
Seniorquiz februar 2023 

Runde 1 

1. a. Hva er kroppens raskeste muskel?   

b. Hva er kroppens største organ? (Ett poeng for hvert riktig svar).   

2. Hva er en okarina?   

3. Hvilket jentenavn var det mest brukte i Norge i 2022?   

4. Toralf Maurstads far hette Alfred. Hva var morens navn?   

5. Hva heter nåværende og forrige forsvarsminister i Norge? (Ett poeng for hvert riktig 

svar)  

6. I hvilken idrett har Jesper Saltvik Pedersen utmerket seg? 

7. a. I hvilket land er Skopje hovedstad?  

b. Hva heter hovedstaden i Canada? (Ett poeng pr. riktig svar)  

8. Første norske kvinne med individuelt gull i sommer-OL var Linda Andersen. (Barcelona 

1992). I hvilken gren?   

9. Hva er en shih tzu?  

10. Hvilken amerikansk artist hadde hit som «Love-letters in the sand» og «Speedy 

Gonzales» på 1960-tallet?   

Runde 2 

1. Hvilken av disse konsentrasjonsleirene lå IKKE i Polen?  

Dachau, Treblinka, Auschwitz eller Belzec?   

2. Hvilket av disse er IKKE et stedsnavn i Norge?  

Tissvassklumptjønnin, Lortefylla, Kukkeluren eller Ræva?   

3. Hva gjør en taxsidermist?   

4. Hvem var Garm i norrøn mytologi?   

5. Hva er den latinske benevnelsen på en sylinderformet bygning?   

6. Hvilke er regnbuens 7 farger fra ytterst til innerst?   

7. Hvor finner vi kjempepandaen?   

8. Hva heter tjenestejenta i Lønneberget?   

9. Hva heter den norske kortfilmen som er nominert til Oscar i år?   

10. I hvilket tiår ble den siste lobotomioperasjonen utført i Norge?   

 

Runde 3 

1. Jorda heller i forhold til jordbanen rundt 

sola. Hvor mye? Oppgi i grader med èn 

desimal, slingringsmonn ± 2 grader  

 

 

 

 

 

2. Turstien fra Høyslogruva i Skogn som 

kalles "Far Etter Folk" er med på 10 på topp i Levanger i 2023.    Fleip eller fakta? 

3. Et kjent tegneserieblad fra 1950-90 i sjekkhefteformat var Vill Vest hvor Kaptein Mikki 

var helten. 



A.  Hva var navnet på Mikkis kjæreste? 

B.  Nevn 2 andre hovedpersoner (følgesvenner) fra tegneserien om Mikki? 

4. Hvem var Sovjetunionens første president? 

5. Hva er navnet på adm.dir for Helse Nord-Trøndelag HF?   Fullt navn 

6. Hva heter lokallaget i Arbeiderpartiet som Trond Giske er leder av? 

7. Et av de mest kjente turistattraksjonene i Paris er Triumfbuen på Place Charles de Gaulle. 

Hvem hadde idéen til og initierte byggingen av dette monumentet? 

8. Hva ble Thor Heyerdahls flåte Kon-Tiki oppkalt etter?   

9. Hva heter Sveriges eldste fornøyelsesparken (1883) som ligger på Södra Djurgården i 

Stockholm? 

10. Stangskyting er en skyteøvelse under landsskytterstevnet.  

Hva er bakgrunnen til at øvelsen kalles stangskyting? 

 

Runde 4 

1. Kineserne kunne i slutten av januar feire sitt nyttår som den viktigste høytiden i Kina. 

Det kinesiske nyttåret følger kinesisk astrologi, som består av en syklus med ett dyr for 

hvert kinesisk år.  

A.  Hvilket dyr er symbolet for det nye året som startet i januar 2023? 

B.  Hvor mange år er det i denne syklusen? 

2. Hvor skal ski-VM nordiske grener arrangeres i 2025? 

3. Titten Tei, er navnet på en marionettdukke som i 1970-, 1980- og 1990-årene opptrådte i 

en rekke norske barneprogrammer på NRK Fjernsynet. 

Hva hette personen som førte dukken og ga den stemme? 

4. Dagens St Petersburg ble grunnlagt av Peter den Store under dette navnet i 1703. 

Nevn de to andre navnene byen hadde før den igjen fikk navnet St Petersburg i 1991? 

5. En av de mest vanlige short-cuts på PC-tastaturet er tastekombinasjonen CTR V.  

Hva gjør denne operasjonen? 

6. Hva heter kulespillet som går ut på å kaste stålkuler på en grusbane for å komme nærmest 

mulig en liten trekule (grisen)? Spillet stammer fra Frankrike og benevnes med et fransk 

ord. Det spilles internasjonale mesterskap i dette spillet 
7. A.  Hvilket land okkuperte deler av Øst-Grønland på begynnelsen av 1930-tallet? 

B.  Hva er navnet på dette okkuperte området? 
8. Hydrogen nevnes stadig oftere som en ny og miljøvennlig energikilde. Det snakkes om 

både grønt og blått hydrogen. 

A. Fra hvilke stoff lages Grønt hydrogen? 

B. Fra hvilke stoff lages Blått hydrogen? 

9. Hva heter det høyeste fjellet på de Britiske øyer? Ekstrapoeng for høyde moh  ± 25 m 

10. Pomorhandel var en byttehandel mellom to land på 1700-1800-tallet.  

Mellom hvilke land? 

 

 

  



Fasit  Runde 1 

1. a. Øyeåpningens  ringmuskel 

b. Huden 

2. Musikkinstrument  

3. Nora 

4. Tordis 

5. Bjørn Arild Gram og Odd Roger Enoksen 

6. Paraidrettsutøver i alpint - sitteski 

7. a. Nord-Makedonia   b. Ottawa 

8. Seiling. (Europajolle)  

9. Hunderase. 10.  

10. Pat Boone.               

Fasit  Runde 2 

1. Dachau som var i Tyskland 

2. Lortefylla 

3. Stopper ut dyr, fugler, fisk o.a.   

4. En diger og fryktelig hund som voktet inngangen til dødsriket Hel  

5. Rotunde 

6. Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett. (roggbif) 

7. Kina 

8. Lina  

9. Nattrikken 

10. 1970-tallet. (1974) 

Fasit – Runde 3 

1. 23,4 grader  

2. Fakta 

3. A.  Susan (Brown)    B.   Windy og doktor Salasso  

4. Mikhail Gorbatsjov  

5. Annamaria Forsmark   

6. Nidaros sosialdemokratisk forum  

7. Keiser Napoleon   

8. Etter en av Inkafolkets solguden Con-Tiki Viracoch, som skapte sivilisasjonen 

9. Grøna Lund     

10. Konkurransen ble oppkalt etter oberst Georg Stang og heter egentlig «Oberst Georg 

Stangs minneskyting». 

Fasit – Runde 4 

1. A.  Harens år  B.  12 års syklus 

2. Trondheim  

3. Titten Tei ble ført av Birgit Strøm, som også ga den stemme 

4. Petrograd (1914) og Leningrad (1924)  

5. Lim inn 

6. Petanque      

7. A.  Norge    

B.  Eirik Raudes Land var okkupert av Norge fra 27. juni 1931 til 5. april 1933 

8. A. Grønt hydrogen lages ved elektrolyse og da fortrinnsvis fra fornybar kraft.  

B.  Blått hydrogen tar i bruk naturgass (CH4). Biproduktet CO2 lagres under havbunnen.  

9. Ben Nevis. Fjellet ligger nær Skottlands vestkyst. Høyden er 1.344 moh.  

10. Norge og Russland.   

 


