
Norgesmesterskapet i quiz 2022 – Generelt referat

Se Svein Brun-Gulbrandsens spørsmålsreferat for gjennomgang spørsmål for spørsmål.

Årets mesterskap gikk som i 2019 på Ullevaal Panorama i Oslo. Etter sju

pallplasseringer på rad (2014–2021) tok Ole Martin Halck sitt første individuelle

NM-gull – og med god margin (6 poeng). I par og lag gikk henholdsvis to og fem

stålnerder til topps. Som arrangør er jeg glad for at alle deltakerne fikk bra med poeng.

Samtidig er det interessant å se på analysen, siden de øverste scorene ble lavere enn

antatt.

Først en beklagelse: Under NM lærte jeg at et spørsmål kan være språklig eller matematisk

entydig (ifølge fagpersoner), men likevel skape frustrasjon hvis noen misforstår (for eksempel

grunnet tidspress). Det var noen slike spørsmål der deltakere opplevde å bli lurt. Derfor vil jeg

beklage ordlyden «Vi er ikke ute etter å lure dere». Det hadde vært bedre å si «Alle

spørsmålene er ment å være entydige». Hovedmålet har vært å gi alle deltakerne bra med

poeng og samtidig kåre Norges beste quizsportutøvere.

Ullevaal Panorama

Fredagen begynte med ankomst 10.30 for å ha god tid til å klargjøre lokalet. I 2019 satt

nemlig sekretariatet et stykke unna. I år ble de forfremmet til møbellageret rett utenfor lokalet.

Videre ble deltakernes møbler omrokert slik at alle fikk hvert sitt bord i den individuelle

konkurransen. Premiebordet kom på plass, etter hvert også lyd og bilde, samt en viss gul

drakt. Plutselig var klokken blitt 18 med Svein Erik Gransjøen tuslende inn som første

deltaker. Velkommen!



Årets premiebord besto av samtlige til da utgitte bøker i "200 sider"-serien til Kagge. Forlaget ga oss raus kvantumsrabatt.

Dronning Elisabet 2. døde dagen før NM.

Par og juniorlag: Øystein Aadnevik og Dag Fjeldstad vinner par for første gang.

Credo Eureka! forsvarer tittelen for sjette gang.

Parquiz. Frydenlund/Hiorth fremst i bildet. Bakerst til høyre skimtes to av juniorlagene.

NMs første quiz åpnet med at 49 par og 3 juniorlag møtte velkjente «Love Me Do»-toner av

The Beatles, men med varianten «… hvilket partallsår?». 43 av 52 blinket 1962. I første

omgang svarte samtlige at bruschetta er en forrett. Alle klarte også quizens antatt enkleste

spørsmål, om at det er en god latter som forlenger livet. Derimot var mange på dypere vann

på om Kaspihavet er ferskvann, brakkvann eller saltvann (16 rette), det samme på spørsmålet

om Goldbachs formodning (16 rette). Duoen Heggheim/Sande tok ledelsen med 21 poeng.



Heggheim/Sande fremme til venstre. Fremme til høyre Rønning/Solbakken.

I andre omgang ristet det noe mer. Eksempler er da Hildegard fra Bingen, Anne Beathe

Tvinnereim og Ellen Gleditsch meldte sin ankomst. Alle tre representerte også arrangørens

mål om kjønnsbalanse i quizene. Sistnevnte person ga duopoeng til Gransjøen/Gulbrandsen

og Sanner/Aastorp. I alle tre quizene lot vi i gjennomsnitt 3 av 25 spørsmål i hver omgang ha

tallsvar for å dekke numerisk kunnskap. På Suezkanalen var tallet vanskelig, men 7 traff

innenfor dagsgjennomsnittet på 36–62 skip. På Tamara de Lempicka fikk vi den spesielle

situasjonen at hele salen (unntatt fire blanke svar) gikk for Frida Kahlo. Dette er trolig fordi

vulkanen ligger i Kahlos hjemland Mexico. Vi kan legge til at Kahlo også bryter med

opplysningen «bodde mesteparten av livet i utlandet». På spørsmålet om de ukrainske

boksebrødrene var det 23 som blinket Vitalij Klytsjko. Broren Vladimir Klytsjko sto for en

betydelig andel stang ut (18). Imidlertid klarte alle «Singin’ in the Rain». Duoen

Aastorp/Sanner overtok ledelsen.

I tredje omgang svarte samtlige at Jesus hadde tolv disipler, at tallet på påhengsmotoren betyr

hestekrefter, at K2 er verdens nest høyeste fjell og at argent/dinero/Geld betyr penger.

Mange funderte på hvordan kongsbergknekken egentlig artet seg, 19 beskrev den korrekt.

Quizens antatt vanskeligste spørsmål var om Vanuatus eneste verdensarvsted. Noen var i

nærheten, men høvding Roi Mata fikk dessverre ikke delt ut poeng. Det var i denne

omgangen vinnerne Aadnevik/Fjeldstad overtok ledelsen etter 19 rette svar.

Fjerde omgang åpnet med en av de første trekkfuglene som ankommer Norge om våren. Her

briljerte 15 med svaret vipe, inkludert juniorlagene Credo Eureka! og Avløysarlaget. På

spørsmålet om hestetrener Benn Orre takker vi travekspert Bjørn Erik Lobben. Han

mistenkte at alternativet kusk også var riktig svar. Derimot ble det ikke poeng til de 7 som

mente Benn Orre var en hest. Alle var imidlertid enige om at bybildet var av Rio de Janeiro



og at Buzz Aldrin var andre person på Månen. Ingen klarte folkene kalenjin, mens én visste

at Octavia Sperati var en berømthet på Den Nationale Scene. Gratulerer med flott solopoeng

til bergenssøstrene Eva Morken Endresen og Gro Morken Endresen! På Columbus-spørsmålet

antok de fleste at ferden gikk direkte over Atlanterhavet. Det ble triopoeng til

Asland/Simonsen, Pedersen/Killengreen og Kristiansen/Larsen som svarte Spania, da

ekspedisjonen var en måned innom Kanariøyene. Quizen rundet av med datoen for de kjente

ordene «Det er typisk norsk å være god». 6 satte 1. januar 1992.

Gratulerer til Øystein Aadnevik og Dag Fjeldstad (deres første pargull), Harald Aastorp og

Stig Sanner (sølv) og Carl Magnus Skutle og Tarald Bjørdal Langan (deres første

parmedalje)!

I juniorklassen fikk Den flyvende sollender, Avløysarlaget og Credo Eureka! henholdsvis 44,

49 og 56 poeng. Vinnerlaget vant for sjuende gang, i år med Jørgen Hestnes, Jonatan Hetland,

Malena Tjensvold Reese og Andreas Cameron. Samtlige tolv deltakere var blide, og hele ni

var debutanter. Arrangøren ble varmet av en av nykommernes utsagn: «Jeg følte jeg hadde

noe her å gjøre».

Individuelt: Ole Martin Halck vinner individuelt for første gang. Tett i

juniortoppen bak Sigbjørn Snørteland.

Quizens første spørsmål kom med en nyvinning: tilrettelegging for deltakere med

hørselshemming, med utvalgte noter og tekst på skjermen. Med 22 poeng tok Ole Martin

Halck ledelsen fra start, i en omgang der mange fikk mye poeng. Blant annet bidro Canadas

mest folkerike by Toronto og H.C. Andersen på 1800-tallet til det. 33 av 78 kjente igjen

kvinnen på bildene som Coco Chanel, mens 65 satte pedalene i rekkefølgen clutch, brems,

gass. Ett spørsmål ble klart av samtlige deltakere: at Spitsbergen og Nordaustlandet hører til

Svalbard.



Individuell konkurranse. Mange ulike tenkepositurer, inkludert finalist Dag Fjeldstad (bakerst) sin velkjente
se-ut-vinduet-positur.

Ole Martin Halck var også best i 2. omgang og 3. omgang, i begge tilfeller den eneste som

landet på 20-tallet. Her skulle man lytte til Mozart (18 hadde ouverturen til Figaros bryllup),

anvende definisjonen av pH (15 hadde pH 3) og kjenne igjen bruken av en menskopp. 7

klarte det sistnevnte; blant myriaden av andre forslag finner vi egg, nudler, tøybleier, smokk,

tåteflaske, bær og tapetlim. Det ble triopoeng på diakon/kateket/kantor til Stig Sanner,

Kristin Leifsdatter og Tom Flaten. Ikke minst ble det solopoeng på Manus

Manus-manusforfatter Thomas Nordseth-Tiller – gratulerer til Morten Haave! Mange fant

det utfordrende å angi død eller levende på henholdsvis Gloria Steinem, Henry Kissinger og

Rosa Parks. 42/78 trodde Gloria Steinem var død, mens 30/78 trodde Henry Kissinger var

død; begge er i live per 1. januar 2022. Quizens eneste smultring (unntatt finalen) kom i 2.

omgang, om ballettdanser Galina Ulanova.



Individuell konkurranse. Geir Horvik (nærmest) var fornøyd med egen innsats og sto for Kahoot!-konkurransen dagen etter.
Morten Haave (grønn lue) tok solopoeng på Max Manus-manusforfatter Thomas Nordseth-Tiller.

4. omgang viste seg å bli tøffe tak. Den åpnet med å kjenne igjen lyrikeren Astrid Hjertenæs

Andersen lese eget dikt (6 rette). Omgangen hadde ingen spørsmål alle klarte, men heller

ingen spørsmål alle bommet på. Det vanskeligste, om at verditeori kalles aksiologi, ga

triopoeng til Ole Martin Halck, Thomas Kolåsæter og Geir H. Kristiansen. Etter endt omgang

plasserte Ole Martin Halck seg klart øverst med 75 poeng. De andre finalistene Mats Sigstad,

Stig Sanner, Lars Heggland, Dag Fjeldstad og Thomas Kolåsæter lå jevnt fra 68 til 64.

Finalen var tøff, med 2–5 poeng på hver finalist. Hele sju av spørsmålene ga solopoeng.

Faktisk fikk alle finalistene minst ett solopoeng: strikkemønsteret «Eskimo» (Ole Martin),

Denalis høyde 6190 meter over havet (Thomas), Notting Hill-hovedpersonene Anna og

William (Stig), Margaret Meads studieøy Ta’u (Mats), at Henri av Luxembourg er den



nåværende europeiske monarken med flest barn (Lars), at Haakon Aasnes vant

Sproingprisen (Stig) og at DNT-maskot Turbo er en blå fjellrev (Dag). Den kanskje mest

oppsiktsvekkende episoden handlet om Laban Seigmenn. Det står oppgitt fem smaker på

pakken. Før NM oppdaget jeg hvor vanskelig det er å smake forskjell. Dermed fikk finalistene

utdelt fem seigmenn hver, en i hver smak. De skulle oppgi den femte smaken ved siden av

bringebær, appelsin, sitron og eple. Heller ikke finalistene fant dette enkelt; ananasen måtte

gå med uforrettet sak.

Det ble mange fine bestenoteringer: Ole Martin Halck vant sitt første individuelle NM-gull,

med hele 6 poeng margin. Videre tok både Mats Sigstad og Lars Heggland sin første

individuelle NM-medalje, henholdsvis sølv og bronse etter utslagsspørsmål. I juniorklassen

ble det bestenoteringer til både Sigbjørn Snørteland (gull), Jonatan Hetland (sølv) og Narve

Gilje Nordås (bronse). Hele 7 deltakere var debutanter. Per Arne Kalbakk uttrykte en viss

forhåndsnervøsitet på bakrommet, men strålte som beste debutant (50 poeng). Etter noen

runder med opprydning i Excel-skjemaet ble det klart at Øyvind Pedersen ble beste klatrer.

Gratulerer til dere alle!

Finalistene fra venstre (lengst inn i bildet): Ole Martin Halck, Stig Sanner, Mats Sigstad, Lars Heggland, Dag Fjeldstad og
Thomas Kolåsæter.



Lag: Nerder av Ståls første NM-gull på 15 år!

Lagkonkurransen åpnet hyggelig. Av 32 lag var det henholdsvis 30 og 31 som klarte Bong og

Svartehavet. Så kom en nøtt der vi skulle til Slottsparken. 4 lag kjente igjen navnene som

skulpturer i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. En av skulpturene var Kanin i

trøbbel, som kan ha bidratt til at fire lag foreslo «Kapitler i Alice i eventyrland».

Kanin i trøbbel er ikke et kapittel i Alice i eventyrland. Den er heller ikke et stjernetegn, en bibelsk profet, et Magritte-maleri,
et Pink Floyd-album eller et stjernetegn, som var blant de andre forslagene.

Tørrsjampo ga triopoeng til Nor-Å-Ne, Fyrbøterlogen og Heltinner, mens 9 lag plasserte han

på kjøkkenet rett som den andre far i huset. Motorsportspørsmålet om Isle of Man TT ga

solopoeng til Ureint Kanttreff – gratulerer! Omgangen sluttet med full pott på nordvest og

Rammsteins «Du hast», der 27 av 32 hadde Till Lindemann. Lagene fordelte seg i spennet

10–19 poeng, med en kvintett på topp: Nerder av Stål, Lille Planet, INGEN HER ER MINE

VENNER, Kviss Kviss Bang Bang og Folkeaksjonen.

Ureint Kanttreff (til venstre) fikk solopoeng på spørsmålet om Isle of Man TT. De var også blant de 14 lagene som klarte
spørsmålet på bildet (1900-tallet).



I 2. omgang var det ett spørsmål alle tok: Homer. I et annet litteraturspørsmål skulle man

kjenne igjen hvilket romanutdrag som var fra Sønnavind; 11 klarte det. På dialektlytteprøven

avga hele 18 lag svaret scouse. Vi lot oss også imponere av de 8 lagene som hadde navn og

rett plassering av provinsen der koronaviruset først ble påvist (Hubei). Kvintetten fra 1.

omgang ble forbigått av Tryggve Grans Skiskole, som leverte 21 rette.

3. omgang åpnet med poeng til alle på Sputnik sitt gullbryllup, som ikke var med Johanne,

men Vivian. Det ble god latter og også full pott på spørsmålet om et mindre pent ord på F som

supplerer evolusjonsbegrepene feeding, fighting og fleeing/flighting. I motsatt ende kom

quizens første smultring på Marit Vogt-Svendsen, som er kalt tegnspråkforskningens fremste

pioner i Norge. Like etter henne kom karpefisken sørv. Denne ga triopoeng til Nerder av Stål,

Ureint Kanttreff og Tøygrisen Timotei. Med 20 poeng rykket Nerder av Stål opp i delt ledelse

med Tryggve Grans Skiskole.

4. omgang bød på anagrammene Oran og Arno og hvilket våpen Harald Hardråde ble drept

med (pil og bue), men handlet mye om nøtter og briljering. Unntaket er quizens andre

smultring Madeleine Vionnet, den første moteskaperen med kolleksjoner uten korsett. Hele 6

lag hadde kontinentet Northrend i World of Warcraft. Filmspørsmålet om Tollywood ga et

flott duopoeng til Kviss Kviss Bang Bang og El diablo en el ojo for telugu eller Tollygunge.

Flest stemmer til T-ens betydning gikk til Thailand (6), tamil (6), Toronto (3) og Tokyo (3).

Duopoeng fikk vi også på Fred Anton Maiers gullpinnebelønnede skøytetid 7.22,4 ved Ureint

Kanttreff og Tryggve Grans Skiskole. Koalaspørsmålet slo overraskende ut i statistikken: 30

av 32 lag svarte rett; de eneste feilsvarene kom ved topplagene Lille Planet og El diablo en el

ojo. Den nederlandske barokkmaleren Adriaen Brouwer ga solopoeng til De Gule –

imponerende! Omgangen sluttet med en symfoni og triopoeng på Mahlers 2. ved One of Us

Cannot Be Wrong, Lille Planet og De Navnløse. Nerder av Stål kom seg unna med én bom

mindre enn Tryggve Grans Skiskole og overtok ledelsen.



De Gule (med Svein Gule nærmest til venstre) tok et flott solopoeng på den nederlandske barokkmaleren Adriaen Brouwer.

5. omgang åpnet med at 30 av 32 lag fylte ut Ringens brorskap med fire hobbiter. Alle skulle

klare at avstanden mellom kotene på et kart er vertikal, at idrettsgjenstanden var slegge og at

antropologi er læren om mennesket. I andre enden kom quizens tredje og fjerde smultring

med Jean Piagets begrep den formal-operasjonelle fasen og at Helmuth von Moltke den

eldre er den tidligst fødte personen vi kjenner til lydklipp av. 5 lag imponerte med å kjenne

igjen de OL-grunnlegger Pierre de Coubertin kun hjelp av bilder. Subjektspredikativ ga

triopoeng til Ureint Kanttreff, INGEN HER ER MINE VENNER og De Navnløse. Med den

danske TV-klassikeren Matador kom vi ned i duopoeng. Dette gikk til De Navnløse og

Memento Mori på gjennomgangsbutikken Damernes Magasin. Jammen fikk vi også et

solopoeng: El diablo en el ojo klarte Gregor Mendels hageerter på latin: Pisum sativum. På

spørsmålet om Mens vi venter på Godot var det 29 lag som visste hva hovedpersonene heter.

Av disse gikk 16 lag for Estragon – inkludert Fyrbøterlogen, som endte med å kaste mynt og

krone. Trondheimslaget slapp dermed med skrekken fra stang-ut-svaret Vladimir, som gjorde

det av med 13 lag. Med 17 rette ble det en klar seier til årets norgesmester i lagquiz, som har

vært på topp 5 hvert eneste år siden 2006: Nerder av Stål. Gratulerer! Øverst ser vi vinnerlaget

fra venstre: Dag Fjeldstad, Odd Rune Heggheim, Øystein Aadnevik, Jan-Egil Aakernes og

Vegard Eikemo Sande. Sølvet gikk til Tryggve Grans Skiskole, som slo Lille Planet 6–5 på

utslagsspørsmål om hvilke seks ledere SV har hatt. Også 6.–8. plass ble avgjort på utslag.



Kahoot!: Mats Sigstad vinner for første gang

På søndagen var det rekonvalesens for programledelsen og arrangøren for øvrig. Rapporten

fra Idrettens Hus viser at Mats Sigstad vant med en god luke ned til Lars Heggland og Fredrik

Methi. Hurra for presidenten!

Takk

Det er mange som har bidratt til at det ble et NM i quiz 2022. Jeg vil gjerne få takke:

● Medarrangørene mine, Stian Sundbø og Eivind Halvorsen, for bøtter og spann med

tålmodighet og velvilje.

● Våre 11 medhjelpere i rettekorpset: John Halvor Rykkelid, Hilde Nesheim, Jorid

Øvrebø, Joakim Nesheim, Else-Margrethe Nilsen, Raymond Holmemo Ronessen,

Anne Nyhus, Brita Rojahn, Camilla Frøseth Wedul, Ingri Ystad Haakonsen og Vibeke

Stang Lingås. Det ble heldigvis tid til noen pauser underveis også.

Jorid Øvrebø (til venstre) og Hilde Nesheim under en velfortjent beinstrekk.

● Gjengen med prøvekaniner. Dere var viktige for at vi skulle være trygge på at alle ville

få bra med poeng.

● Jørgen Hestnes, spørsmålsoppleser i lagkonkurransen.

● Synne Dagestad, som fylte bilen med meg og alt av NM-utstyr og kjørte pakkeselet til

Berg Sport og videre til Ullevaal Stadion.

● Styret, for alle samtaler og ikke minst hjelp til å skrive ut spørsmålssettene.

● Hilde Torp Solbakken, for punsjingen etter NM. Ingen kan 1-tall og 0-tall som du.

● Bjørn Erik Lobben, for innspillet på det nevnte travspørsmålet.



● Knut Heggland, for mistanken om at klatrelisten ikke stemte, og Ole Martin Halck,

som bidro til at den kom på rett kjøl.

● Øystein Aadnevik, for tips om å gå gjennom lagspørsmålene i rask kavalkade på

slutten av hver omgang.

● Hilde Arholm og Tor-Olav Berntzen. Ekteparet (les: englene) trådte til på stående fot

da laserskriverne stoppet opp og jeg trengte en hånd å holde i. Førstnevnte henviste

meg til sistnevnte. De to skriverne har nå fått navnene «Tor» og «Olav».

● Ida Caroline Ødemark, Andreas Cameron, Aksel Hegland og alle dere andre som har

kommet med trivelige tilbakemeldinger når dere har vært fornøyde. Dere har alle

varmet. Den begeistrede talen til spesialpedagog Ødemark huskes ekstra godt.

● Toril Opsahl, for vennligste levering av klagelapp under NM. Måtte alle smile som

deg, Toril.

● Carl Magnus Skutle og Tarald Bjørdal Langan, som lå an til sølv og meldte om et

poeng for mye. En flott bronsemedalje i quiz, en like flott gullmedalje i sportsånd.

● Tore Heliks Van Dahl og Ole Martin Halck, for full gjennomgang av lagkonkurransen

i ettertid, grundig og saklig dialog med meg og ønske om at spørsmålsguiden skal bli

så god som mulig.

● Alle dere jeg har hatt små og store samtaler med om hvordan arrangere NM, eller som

har bidratt med faglig sjekk av spørsmål, eller som har bidratt på andre måter. Tusen

takk!

NM i quiz 2022 ble arrangert av laget Heroes of Vestfold and Telemark. Vi ønsker neste års

arrangør lykke til!

Tekst: David Tørre Asprusten

Bilder: Jørgen Skjånes, Eivind Halvorsen og David Tørre Asprusten


