RESULTAT 18-19/6

OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket

GLAD MIDSOMMAR & TREVLIG SOMMAR !
•
•
•
•

•

Fr.o.m. midsommardagen kommer nya 1X2-frågor att finnas (ej barnfågor).
Dessa frågor sitter uppe till 31/7 då vi utser sommarens vinnare för juli månad.
Välkommen när-som-helst under juli.
När du har lämnat in din din tipslapp kommer du att få ett SMS med rätta svar och erbjudande om gratis
bonusfrågor 1X2 som gör att du kan tipspromenera flera gånger under juli om du vill.
Vi har inga vinster för dessa gratis bonusfrågor.
Vi kollar svarslådorna ungefär en gång per vecka, men följer inte något exakt schema. Det kan därförl
dröja lite mer än en vecka innan du får SMS med rätta svar och gratisfrågor.

19 juni
Den här gången kom resultatet lite senare än vanligt p.g.a. personliga skäl. Vi har inte full koll på hur det gick till
när vi räknade fel på sommarnattens timmar, men vi ger rätt för svarsalternativet med längst natt 4:52 trots att
natten är 5:36. Nu går vi mot mörkare tider, men först ska vi njuta av några ljusa sommarveckeor.

7 augusti
6-7/8 återgår vi till normalrutinen med inlämning innan 16:00 på söndagen

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Christina Folkesson 12 rätt/ 297 cm
Lottad vinnare:
Anita Sved
Bäst på skiljefrågan: Anita Sved, 175 cm

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 2X2 1X1 2X1 122
Rätt svar:
1) 1976
2) Nassim Al Fakir
3) Norrmalmstorg
4) Ågelsjön
5) Gråsugga
6) VSOP
7) Tornseglare
8)) Nordirland
9) 2 (Ett primtal kan bara delas med talet 1 och sig självt med ett heltal som svar)
10) Isbrytare
11) Wild animals
12) 5:36 (Alla svarsalternativ var fel, men 4:52 var närmast rätt svar)
Rätt tid ska vara 5:36 (solnedgång 22:08, soluppgång 03:44)
Skiljefråga) 177 cm
Hitta ordet) Tidsoptimist

BARNFRÅGOR
Rätt rad: 221 X11 12X 221
Rätt svar:
1) Hjortron
2) Blå
3) Övergångsställe
4) Tryne
5) Bryssel
6) Pandemi
7) Smileys
8)) Stav
9) Det kommer varmt vatten
10) December
11) Ture Sventon
12) Ljus
Fabian 5 år och Julia 10 år tippade på barnfrågorna . Ha en skön sommar !

