RESULTAT 30/10 är en bit ner på sidan

TACK FÖR SOMMARHALVÅRET
VID MARMORBRUKET
Oktober blev den fina avslutningsmånad
med värme och en hel del sol
som vi önskade oss
Som de flesta nog redan vet, så är det inte troligt att det blir fler tipspromenader vid Marmorbruket.
Deltagandet har varit allt för litet för att motivera arbetsinsatsen. Det har varit en aning bättre de
senaste veckorna. Det definitiva beslutet om nästa vår-sommar-höst tas dock inte förrän en bit in på
nästa år. Innan dess kommer tipspromenaden att vara igång som vanligt hela vintern i Strömsfors.
Det hänger även där på deltagarantalet om vi ska undvika att det blir den sista vintern.
Även om vintern 2022-2023 blir en avskedssäsong, så hoppas vi att det blir en trevlig sådan för våra
deltagare. Ännu mer hoppas vi naturligtvis på att vinden vänder för tipspromenadintresset, så att det
kan ge ny stimulans till att hålla arrangemanget vid liv.
OK KOLMÅRDEN
KOLMÅRDSTIPSET
Robert Håkansson och klubbens tipspromenadfixare

NU FLYTTAR KOLMÅRDSTIPSETS TIPSPROMENAD TILL STRÖMSFORS:
5-6 november

Strömsforsstugan 10:00-13:00

Lörd-sönd t.o.m. mars 2023

Strömsforsstugan 10:00-13:00

Det går alltså att välja om man vill tipspromenera på lördag eller söndag.

RESULTAT 29-30/10

OK Kolmårdens tipspromenad vid Marmorbruket

Anita var bäst på att räkna muttrar, men det var flera deltagare med antal strax intill. Samma noggrannhet som vid
mutterräknandet gällde tydligen också för tipsraden där Anita blev ensam om att ha 12 rätt och blev vinnare även
denna vecka. Vi känner igen många namn som dyker upp på tipslapparna och det är värdefullt med återkommande
deltagare. Linnea som vann det lottade priset kändes inte lika bekant och det är faktiskt ännu roligare att få dela ut
en vinst till någon utanför kärntruppen. Fler och nya deltagare är precis vad vi önskar oss.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Anita Sved 12 rätt/98 st
Lottad vinnare:
Linnea Blomberg
Bäst på skiljefrågan: Anita Sved 98 st

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: X11 X22 122 XX1
Rätt svar:
1) Stenografi
2) Degerfors
3) George Washington blir USA:s förste president
4) Ekologisk
5) Tripp Trapp
6) Libanon
7) Holmen
8))Insekt (skalbagge)
9) Hjälm
10) Linda (+Linda Bengtzing)
11) 10-öringen (5 och 25-öringen försvann 7 år tidigare 1984)
12) Röd
Skiljefråga) 108 muttrar
Hitta ordet) Paraplyväder

BARNFRÅGOR
Rätt rad: 1X1 XXX X2X 212
Rätt svar:
1) Tre
2) Basket
3) Hål i tänderna
4) Groda
5) Nollan
6) Höger hand
7) Muminhuset
8)) Grönt ljus
9) Ungefär en meter
10) Elektricitet
11) Sveriges flagga
12) Julgran
Alva 10 år var ensam barndeltagare och givetvis då också vinnaren. Med alla rätt kan det nog kännas bra att få ta
emot den utmärkelsen. Grattis Alva!

