RESULTAT 10-11/9

OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket

Flera tyckte nog att fråga 5 var svår, både att förstå och att besvara. Det blev nog för de flesta en ren
chanstippning, men det är också ett tips. Det som förvillade var nog svårigheten att tänka ut varför män hade
rösträtt eller inte hade rösträtt 1921. Män var tvungna att ha fullgjort värnplikt och vara 23 år fyllda. Nytt vid
detta val var att de med skatteskulder tilläts rösta, vilket alltså blev det rätta svaret. Sista frågan om Putte
Kock antar vi var svår för många yngre som aldrig har hört talas om Putte Kock. Putte lär även ha blivit
avstängd från bridgespel p.g.a. fusk med hjälp av sin cigarr.
Vi hoppas att det ska jämna ut sig i det långa loppet. Det finns som tur är många frågor av enklare art än
fråga fem. Genom att emellanåt ha någon modern fråga kan kanske de yngre gynnas som kompensation för
frågor av typ den med Putte Kock.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Anita Sved 11 rätt/ 182 mm
Lottad vinnare:
Idermark-Lundqvist
Bäst på skiljefrågan: Angelica Grann 195 mm

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 211 X2X 121 X21
Rätt svar:
1) 13 kommuner
2) 1783
3) Börje Salming
4) Stillhetens hav
5) Obetald skatt (se ovan)
6) Skarv
7) Fyra tidszoner
8)) Ljusfenomen i havsvatten
9) UFO
10) Kardel
11) Landsorganisationen LO
12) Bridge
Skiljefråga) 193 mm
Hitta ordet) Brottarlinne

BARNFRÅGOR
Rätt rad: 1X2 1X1 2X2 11X
Rätt svar:
1) Skvalp
2) Rök
3) Valnöt
4) Smurf
5) Pant
6) Kedja
7) Saknar ärmar
8)) Bollen
9) Grön
10) Siffror
11) Noll år
12) Vänster sida
Harry 3 år och Valter 6 år tippade på barnfrågorna. Ingen av dem hade alla rätt och kanske de rätta svaren
hjälper till att hitta det som blev fel. Gott jobbat grabbar får vi ändå säga.

