RESULTAT 13/11

OK Kolmårdens tipspromenad vid Strömsforsstugan

*) Nu har tipsteckenet för fråga 12 i rätta raden ändrats till en tvåa. Maria fortfarande bäst, men nu med elva rätt.

”Tack för att ni fixar med detta”. En sådan text på en tipslapp visar att det finns de med varma känslor för
tipspromenaden. Att det på tipslapparna dyker upp en del namn som inte tillhör den troget återkommande skaran
värmer också. Hoppas att ni trivs och vill återkomma. Det kan vara nyttigt för oss att få synpunkter från deltagarna,
så det är absolut tillåtet att skriva några rader för den som vill.
Om dagens tips: Kanske fanns det en känsla att frågeomgången 13/11 var lite svårare än normalt, men den var helt
klart mycket svårare än vanligt. Maria lyckades trots allt få rätt på alla tolv tipsfrågona och blev bäst. Malin var bäst
på skiljefrågan och var den enda som gissade på en större volym än den rätta.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips *):
Maria Högberg 11 rätt/16 dl
Lottad vinnare:
StefanWennerberg
Bäst på skiljefrågan: Malin Holmberg 30 dl

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 2XX 2X2 112 X12
Rätt svar:
1) 8 planeter
2) 50 Hz
3) Gore-tex
4) Karin Smirnoff
5) Anders Glenmark
6) Repslagaren
7) USA 332 miljoner (Ryssland 146 milj. Brasilien 211 milj.)
8)) Magdalena Forsberg
9) År 1600 e.Kr.
10) Kulturminister Parisa Liljestrand ( 1=miljö/klimat Romina Pourmokhtari, 2=skola Lotta Edholm)
11) Sej och långa (X=abborre o gädda, 2=torsk o lax)
12) Livsfarligt läge *)
Skiljefråga) Julgransfoten rymmer 26 dl
Hitta ordet) Favoritseger

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
Ellinor 8 år, Faline 11år och några tipslappar utan barnnamn kom in. Ett felsvar hittade, så det var nästan bara rätta
svar. Bra jobbat. Nu år det bli ett annat frågepaket nästa vecka.

