RESULTAT 28-29/5

OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket

Även denna söndag var det otrevligt med sopor på platsen, så vi tar en ny kontakt med Kommunen och hoppas
på bättring. Någon ambitiös person hade städat platsen och fyllt en sopsäck, men tyvärr hade djur angripit
säcken så att soporna åter spridits på marken. Nu väntar vi på Kommunens och Nodras insats.
Det blev en ganska svår frågeomgång där det vid första rättningen blev 10 rätt som bäst för två deltagare.
Christina utsågs till veckans vinnare och det blev ännu mera rätt efter den andra rättningen då hon blev ensam
med 11 rätta svar. Albin och Maj var deltagarna som gissade exakt rätt antal på kolorna.
TIPSPROMENADER I SOMMAR:
Vi kan redan nu meddela att vi gör en halvpaus fr.o.m. midsommar och en månad framåt. Halvpausen innebär
att vi kommer att ha tipsfrågorna uppe under hela den perioden. Vinnarna utses efter hela perioden.
Vi hoppas att kunna få till en gratis specialvariant under den perioden för dem som redan promenerat med
dessa frågor och vill gå flera veckor. Vi återkommer om hur det blir med detta.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Lottad vinnare:
Bäst på skiljefrågan:

Christina Folkesson 11 rätt/ 38 st
Therese Lejon
Albin Iversjö och Maj Wahlberg 44 st

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: X21 X21 11X 2XX
Rätt svar:
1) Svarthuvad snigel
2) Kanalbåtar på Göta kanal
3) Hemvärnet
4) Apollo
5) Bioolja
6) SAAB (Bilen SAAB Turbo ”körde ikapp” med flygplanet SAAB 37 Viggen)
7) Sjukvården
8)) Ungefär lika långt (Vid första rättningen hade mallen en tvåa som rätt alternativ, men det ska vara en etta)
9) Skrot-nisse
10) Pater Noster
11) Hav
12) Median
Skiljefråga) 44 kolor
Hitta ordet) Sopsortering

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
6 barn svarade bra på barnfrågorna. Hoppas att trivdes med promenaden.

