
CACTEGORY 4

Sport and leisure Svar

1
Hvilken mannlig alpinist har flest verdenscupseire gjennom tidene 

(blant mannlige alpinister)?
Ingemar Stenmark

2 Styrkeløft består av de tre øvelsene benkpress, knebøy og ....? Markløft (Deadlift)

3
Hva heter den belgiske tennisspilleren som var ranket nummer 1 i 

verden da hun overraskende la opp foran French Open i 2008?
Justine Henin

4

Hvilken amerikansk friidrettsutøver vant 5 medaljer i OL i 2000, men 

har siden gått med på å levere disse tilbake etter å ha innrømmet å 

ha brukt steroider?

Marion Jones

5 Hvor mange poeng trengs for å vinne et sett i (innendørs) volleyball? 25

6
Hvilken farge har senterblinken i olympisk bueskyting, verdt 9 og 10 

poeng?
Gul

7
Hvilken vinteridrett har i tillegg til kunstløp vært på programmet i 

sommer-OL?
Ishockey

8 Hvem bokset mot Muhammad Ali i den såkalte "Thrilla in Manila"? Joe Frazier

9
Hva het colombianeren som ble kjent for sin skorpionspark-redning 

mot England i en landskamp i 1995?
Rene Higuita

10
Hva kalles med en samlebetegnelse innen sportsdans de fem 

dansene jive, paso doble, rumba, samba og cha-cha-cha?

Latin amerikanske danser (Latin 

international)

11

Hva kalles den tradisjonelle maoriske dansen, som blant andre det 

new zealandske rugby union landslaget fremfører foran 

landskamper?

Haka

landskamper?

12

Malaysia er ingen stor olympisk nasjon, og har kun vunnet 4 

medaljer, ingen av dem gull. Alle fire er tatt i samme idrett, hvilken 

da?

Badminton

13
Hvilken spenningsforfatter har navnet sitt på dataspill som Splinter 

Cell, Rainbow Six og Ghost Recon?
Tom Clancy

14
Hvilket lag sykler Lance Armstrong for etter å ha gjort comeback i 

2009?
Team Astana

15 I hvilken delstat ligger OL-byen Squaw Valley? California

16
Hvor mange kort får man utdelt på hånden i pokerspillet Omaha 

Hold'em?
Fire

17
Hvor langt svømte man i Moderne Femkamp i OL-sammenheng, 

frem til man endret distansen i Sydney-OL?
300 meter

18
Hva heter det yngste laget i NBA, som ble stiftet i 2004 og holder til i 

Nord-Carolina?
Charlotte Bobcats

19
Hva heter nederlenderen som har vunnet VM på skøyter allround de 

tre siste årene (2007-2009)?
Sven Kramer

20

Dette brettspillet var etter produsentens reklame favorittspillet til 

både John F. Kennedy og Henry Kissinger. Det kom på markedet i 

1959, og har blitt utgitt i varianter som "Machiavelli" og "Kamakura". 

Originalen har som setting Europa før 1. verdenskrig, og mye av 

spillet går ut på å danne (og bryte) allianser med de andre spillerne. 

Hva heter spillet?

Diplomacy

21 Hva heter stedet som skal arrangere vinter-OL i 2014? Sochi

22
Hva kalles vektklassen i boksing som i OL er på inntil 69 kilo, og 

som er rett under mellomvekt?
Weltervekt

23

Det østerrikse fotballaget Casino Salzburg var i UEFA -cupfinalen i 

1994, da de tapte for Inter. De har siden skiftet sponsor, og dermed 

også navn. Hva heter laget nå?

Red Bull Salzburg

24

Hvilken 4-dobbel Olgullvinner i svømming holder fremdeles 

verdensrekorden på 800 og 1500 meter fri for kvinner (Satt i Janet Evans



25

Hva heter den brasilianske fotballspilleren som tre ganger har blitt 

kåret til FIFA Women's World Player of the Year, i 2006, 2007 og 

2008? Her skal vi frem til fornavnet, som er det navnet hun best 

kjent under.

Marta

26
Hvilken drømmegrense var Rosemarie Ackermann den første til å 

bryte?
Over 2 meter i høyde

27
Hva het den tsjekkiske kvinnelige turneren som vant til sammen 7 

OL-gull ved OL i 1964 og 1968?
Věra Čáslavská 

28 Fra hvilken italiensk by kommer fotballaget Atalanta? Bergamo

29
Hvilket baseball-lag spiller sine hjemmekamper på Citizens Bank 

Park?
Philadelphia Phillies

30

Hvilke to gjenstander kjempet den romerske gladiator-typen kalt 

retiarius vanligvis med?  Han kunne også være utstyrt med en dolk, i 

tillegg til disse to tingene.

Et nett og en trefork (trident)

31

Hva kalles en slik snurrebass, 

som brukes til gambling, 

særlig under den jødiske 

høytiden Hanukkah?

Dreidl

32
I hvilken idrett vant danske Erik Gundersen og Hans Nielsen tre 

verdensmesterskap hver på 1980-tallet?
Speedway

Hva heter den sveitsiske 

syklisten som sammen 

33

syklisten som sammen 

med spanske Roberto Heras 

er den eneste som har 

vunnet sykkelrittet 

Vuelta a España tre 

ganger (1992-94)?

Tony Rominger

34

Hva het den ungarske kvinnelige fekteren som vant OL-gull i 1936, 

29 år gammel, og som forsvarte gullet igjen 12 år senere? 45 år 

gammel stilte hun også opp i Helsinki-OL, og tok sølv.

Ilona Elek

35

Hva heter den koreanske selvforsvarsformen som benytter 

leddlåser, kast, spark og slag, og som ble grunnlagt av Choi Yong 

Sul etter andre verdenskrig?

Hapkido

36

Hva het golfspilleren 

som var en av de 

dominerende på 1920-tallet, 

og som vant 11 majors, 

noe som fremdeles er 

3. mest gjennom tidene, 

bak Jack Nicklaus og 

Tiger Woods?

Walter Hagen

37

Hva heter den russiske kunstløperen som er den eneste med tre 

olympiske gull på rad i parløp, noe hun gjorde med to forskjellige 

partnere i 1972-80?

Irina Rodnina

38

Hva heter amerikaneren som detroniserte den seksdobbelte 

verdensmesteren i pølsespising, da han spiste 66 pølser i brød på 

12 minutter i 2007?

Joey Chestnut



39

Speed ski-kjører og verdensrekordholder Sanna Tidstrand og 

snowboard-utøveren Shaun White har begge samme kallenavn, hun 

pga de røde kjøredressene hun bruker, og han pga sitt knallrøde 

hår. Hvilket kallenavn deler de?

The Flying Tomato

40

Hva het den amerikanske sjakkspilleren som sammen med Reuben 

Fine var den dominerende fra USA på 1930 og 40-tallet? Han var en 

barnestjerne, og var senere tilbake i den ypperste verdenseliten i en 

årrekke, etter å ha tatt en grad i regnskapføring. Han ble nummer tre 

i VM-turneringen i 1948, og kom på delt førsteplass i det 

amerikanske mesterskapet så sent som i 1972, i Bobby Fischers 

fravær.

Samuel Reshevsky

CATEGORY 5

Lifestyle Svar

1 Hva er Lomi-Lomi, Esalen og Shiatsu? Massasjeteknikker

2 Hva blandes med rom og lime for å få en Cuba Libre? Coca Cola

3

Hvilken amerikansk dobbelt Oscar-belønt skuespillerinne hadde stor 

suksess på 1980-tallet med sine work-out videoer, med særlig fokus 

på aerobics-rutiner?

Jane Fonda

4
Hva heter hamburgeren som er det fremste signaturproduktet til 

restaurantkjeden Burger King?
Whopper

5

Disse to kinesiske treningssystemene er opprinnelig kampteknikker, 

men er i dag mest kjent som en slow motion treningsaktivitet som 

utøves i parker verden over. Skriv navnet på én av disse to skolene.

Tai chi eller Qi Gong

6

Gele-ekstrakter fra denne 

grønne sukkulentplanten 

brukes i fuktighetskremer 

på tross av spinkelt 

vitenskaplig grunnlag for 

dens effekt. 

Hva heter planten?

Aloe Vera

7

Hva heter den 105 karat store diamanten som en gang var den 

største kjente i verden, og som har tilhørt en rekke indiske herskere 

siden middelalderen, men som nå er i dronning Elisabeth II sitt eie 

og er en del av kronjuvelene?

Koh-i-Noor

8 Hvem laget tegneserien Billy? Mort Walker

9

Hvilket spansk ord refererer til enhver hatt med brem, men betyr 

utenfor spansktalende land en meget bredbremmet meksikansk hatt 

av halm eller filt?

Sombrero

10 Hvor i kroppen sitter Gluteus Maximus? I setet

11
Hva heter selskapet som eier merkene Always, Pringles, Wella, 

Pampers og Duracell?
Procter & Gamble

12

Hva er merkenavnet til Nestlés proprietære espressokaffe-system 

hvor de markedsfører maskiner som kan brygge kaffe fra egne 

kapsuler, som finnes i en rekke varianter?

Nespresso

13
Hva heter nettbokhandelen Amazons e-bok leser, som i februar kom 

i sin andre utgave?
Kindle



14

Hva heter støvlene som var 

en farsott på midten av 

2000-tallet, og som ble 

popularisert av australske 

surfere, som brukte dem 

til å holde varmen mellom 

surfe-leg?

Ugg Boots

15

Hva heter området i Frankrike som er viden kjent for sine kvalitets-

kyllinger, som var de første dyr som fikk en egen AOC-

klassifikasjon?

Bresse

16

Hva kalles fødselsteknikken utviklet og oppkalt etter en fransk 

fødselslege, som overvar metoden i Sovjetunionen i 1951 og som 

han brakte til Vesten og formidlet der. Metoden er mye brukt i USA, 

og svært mange par tar slike "klasser", hvor teknikken i dag er 

endret til å lære opp vordende mødre før fødselen. 

Lamaze-metoden

17

Hva heter dokkeserien som er blitt en stor konkurrent til Barbie, og 

som er modellert som tenåringer med slanke kropper og store 

hoder?

Bratz

18
Hvilket fransk firma som også lager andre engangs-produkter er 

verdens største produsent av engangs barberhøvler?
Bic (Société Bic)

19

Med fare for å bli forvekslet med Norges Quizforbund, NQF er et 

eldre forbund som fremmer en håndarbeid-teknikk der man lager 

lappetepper. Med et ord som altså begynner på Q, hva kalles denne 

teknikken?

Quilting

teknikken?

20

Hva heter stoffet som først ble blandet av Paracelsus på 1500-tallet, 

og som senere kom til å betegne en hver blanding av alkolhol og 

opium?

Laudanum

21
Hvilken indisk avis er den engelskspråklige avisen med størst 

opplag i verden?
The Times of India

22
Hvilken by i Langhe-området i Piedmont i Italia er kjent for sine hvite 

trøfler, som vokser i skogområdene omkring byen?
Alba

23

Hva heter denne supermodellen, 

som giftet seg med quarterback 

Tom Brady den 26. februar i år?

Gisele Bündchen

24

Hva heter denne franske 

skuespilleren,den eneste 

ikke engelsk-språklige på 

Cosmopolitans Topp 25 

liste over verdens 

mest sexy menn i 2008? 

Han datet Kyiie Minogue 

i 4 år frem til 2007.

Oliver Martinez

25
Hvilken artist spilte i realityserien Newlyweds med sin daværende 

ektemann Nick Lachey?
Jessica Simpson

26

Hva heter Aron McGruders politiske betraktende tegneserie med en 

10 år gammel farget gutt ved navn Huey Freeman som Boondocks



27

Hva heter denne modellen 

og skuespillerinnen, 

kåret av magasinet 

FMH til verdens mest 

sexy kvinne i 2008?

Megan Fox

28
Hva kalles fibrene fra angorageiten, også kalt angoraull? De lange 

hvite fibrene har en silkelignende glans, og er sterkere enn ull.
Mohair

29
Hva er merkenavnet til leketøyserien til Hasbro som består av 

fargede leketøysponnier beregnet på små jenter?
My Little Pony

30

Hva heter den tidligere modellen og sangeren, kanskje mer kjent 

som groupie, som var Playmate of the month i 1974, som er mor til 

skuespillerinne Liv Tyler?

Bebe Buell

31

Tvillingsøstrene Esther Pauline og Pauline Esther Friedmann, nådde 

begge nasjonal berømmelse i USA fra midten av 1950-tallet, ved at 

begge fikk hver sin syndikerte spalte i landets aviser som nådde 

millioner av lesere hver uke med sine råd om kjærlighetsproblemer 

og andre ting som leserne spurte om. Søstrene, som begge skrev 

under pseudonym, hadde fra tidlig av en feide som varte i 8 år, men 

som ble avsluttet ved at de i full offentlighet gjorde slutt på 

stridighetene. Skriv navnet på EN av de to spaltene eller 

pseudonymene de benyttet.

Ann Landers og Dear Abby (Abigail 

Van Buren)

Dette magasinet ble stiftet i 1974 i New York, og er en sterk 

32

Dette magasinet ble stiftet i 1974 i New York, og er en sterk 

forkjemper for legalisering av marihuana, og har hatt bidragsytere 

som Charles Bukowski og Truman Capote. I 1987 grunnla bladets 

redaktør den nå årlige turneringen "Cannabis Cup", som foregår i 

Amsterdam og hvor man kårer de beste marihuana-variantene. Hva 

heter dette magasinet?

High Times

33
Hva kalles med et japansk ord porno-genren der en mann eller en 

kvinne blir ejakulert på av flere menn samtidig?
Bukkake

34

Hva het den peruviansk-fødte forfatteren som solgte millioner av 

bøker i serien om The teachings of Don Juan, om hans påståtte 

innføring i meso-amerikansk sjamanisme? Den første boka kom i 

1968, og siden kom det ut 11 bøker i samme serie, den siste i år 

2000, to år etter hans død. 

Carlo Castenada

35

Hva het den eneste mannen i historien som voksen både var dverg 

og kjempe? Han målte 118 centimeter som 21-åring, men vokste så 

utrolige 116 centimeter til, slik at han målte 2.34 da han døde i 

1950?

Adam Rainer

36

Populært i tidligere Sovjetstater og Østblokk-land siden 

middelalderen, denne lavalkohol-drikken lages av mørkt brød og 

selges nå på flasker som en soft-drink. Etter at Coca-Cola hadde 

tatt store deler av dette markedet etter kommunismens fall, gjorde 

lokale bryggerier et fremstøt og tok tilbake store markedsandeler 

ved hjelp av denne drikken, som er kjent som?

Kvass

37

Denne tegneserien som først utkom i 1984 laget av belgiske Jean 

Van Hamme og William Vance,  ble adaptert til et computer spill i 

2003. Med et konspirasjonsplott som kan minne om historiene om 

Jason Bourne, dreier handlingen seg om en sentral protagonist med 

hukommelsestap, som identifiseres med et romertall. Hvilket 

romertall, som altså også er navnet på tegneserien, videospillet, og 

ikke minst tv-serien fra 2008 med Stephen Dorff i hovedrollen?

XIII



38

Hva heter den kjøttetende fisken, som spiser døde celler, og derfor 

er egnet til å behandle psoriasis? De kalles også doktorfisk og har 

latinsk navn garra fura, og brukes gjerne i tyrkiske bad.

Kangal fisk

39

Siden kategorien "Best Make-up" ble innført i Oscar-utdelelsen i 

1982 har en mann vunnet prisen 6 ganger, inklusive første gangen 

den ble utdelt. Også nominert i fjor, for filmen "Norbit", hva heter 

denne sjefsminkeren?

Rick Baker

40

Hva het den østerrikske designeren som blant annet lagde 

karosseriet til Volksvagen «Bobla», og Porsches klassiske modell 

911?

Erwin Komenda

CATEGORY 6

Entertainment Svar

1
Hva heter den Oscar-nominerte filmen til Darren Aronofsky med 

Mickey Rourke i hovedrollen?
The Wrestler

2
Hva heter den brutale britiske slaveeieren i Onkel Toms hytte, som 

til slutt tar livet av Tom?
Simon Legree

3 Hvem spilte rollen som "Hawkeye" Pierce i tv-serien "M*A*S*H"? Alan Alda

4
I hvilken film ble Marlene Dietrich internasjonalt kjent for sin tolkning 

av cabaretdanseren Lola-Lola?
Den blå engel

5 Hvem skrev de seks Brandenburger-konsertene? Johann Sebastian Bach

6
Hvilken Chaplin-film fikk Oscar for beste musikk 20 år etter at den 

ble vist første gang?
Limelight

7
Hvilken gruppe har utgitt albumet "Back in Black" et av de 

AC/DC7
Hvilken gruppe har utgitt albumet "Back in Black" et av de 

mestselgende gjennom tidene?
AC/DC

8 Hvilken tittelrolle har Paul Hogan spilt tre ganger på film? Crocodile Dundee

9
Hvem har skrevet boken "Alkymisten", som siden utgivelsen i 1988 

har solgt over 60 millioner eksemplarer?
Paolo Coelho

10
Hva heter den fremste amerikanske prisen som tildeles Broadway-

show og opptredener?

Tony Award ( Antoinette Perry 

Awards for Excellence in Theatre) 

11 Hvem hadde som sin eneste nummer 1 hit låta «Quarter to three»? Gary US Bonds

12

I kinesisk teater, også kjent som Beijing-opera, er det alltid fire roller 

med. Det er Sheng, som er den mannlige rollen, Dan som er den 

kvinnelige, Jing som er mannlig rolle med malt ansikt, og Chou, som 

representeres ved hva slags figur eller karakter?

En klovn

13

Hva het albumet 

John Lennon utga 

bare tre uker før 

han ble myrdet i 1980?

Double Fantasy

14
Hvilken amerikansk remake av en britisk komiserie med samme 

navn har sin handling på en papirfabrikk i Dunder-Mifflin?
The Office

15
Hvem skrev operaen "Hoffmanns eventyr " (Les Contes 

D'Hoffmann), først oppført i 1881?
Jacques Offenbach

16

Manga og animeserien som i Japan heter Mahha Go Go Go har 

vært utgitt i over 40 år og har en handling som dreier seg om 

bilracing. I 2008 ble en amerikansk filmversjon laget av Wachowski-

brødrene, under hvilken engelsk tittel?

Speed Racer

17 Hvem skrev romanen «My friend Flicka»? Mary O'Hara



19

Hva het den italienske komponisen som levde fra 1582-1652, og 

som skrev en rekke verker men som stort sett bare huskes for sin 

sakralmotette "Miserere"?

Gregorio Allegri

20
Hva heter prinsen som er hovedpersonen i Dostojevskis roman 

«Idioten»?
Prins Myshkin

21

Hva het verket til Betty Friedan fra 1963, som beskrev en mangel på 

tilfredstillelse i unge amerikanske kvinners liv ved en misforstått 

trang til å identifisere seg selv gjennom ektemann og barn, i stedet 

for ens egne behov? Boken fikk stor innflytelse og betydning for 

kvinnekamp på 1960-tallet.

The Feminine Mystique

22
Hva heter den avdøde chilenske forfatteren som har skrevet "The 

Savage Detectives" og "2666"?
Roberto Bolano

23
Hva heter den kvinnelige skuespilleren som har stemmen til Bart 

Simpson?
Nancy Cartwright

24

Hva heter tv-serien med Glenn Close i rollen som advokat og som i 

første sesong dreier seg om en rettsak mot en forretningsmilliardær, 

spilt av Ted Danson?

Damages

25 I hvilken jentegruppe er Nathalie Maines vokalist? Dixie Chicks

26

Denne forfatterens roman «Richard Carvel» fra 1899 solgte hele to 

millioner bøker i USA, som på den tiden hadde 76 millioner 

innbyggere. Romanene «The Crisis», «The Crossing», «Coniston» 

og «Mr. Crewe's Career» var de bestselgende romanene i USA i 

hhv 1901, 1904, 1906 og 1908. Mannen som skrev dem deler både 

fornavn og etternavn med en senere Nobelprisvinner i litteratur, men 

det er altså ikke samme mann. Fordi denne andre mannen var så 

berømt ble denne forfatteren i blant referert til som __________ 

(Winston) Churchill

berømt ble denne forfatteren i blant referert til som __________ 

__________ the American. Hva het han?

27
Hvilken italiensk nobelprisvinner skrev skuespillet «Sei personaggi in 

cerca d'autore» (Seks personer søker en forfatter)?
Luigi Pirandello

28

Hva heter regissøren som revitaliserte zombie-genren med sine 

filmer «Night of the Living Dead» fra 1968, samt flere andre filmer, 

bl.a «Dawn of the Dead»?

(George A.) Romero

29

Hvem skrev "The Doors of perception" fra 1954, hvis tittel var 

inspirert av et dikt av William Blake, og som gruppa The Doors tok 

navnet sitt fra?

Aldous Huxley

30

Denne countryartisten var på vei til å bli en vaneforbryter da han fikk 

overvare Johnny Cash' konsert i San Quentin mens han sonet en 

dom for ran. Senere fortalte han Cash at han hadde likt konserten, 

hvorpå Cash svarte at han ikke husket at han spilte i den, ikke så 

rart, siden mannen vi skal frem til var blant publikum og ikke med i 

bandet. Med sitt band The Strangers var han med på etablere the 

Bakersfield Sound, som en reaksjon på honky-tonk musikken fra 

Nashville. Han fikk etter løslatelsen fra fengsel suksess som 

countryartist, og etter nummer 1 country-hiten "Carolyn" i 1972 ble 

han også benådet av guvernør Ronald Reagan. Hva heter han?

Merle Haggard

31
Hva heter den russiske filmprisen som ble etablert i 1987 etter 

mønster av Oscar?
Nika-prisen

32

Hva var pseudonymet til William Porter, amerikanernes svar på Guy 

de Maupassant? I 1898 havnet han i fengsel for underslag. Han 

myntet også uttrykket "bananrepublikk".

O.Henry

33

Hvilket opprinnelig gresk ord som har sin opprinnelse i navnet på en 

mytisk gresk poet kan være en betegnelse på et teater, og brukes 

også i engelskspråklige navn på et filmteater? Ordet begynner på O, 

og er representert i forkortelsen for filmselskapet RKO, som står for 

Orpheum



34

Hva het sersjanten 

som var hovedperson 

og spilt av Phil Silvers, 

i the Phil Silvers show?

Sgt. Bilko

35
Hva het brødrekvartetten som hadde verdenssuksess på 1930-tallet, 

og som var de første fargede som opptrådte for britiske kongelige?
Mills brothers

36
Hva het den japanske regissøren som vant to Gullpalmer, og som 

døde i 2006?
Shohei Imamura

37

Hva het stykket som Irving Berlin fikk tillatelse av George C. 

Marshall til å oppføre for å heve moralen blant de amerikanske 

tjenestegjørende? Stykket ble oppført i 1942, og hadde over 300 

soldater på rollelista, blant annet løytnant Ronald Reagan, og 

sangen "God Bless America" ble fremført i sin helhet av Kate Smith, 

24 år etter at den ble skrevet.

This Is the Army

38
Tidligere trodde man skulptøren Praxiteles lagde Venus fra Milo, 

men hvem mener man i dag at er opphavsmann for dette verket?
Alexandros av Antioch

Hva het den russiske 

musikeren med 

koreanske aner 

39

koreanske aner 

som var frontfigur 

i rockebandet Kino, 

og som døde i en 

bilulykke i 1990? 

I 1999 ble han 

hedret med 

portrettet 

sitt på et frimerke.

Viktor Tsoi

40

Hva het den amerikanske journalisten som praktisk talt oppfant 

sladrespalten på 1920-tallet? Spalten hans var syndikert til over 

2000 aviser, og han hadde anslagsvis 50 millioner lesere daglig frem 

til 1960-tallet. 

Walter Winchell


