
 
 
 

Vintercup 4. afdeling 2017/18 

 

SPØRGSMÅL OG SVAR 
 

 
Spørgsmål 1 
Hvem er i 2017 tiltrådt som chefredaktør på Weekendavisen?  
 

A. Martin Krasnik  
B. Bo Lidegaard 
C. Lisbeth Knudsen 

 
Spørgsmål 2 
Vinter-OL starter om 5 dage. Hvor i Sydkorea foregår det? 
 

A. Seoul  
B. Pyeonchang 
C. Busan 

 
Spørgsmål 3 
Skærbækværket - der ligger ved Fredericia - ejes af det der engang hed DONG Energy. Hvad 
har DONG Energy skiftet navn til? 
 

A. EWII  
B. TREFOR 
C. Ørsted 

 
Spørgsmål 4 
Hvilken dansk musikdiva har haft kæmpe internationale hits med sangene “Lean On” og 
“Final Song”? 
 

A. MØ  
B. Medina 
C. Oh Land 

   



Spørgsmål 5 
Det er vinter, og det er koldt. Nedbøren falder som regn, slud og sne. Vejene kan være glatte 
og DMI melder om isslag. Hvad dækker begrebet isslag over? 
 

A. Vejbanen er kold og vandet på vejen er frosset til is 
B. Underafkølet regn bliver til is, når det rammer vejbanen 
C. Sneen på vejen bliver kørt sammen af trafikken og bliver spejlblank 

 
Spørgsmål 6 
Prins Henrik blev aldrig Kongegemal, men Prinsgemal. Hvad bliver Kronprinsesse Marys titel, 
når Frederik bliver konge? 
 

A. Kongegemalinde  
B. Prinsesse 
C. Dronning 

 
Spørgsmål 7 
“Nu er det jul igen, og julen varer lige til påske - nej, det er ikke sandt, for ind imellem kommer 
fasten”. Den gamle sang hentyder til fastelavn, som er nært forestående. Hvad dækker 
begrebet fastelavn over? 
 

A. Den sidste fest inden 40 dages faste frem til påskedag  
B. Vikingerne åd og drak i 7 dage inden forårets plyndringstogter til England 
C. En hedensk tradition, hvor man fejrede kyndelmissens afslutning 

 
Spørgsmål 8 
De 3 store monoteistiske religioner kristendom, islam og jødedom bygger på det samme 
princip, som er: 
 

A. Søndag er ugens sidste dag og derved hellig  
B. Der er kun én Gud, og man må kun tilbede denne 
C. Guds søn er på Jorden og viser vejen for menneske mod troen og himlen 

 
Spørgsmål 9 
Standup er vældig populært i Danmark. Hvilket show har disse 4 komikere lavet sammen: 
Casper Christensen, Mads Vangsø, Søren Søndergaard og Jan Gintberg? 
 

A. Casper og Mandrilaftalen  
B. Klovn 
C. Tæskeholdet 

 
 
   



Spørgsmål 10 
Hvilken driftig amerikaner står bag det private rumprogram Space X? 
 

A. Elon Musk  
B. Bill Gates 
C. Steve Jobs 

 
Spørgsmål 11 
Fra hvilket land kommer Trek, SRAM og ZIPP? 
 

A. Holland  
B. USA 
C. Schweiz 

 
Spørgsmål 12 
Der var kommunalvalg i 2017. Valget afholdes: 
 

A. Den 3. tirsdag i november hvert 4. år, sammen med regionsrådsvalg  
B. Når Kommunernes Landsforening udskriver valget, senest hver 4. år 
C. Hvis der er enighed om valg i den enkelte bys kommunalbestyrelse 


