RESULTAT 20/11

OK Kolmårdens tipspromenad vid Strömsforsstugan

Oj, vilken vinter det blev. Inte så oväntat att det blev något färre deltagare denna vecka, men de som promenerade
fick en vacker promenad i snön. Senare i vinter har vi promenadrundan i Strömsfors samhälle som reservplan om det
blir alltför problematiskt att vandra i elljusspåret. Dessutom blir vi tvingade till den ändringen när skidåkarna tar över
elljusspåret. Troligen fungerar elljusspåret i skogen ett tag till, men om snömängden blir stor kan det bli en ovanligt
tidig flytt till samhället.
Det var inte jättelätta frågor denna vecka heller. Det var tre tippare som hade 9 rätt och det vara ganska lätt att kora
vinnaren eftersom det var stor skillnad på skiljefrågans svar. 5 meter och 21 meter ledde inte till vinst. Torbjörn som
med 12,20 meter endast var 25 cm från rätt längd på linan var bäst.

VUXENFRÅGOR
Bästa tips:
Lottad vinnare:
Bäst på skiljefrågan:

Torbjörn Folkesson 9 rätt/ 12,2 meter
Åsa Axtegen
Torbjörn Folkesson 12,2 meter

Presentkort ICA Delfinen
Presentkort ICA Delfinen
Ingen vinst delas ut

Rätt rad: 121 XXX 121 XX1
Rätt svar:
1) Fisk (en variant är en invasiv art som på senare tid finns i Östersjön)
2) Stockholm (1=Linköping, X=Göteborg, 2=Stockholm)
3) Calzone
4) Bali på Indonesien (G20 är de 19 ekonomiskt mest betydelsefulla staterna + EU)
5) Darin Zanyar (1=Laleh, X=Darin, 2=Salem Al Fakir)
6) Miniräknare (Det äldre hjälpmedlet är en räknesticka)
7) Kriegers flak
8)) Brynäs och Toronto Maple Leafs
9) 1928
10) Segway
11) Varken hårt eller mjukt stift
12) Mila
Skiljefråga) Klädlinan var 12,45 meter
Hitta ordet) Reflexbricka

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
Precis som vuxenfrågorna var nog barnfrågorna lite svårare än vanligt. Nova Johansson 6 år hade alla rätt och
hoppas att det fanns några frågor som var både kul och besvärliga.

