
Tipsrundan 2017-09-10 

 

Fråga 1.  Vilken växt brukar förknippas med Sofiero slott?   

1 Näckrosor  X Rhododendron  2 Körsbärsträd 

(Rätt svar: (X) Rhododendron)   

  

Fråga 2. Vad kallas en sådan här snurrande leksak? 

1 Fidget spinner  X Slinky 2 Beyblade  (Rätt svar: (1) Fidget spinner)  

Fråga 3. Var är det troligt att man ser denna flagga? 

1 Åland  X Österlen  2 Bornholm  (Rätt svar: (X) Österlen)    

  

Fråga 4. Nästa vecka inleds gruppspelet i Champions League och Europa 

League för herrar. Vilket är det enda svenska klubblaget som har kvalat sig in 

till gruppspelet? 

1 Malmö FF  X AIK  2 Östersund FK  (Rätt svar: (2) Östersund FK)  

Fråga 5.  Barbastell är ett ovanligt djur som man kan finna i Sverige. Vad är det 

för något slags djur? 

1 Gnagare  X Spindel  2 Fladdermus  (Rätt svar: (2) Fladdermus)  

Fråga 6. Just nu härjar en orkan i Karibien och södra USA som sägs vara en av 

de kraftigaste som någonsin uppmätts. Vad har den för namn? 

1 Harvey  X Irma  2 Wilma  (Rätt svar: (X) Irma) 

  

Fråga 7. Vilket år blev det obligatoriskt att vuxna i baksätet på en personbil 

skulle använda säkerhetsbälte? 

1 1971  X 1979  2 1986  (Rätt svar: (2) 1986)  

Fråga 8. Vilken ört/krydda kan ge upphov till allergiska reaktioner, och måste 

därför specificeras på innehållsförteckningar? 

1 Selleri,  X Körvel,  2 Kummin  (Rätt svar: (1) Selleri)  

  

Fråga 9 Karl den store är en av medeltidens största härskare. Vilket rike var han 

regent över? 

1 Ryssland  X Ottomanska riket  2 Frankerriket  (Rätt svar: (2) Frankerriket)  

  

Fråga 10. Vad heter Ruben Östlunds nya film som vann Guldpalmen vid 

filmfestivalen i Cannes tidigare i år?  

1 Turist  X The Square  2 Sameblod  (Rätt svar: (X) The Square)   

 



Fråga 11. På vilket berg sägs Mose ha tagit emot Guds tio budord?   

1 Olympos  X Sinai  2 Ararat  (Rätt svar: (X) Sinai) 

Fråga 12. Vilken författare, uppväxt i gränstrakterna mellan Blekinge och 

Skåne, vann Nobelpriset i Litteratur 1974 och är bland annat känd för Aniara 

och Nässlorna blomma ? 

1 Harry Martinsson  X Pär Lagerkvist  2 Ivar Lo-Johansson                                  

(Rätt svar: (1) Harry Martinsson)  

 

Vinnare tipsrundan (2 triss) (snöret var 6,05 m långt)  

Idag var det inga med 12 rätt. Det var 3 st som hade 11 rätt, bäst av dessa 3 att gissa längden 

på snöret var Birgitta Gustavsson som gissade på 6,30 m. Grattis till vinsten denna veckan!  

De övriga med 11 rätt var Siv-Britt Nilsson (1,78 m) och Göte Persson (1,91 m). 
 

Vinnare lottade på startkortsnummer: (2st minitriss) nr 9 
Kristine Furu Åkerberg, Sven-Åke Gullberg, Mats Nilsson, Jan Jönsson, 

Karl-Fredrik Björkhem, Ulrika Egerius, Eskil Larsson och Robert Sandell. 
 

Idag var det 85 st startande i ett soligt höstväder, vem hade trott det igår, men lite lerigt i 

skogen fick man ha tålamod med. 

Hoppas att ni kommer tillbaks nästa söndag och försöker ta med er fler vänner, bekanta och 

grannar, så vi kan hamna över 100-strecket i statande. 

Det blir naturligtvis även korvgrillning nästa söndag, så glöm inte pengarna hemma, fast det 

går naturligtvis att swisha också, för er som har pengarna i telefonen. 

Hoppas att vi ses nästa söndag. 

 

Vänligen Friluftsfrämjandet i Genarp  


