
Spørgsmål 1. 
Kevin Magnussen har i sæsonen 2014 kørt Formel 1 hos McLaren-
Mercedes. Hvilken plads fik han i VM stilling 2014? 

a)  9 
b) 10 
c) 11 

 
 
Spørgsmål 2. 
Hvem vandt Nobels Fredspris i 2014 

a) Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai 
b) Liu Xiaobo 
c) Barack H. Obama  

 
 
Spørgsmål 3. 
Hvor mange par ribben har mennesket? 

a) 8 par 
b) 10 par 
c) 12 par  

 
 
Spørgsmål 4. 
Den amerikanske sangerinde Katy Perry gæster Jyske Bank BOXEN i 
Herning i 2015, i hvilken måned giver hun koncert?  

a) Februar 2015 
b) March 2015 (Lørdag den 7.) 
c) April 2015 

 
 
Spørgsmål 5. 
Den smitsomme sygdom ebola har også et andet navn, som er?  

a) Blødningsfeber  

b) Congofeber  

c) Blødningssyge  

 
 
 
 



Spørgsmål 6. 
Den 2. oktober 2014 vedtog den danske regering at bistå den USA-ledede 

aktion i Irak mod Islamisk Stat med 7 styk F-16 fly i et år med mulighed for 

forlængelse. Flyene blev sendt til Ahmed Al Jaber basen.  Fra hvilket land 

opererer F-16 flyene fra?  

a)  Tyrkiet 

b)  Qatar 

c)  Kuwait 
 

 
Spørgsmål 7. 
Hvad kalder man en ret linje, som lige nøjagtig strejfer kanten af en cirkel? 
 
 
 
 
 

a) Korde 

b) Tangent 

c) Pendikular 

 
 
Spørgsmål 8. 
Hvilket af disse tre lande går ækvator ikke igennem? 

a) Kenya 
b) Tanzania 
c) Uganda 

 
 
 
Spørgsmål 9. 
Cykelrytteren Magnus Cort som har tegnet kontrakt med det australske pro 
tur holdet Orica-Green EDGE har et sen efternavn. 
Hvad er hans efternavn? 

a) Nielsen 
b) Hansen 
c) Jensen 

 



 
Spørgsmål 10. 
Hvilket Grønlandske politisk parti fik flest stemmere ved valget den  
29. november 2014? 

a) Demokraterne 
b) Inuit Ataqatigiit 
c) Siumut 

 
 

 
Spørgsmål 11. 
Vintercup månederne er også lig med jagttid. 
Hvor gammel skal man være for at erhverve sig et jagttegn? 

a) 16 
b) 18 
c) 20 

 
 
 
Spørgsmål 12. 
Danmark har uventet hen over sommeren 2014 modtaget mange 

asylansøgere fra et afrikansk land, vi normalt ikke modtager særligt mange 

asylansøgere fra, hvilket? 

a) Lesotho 

b) Eritrea  

c) Senegal 

 
 
 
 
 


