
INDIVIDUELL FINALE – 1. RUNDE



1

Hva heter sundet som går mellom Atlanterhavet og Stillehavet tvers 
igjennom øygruppa Ildlandet og som skiller hovedøya Isla Grande de 
Tierra del Fuego i nord fra noen mindre øyer i sør? 

I motsetning til Magellanstredet lenger nord, er dette sundet delt 
mellom Argentina og Chile.



2

Hva heter slike figurer som selges på øyene i 
Balearene? Figurene er av leire som er 
nedlagt i et bad med hvit kalk før de blir 
påmalt røde og grønne linjer. 



3

Hvilket instrument spiller den norske jazzmusikeren Roy Hellvin?



4

På årets 2. etappe i Tour de 
France vant Mathieu van der 
Poel og overtok samtidig den 
gule ledertrøya. Denne dediserte 
han til sin avdøde bestefar som 
til tross for 8 pallplasser 
sammenlagt og 7 individuelle 
etappeseire i tidsrommet 1962 -
76, aldri fikk ikle seg den gule 
trøya. Hva het bestefaren som 
naturlig nok fikk tilnavnet den 
evige toer?



5

Hva heter denne truede kvegarten som 
bare er observert i Sørøst-Asia? Dyret 
regnes som det sjeldneste av alle store 
pattedyr og har ikke med sikkerhet blitt 
sett siden 1970. Det finnes ingen 
eksemplarer i dyreparker. 
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6

Hva heter dette armenske dobbeltrørbladsinstrumentet laget av 
aprikostre? Dens melankolske klang har gjort det populært i 
filmmusikk, og i 2008 ble det innskrevet på UNESCOs liste over 
immatriell kulturarv.



7

Lily Bølviken ble i 1968 den første kvinne til å inneha hvilket embete i 
Norge?



8

Verden har opplevd en stor mangel på GPUer, hvor RTX 3080 er blant 
de mest ettertraktede modellene. Hva står forkortelsen GPU for?



9

Hva heter Australias tredje største øy? Øya som ligger 112 km sørvest 
av Adelaide, ble sterkt rammet av de enorme skogbrannene i 2020.



10

Hvilket slanguttrykk brukes i Internettflora om en høy atletisk mann av 
alfahanntypen som kvinner sies å være tiltrukket av? Motstykket er 
gruppen med menn omtalt som incels.
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11

I den første filmen om Tom & Jerry hadde Tom et annet navn. Hvilket?



12

Hvilken skøyteløper ble i 2021 den første norske kvinnen med et VM-
gull i seniorklassen siden Laila Schou Nilsen i 1938, da hun vant 1500 
meter i enkeltdistanse-VM i Heerenveen?



13

Hvor mange er det i en skokk?



14

Hva het den svenske kunstneren (1862-
1944) som var med i gruppen av kunstnere 
kalt «de fem»? Dette bildet er fra serien  
«De tio størsta».



15

Hva het Vestromerrikets siste hovedstad? Byen var hovedstad fra 402 til 
476, da den mindreårige keiseren Romulus Augustulus overga seg til 
kong Odovaker.


