
 

 

Poängpromenad vid Kolmaden, söndag 8 mars 2020 

Skogsflickor, Skogskarlar och Skogsveteraner från  

Göteborg Majorna OK 
  

(rätt svar i fet stil och gul) 

 

Vuxenfrågor 
 

1.Vad är detta för fågel (i bild)?  
1) Bergfink 

X) Steglits 

2) Stensparv 

 
2. Här syns en matig klassiker som lagas av utskuren biff, potatis, mjölk, 
bacon och lök. Den är populär i hela landet men är ursprungligen 
Närkes traditionella landskapsrätt. Vad kallas den?   

1) Lufsa 

X) Skomarkarlåda 

2) Biff Lindström 

 
3. Denna söndag är det Göteborg-Majorna Orienteringsklubb (GMOK) 
som ansvarar. Vår klubbkamrat Lina Strand tog VM guld med 
stafettlandslaget 2019. I samma lag fanns Tove Alexandersson som 
senare fick Jerringpriset. Hur många orienterare under årens lopp 
(1979 till 2020) har fått detta åtråvärda pris?  

1) 1 st. 
X) 2 st. 
2) 3 st. 

 
4.Vad är det vanligaste namn på flickor och pojkar födda under 2019? 

1) Maja och William 

X) Ella och Liam  
2) Alice och Lucas 

 
5.Ved från olika trädsorter varierar i energiinnehåll, och ger olika 
mycket värme. Vilken är rätt ordning, från sämre till bättre 
energiinnehåll? 

1) Tall, sälg, ek 

X) Al, ask ek 

2) Asp, björk, rönn 

 
 



6. Hur stor är ålderskillnaden mellan grupperna: (A) tre av USAs 
presidentaspiranter : Donald Trump, Joe Biden, and Bernie Sanders 
och (B) tre ledare på denna sida Atlanten: Angela Merkel, Emmanuel 
Macron och Vladimir Putin? (Ledarens ålder = antal fyllda år vid senaste 
födelsedag) 

1) A - B = 42 år 

X) A – B = 48 år 

2) A – B = 54 år 

 
7. Bilfabrikanterna pressar fram elbilar, hybrider, självkörande bilar 
med starka motorer och tunga karosser. Lillcittran (Citroën 2CV) gick 
en annan väg med problemet redan för 80 år sedan, bl.a. med lätt 
kaross. Hur många hästkrafter (HKR) hade den första versionen fram till 
60-talets början?   

1)  9 hkr 

X)  12,5 hkr 

2)  18 hkr 

 
8. Du känner kanske igen hortensia (hydrangea). Ibland ser man 
blommorna rosa-röda, ibland blåa. Varför?  

1)  Det är två olika underarter 

X)  Blommorna blir blå i jord med låg vätejon-aktivitet 

2)  Blommornas färg avgörs av halten kalium i jorden 

 

 
Utslagsfråga 

 
Antal sidor i den lilla boken = 416 

 
 

Fråga 1 X 2 Rätt svar (vuxen) 

 

1. 1 Bergfink 

2. X Skomakarlåda 

3. X 2 st. 

4. 2 Alice och Lucas 

5. 2 Asp, björk, rönn 

6. 2 54 år 

7. 1 9 hkr 

8. X Vätejonaktivitet i jorden 

 
Utslag 

  
416 sidor 

 


