
Norgesmesterskapet i quiz for lag 2011

Omgang 5



1. Hva het nordmannen som vant gull i 

skyting i OL i 1988?



2. Hvilken australsk delstat er markert med 

mørkere farge her?





3. Hvilken produsent står bak nettbrettet 

Galaxy Tab?



4. Hva heter storhertugen av Luxembourg?



5. Hva het den trojanske presten som advarte 

mot å ta den trojanske hest inn i Troja? 

Skulpturen på bildet viser presten og hans to 

sønner som blir drept av sjøormer/slanger 

etter at han hadde forsøkt å stoppe hesten ved 

å kaste et spyd på den.å kaste et spyd på den.





6. Hvilken norsk øy har fra gammelt av blitt kalt 

"øya med de syv kirker"? Dagens syv kirker 

består av kirkene Dolm, Fillan, Sandstad og 

Kvenvær samt kapellene Nordbotn og Forsnes.



7. Hva heter den peruanske presten som først 

formulerte begrepet "frigjøringsteologi" i 

1971?



8. Innen hvilken vitenskap er okta en måleenhet?



9. Hvilket land på 47000 kvadratkilometer 

skjæres av 90 grader østlig lengde?



10. I hvilken by kan man se denne kirken?





11. Hvilket ord er navnet på et norsk 

reisemagasin og på et danseband som vant 

Spellemannsprisen i 2009?



12. Hva er en dykkert?



13. Ved hvilken børs er OMXS en sentral indeks?



14. Hvilken prisvinnende fantasy-tegneserie

om tre hvite, skallede søskenbarn, ble 

skrevet og tegnet av Jeff Smith i perioden 

1991-2004? 





15. Hvem var det Fanny Kaplan forsøkte å ta 

livet av i august 1918, med resultat at hun ble 

henrettet få dager etterpå uten foregående 

rettsak?



16. Ved hvilken elv ligger den engelske byen 

Sunderland?



17. Hva heter laget fra Washington som er fast 

motstander til  basketlaget Harlem 

Globetrotters og som så godt som alltid taper i 

oppvisningskamper mellom lagene?



18. Hvilket skomerke henter sitt navn fra en 

type mat som opprinnelig ble gitt til hunder 

for å få dem til å holde seg i ro? Firmaet 

benytter denne logoen.





19. I hvilket land var Aliança Renovadora

Nacional (ARENA) det offisielle 

regjeringspartiet i perioden 1964-1985?



20. Hvem har malt bildet?





21. I hvilken amerikansk delstat begynner de tre 

største byene på bokstaven C?



22. Hvem har per september 2011 

førsteplassen på kvinnenes adelskalender i 

hurtigløp på skøyter?



23. Hvilket for- og etternavn er felles for 

mannen bak tegneseriestripen "Lunch" og 

denne landslagsspilleren i håndball?





24. Hva var tittelen på bokserien som kom ut 

mellom 2002 og 2006, og som hadde titler som 

"Stormkast", "Livsløgnen", "Under nordlyset" og 

"I gode og onde dager"?



25. Hvem har komponert dette?


