RESULTAT 3-4/9

OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket

Fråga 10 och 11 var försvunna. Om någon klåfingrig har varit framme eller om de har smitit i väg på egen
hand vet vi inte, men vi ska inför kommande helg kontrollera att tejpen som håller pappersarken på plats är
fräsch. Vid fråga 10 har vi desstutom problem med nyfikna sniglar.
När vi fick vetskap om vad som hade inträffat satte vi upp ett anslag på infotavlan, så att så många som
möjligt skulle kunna få klura på alla tipsfrågor. Alla fick inte den möjligheten och vi räknar därför allas svar
som rätt på fråga 10 och 11 oavsett vad ni har svarat.
Christina, Kerstin och Björn fick då tolv rätt. Eftersom Kerstin inte hade något svar på skiljefrågan behövde
Björn bara ha ett bättre svar än Christina för att kamma hem veckans seger. Therese var skarpögd och var
bara en nit från helt rätt svar på skiljefrågan.
Hoppas att ni har överseende med att resultatrapportören hade sysslor hemma som gjorde att många
deltagare förmodligen redan somnat när de rätta svaren och resultaten dök upp sent på söndagskvällen.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Björn Lundqvist 12 rätt/ 83 st
Lottad vinnare:
Marina Erixon
Bäst på skiljefrågan: Therese Lejon 123 st

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 122 XX2 X11 XX1
Rätt svar:
1) Loka
2) Taiwan
3) Snorres Edda
4) Ljusstake Skultuna
5) Näckrosleden
6) Schack (platsbyte av dam och torn)
7) LCD
8)) Byggnad med tamduvor
9) München
10) Dubbla tätt placerade hjulaxlar
11) Två partier (Socialdemokraterna och Centerpartiet)
12) Paprika
Skiljefråga) 123 häftklammer
Hitta ordet) Mygginvasion

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
Barndeltagare var Annie 3 år, Lukas 7 år, Molly 5 år, Olle 7 år och Leo 7 år. Vi hittade bara ett felaktigt svar, så
det var ett antal väldigt duktiga barn som tippade idag. Grattis och hoppas att ni tyckte att frågorna var kul.

