
  September 2020 

Genom att svara rätt på frågorna samlar du 10 
bokstäver, lista ut lösenordet och swisha det 
tillsammans med 15 kr så bidrar du till stigens underhåll 
och har möjlighet att vinna 100 kr eller 50 kr 
Swish-nummer 123 521 50 74 

Fråga 1    
 

 

 

 

Vilken färg har en 
Rubin? 
 
Ö       Röd 
 
Å        Grön 
 
I         Blå 

        Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Hur högt hoppade  
Patrik Sjöberg i 
höjdhopp? 
 
A       2.37 m 
 
E        2.42 m 
 
O        2.46 m 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
 

 

 
                                   

 

 

Fråga 2    
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Vad är Ingrid-Marie 
för frukt? 
 
F       Äpple 
 
P        Päron 
 
B        Apelsin 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Vad kallas konsten 
att skriva vackert? 
 
D       Litografi 
 
K       Topografi 
 
H       Kaligrafi 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Fråga 5    
 

 

 

 

Vilken björn sjunger att man ska vara nöjd 
med livet? 

 

M Nalle Puh 
 

G Baloo 
 

V Bamse 

                       



  September 2020 

Genom att svara rätt på frågorna samlar du 10 
bokstäver, lista ut lösenordet och swisha det 
tillsammans med 15 kr så bidrar du till stigens underhåll 
och har möjlighet att vinna 100 kr eller 50 kr 
Swish-nummer 123 521 50 74 

 

Fråga 6    
 

 

 

 

I vilken sport är Cristiano Ronaldo en av 
världens bästa spelare? 
 

Ä Fotboll  
 

O Handboll  
 

U Hockey  
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Från vilket land kommer modehuset 
Versace? 

 

N Frankrike 
 

R Italien 
 

L Spanien 
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Fråga 8    
 

 

 

 

I vilken gren satte 
Armand Duplantis 
världsrekord under 
2020? 
 
N      Höjdhopp 
 
B       Längdhopp 
 
S       Stavhopp 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Fråga 9    
 

 

 

 

Från vilken land 
kommer artisten 
Kygo? 
 
L       Sverige 
 
K      Danmark 
 
R       Norge 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
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Vilken hundras är 
minst? 
 
T      Shih tzu 
 
D     Basset 
 
P      Fransk Bulldog 
 

          Tips: 
Använd mobilen istället för 
papper och penna! 
 

 

 
 


