
1. Vilket av skidområdena Åre By och Lindvallen har både flest liftar och flest backar? 

2. Vad hette filmen Sällskapsresan II mer än just Sällskapsresan II ?  

3. Vilken är den första gatan man kan köpa när man spelar Monopol i den ursprungliga svenska 
versionen som kom första gången 1937?  

4. Vad kallas kallbryggt kaffe som trycksätts med kvävgas?  
 
1 - Gas Coffee  
X - Frozen Coffee  
2 - Nitro Coffee   

5. Ingen After Ski utan AC/DC-låten Highway to hell. I vilket land bildades gruppen? 

6. Vilken färg har bokstaven L i loggan för Google?  

7. Vilken svensk har vunnit flest olympiska medaljer i utförsåkning, oavsett valör? 

8. Kafferosteriet Löfbergs i grundades i Karlstad 1906 av bröderna Josef, Anders och John Löfberg, 
men vad ligger bakom uttrycket ”Sola i Karlstad” ? 
 
1 - det var smeknamnet på en glad kvinna som drev ett värdshus i Karlstad 
X - ett påstående som menar att det alltid är fint väder i Karlstad 
2 - en sång med dansbandet Sven-Ingvars 

9. ”Jag utför en sport där man åker på två plankor ner för e lutande backe. Jag har tagit ett   
VM-silver i den grenen på hemmaplan i Åre, där jag precis har köpt ett hus. Jag älskar hundar 
och aktiviteter i alla dess former. Jag är också en stolt ambassadör för Löfbergs. Vem är jag?” 

10. En av handlingarna i tv-serien Game of Thrones är om de män som uppe på den 200 meter 
höga ismuren försvarar Westeros mot de levande och döda som lever i vintern norr om muren. 
Vad kallas det brödraskap som vaktar på muren? Svara på svenska eller engelska. 

11. Vad kallas den cocktail som innehåller vodka, espressokaffe, Kahlúa och sockerlag och som lär 
ha sitt ursprung från en nattklubb i London i slutet på 1980-talet?  

12. Vilken grupp släppte 2005 den framgångsrika singeln ”Fix You”?    
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https://open.spotify.com/playlist/6tsCHCPgremctImpr6vhng

