
 

LAG:_________________________________ 

Hvem er neste i rekken? Jens Stoltenberg, 
Gudmund Restad, Karl E. Schjøtt-Pedersen, Per-
Kristian Foss og.....? 

Kristin Halvorsen (finansministre)  

Hva er fellesbetegnelsen på objektene Ceres, Pluto 
og Eris? 

Dverg-planeter 
 
 

 

Hvor mange rader med stjerner er det i det 
amerikanske flagget? 

9  
 
 

I hvilket år ble Eiffel-tårnet offisielt åpnet? 
(+/- 1 år) 

1889  
 
 

Hvilken kjent forsker ble født i Tyskland i 1879, ble 
sveitsisk statsborger i 1901 og senere amerikansk 
statsborger i 1940? 

Albert Einstein  
 
 

Hvilken temperatur har samme verdi i både celsius 
og farenheit? 

-40  
 
 

Hva het gruppen om i 1989 hadde en kjempehit 
med låten Bombadilla Life? 

Franklin  
 
 

Hvilken artist var det som i 1981 ba oss alle dra til 
helvete? 

Espen Beranek Holm   
 
 

Hvilken tegnefilm-figur har sagt ”I’m not normally 
a religious man, but if you’re up there, save me 
Superman!”? 

Homer Simpson  
 
 

Hvilken norsk statsminister sa følgende: 
”Akupunktur må ha noe for seg, det er jo veldig 
sjelden man ser syke pinnsvin”? 

Gro  Harlem Brundtland  
 
 

I hvilket år ble Norges Fotball Forbund (NFF) 
stiftet? (+/- 1 år) 

1902  
 
 

Hvilken alkoholholdig drikkevare omtales som ”La 
fèe verte”/ The green fairy?  

Absint  
 
 

Hvilken britisk satsminister sa ”peace in our time” 
etter et møte med Hitler i 1938? 

Neville Chamberlain  
 
 

Hvilket land var det første som ga kvinner 
stemmerett? 

New Zealand  
 
 

Hvor mange stjerner er det i det australske 
flagget? 

6  
 
 



Hvor mange stater i USA har kystlinje mot 
stillehavet? 

5 (California, Oregon, Washington, 
Alaska, Hawaii)  

 
 
 

Fra hvilken sang kommer følgende tekstlinje; 
”det fins ikke piller mot møkkete vann”? 

Lunch i det grønne (Dumdumboys)  
 
 

Fullfør tekst-linjen. Då eg var liten var det snop 
og godver. Krigen var over …………. 

Onkel Lauritz var på radio  
 
 

Hva er Francis Ford Coppola’s familieforhold til 
Nicolas Cage?  

Coppola er onkelen   
 
 

Hvem sang tittelmelodien til James Bond-filmen 
Golden eye? 

Tina Turner  
 
 

Har Mikke Mus og Minni Mus noen gang vært 
gift? 

Ja( Mickeys Nightmare 1932)  
 
 

På italiensk heter han Topolino, men hva er det 
norske navnet? 

Mikke Mus  
 
 

Hva er en med armafobi redd for? Våpen  
 
 

Hva er en med carcinofobi redd for? Kreft  
 
 

I hvilket år under den 2dre verdenskrig stod 
slaget om Storbritannia? 

1940  
 
 

 

  



LAG:__________________________ 

EUROPA I BOKSTAVER 

Eks. N = Norge 

(4 min) 

A Østerrike  

BiH Bosnia og Herzegovina  

FL Lichtenstein  

LV Latvia  

GB Storbritania/England  

LT Litauen  

CZ Tsjekkia  

GBZ Gibraltar  

FO Færøyene  

P Portugal  

CH Sveits  

HR Kroatia  

BG Bulgaria  

H Ungarn  

NL Nederland  

RSM San Marino  

PL Polen  

FIN Finland  

EST Estland  

SCG Serbia og Montenegro  

 



HURTIG QUIZ (10 min) 

LAG:__________________ 

Hvilken idrett forbinder du med 
Amund Gismervik? 

a) fotball                                 b) stuping 
c)hopp                                    d) dart  

 

Hva heter hovedstaden i Sør-
Sudan 

a) Juba                                    b) Independece 
c) Freetown                           d) Obladia 

 

Thor Heyerdahl bygget i 1977 
skipet Tigris. Hvilket flagg seilte 
de under? 

a) Det Norske-flagget          b) FN-flagget 
c) EF-flagget                          d) Det Irakiske-flagget 

 

I hvilken by er Sir Alex Ferguson 
født i? 

a) London                               b) Manchester 
c) Aberdeen                           d) Glasgow 

 

Hvem er skaperen av  serien 
frustrerte fruer? 

a) John Goodman                 b) Marc Cherry 
c) Steven Spielberg              d) Aaron Spelling 

 

Hva heter tvillingsøsteren til 
Donald Duck? 

a) Letti                                    b) Della 
c) Lulla Lom                           d) Maggie 

 

I hvilket år ble Josef Stalin født? a) 1816                                   b) 1839 
c) 1878                                   d) 1897 

 

Hvilken personbil forbinder du 
med merket Avantime? 

a) Renault                             b) Jaguar 
c) Fiat                                     d) Mercedes 

 

Hvilken gruppe ga ut albumet 
Rocka Rolla? 

a) Def Leppard                      b) Judas Priest 
c) AC/DC                                d) Scorpions 

 

Hvem skrev boka Papillon? a) Desmond Bagley             b) Gunnar Staalesen 
c) Anne Appelbaum            d) Henri Charriere 

 

Hvor mange fylker er Norge 
delt inn i? 

a) 17                                      b) 18 
c)19                                       d) 20 

 

Hvilket år var Live Aid 
konserten? 

a) 1984                                  b) 1985 
c)1986                                   d) 1987 

 

I hvilken amerikansk delstat er 
Frankfort hovedstat? 

a) Ohio                                  b) Tennessee 
c) Kentucky                          d) Indiana 

 

I hvilket år kom filmen 
PSYCHO(orginalen)? 

a) 1958                                  b) 1960 
c) 1962                                  d) 1964 

 

Per Ulv jakter på Bippe 
Stankelbein (tegnefilm). Men 
hva heter Bippe Stankelbein på 
engelsk) 

a) Thunder Runner            b) Rolling Runner 
c) Beep Runner                   d) Road Runner 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAG:_________________________________ 

Hvor høy er verdens minste voksne hest?  
(+/- 1cm) 

44,5cm 
 
 

 

Hvilken øy er den største i Norge sør for 
Trøndelags-fylkene? 

Osterøy  
 
 

Hvor mange meter er verdens høyeste bygning? 
(+/- 10m) 

828m  
 
 

Hva het den siste singelen av Elvis Presley før hans 
død? 

Way Down  
 
 

Hva het Michael Jackson’s siste studioalbum? Invincible (2001)  
 
 

Hvor mange byer i Belgia har over 250.000 
innbyggerer? 

1 (Antwerpen)  
 
 

Hvor bor Hutuene og Tutsiene? Burundi og Rwanda(0,5 pr land) 
 

 
 
 

Hva er ”onomatopoetikon”? Et lydord  
 
 

Hva er de to neste tallene i PI, etter 3,14? 15  
 
 

Hva heter nasjonalstadion for fotball i Finland? Olympiastadion (Helsingfors)  
 
 

Hva er Akira Kurosawa kjent som?   
 

Japansk filmregissør, produsent 
og manusforfatter. 
 

 
 
 

Hva betyr det russiske navnet ”Stalin”? Av stål eller stålmannen  
 
 

Hva er ”bonsai”? Kunsten å dyrke miniatyrtrær  
i potte 

 
 
 

Hva var det tidligere navnet på Tokyo? Edo  
 
 

Hvilket afrikansk land har en flodørn i riksvåpenet Sør-Sudan  
 
 



 

 

  

Hva var tilnavnet til den italienske 
lederen Benito Mussolini? 

Il Duce  
 
 

Hvilket afrikansk land het tidligere Øvre 
Volta? 

Burkina Faso  
 
 

Hvilket navn fikk fotballklubben Newton 
Heath i 1902? 

Manchester United  
 
 

Hvilken idrett forbinder du med Bent 
Aanund Ramsfjell? 

Curling  
 
 

Hvilken idrett forbinder du med Phil 
Mickelson? 

Golf  
 
 

Hva var Manhattan prosjektet? Utvikle USA sin første atombomben  
 

 
 
 

I hvilket år startet Molde jazzfestival? 1961  
 
 

I hvilket år ble The Rolling Stones 
dannet? 
 

1962  
 
 

Nær hvilken by i fastlands Norge ligger 
eneste område med polar tundra? 
(permafrost) 

Vardø  
 
 

I hvilken by døde Bjørnstjerne Bjørnson? Paris ( 26.4.1910)  
 
 



LAG:______________________ 

 

Hvilken fotballklubb var den første i den øverste 
divisjonen i den engelske ligaen som spilte med 
sponsorlogo på drakten? 
 

Liverpool 
 

 
 

Hva het romfartøyet Jurij Gagarin brukte da han 
ble det første mennesket i verdensrommet? 
 

Vostok1  

Hvem har skrevet (barne)boken “Den fantastiske 
Mikkel Rev?” 
 

Roald Dahl  
 
 

I hvilket land ble Greenpeace stiftet i 1971? 
 

Canada  
 
 

I den internasjonale finalen av Melodi grand prix 
i 1969 fikk vi hele 4 vinnere. Hvilke land vant? 
(Ikke lov å skrive mer enn 4 land, 0,5p pr rett 
land) 
 

Storbritannia, Nederland, Spania og 
Frankrike 

 

Marve Almar Fleksnes ble født i 1936.  Hans mor 
het Magnhild og hans far het Oskar.  Men Marve 
drømmer også om sin vordende sønn.  Hva vil 
han kalle barnet? 

Elvis Fleksnes  

Hvilken forfatter skrev boken ”Klokkene ringer 
for deg”? 

Ernest Hemingway  
 

Erik Bye ble født den 1 mars 1926.  I hvilken by? New York (Brooklyn, USA)  
 

Hvor mange måneder har den islamske 
kalenderen? 

12 (men fordelt over 354 dager)  
 

I hvilket land er Donald Tusk statsminister? Polen  
 

Hvilken rovdyrfamilie tilhører røyskatt, oter og 
ilder? 

Mårdyr  
 

Hvilket land var det første som tok i bruk 
frimerker? 

England  
 

Hvem spilte rollen som Mr.Freeze i filmen 
Batman og Robin?  

Arnold Schwarzenegger  
 

Hvilken farge har lyset på styrbord side av et fly 
eller en båt? 

Grønn  
 

Hva kalles saften fra fruktkjøttet til granatepler? Grenadin  
 
 

Mellom hvilke to sjøer renner floden 
Jordan? 

Genesaretsjøen og Dødehavet(0,5p pr 
rett) 

 
 
 

Er mennesket et pattedyr? Ja  
 
 



I hvilken sport slår man en fjærball? Badminton  
 
 

I hvilket land ligger Timbuktu? Mali  
 
 

Hva er en vortebiter? Innsekt/Gresshopper  
 
 

Verdens minste land ligger i Europa. 
Hvilket land er det? 

Vatikanstaten  
 
 

Hvem ble valgt til president i Frankrike i 
1995 og gjenvalgt i 2002? 

Jacques Chirac  
 
 

Hvilken kjent person flyktet fra Mekka til 
Medina i år 622? 

Muhammed  
 
 

Hvilken torskefisk kjennetegnes av en 
mørk flekk på siden? 

Hyse/Kolje  
 
 

En norsk kommune har vedtatt at 
julenissen er født der. Hvilken kommune? 

Frogn (Drøbakk by)  
 
 

 


