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Spørsmål og svar
Sport, samfunn og all round/mix
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SPORT
Hvilken koreansk kampsport har vært olympisk øvelse siden år
2000?
Hvor mange spillere er det på banen for et volleyball-lag om
gangen?
De såkalte Queensberry-reglene (Marquess of Queensberry rules)
fra 1867 ble grunnlaget den for moderne versjonen av hvilken
sport?
Fra hvilket land kom Juan Fangio som var verdensmester i Formel
1 i 1951, 1954, 1955, 1956 og 1957?
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Femkamp i de klassiske olympiske lekene bestod av stadionløp,
lengde, diskos, spyd og .... ja hva da?

1
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Hva er en filatelist ekstra interessert i?
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Hvilken av de fire øvelsene bryst, butterfly, crawl (fristil) eller
rygg går saktest i konkurransesvømming?
Fotballspilleren Isco fikk Golden Boy-prisen som beste unge
fotballspiller i Europa i 2012. For hvilket lag spiller han nå
(1.3.2015)?
Hva heter spillet som betegnes som "action-adventure survival
horror video" utviklet av Naughty Dog og publisert av Sony
Computer Entertainment i 2013 for PlayStation 3? Spilleren
kontrollerer Joel som følger den unge Ellie gjennom et postapokalyptisk USA. Det regnes av mange kritikere som et av de
beste videospillene gjennom tidene, og med sine 240 Game of the
Year Awards, er spillet det mest prisbelønte videospillet i historien.

TAE KWON DO
SEKS
BOKSING
ARGENTINA
BRYTING
FRIMERKER,(Andre
postrelaterte objekter
som konvolutter vil bli
akseptert)
BRYST
REAL MADRID
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THE LAST OF US

Lee Sang-hwa, også kalt Sang-hwa Lee, er en av verdens beste i sin
idrett. Hun har vunnet distansen 500 meter kvinner i to OL på rad
10 og har verdensrekorden på 36.36 sekunder. I hvilken idrett er Lee
Sang-hwa i toppen?

SKØYTER

Hvilken europeisk hovedstad kan settes foran "forsvaret" for å få
navnet på denne varianten av spansk åpning som har fått en
oppsiktsvekkende renessanse de siste 15 årene? Den ble brukt som
remisvåpen av Vladimir Kramnik da han vant VM-kampen i år 2000
mot Garry Kasparov, og ble benyttet en rekke ganger i de to VMkampene mellom Magnus Carlsen og Viswanathan Anand.
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BERLIN-forsvaret

Abhinav Singh Bindra ble i 2008 Indias første individuelle olympiske
12 mester. I hvilken idrett ble han olympisk mester?

SKYTING (10 meter
luftgevær)

5. oktober 1998 forsvant mellom 2400 og 3600 slike som deltok i et
løp i USA. Man tror at stråling, muligens fra mobiltelefoner, gjorde
13 de forvirret. Det vi skal fram til omtales som fattigmanns
Brev-DUER
veddeløpshest fordi de kan fôres for en kvart krone/dag. Hva skal
vi fram til?
Hvilken brasiliansk MMA-utøver er UFCs eneste fjærvektsmester
gjennom tidene, og er ranket nest best i verden pound for pound
14 av UFC (per 28/6-14)? Mer enn halvparten av seierne er vunnet på Jose ALDO
knockout. Han har bakgrunn i thaiboksing og brasiliansk jiu-jitsu
der han har svart belte.
Hvem ble i 2007 den første alpinisten til å ha vunnet VM-gull i alle
15 fem disiplinene?
Hva heter fritidsaktiviteten som innebærer bruk av en
satellittnavigator (GPS-mottaker) og/eller andre tekniske
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gjenstander, i en slags skattejakt etter utlagte turbokser,
inneholdende minimum en loggbok?
Hvem er den eneste fotballspilleren som har scoret to hat trick i to
forskjellige VM i fotball for herrer? Vedkommende er toppscorer
17 for sitt land gjennom alle tider et land som har blitt verdensmester
i fotball mer enn én gang.
Fra hvilket ikke-japansk land kommer de fire siste sumo-bryterne
18 som har holdt yokozuna-tittelen, sportens høyeste rangering?
Hvilken farge (spar, hjerter, ruter eller kløver) kan settes etter
19 "presisjons" for å få et meldesystem i kontraktbridge utviklet av CC
Wei og Alan Truscott sent på 1960-tallet?

Anja PÄRSON

GEOCACHING

Gabriel BATISTUTA (1994
og 1998)
MONGOLIA
KLØVER

Hva heter denne kvinnen som 16 år gammel vant OL-gull i høyde i
1972? Da hun vant gull i samme øvelse 12 år senere, var hun både
den yngste og eldste som hadde vunnet OL-gull i høyde for
kvinner.
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Ulrike MEYFARTH

Donald Knuth viste i 1977 at han garantert ville klare det på 5.
Kenjo Kyama og Tony W Lai viste i 1993 en metode der man i
21 verste fall måtte bruke 6, men i gjennomsnitt ville klare det på
4,34. Hva er det tallene refererer til?

Antall trekk/gjerninger i
MASTERMIND

Hvilket spill var det Gary Gygax og Dave Arneson lagde i 1974 med
22 et ønske om å leve ut det de hadde lest i bøker som for eksempel
Ringenes Herre?

DUNGEONS & DRAGONS

Hva heter den korea-fødte golfspilleren fra New Zealand som i
23 2015 ble den yngste til å toppe verdensrangeringen for kvinner?

Lydia KO

Djamolidine Abdoujaparov hadde tilnavnet "The Tashkent Terror"
grunnet sin fryktløse stil. Han var en av verdens beste i sin sport
24
tidlig på 1990-tallet. I hvilken idrett var Djamolidine Abdoujaparov
en av verdens beste?
Hvilken bokser ble verdensmester da han slo Wladimir Klitschko i
2003, noe som anses som en av de største overraskelsene i
25 tungvektsboksingens historie? Denne mannen fra Sør-Afrika ble
skutt til døde i 2012.

SYKLING

Corrie SANDERS

Hva heter hovedpersonen (en tøydukke) i videospillet Little Big
Planet som er blitt en maskot for Sony Playstation?
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SACKBOY

Da Ole Einar Bjørndalen passerte Ingemar Stenmarks 86
verdenscup-seirer, trodde man Bjørndalen hadde flest verdenscup27 seirer på ski. Det er ikke korrekt. I hvilken idrett har Conny Kissling
106 (muligens 107) verdenscup-seirer?

FREESTYLE

Hvilken svensk travhest vant 201 løp på 231 starter? Han tok 42
seirer på rad, noe som trolig er verdensrekord for en travhest.
28 Verdensrekorden for kaldblodstravere med kilometertid 1.17.9 er
også satt av samme hest.

JÄRVSÖFAKS

Hvilken tradisjonell afghansk sport, spilt fra hesteryggen, har et
navn som oversatt bokstavlig betyr «greitetrekking»? Det er
29 nasjonalsport i Afganistan, selv om sporten var forbudt under
Taliban-regimet. Sporten spilles i dag med geite- eller
kalvekadaver.

BUZKASHI/KOKPAR

Fyll inn for XXX! "The Curse of the XXX" stammer fra perioden
1918 til 2004 da baseballlaget Boston Red Sox ikke vant World
30 Series. Lagets fans mente at årsaken til denne uflaksen/
forbannelsen var at Red Sox solgte lagets største stjerne Babe Ruth
til New York Yankees.

BAMBINO

SAMFUNN
1
2

Hva er Vatikanstatens offisielle språk i tillegg til italiensk?
Hvor mange ganger skal en muslim be hver dag?
I 2014 ble bildet til høyre av Chelsea Handler fjernet fra Instragram på
grunn av hennes nakne bryster. Bildet ble laget som en parodi på bildet
av en nåværende statsleder til venstre. Hvilken statsleder ses der?
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LATIN
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Vladimir PUTIN

1. desember 2014 ble Donald Tusk president i det europeiske råd. I
hvilket land var han statsminister fra 2007 til 2014?
Hvilket ord blir i afro-karibisk voodookult brukt om en «levende død»,
det vil si en død kropp som gjenopplives av en overnaturlig kraft?
Hvilket ord brukes om motorisk tale uten at den bevisste personlighet
er med, ofte med uforståelige ord, i noen tilfeller som en del av religiøs
praksis?
Hvilket navn brukes om arabisktalende nomader i ørken- og
steppeområder av Arabia, Syria, Jordan, Irak og Nord-Afrika? Gruppen
omfatter i i overkant av 20 millioner og kan gjenkjennes bl.a. på sine
svarte telt av hjemmevevd geitehårsstoff?
Med et ord på B, hva er klengenavnet på det første i en lang serie
bærbare, rekylfrie panservernrakettkastere? Opprinnelsen til ordet skal
være likhetstrekk med en hjemmelaget trombone benyttet av
radiokomikeren Bob Burns.

Theodor W Adorno, Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal
og Erich Fromm tilhørte den innerste kretsen i en sentral filosofiskole
med tilknytning til "Institutt for sosialforskning" i hvilken tysk by?
Hvilken lignelse i Bibelen handler om en mann som blir overfalt og
nesten drept av røvere mellom Jerusalem og Jeriko?
Hvilket rovpattedyr spiller en sentral rolle som lurendreier i
indianernes myter i Nord-Amerika? Den er særlig sentral i Navajoenes
mytologi. Vi er ute etter den engelske betegnelsen som inngår i et NHLlag.
Hvem er den eneste kvinnen i historien som har vært førstedame i to
forskjellige land? Hun er enken etter Nelson Mandela, men er kjent
under navnet til sin første ektemann, presidenten i Mozambique fra
1975 til 1986.
Hvilket begrep brukes innen marxistisk økonomisk teori om forskjellen
mellom den verdiøkning arbeideren ved sitt arbeid tilfører råvaren og
lønnen han mottar ved å selge sin arbeidskraft?

POLEN
ZOMBIE
TUNGETALE/GLOSSOLALI

BEDUINER

BAZOOKA

FRANKFURT
DEN BARHJERTIGE SAMARITAN

COYOTE

Graça MACHEL

MERVERDI
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Hvilket forlag ser vi her logoen til? De er verdens største
engelskspråklige forlag og har siden 1998 vært eid av det tyske
mediekonsernet Bertelsmann og har blitt et paraplyvaremerke for
Bertelsmanns bokproduksjon.

Hvilket flyselskap som ble grunnlagt i 1967 og fikk sitt nåværende navn
i 1971, er verdens største lavprisselskap? Selskapet har hovedkvarter i
Dallas. Det er lov å svare med forkortelse.
Hva heter det ikke-kommersielle utdanningsnettstedet grunnlagt i
2006 som har som mål å sørge for «utdanning av høy kvalitet for alle
overalt»? Nettstedet har navn etter grunnleggeren, en amerikaner med
aner fra India og Bangladesh. Nettstedet har en samling av over 4000
korte forelesninger, lagret som skjermkaster på YouTube.
Hvilket navn blir brukt om et finansielt instrument som gir kjøperen
(eieren) rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende
eiendel til en gitt innløsningskurs på eller før en bestemt dato?
Hva er fellesbetegnelsen for de tre søstrene Medusa, Stheno og
Euryale i gresk mytologi? De skal opprinnelig ha vært vakre kvinner,
men da de sammenlignet sin skjønnhet med Athenes, straffet hun dem
og de ble skremmende vesener med slangehår, og de som så på dem
ble til sten.
Sonatrach er ifølge Forbes sitt kontinents største oljeselskap med en
produksjon 2,7 millioner fat per dag. Hvilket kontinent?
Her ser vi et bilde av Ginni Rometty. Hun ble nr 10 på Forbes 2014-liste
over verdens mest innflytelsesrike kvinner. I hvilket firma, USAs nest
største etter antall ansatte på verdensbasis som fikk sitt nåværende
navn i 1924, er hun styreformann og administrerende direktør?
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RANDOM HOUSE

SOUTHWEST Airlines/SWA

KHAN ACADEMY

OPSJON

GORGONER

AFRIKA (Algerie)

IBM

Hvilket ord på A brukes i theravada-buddhismen om personer som har
nådd nirvana idet han eller hun har utviklet fullkommen frihet fra alt
begjær, all tilknytning til verden, og har vunnet den samme oppvåkning
som Buddha selv?
Hvilken av de fire himmelretningene (N, S, Ø, V) symboliserte døden i
egyptisk mytologi?
Hvilket ord på åtte bokstaver må settes inn foran samfunnet i "Det
Misjonerende _ _ _ _ _ _ _ _samfundet" for å få navnet på et registrert
trossamfunn som betrakter spredning av informasjon som en hellig
handlig og et sakrament? Samfunnet ble grunnlagt i 2010 av
daværende 19-åringen svenske filosofistudenten Isak Gerson som er
samfunnets misjonsforstander og høyeste åndelige leder.

ARHAT eller AHRANT

VEST

KOPIMIST
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I hvilket land heter underhuset i parlamentet Lok Sabha?

INDIA
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Hva er det japanske navnet for avis? Det inngår som siste del av navnet
på noen av verdens største aviser der første delen av navnet kan være
eksempelvis Yomiuri, Asahi, Mainichi, Nihon Keizai eller Sankei.

SHIMBUN/SHINBUN
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Han har hevdet å kunne kurere astma på fredager og søndager, og AIDS
på mandager og torsdager. I hvilket lite land må man stille seg i kø
utenfor palasset til Yahya Jammeh for å kunne nyte godt av disse
tjenestene?
Hvilken betegnelse som betyr "de som ser døden i ansiktet" brukes om
kurdiske irregulære militære enheter? Betegnelsen brukes idag også på
regulært oppsatte militære styrker i det kurdiske Nord-Irak.
Hva heter den Sør-Afrikanske eks-politimannen som tidligere i år ble
sluppet fri etter 20 år i fengsel? Han hadde tilnavnet "Prime Evil" og ble
dømt for å ha torturert og drept dusinvis av mennesker under
apartheid-regimet.
I hvilken by virket sammenslutningen av vitenskapsmenn og filosofer
som på 1920- og 1930-tallet utformet den logisk positivisme?
Fremtredende medlemmer var Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Kurt
Gödel og Otto Neurath.
Hvilket språk døde ut da Hazel Sampson døde den 4. februar 2014?
Språket ble tradisjonelt benyttet på Beecher Bay på Vancouver Island i
British Columbia og rundt stredet Juan de Fuca på nordkysten av den
olympiske halvøya i Washington.

GAMBIA

PESHMERGA

Eugene de KOCK

WIEN

KLALLAM
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ALL ROUND/MIX
Hvilken svensk DJ står bak låten "Wake Me Up", tidenes
mest nedlastede sang på Spotify?
Hva kalles grenen av matematikken som er opptatt med
spørsmål om form, størrelse, relative plasseringer av figurer,
og egenskapene til rommet?

AVICII, Tim BERGLING
GEOMETRI

Hvilket land er markert på kartet her?
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LAOS

Hvilket land er kjent for slike toaletter ofte kalt "washlet"
som ofte er konstruert for automatisk å løfte toalettlokket
når brukeren nærmer seg, vasker med vannstråler, tørker
med varmluft samt automatisk spyling og senking av
toalettlokket etter bruk?
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JAPAN

Hvilken europeisk statsminister måtte utsette utgivelsen av
sitt album "True Love" i 2011, da han heller måtte baske
med finanskrisen?
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Silvio BERLUSCONI
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The Rush Limbaugh Show regnes som USAs mest populære
show av sitt slag. I hva slags medium går The Rush Limbaugh
Show?

RADIO
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Hvilket tv-format er det som er på vei til å bli utkonkurrert
etter at 16:9-formatet kom på markedet? Formatet har vært
i bruk siden TV ble innført og mange datamonitorer har også
dette sideforholdet. Siden starten av 2000-tallet har
formatet blitt mindre og mindre brukt da 16:9 kom på
markedet.

Fire:Tre (4:3)

Hva heter bevegelsen innenfor dekorativ kunst etter første
verdenskrig som Chrysler-bygningen er et eksempel på?
Bevegelsen tok navnet sitt fra verdensutstillingen som ble
arrangert i Paris i 1925.
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ART DECO

Hvilken drømmegrense var det slovenske Peter Prevc brøt
da han satte verdensrekord i skihopping i Vikersund i Norge i
vinter? Svar i meter.

250

Hva heter blomsterslekten denne blomsten tilhører?
Slekten er opprinnelig fra Asia og det nordøstlige Europa.
Slekten er nært knyttet til den japanske keiserkronen og bl.a.
på engelsk betegnes denne med blomsterslektens navn.
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KRYSANTEMUM

Hva er det eneste landet utenfor Afrika hvor du kan finne
løver i vill tilstand?
I hvilken hovedstad har den viktige internasjonale
litteraturprisen IMPAC blitt delt ut siden 1996? Prisen er på
€100 000, og det er en av de største prisene som deles ut for
enkeltstående engelskspråklige verk.
Hva er den største og trolig eneste øyen hvor vi finner tre
selvstendige stater, alle medlemmer av FN?

INDIA

DUBLIN

BORNEO
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Hvilket ord kan settes etter "Wilhelm" for å få en lydeffekt
som er brukt i over 300 filmer, første gang i filmen "Distant
Drums" fra 1951?

SKRIK
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I hvilken hovedstad står verdens høyeste obelisk som også
er verdens høyeste struktur laget kun av stein? Byggingen
startet i 1848 og var ferdig på 1880-tallet.

WASHINGTON, DC
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I hvilket land ligger Ouarzazate hvor filmer som "Lawrence
of Arabia" (1962), "The Living Daylights" (1987), "The Last
Temptation of Christ" (1988), "Gladiator" (2000), "Kingdom
of Heaven" (2005) og deler av TV-serien "Game of Thrones"
har blitt spilt inn?
Hva er det første ordet i denne boktittelen "..., pest og
stål"? Boken er skrevet av Jared Diamond og vant ham
Pullitzerprisen for 1998.
Hvor mange kvarker er protoner og nøytroner bygd opp av?

MAROKKO

VÅPEN, (GUNS)
3
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Hvilken forfatters favorittbok, skrevet i 1982, handler om en
kjempe som blir utstøtt fordi han nekter å spise småbarn?
Forfatteren er mest kjent for barnebøker.

Roald DAHL
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Hvilket grunnstoff er det vanligste i jordskorpen? Det utgjør
om lag 46 prosent av jordskorpens vekt?

OKSYGEN

Hvilket naturfenomen er det som forårsaker slike mønstre,
kalt lichtenbergfigurer?
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LYN-nedslag

Hvilket italiensk ord benyttes for å beskrive en metode for
spille et strykeinstrument ved å ”plukke på strengene” i
stedet for å bruke buen?
Under hvilket pseudonym har Madeleine Wickham skrevet
Shopaholic-serien? Det er også laget en film basert på
bøkene som kom i 2009 og som har tittelen ”Confessions of
a Shopaholic”.
Hvem er den eneste nobelprisvinner i litteratur som er
nevnt i Wisden Cricketers' Almanack?

PIZZICATO

Sophie KINSELLA

Samuel BECKETT

Her ser vi et bilde av havbørsteormen Eunice aphroditois.
Med sine skarpe tenner er den kjent for å angripe sine bytter
med slik at kraft at de ofte blir delt i to. Under hvilket navn,
tatt fra en episode som fant sted i USA i 1993, kjenner vi
denne ormen bedre?
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BOBBIT-orm

Neshornet fra Mapungubwe er et av det sørlige Afrikas mest
kjente tidlige kunstverk. Av hvilket materiale er dette
neshornet laget?

GULL
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Hva heter denne amerikanske baseball- og amerikanske
fotballspilleren som er den eneste til å komme på et "all
star-team" i to av de store amerikanske lagsportene? Av
ESPN ble han kåret til den største idrettsmannen gjennom
alle tider. Han spilte fotball for Los Angeles Raiders og
baseball for lagene Kansas City Royals, Chicago White Sox og
California Angels.

Hva heter produsenten av upmarket kofferter og bager fra
New Jersey som har tatt navnet sitt fra navnet på en
seremoniell kniv benyttet av indianerkulturer fra Peru til
bruk ved ofringer?
Fra ukrainsk for «drap gjennom utsulting». Hva kalles den
menneskeskapte sultkatastrofen i Ukraina i 1932 og 1933
hvor et sted mellom 2,4 og 7 millioner døde?

Vincent E "Bo" JACKSON

TUMI

HOLODOMOR

Hva heter dette perkusjonsinstrumentet med én streng fra
Brasil som er sentralt for å holde grunnrytmen i
kampsporten capoeira?
30

BERIMBAU

