
Poängpromenad  
Valborg 30/4 2019 
Hålanda IF 
 
 
 
Fråga 1 
Vilken av följande växter blommar på bar kvist? 
Rätt svar: Forsythia 
 
(Barn) Vad heter Fantomens häst? 
Rätt svar: Hero 
 
Fråga 2 
Vilken dryck innehåller mest kalorier? 
Rätt svar: Champagne 
 
(Barn) Vilken färg är ytterst på regnbågen? 
Rätt svar: Röd 
 
Fråga 3 
Vilken är Sveriges vanligaste lövträd? 
Rätt svar: Björk 
 
(Barn) Vad heter prinsessans Elsas lillasyster? 
Rätt svar: Anna 
 
Fråga 4 
På valborg i Hålanda är många glada, vilket hormon utsöndras när du skrattar? 
Rätt svar: Oxyticin 
 
(Barn) Vem blir stark av dunderhonung? 
Rätt svar: Bamse 
 
Fråga 5 
Bananen är en av våra vanligaste frukter. En ”bananhybrid” har både doft och smak av en 
annan frukt, vad heter den? 
Rätt svar: Äpplebanan 
 
(Barn) Hur många månader är det på ett år? 
Rätt svar: 12 
 
 



 
Fråga 6 
När prins Harry and Meghan Markle gifte sig, fick alla de kvinnliga bröllopsgästerna en gåva 
av Meghan. Vad fick de? 
Rätt svar: Tofflor 
 
(Barn) Vilket är världens största däggdjur? 
Rätt svar: Blåval 
 
Fråga 7 
I staden Knaresborough i England finns en av landets äldsta turistattraktioner. Vad är det för 
attraktion? 
Rätt svar: En extremt mineralhaltig källa som kapslar in föremål i sten. 
 
(Barn) Vad heter föreningen som anordnar tipspromenaden? 
Rätt svar: Hålanda IF 
 
Fråga 8 
2018 gick en av världens bästa travhästar i pension, vilken? 
Rätt svar: Muncio 
 
(Barn) Vems bild är det på enkronan? 
Rätt svar: Kungen 
 
Fråga 9 
Vilket är det största snödjup som uppmätts i Sverige genom tiderna, enligt SMHI? 
Rätt svar: 3270mm 
 
(Barn) Vilket instrument spelar en batterist? 
Rätt svar: Trummor 
 
Fråga 10 
Vilken dag firar vi Johannes döparens dag? 
Rätt svar: Söndagen efter midsommardagen. 
 
(Barn) Vilken färg har en påsklilja? 
Rätt svar: Gul 
 
Fråga 11 
Vem är avbildad på 200-kronorssedeln? 
Rätt svar: Ingrid Bergman 
 
(Barn) Vad heter Nalle Puhs lilla rosa griskompis? 
Rätt svar: Nasse 
 
  



Fråga 12 
I vilket kand ligger Kilimanjaro? 
Rätt svar: Tanzania 
 
(Barn) 
Vilken årstid firar man jul? 
Rätt svar: vinter 
 
Fråga 13 
2017 spelades ishockey-VM i Sverige. En svensk spelare fick pris som turneringens mest 
värdefulla spelare. Vem? 
Rätt svar: William Nylander 
 
(Barn) Vad heter förskolan i Hålanda? 
Rätt svar: Barnkullen 
 
Utslagsfrågan: Snöret vad 500cm (5m) 


