
LIFESTYLE

1
Hvilket land stammer den fysiske og mentale disiplinen 

Yoga fra?

2
Hva er et mer dagligdags ord eller uttrykk for den 

medisinske tilstanden caries dentales?

3 Hvilket stjernetegn følger etter Tyren?

4
Hvilket blad eller magasin benytter denne logoen, som 

anses som en av de mest gjenkjente i verden?

5 I motesammenheng, hva står forkortelsen YSL for?

6
Hvor sitter deltamuskelen - i låret, i magen, i brystregionen 

eller i skulderregionen?

7
Hva for noe som ofte er assosiert med Belgia kan man lage 

med et slikt jern?

8
I den kinesiske dyrekretsen, hvilket dyr er det eneste som 

ikke har 2 eller 4 bein?

9 Hvilken kunstner lanserte uttrykket "15 minutes of fame"?

10
Hvilken mannlig tenårings artist står bak parfymene 

"Someday" og "Girlfriend"?

11
Hva er det som måler 568 ml i Storbritannia, 570 ml i 

Australia og 473 ml i USA?

12 Hvilket fransk uttrykk brukes om gåselever?

13

Dette engelsk-språklige online magasinet promoterer 

såkalt "open source jihad", og sommerutgaven 2010 hadde 

en reportasje om hvordan man kunne lage en pipe bomb. 

Hva heter dette magasinet, som angivelig skal være Al 

Qaedas merkevarebyggings-forsøk overfor et britisk og 

amerikansk publikum?

14
Hva har den ungarske byen Herend vært kjent for sin 

produksjon av, i snart 200 år?

15
Hvilken leketøysprodusent står bak robot-byggesett serien 

"Mindstorms"?



16

Hobbyen som i Storbritannia kalles "gongoozling" har en 

del likheter med trainspotting, men er relatert til hvilket 

annet transportsystem?

17
Hvilken tidsære er det Age  i begrepet New Age refererer 

til?

18
Hvilken amerikansk kvinnelig artist står bak dette 

klesmerket, House of Deréon ?

19
Hvor på kroppen vil man typisk putte enden av en Murphy 

drip?

20

Bugis-folket skiller seg fra de fleste andre ved å anerkjenne 

5 ulike kjønn, mot normalt to eller tre hvis man tar med 

transseksuelle. De har blant annet calalai, som er jentebarn 

som antar et kjønnsrollemønster som heteroseksuell mann 

som voksen. I hvilket land lever Bugis-folket?

21

Hva heter dette franske sigarettmerket, som oversatt betyr 

"sigøynerkvinne"? En sigøynerkvinne er også avbildet i 

logoen, hvor hun spiller på en tamburin.

22
Hva slags bær eller frukt er fyll i konfektsjokoladen Mon 

Chéri - som oversatt betyr "Min kjære"? 

23 Hva slags klær omtales også som trikotasje?

24
Hvilken drikk ble på 1980-tallet promotert med denne 

figuren, kjent som Fido Dido?

25

Den ikoniske Wayfarer-modellen har vært i produksjon 

siden 1956 og er den bestselgende solbrillen gjennom 

tidene, med det mulige unntaket Aviator av samme merke. 

Hvilket merke, som altså står på begge modellene?

26

Hvem er denne tysk-amerikanske tidligere modellen, som 

er programvertinne for mote reality-showet "Project 

Runway"?



27

I moteverdenen er det særlig fire byer som omtales som 

"motehovedstader", London, Paris, New York og hvilken 

fjerde by, som arrangerer moteuke to ganger i året?

28
Kjent som cilantro  i engelsktalende land og kinesisk 

persille, hva heter denne krydderplanten på norsk?

29

Hvilken sykdom som skyldes for høy konsentrasjon av 

urinsyre i blodet var i sin tid kjent som "kongenes sykdom" 

kalles også urinsyregikt, men er mer kjent under hvilket 

annet navn? Sykdommen rammer storetåen i ca 

halvparten av tilfellene.

30

I hvilket Sør-Amerikansk land feires Día de las Velitas  - 

Dagen for de små lys, da folk overalt plasserer ut stearinlys 

og papirlanterner på gater, i vinduer og på terasser, til ære 

for Jomfru Maria? 

31

Hvilket europisk lands første president har gitt navn til den 

mest trendy shopping-gaten i Mexico City, hvor alle de 

mest luksuriøse merkevarene har utsalg, som Armani, 

Bulgari, Tiffany og Cartier?

32

I produksjon siden 1964 ved First Moscow Watch Factory, 

hva het Sovjetunionens flaggskip blant landets 

klokkemerker, som blant annet ble brukt av Jurij Gagarin i 

verdensrommet? 

33

Dette stoffet er vevd av silke eller syntetisk materiale, og 

brukes til finere plagg som ballkjoler og bryllupskjoler. Det 

er svært mykt og tett, og har vært produsert i århundreder, 

og var det stoffet brødrene Montgolfier benyttet til å lage 

sine første varmluftsballonger. Hva heter stoffet, som har 

sin opprinnelse fra persisk for "vridd vevning"?

34

Kjent som "Andesfjellenes Rockefeller", hva het den 

søkkrike bolivianske industrimagnaten som på 1940-tallet 

kontrollerte verdens tinn-marked, og som hadde en 

årsinntekt som var større enn Bolivias nasjonalbudsjett? 

35

Tysklands bestselgende ølmerke har navn etter bryggeriet 

som igjen har navn etter byen i Bayern det ligger i. 

Bryggeriet har røtter tilbake til 1300-tallet, men selve 

bryggeriet ble grunnlagt i 1731. Det er nok særlig den lave 

prisen som gjør det til landets mest populære, hva heter 

merket?



36

Til en prislapp på 3.9 millioner dollar er den en av de 

dyreste bilene noensinne, og det skal kun lages tre 

eksemplarer. Hva heter denne Lamborghini-modellen, som 

i likhet med flere andre er oppkalt etter en legendarisk 

tyrefekter-okse?

37

Mohinga er en matrett bestående av risnudler i en 

fiskesuppe, og den selges i de fleste større byer som 

frokost fra vogner og snackbarer i hvilket land, hvor den 

regnes som nasjonalrett?

38

Med over 500 millioner solgte eksemplarer er dette 

kinesiske sykkelmerket sansynligvis det mest populære 

fremkomstmiddelet i historien. Hva heter merket, som 

fremdeles er i produksjon, og som har en fugl i navnet? 

Utenlands markedsføres den også under sitt engelske navn.

39

Med latinsk navn Blighia sapida , hva heter denne frukten, 

som er beslektet med lychee, og en sentral komponent i 

karibisk cuisine? Sitt latinske navn har det etter kaptein 

William Bligh, kjent fra mytteriet på Bounty, som brakte 

frukten til England fra Jamaica.

40

Hva het denne mannen, som var verdens høyeste før 

Robert Wadlow passerte ham? Han levde fra 1868 til 1905, 

og målte 267 cm, 5 cm kortere enn Wadlow, og det er 

fremdeles ingen som har vært høyere enn de to.

PHSYICAL WORLD

1
Hva kalles saften som om våren finnes i de ytre delene av 

veden i trær og buske?

2 Hva er mistral, bora og chinook eksempler på?

3
Hva heter den portugisiske øygruppen i Atlanterhavet, ca 

1500 km vest for Portugal?

4 Hva slags miljøkatastrofe forbindes med Exxon Valdez?

5
Hvilken plantebasert drikk er de mest populære variantene 

enten av typen svart, grønn eller oolong?

6 Hvor mange kanter eller sider har et parallellogram?

7 Hvilken edelgass er lettest?

8
Hvilken planet er kjent for sin store røde flekk, som antas å 

være en storm som har rast i mer enn 300 år?

9
Hvilken SI-derivert enhet for elektrisk potensial (spenning) 

er oppkalt etter en italiensk vitenskapsmann?



10

Flaggermus utgjør den nest største pattedyrordenen, men 

hva heter den største, som omfatter mus og rotter, 

pinnsvin og bevere samt noen til?

11
Hva heter den salte innsjøen i Argentina, som ligger 105 meter 

under havet og dermed er det laveste punktet i både den sørlige 

og den vestlige hemisfære?

12
Verdens største LHC partikkelaksellerator finnes i Geneve. 

Hva står H'en for i forkortelsen?

13

I følge den spesielle relativitetsteorien, hvis en klokke på 

Jorda går i 20 minutter, hvor mange minutter ville det 

relativt sett ha passert på et romskip som beveget seg i 

90% av lysets hastighet?  19 minutter, 10 minutter, 2 

minutter eller 10 sekunder?

14

Blyde River Canyon er en av de største canyons på Jorda, 

og det er også en av de grønneste. Her er også et yrende 

dyreliv, med både flodhest og krokodille, og her finnes 

også den 200 meter høy Kadishifossen. 26 km lang og 

gjennomsnittlig 800 meter dyp, i hvilket land er denne 

canyonen?

15
I logikk,  hva betyr dette symbolet, et likhetstegn med en 

ekstra, tredje strek?     ≡
16

Hva heter Canadas lengste elv, som med sine om lag 4241 

km renner nordover og er den største elven i Amerika som 

renner ut i Nordishavet?

17 Hva er hortikultur læren om?

18

I hvilket land slo den 15. februar i år ned den største 

meteoritten på over 100 år, med en anslagsvis kraft på 

minst 20 ganger atombombene sluppet over Japan i 1945?

19

Mazaalai  er en underart av brunbjørn som regnes som 

verdens eneste ørkenlevende bjørn. Kritisk truet med så få 

som 10 individer igjen, i hvilken ørken holder denne 

underarten til?

20

MTB-bakterier er en gruppe bakterier beskrevet av Richard P. 

Blakemore i 1975, som er unike i sitt vesen ved at de har en 

bestemt type krystaller i organellene sine. Dette gir dem den 

egenskapen at de orienterer seg etter hvilken fysisk kraft?

21

I hvilken måned har det i mange nord-europeiske land vært 

tradisjon for å danse rundt en slik dekorert påle, som også har 

navn etter måneden? Festivalen kan feires i andre måneder også, 

men det er særlig en som forbindes med dette ritualet, og 

markeres gjerne for å feire at vinteren er slutt.



22

Dette bilder viser såkalte borromeiske ringer, som danner 

en Brunnian lenke. Hvilket innebærer at hvis man fjerner 

en av de tre ringene, vil de to gjenværende da være 

forbundet eller ikke, i noen av tilfellene? Altså i tilfelle ring 

rød fjernes, eller blå ring fjernes, eller grønn ring er den 

som fjernes. (Svar "lenket" eller "ikke lenket")

23
I hvilken by ble den første Earth Summit miljøkonferansen holdt i 

1992?

24
Hvilken nasjonalpark er det eneste stedet i verden hvor det 

lever både alligator og krokodille?

25

Det såkalte fødselsdags-paradokset sier statistisk hva 

sjansen er for at to personer i en gruppe har samme 

fødselsdag. I en grupp på 367 mennesker er det 100% 

sikkert at 2 av dem har samme fødselsdag, siden det er 366 

dager maksimalt i et år. Men hvor stor må gruppen være 

for at det skal være 99% sannsynlig at to personer deler 

fødselsdag? 

A: 10 B: 57 C: 183  D: 364

26

Hva het den franske pioneren innen telekommunikasjon 

som foreslo et system for fjernskriving basert på et spesielt 

punktalfabet som gjorde det mulig å asynkront overføre 

bokstaver? En måleenhet er oppkalt etter ham, men 

forkortet litt i forhold til navnet hans.

27
Hvilket relativt sett nært himmellegeme ble oppdaget av 

Robert Innes i 1915?

28

Lilliput i California er den sørligste i USA, Mingyong den 

sørligste i Kina. Det finnes også flere enda lenger sør i 

andre land, også på Ekvator, og på alle kontinenter unntatt 

Australia. Felles for dem alle er at de er i sterk tilbakegang 

over hele verden. Hva er det snakk om?

29

I hvilket århundre levde Robert Boyle, som oppdaget at at 

størrelsen for trykk multiplisert med volum er konstant, så 

lenge det ikke er temperaturendringer?

30

Asteroide-nedslag er teoretisk den mest sannsynlige årsaken til 

masseutryddelsene for om lag 65 millioner år siden, da 

dinosaurene døde ut, men det har vært fire andre slike enorme 

utryddelser i Jordas historie. Hva mener man nå, bekreftet i flere 

studier offentliggjort i 2013, at kan ha vært den fremste årsaken 

til masseutryddelsen for om lag 201 millioner år siden, da så mye 

som 75% av alle arter døde ut?



31

Hva kalles denne spesielle formen for skipsutforming, med en 

svært bred akterstavn? Den er basert på det norske 

etterretningsskipet "Marjata", som først hadde denne formen. 

Fordelen med den er at det kan ha mye av skroget under vann, 

og samtidig sitte stabilt i vannet. 

32

Den ble oppdaget i januar i år og er den største kjente strukturen 

i det observerbare univers. Den er tre ganger så lang og dobbel så 

bred som den til da største kjente strukturen, the Sloan Great 

Wall, og måler anslagsvis 4 milliarder lysår i lengde. Hvilket navn 

eller betegnelse har denne massive strukturen fått?

33

Hva heter denne flotte fuglen, som er nasjonalfugl på 

Jamaica? Her aksepteres to svar. Fuglen nevnes i åpningen 

av Ian Flemings novelle For You Eyes Only: The most 

beautiful bird in Jamaica, and some say the most beautiful 

bird in the world, is the ...... ?

34

Hvilket mineral ble oppdaget ved at oppdageren fant ut at en 

edelsten man trodde var spinell, egentlig var av ukjent opphav? 

Oppdageren, som mineralet fikk navn etter i 2002, kjøpte 

edelstenen sammen med flere andre i 1945, oppdaget forskjeller 

mellom disse, som skulle være av samme type. 

Røntgenundersøkelser bekreftet senere at mineralet besto av 

beryll, magnesium og aluminium. Mineralet er svært sjelden, og 

et av verdens mest verdifulle.

35

Hva er det latinske navnet på dette insektet (det har ikke 

noe annet), det største dyret som utelukkende lever på 

land i Antarktis, og kontinentes eneste ekte insekt? Det blir 

opptil 6 mm langt, og kan overleve uten oksygen i en 

måned.

36

Hva het denne bærbare mekaniske kalkulatoren, som kunne 

utføre addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon samt også 

beregne kvadratrøtter, og har navn etter fornavet på den jødiske 

matematikeren med etternavn Hertzstark, mens han var fange i 

konsentrasjonsleiren Buchenwald under krigen. Den ble 

introdusert på markedet i 1948, og ble produsert i Liechtenstein, 

og dominerte markedet til elektroniske kalkulatorer gjorde sitt 

inntog på 1970-tallet.

37

Hva het den engelske utstopperen (taxidermist) som levde 

fra 1835 til 1918, og som ble kjent for sine 

antropomorfiske dioramaer? Disse besto av ulike scener 

hvor utstoppede dyr var stilt opp som figurer, som i denne 

detaljen avbildet her fra "kaninskolen"?



38

Også kjent som dansegress, arten Codariocalyx motorius er 

en av få i planteverdenen som er i stand til å bevege på 

seg, noe den gjør for å skaffe mer sollys. Den er i stand til å 

vifte med noen av bladene, som er festet med en 

hengsellignende mekanisme. Viftingen varer fra 3 til 5 

minutter av gangen, og har inspirert navnet den er kjent 

under, hvilket navn er det?

39

Hva kalles denne type skala, som benyttes mye i 

spørreundersøkelser? Den har typisk fem nivåer, som 

varier fra svært enig til svært uenig. Skalaen er oppkalt 

etter en amerikansk psykolog som døde i 1981.

40

Hva heter denne snodige fisken, som først ble oppdaget i 

2008, ved øya Ambon i Indonesia? Den er på størrelse med 

en knyttneve, og beveger seg på havbunnen med å skyve 

fra med finnene samtidig som den blåser ut vann gjennom 

gjellene, noe som får den til å se ut som en badeball som 

spretter rundt. Den har også forovervendte øyne, noe som 

gjør at den kan se i stereo.

SPORT AND GAMES - SPORT OG SPILL

1
I hvilket år ble de første moderne olympiske leker 

arrangert?

2 Hvilken farge har de fleste av kulene i Snooker?

3
Hva er den lengste distansen i lengdeløp skøyter for 

kvinner i Vinter-OL?

4 I hvilken friidrettsøvelse kaster man lengst?

5
Skriv én av de to skyteøvelsene i OL hvor man skyter på 10 

meters hold?

6
Hvor mange poeng gir en "touchdown" i amerikansk 

fotball?

7 Hva slags idrett er BMX?

8 Hva heter denne fotballspilleren?

9
Hvem ble tidenes yngste tungvektsmester i boksing da han 

slo ut Trevor Berbick i 1986?

10
Hvor mange kort har hver spiller på hånden i Texas 

Hold'em Poker?

11
Hvem er den siste mannlige syklist som har vunnet Giro 

d'Italia og Tour de France i samme år?



12

To mannlige russiske tennisspillere har oppnådd å bli 

nummer 1 på verdensrankingen, Marat Safin, og hvilken 

annen spiller, som var på topp noen uker i 1999?

13
I hvilken indisk by ligger Buddh-banen, som er en av de 20 

banene som benyttes i Formel 1?

14

Hva kalles et slikt spill, som spilles mellom to personer på 

et spesielt bord, hvor man benytter en mallet for å dytte 

ned en puck i motstanderens lomme?

15

I hvilken amerikansk by arrangeres årlig verdens største 2-

dagers ro-regatta? Konkurransen kalles Head of the ... - og 

så navnet på elven det ros på.

16
Hva heter det ca 90 kilometer lange skirennet som 

arrangeres i Sverige mellom Sälen og Mora hvert år?

17
Hvilken kvinnelig utøver vant 7 VM-gull innendørs på 800 

meter i peioden 1993-2008?

18

På hvilket felt ender den hvite kongen opp på, etter en 

såkalt lang rokade, som med sjakkterminologi skrives 

0 - 0 - 0 ?

19
Hvilket brettspill ble først lansert under navnet  "Criss-

Crosswords" i 1938?

20
Hvilken legendarisk rekord var det amerikanske Mike 

Powell slo i 1991?

21 Hvilken sport utøver Harlem Globetrotters?

22
I hvilken sport begynte man på 1960-tallet å organisere 

profesjonelle cheerleader-team til å heie frem lagene sine?

23

Hvilken svenske ble i 2011 den eldste kvinnelige 

verdensmester i svømming gjennom tidene, med sine 33 

år?

24

Hvilket lagsport er svært populær i Russland og den eneste 

som har den russisk-ortodokse kirken som støttespiller. 

Sovjetunionen vant også alle verdensmesterskap fra 1957 

til 1979, og på klubbplan har Kuzbass fra Kemerovo jevnlig 

over 25 000 tilskuere på hjemmekampene.



25
Isle of Man TT Races er et av verdens mest prestisjefylte 

motorsykkelrace - hva står TT for?

26

Aquathlon er en sport som først ble arrangert i Moskva i 

1982 og arrangeres som regel i et svømmebasseng, hvor 

man gjør hva for noe, under vann?

27
Hvor mange utøvere spiller samtidig i tennis-varianten 

kjent som "Canadian Doubles"?

28
Hvilken farge har Italias fotball-landslag på drakt-

overdelen, som også gjenspeiles i lagets kallenavn?

29

I sprangridning, hvor mange feilpoeng blir en ekvipasje 

straffet med for ett enkelt riv, definert som at hinderets 

høyde blir redusert?

30

Hvilket land kommer friidrettsutøveren Félix Sánchez fra, 

som i 2012 vant OL-gull på 400 meter hekk, 8 år etter at 

han vant OL-gull i den samme øvelsen?

31

Hva heter trofeet som tildeles den på PGA-touren i golf med 

lavest gjennomsnitt i løpet av sesongen? Trofeet er oppkalt etter 

den kanskje beste golferen rundt århundreskiftet og frem til 1. 

verdenskrig, den Jersey-fødte golferen som vant The Open 6 

ganger, som også er kjent for å ha introdusert det overlappende 

golfgrepet som er vanlig i dag. 

32

Hva heter denne mannen, som hadde kallenavnet "Big 

Train" og som ble kåret til Canadas fremste sportsutøver 

for første halvdel av 1900-tallet? Han ble Grey Cup-

champion i canadisk fotball, spilte baseball for Toronto 

Maple Leafs og vant Stanley Cup med Chicago Blackhawks 

og Montreal Maroon på 1920-tallet. Som om ikke det var 

nok er han også innskrevet i Lacrosse Hall of Fame. I 1921 

ble han knocket ut av Jack Dempsey i en oppvisningskamp i 

boksing.

33

Hva heter denne franske judo-utøveren, som i 2007 bare 

18 år gammel ble sportens yngste verdensmester 

noensinne? Han har siden plukket 6 VM-titler i tungvekt og 

1 i lagkonkurranse, som også er rekord. I London vant han 

OL-gull i den tyngste klassen.

34

Hva heter denne fotballspilleren, av mange ansett som den 

beste fra Chile noensinne? Han ble kåret til Sør-Amerikas 

beste spiller av avisa El Mundo tre år på rad, i 1974, 1975 

og 1976.



35
Hva kalles den raskeste klassen i dragracing, hvor farkostene 

drives med en blanding av nitrometan og metanol i stedet for 

bensin, og hvor drivstoffet har inspirert navnet på klassen?

36

En av de legendariske ungarske vannpolo-spillerne, hva het 

denne utøveren, som var med på laget som vant gull i OL i 

1932 og 1936, og som også ble europamester i svømming 

på 1500 meter fri i 1931. Disse prestasjonene må settes i 

lys av at han hadde en AMPUTERT FOT, etter en ulykke 

som barn. 

37

Hva heter den hviterussiske vektløfteren som i 1980 vant 

OL-gull i 110 kilos klassen? Han gikk senere opp til 

supertungvekt, og registrerte der det tyngste løftet som 

noensinne har blitt registrert i rykk, med 266 kilo. Løftet er 

ikke lenger verdensrekord ettersom vektklassene nå er 

endret, men rekorden har aldri blitt slått, uansett 

vektklasse.

38

Den dominerende kvinnelige alpenisten på 1930-tallet, 

denne tyske skiløperen vant 12 VM i slalom og 

kombinasjon samt 1 OL-gull, i 1936, men da regnes ikke de 

3 VM hun vant i 1941, da bare Aksemaktene deltok.

39

Hva het kortspillet som ble introdusert i Frankrike på 1600-

tallet, og som spredte seg til USA og var blant de aller mest 

populære gamblingspill der på 1800-tallet? Kjent også som 

"Bucking the Tiger" har det som godt som forsvunnet siden 

andre verdenskrig, men har sin plass i populærkulturen, og 

er sentralt for handlingen i Tsjaikovskis opera "Spar Dame".

40

Hvilken sport, som er en kombinasjon av to andre sporter, 

var på Paralympics-programmet fra 1960 til 1980? 

Sportens navn er en kombinasjon av de to andre sportenes 

engelske navn. Av de to er den ene på det vanlige OL-

programmet, mens den andre utøves innendørs, og har sin 

største popularitet i Storbritannia, men med profesjonelle 

utøvere over hele verden. Paralympics 

kombinasjonssporten ble utøvd som en lagsport for to 

personer.  Her skal vi ha det engelske navnet, det holder 

ikke å navngi de to sportene.


