FRÅGOR TILL SKYLTPROMENAD GUL BANA 2020
1. Vem fick ta emot priset som ”Årets nykomling” på Idrottsgalan i TV ?
2. Efter 1 veckas räknande av folk och fä på Erlandserödsspåret gjordes
en uppskattning av hur många jordevarv som de besökande tillryggalade
under 1 år.
3. Världshaven delas in i tre oceaner: Stilla havet, Atlanten och Indiska
oceanen. Vilken är störst ?
4. Vad är zygot ?
5. Hur slutade säsongen för IFK Strömstad ?
6. Armand Duplantis nya utomhusvärldsrekord sattes på globen gala Pieto
Mennea 2020. Hur högt hoppade han ?
7. Finns det något och isåfall vilket är frisörens yrkesbevis ? Alltså det som
visar om man är utbildad eller ej .
8. Vilket är världens största land till ytan ?
9. Vilken konstnär fick en tavla såld för 12 miljoner kronor som därefter
strimlades sönder i en dokumentförstörare ?
10. När kom potatisen till Europa ?
11. Sverige är 499 km brett. Men hur långt är Sverige ?
12. Vilket år infördes sommartid i Sverige på försök ?
13. Vem vann Jerringpriset 2015 ?
14. Amarone är ett italienskt rödvin som produceras i distriktet valpolicella.
Vilket av följande är en korrekt beskrivning av amaronevin ?
15. Av hur många ben består en vuxen människas skelett ?
16. Vad har jeanstyget fått sitt namn ifrån ?
17. Hur utläses förkortningen GPS ?
18. Mellan vilka år inträffade det som brukar kallas den gustavianska tiden ?
19. Hur mycket är ett ”facilt” pris ?
20. Prins Carl Philip o Prinsessan Sofia är hertig o hertiginna av ett svenskt
Landskap, vilket ?

21. Känt filmcitat- Vilken rulle kommer detta ifrån ?
”Say hello to my little friend”
22. Glassen Magnum är en långlivad klassiker och har funnits i flera olika
Versioner. Men när kom den första ?
23. Hur många länder gränsar till franska fastlandet ?
24. Vilket lag spelade Uefa Europa Leuage final i fotboll 2019 ?
25. Vilket ord är rättstavat ?
26. När en norrman vill se på en Frack, vilket klädesplagg avser han då ?
27. Vad hette bandet där Freddie Mercury var frontfigur ?
28. Vad heter ställningen när en brottare döms för passivitet ?
29. Sill och strömming är samma fisk. Var i vårt avlånga land ändrar den
namn från sill till strömming ?
30. Vilken folkkär svensk artist var även medborgare i Argentina ?
31. Vilket annat namn används också för fiskarten kungsfisk ?
32. Tillsammans med vilket av följande alternativ delar vi 50 %
av samma DNA ?
33. Hur många grundlagar har Sverige ?
34. Vilka svenska landskap är sammantaget större än hela Danmarks yta ?

