkere i 

 gården, vel? 

A2: Nej, tak for hjælpen ... 

B2: Vi skulle tale om 1)*_______________ søn… Har et billede af 2)_______________ med? 

A3: Ja, jeg har det her … Det ligner 3)_______________ stadigvæk, selvom det ikke er helt nyt. Han 

 har bare fået længere hår, og så er han blevet lidt tyndere … 

B3: Hm. Han ser jo vældig sympatisk ud, men kan jeg få 4)_______________ til at fortælle lidt mere 

 om 5)_______________ … jeg mener: hvordan ville De beskrive 6)_______________ som 

 menneske? 

A4: Jamen, han er i virkeligheden en sød og rar dreng … han er måske ikke særlig … målrettet – 

 7)*_______________ søster siger, at han er ”flippet”, men jeg synes ikke, man kan sige, at 

 han er upålidelig … han plejer altid at sende 8)_______________ en mail – eller ringe – 

 når vi ikke har set hinanden et stykke tid … det er så mærkeligt, at vi ikke hører fra 

 9)_______________ … 

B4: Der er lige et par ting, jeg må være helt klar over: Hvornår helt præcis rejste han, og 

 hvornår har De sidst hørt fra 10)_______________? 
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A5: Han fløj til London d. 10. oktober, og jeg fik en mail fra 11)_______________ d. 15. oktober. Og 

 det er sidste gang, vi har hørt fra 12)_______________ – der stod, at han sad og skrev mailen på 

 en internetcafe i London … 

B5: Og hvad stod der mere i den? 

A6: Der stod bare, at han nu var i London, og at han boede hos nogle musikervenner, han 

 kender fra et spillested i København. Men vi kender 13)_______________ ikke, vi ved ikke 

 engang, hvad de hedder  

B6: Men spillestedet i København? Eller gruppens navn - kender De måske gruppens navn? 

A7: Jeg tror, at der er flere forskellige grupper, men 14)*_______________ datter ved måske noget 

 mere – jeg kan 15)_______________ om at ringe 16)_______________ …? 

B7: Ja, det ville nok være en god idé. Altså … det, vi kan gøre, er, at vi prøver at finde ud 

 af, hvem 17)*_______________ søn – øh, hvem Kasper har haft kontakt med i London, og om 

 han har forladt London igen. Og hvis han har, så hvor han er rejst hen derefter 

A8: Ja, det lyder fornuftigt 

B8: Vi sætter en mand på sagen. Og så er der omkostningerne: Det kommer nok til at koste 

 en del, så jeg bliver nødt til at spørge 18)_______________, hvor langt De har tænkt 

 19)_______________, at vi skal gå …? 

A9: Så langt det er nødvendigt. Vi skal nok betale, hvad det koster, selvom det bliver dyrt 

 … det vigtigste er, at vi får Kasper igen 

B9: Fint! Jeg spørger, fordi det kan blive nødvendigt at sende en mand til London, hvis vi 

 skal finde frem til nogen af 20)_______________, Kasper har været i kontakt med. Men det kan 

 vi altså godt gøre, kan jeg forstå på 21)_______________? 

A10: Ja – hvis De mener, at det kan føre til noget, så skal De selvfølgelig gøre det … 

B10: Ok – men hvis De vil bede 22)*_______________ datter om at ringe til 23)_______________ så 

 hurtigt som muligt, så går vi i gang med det samme derefter, og så holder vi os i kontakt med 

 24)_______________ pr mail eller telefon – også om udgifterne  

A11: Tak. Sig 25)_______________ helt ærligt: tror De, der kommer noget ud af det? 

B11: Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Men De kan være helt sikker på, at vi finder ud 

 af noget, og forhåbentlig finder vi også Kasper! 
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7. ØVELSE 
 
 

   
 
 
Infinitivs- og imperativsform af alle de verber i dialogen, der er markeret med fed skrift, skrives på 
en liste: 
 
 
Kaspers mor, Susanne kommer til møde med privatdetektiven Martin Berg fra detektivbureauet S.E. 
 
A1: Goddag!  

B1: Goddag – og værsgo og sid ned … Nå, der var ikke nogen problemer med at parkere i 

 gården, vel? 

A2: Nej, tak for hjælpen ... 

B2: Vi skulle tale om Deres søn… Har De et billede af ham med? 

A3: Ja, jeg har det her … Det ligner ham stadigvæk, selvom det ikke er helt nyt. Han har bare fået 

 længere hår, og så er han blevet lidt tyndere … 

B3: Hm hm. Han ser jo vældig sympatisk ud, men kan jeg få Dem til at fortælle lidt mere 

 om ham … jeg mener: hvordan ville De beskrive ham som menneske? 

A4: Jamen, han er i virkeligheden en sød og rar dreng … han er måske ikke særlig … målrettet – 

 hans søster siger, at han er ”flippet” – men synes ikke, man kan sige, at han er upålidelig … han 

 plejer altid at sende mig en mail – eller ringe – når vi ikke har set hinanden et stykke tid … det er 

 så mærkeligt, at vi ikke hører fra ham … 

B4: Der er lige et par ting, jeg må være helt klar over: Hvornår helt præcis rejste han, og 

 hvornår har De sidst hørt fra ham? 
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A5: Han fløj til London d. 10. oktober, og jeg fik en mail fra ham d. 15. oktober. Og det er 

 sidste gang, vi har hørt fra ham – der stod, at han sad og skrev mailen på en internetcafe 

 i London … 

B5: Og hvad stod der i den? 

A6: Der stod bare, at han nu var i London, og at han boede hos nogle musikervenner, han 

 kender fra et spillested i København. Men vi kender dem ikke, vi ved ikke engang, hvad 

 de hedder  

B6: Men spillestedet i København? Eller gruppens navn - kender De måske gruppens navn? 

A7: Jeg tror, at der er flere forskellige grupper, men min datter ved måske noget mere – jeg 

 kan bede hende om at ringe til Dem …? 

B7: Ja, det ville nok være en god idé. Altså … det, vi kan gøre, er, at vi prøver at finde ud 

 af, hvem Deres søn – øh, hvem Kasper har haft kontakt med i London, og om han har 

 forladt London igen. Og hvis han har, så hvor han er rejst hen derefter 

A8: Ja, det lyder fornuftigt 

B8: Vi sætter en mand på sagen. Og så er der omkostningerne: Det kommer nok til at koste 

 en del, så jeg bliver nødt til at spørge Dem, hvor langt De har tænkt Dem, at vi skal gå 

 ...? 

A9: Så langt det er nødvendigt. Vi skal nok betale, hvad det koster, selvom det bliver dyrt 

 … det vigtigste er, at vi får Kasper igen 

B9: Fint! Jeg spørger, fordi det kan blive nødvendigt at sende en mand til London, hvis vi 

 skal finde frem til nogen af dem, Kasper har været i kontakt med. Men det kan vi altså 

 godt gøre, kan jeg forstå på Dem? 

A10: Ja – hvis De mener, at det kan føre til noget, så skal De selvfølgelig gøre det … 

B10: Ok – men hvis De vil bede Deres datter om at ringe til mig så hurtigt som muligt, så vil 

 vi gå i gang med det samme derefter, og så holder vi os i kontakt med Dem pr mail eller 

 telefon – også om udgifterne  

A11: Tak. Sig mig helt ærligt: tror De, der kommer noget ud af det? 

B11: Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Men De kan være helt sikker på, at vi finder ud 

 af noget, og forhåbentlig finder vi også Kasper! 

 



KAPITEL 25 (læse/forstå-arbejde, side 233) 
 

”På sporet 2, lærervejledning 2011 
26 

 

INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. De fleste detektivbureauer i Danmark er store firmaer med mange ansatte 
 
2. Man skal have officiel autorisation for at arbejde som privatdetektiv  
 
3. Man kan ikke få en uddannelse som privatdetektiv her i landet 
 
4. Privatdetektivbureauerne må ikke konkurrere med politiet, 
 
5. – og de må ikke arbejde med narkotikasager, 
 
6. – men de må gerne arbejde med sager om menneskesmugling, 
 
7. – og de arbejder tit med sager om handel med prostituerede kvinder 
 
8. Privatdetektiver må gerne aflytte private hjem, 
 
9.  – men de må ikke bruge våben  
 
10. De fleste af privatbureauernes sager er privatsager 
 
11. Privatsager er bl.a. utroskabssager 
 
12. Sager fra erhvervslivet handler f.eks. om datasikkerhed eller om forsikringssvindel 
 
13. En sag for et privatdetektivbureau starter typisk med, at en privatdetektiv fra bureauet besøger 
kunden 
 
14. Senere holder man sig i løbende kontakt med kunden - både skriftligt og mundtlig 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


