RESULTAT 23-24 APRIL
OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket
Lite svalare väderlek denna helg jämfört med den förra , men vi hoppas på varmare dagar och att ni
som den här gången fick behålla ytterkläderna på återkommer mer lättklädda för fler tipspromenader.
Kanske med en matsäckskorg och en fika i det gröna ?
Frågeställaren som gjort de flesta av frågorna trodde att svårighetsnivån var ungefär densamma som tidigare,
men den här frågeomgången verkar ha varit rejält svårare. Det var t.o.m. så att det kollades att rättningsmallen
stämde. Vår ambition är att frågorna inte ska vara ”omöjligt svåra” och vår förhoppning är att deltagarna ska ha
en trivsam och lagom klurig promenad utan att behöva söka svaren på andra sätt än genom sina funderingar.
Till sist dök det upp några tipslappar med nio, tio och elva rätt. Av dessa blev Bertil åter bäst blev precis som vid
några tidigare tillfällen.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Lottad vinnare:
Bäst på skiljefrågan:

Bertil Rengfelt 11 rätt/ 60 gram
Björn Lundqvist
Björn Lundqvist 42 gram

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 221 X21 111 212
Rätt svar:
1) Cirrusmoln
2) Motocross med sidovagn
3) Cikoria
4) Addo
5) En rytm för en text
6) Knipa
7) De 30 mest omsatta aktierna
8)) Peru
9) Underkjol som gör kjolen vidare
10) 1700-talet
11) Plast
12) Struva
Skiljefråga) 43 gram
Hitta ordet) Strömavbrott

BARNFRÅGOR
Rätt rad: 212 122 121 212
Rätt svar:
1) Gris
2) Tre kronor
3) Innebandyklubba
4) Fredag
5) Öra
6) Tåg
7) 2022
8)) Sked
9) Julstjärna
10) Tre bananer
11) Linjal
12) Kartor
Ellinor, Harry och Valter deltog i barntipset. Här var det fler rätt på tipslapparna än i vuxentipset och här ska
man givetvis få den hjälp som behövs för att få en kul och kanske även bildande promenad. Bra jobbat!

