FINAL

VÄRMLANDS
IDROTTSVETARE
2015
Tisdagen den 12 maj 2015
Tävlingstiden är 15.00-16.00

Max poäng: 47+4 = 51 p

Våra Namn:

………………………………………

………………………………………..

1
FLYGANDE IDROTTARE

4p

Med hjälp av några ledtrådar ber vi er att identifiera några idrottare
vars efternamn är lika med fågelnamn (ex Gunde Svan).

a) Kvinnlig handikappidrottare, född 1971 och som vann OS-guld
på 15 km klassisk skidåkning i Sotji 2014.

b) Bandymålvakt i Tranås, född 1969 och som spelade 27
landskamper
c) Värmländsk rallyförare, född 1937 och som blev europamästare
1964 med en Volvo PV 544.
d) Värmländsk manlig C-1 kanotist, född 1952. Han deltog i OS
1980 samt i flera VM på 70- och 80-talen.

2
ISHOCKEYKEDJOR
I vilka klubbar spelade följande omtalade ishockeykedjor?

a) Myggkedjan
b) Kycklingkedjan
c) Smurfkedjan
d) Indiankedjan (1970-talet)
e) Dragkedjan

5p

3
FRIIDROTT

4p

a) Ghada Shouaa från Syrien vann VM-guld 1995 i Göteborg och tog OSguld i Atlanta 1996. I vilken gren?

b) Vem noterade totalt 25 svenska rekord sammanlagt i stavhopp, inne
och ute, och hoppade som bäst 4,51 m ?

c) Med sitt OS-guld på 400 m 1996 blev denna fransyska den första
någonsin att ha vunnit två individuella OS-guld på denna distans.
Vem är det?

d) Vilken friidrottare vann 2012 sitt 20:e raka SM-guld utomhus, i samma
gren ?

4
BASKET

4p

a) Den högsta ligan för män i Nordamerika förkortas med tre
bokstäver, vilka ?
b) Michael Jordan var en superstjärna inom basketen. Han spelade
14 säsonger i en berömd basketklubb, vilken?
c) En annan superkändis var Magic Johnson. Vilken klubb
representerade han under sin storhetstid?
d) 1999 värvades Magic Johnson till en svensk basketklubb och fick
göra några matcher i vår högsta serie. Vilken var klubben?

5
TENNIS

4p

a) Vilken australiensare är den ende manlige spelare som triumferat
i samtliga fyra Grand Slam turneringar i såväl singel som dubbel?

b) Vilket land skulle Sverige möta i en DC-match i Båstad i maj
1968, men som stoppades pga protester och kravaller? Matchen
spelades senare i Frankrike.

c) ”Stoppa matchen” sjöng Hoola Bandola inför en DC-match i
Båstad 1975. Vilket land skulle Sverige möta då?

d) Vem blev 1957 Sveriges förste herrsingelvinnare i en Grand Slamturnering ?

6
KURRE HAMRIN

4p

Kurre Hamrin spelade för fem olika italienska klubbar som proffs.

a) I vilka tre klubbar, förutom Milan och Fiorentina, spelade han?

b) I vilken svensk klubb avslutade han sin karriär ?

7
BRAGDGULDET

7

p

a) En fäktare fick 1973 Svenska Dagbladets bragdmedalj och besegrade i
VM-finalen i värja detta år en annan svensk. Vad hette bragdmannen och
vem besegrade han i VM-finalen?

b) Johansson var det gemensamma namnet för Bragdmedaljörerna 1965 och
1966. Den förstnämnde var bordtennisspelare, den sistnämnde var
gevärsskytt. Vad hette de i förnamn och vad hette den Johansson som fick
bragdmedaljen 1976?

c) Bragdmedaljörerna 1968 och 1981 hade en icke oväsentlig anknytning till
Värmland. Vilka var deras hemmaklubbar, i respektive huvudsport, innan
de flyttade från Värmland?

8
ARENOR

6

p

a) Häckens hemmaplan på Hisingen i Göteborg är på väg att ersättas
med en ny modern arena som invigs i sommar.
Vad hette den gamla hemmaarenan och vad kommer den nya arenan
att heta?
b) På vilken arena genomfördes historiens första VM i friidrott, och vilket år
var det?

c) Barcelonas Olympiastadium var från slutet av 1990 och tio år framåt
hemmaarena för ett lag i La Liga, alltså den högsta serien i spansk fotboll,
Vilket är laget?

d) Vilket är dagens namn på den tyska arena där IFK Göteborg vann UEFAcupen 1982?

9
GALOPP

4p

a) Vilka är de tre huvudbanorna för galopp i Sverige, där man
regelbundet har ATG-spel idag?

b) På vilken bana arrangeras Svenskt Grand National, som är
Sveriges största och mest krävande hinderlopp?

10
FOTBOLLS VM

5

p

a) Vad hette den ungerske nickspecialisten som, med sina 11 mål, överlägset
vann skytteligan i 1954 års VM-turnering?

b) Vem är den ende svenske manlige fotbollsspelare som deltagit i
mästerskapsslutspel i två VM och två sommar-OS ?

c) På Örjans Vall i Halmstad spelades två VM-matcher i fotbolls-VM 1958. I
båda matcherna deltog NordIrland, som i en av matchen mötte ett lag från
Sydamerika, vilket?

d) I Norrköping och Eskilstuna spelade ett annat sydamerikanskt lag under
fotbolls-VM i Sverige 1958, vilket?

e) I vilken stad i USA spelades VM-finalen i fotboll 1994?

