OK Kolmårdens tipspromenad söndagen 14 januari
1. Sverige har idag 15 världsarv, vilket av världsarven är den senaste som lades till på listan?
1 Radiostationen i Grimeton
X Falun och Kopparbergslagen
2 H
 älsingegårdar
2. Efter julens helgdagar väntar många veckor utan röda dagar. Vad brukar dessa veckor kallas?
1 O
 xveckorna
X Fasteveckorna
2 Ekorrveckorna
3. OS 2002 blev magiskt för Steven Bradbury tävlande i skridskogrenen short track. Han vann oväntat då alla före honom ramlat
i både semi och final och han kunde åka från sista till första plats. Från vilket land kommer han?
1 Australien
X Nya Zeeland
2 Jamaica
4. Dario Cologna var en av årets vinnare av Tour de Ski, han har nu vunnit fyra gånger. Vilken annan skidåkare har lyckas med
att vinna Tour de Ski fyra gånger?
1 Martin Johnsrud Sundby
X Justyna Kowalczyk
2 Virpi Kuitunen
5. Johannes Brost gick bort i början på året efter en tids sjukdom. Han har medverkat i ett stort antal filmer och serier. Men i
vilken av följande har han i nte medverkat?
1 Jordskott
X Bron
2 Rederiet
6. Gryt, Arkösund och Sankt Anna är tre kända skärgårdar i Östergötland. Vilken av dessa ligger längst söderut?
1 Gryt
X Arkösund
2 Sankt Anna
7. I Krokek finns både en restaurang och en butik namngett efter ett djur, vilket?
1 Val
X Delfin
2 Utter
8. Det pratas mycket om de digitala kryptovalutorna, och kanske mest om Bitcoin. Men det finns många andra, och det var en
annan valuta som steg mest under 2017, nämligen med 36018%, vad heter den?
1
 NEM
X Litecoin
2 R
 ipple
9. Vinter innebär ofta snö även om vi inte alltid får så mycket här i Kolmården. Vad är det svenska rekordet i snödjup?
1  327 cm
X 456 cm
25
 03 cm
10. Att äta säsongsanpassat är smart för både miljö och plånbok. Vilken av följande är i säsong nu?
1 Rädisa
X Gurka
2K
 ålrot
11. Reporäntan, Riksbankens Styrränta är på rekordlåg nivå sedan starten 1993. 8,91% var den när den var som högst, vad ligger
den på nu?
1 0,50 %
X 0,15 %
2 - 0,50 %
12. O-Ringen är världens största orienteringstävling och nästa år kommer den till Norrköping. Vilken vecka arrangeras alltid
O-Ringen?
1 Vecka 28
X Vecka 30
2 Vecka 32
SKILJEFRÅGA: Hur långt är snöret? 46 m

