RESULTAT 10 APRIL
OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket
Premiärdagarna 9-10/4 vid Marmorbruket bjöd inte på någon värme, men är nu avklarade. Det kommer dagar
som är mer njutbara och vi hoppas att nya deltagare ska hitta till Marmorbruket och utnyttja vår tipspromenad.
Efter vintern har tipspromenaden bytt plats från Strömsfors till Marmorbruket. Vi har kanske varit tjatiga med
budskapet om behovet av fler sålda tipslappar för att kunna hålla igång produktionen av tipsfrågor. Det känns
dock ärligt att berätta att nuvarande deltagaravgifter inte i längden motiverar tipspromenadinsatsen. Vi vill
gärna fortsätta och hoppas att hitta en deltagarnivå på rätt sida om smärtgränsen.
TACK alla deltagare! Efter att svarslådorna tömts kan vi konstatera en liten ökning av deltagarantalet trots den
något bistra väderleken. Vi hoppas att det är ett trendbrott och att ni som var med blev så nöjda att ni kommer
tillbaka fler gånger. Några hade missat flytten och promenerade i Strömsfors. Hoppas att ni också fick en fin
promenad med de gamla tipsfrågor som fanns kvar på Strömsforsrundan (se rätta svar 2022-04-03).
Ingen hade 12 rätt och Bertil blev bäst även denna vecka efter att ha varit bättre än Kajsa och Torbjörn på
skiljefrågan. Trots det låga antalet på skiljefrågan hade ingen exakt rätt svar.

Söndagarna 10/4 och 17/4 publiceras vinnarna senare!
Vi publicerar rätta svar, men rättar tipslappar och utser vinnare senare. Anledningen är att vi som sköter
hanteringen är upptagna med insatser kring orienteringstävlingen som vår klubb arrangerar i påsk.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Lottad vinnare:
Bäst på skiljefrågan:

Bertil Rengfelt 11 rätt/ 32 st
Presentkort ICA Delfinen
Christine Wallin
Presentkort ICA Delfinen
Ninni Karlqvist, Anita Sved, Siw Karlsson 29 st och Therese Lejon 31st
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 212 2X2 12X 112
Rätt svar:
1) Triceps
2) 1963
3) Curling (De flesta curlingstenar kommer från ön)
4) Eurovision Song Contest
5) 1965
6) Jaguar
7) Rom
8)) Eld
9) Jalle, Julius och Hjulius
10) Joe Labero
11) Flygplan (Boeing)
12) Britta och Anna (Norrgården i Bullerbyn)
Skiljefråga) 30 knutar
Hitta ordet) Veckotidning

BARNFRÅGOR
Rätt rad: X1X 221 12X 11X
Rätt svar:
1) Alfons Åberg
2) Plus
3) Paddel
4) Karlavagnen
5) Jonglera
6) Rutschkana
7) Mobilen
8)) Tjugan
9) Vatten
10) Frisör
11) Sanda och grusa
12) Bokstaven Ö
Duktigt tippat av Mio 6 år och Eskil 8 år som hade alla rätt. Eftersom det var få barn kommer vi att återanvända
en del av frågorna till kommande tillfällen, men nästa vecka blir det helt andra barnfrågor.

