RESULTAT 6 MARS
OK Kolmårdens tipspromenad vid Strömsforsstugan
Det var idag stor spridning av antal rätt och Inez blev bäst genom att vara ensam med 10 rätt.
Det var nog få scouter och seglare bland deltagarna eftersom de flesta missade taglingen. Rysslands
utrikesminister Lavrov blev på väldigt många tipslappar både turk och amerikan. Sångsvanens gula näbb var
tydligen inte heller så lätt. Att det var få som prickade in att wi-fi är påhittat utan att bokstäverna betyder
något var kanske inte så konstigt.
Helst hade man kanske velat glömma Ukrainakrisen under promenaden, men åtminstone för frågeställaren
var det intressant att bli medveten om att Ukraina efter ryska revolutionen 1917 fick genomgå ett nästan
identiskt krig som idag, vilket slutade med att Ukraina blev en sovjetstyrd delrepublik.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Lottad vinnare:
Bäst på skiljefrågan:

Inez Eriksson 10 rätt/ 54 st
Linnea Gistrand
Torbjörn Folkesson 58 st

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: XX2 112 X21 X22
Rätt svar:
1) 1968
2) Thore Skogman
3) Tagling
4) Nordamerika
5) Sista supen
6) Gul
7) Klubbdirektör
8)) Hassan
9) Delrepublik i Sovjetunionen
10) Insexnyckel
11) Ingenting, Ett påhittat begrepp
12) Ryssland (Utrikesminister Sergej Lavrov)
Skiljefråga) 59 tändstickor
Hitta ordet) Balettdansös

BARNFRÅGOR
Rätt rad: X12 X2X 1XX 21X
Rätt svar:
1) Idas sommarvisa
2) Knycka
3) Mango
4) Sara Sjöström
5) Ek
6) Spela spel
7) Fåtölj
8)) Klocka
9) Tre barn
10) Starka
11) Mustasch
12) Keps
Inga barndeltagare idag, så vi ger samma barnfrågor en ny chans nästa söndag.

Svarslådan töms 13:00, men det går att lämna tipslappen även 13:00-14:00
Man kan lämna in svar t.o.m. 14:00 och vara med i söndagsrättningen. Vid svar kl. 13-14 skickar man ett SMS
med svaren i text eller bild innan man stoppar tipslappen i lådan. Se info på tipskiosken.
Troligen samhällsrundan även nästa vecka. Det är nu enormt isigt i skogen.

