Semifinal

2

VÄRMLANDS
IDROTTSVETARE
2015
Onsdagen den 29 april 2015
Tävlingstiden är 15.00-16.00
Semifinalerna direktsänds i Radio Värmland
27 och 29 april.
Finalen direktsänds i radion tisdagen den 12 maj.
Max poäng: 40 +4 = 44 p

Våra Namn:

………………………………………

………………………………………..

1
IDROTTARE MED TRÄDNAMN

3 p

Med hjälp av några ledtrådar ber vi er identifiera några idrottare
vars efternamn är lika med trädslag (ex Ove Grahn).

a) Manlig bandy- och fotbollsspelare, född 1949 och avled 2010.
102 landskamper i bandy och svensk mästare 1975 samt
förbundskapten 1993. Allsvensk fotbollsspelare i AIK och GIF
Sundsvall.

………………………………

b) Manlig värmländsk bowlare, född 1910 som vann VM i tvåmanna
1955 och SM i fyrmanna med IF Göta 1964. På 1930-talet var
han en framgångsrik friidrottare.

…………………………………

c) Manlig fotbollsspelare, född 1924 i Örebro och avled 1984.
Representerade Örebro SK och ingick i det svenska lag som tog
OS-brons 1952.

……………………………………….

2
FORMEL 1

5 p

Formel 1 avgörs på 19 banor över hela världen. På vilka platser
avgörs följande deltävlingar:

a) Brasiliens Grand Prix
………………………….
b) Englands - ” ……………………………
c) Kanadas

-”…………………………….

d) Japans

-”……………………………

e) Rysslands -” ………………………….

3
GULDPUCKEN

6 p

Sedan 1956 har Guldpucken årligen delats ut till Sveriges bäste
manlige ishockeyspelare. Här vill vi att ni anger vilka klubbar som
följande spelare tillhörde när de fick utmärkelsen.
a) Ronald ’Sura-Pelle’ Pettersson, 1960

…………………………………
b) Nicke Johansson, 1964

……………………………………
c) Bert-Ola Nordlander, 1967

……………………………………
d) Mats Waltin, 1976

……………………………………
e) Anders Kallur, 1979

……………………………………
f) Peter ’Pekka’ Lindmark, 1981

………………………………….

4
VIKTIGA FOTBOLLSMÅL

3

p

a) AIK tog hem SM-guldet 1992 tack vare ett avgörande 3-2 mål av en
försvarsspelare i 86:e minuten i matchen mot Malmö FF. Vem var denne
försvarsspelare, vars mål innebar AIK:s första SM-guld på 55 år?

…………………………………..

b) Vem gjorde 2-1 målet för Sverige i EM 1992 i matchen mot England, det
mål som innebar att svenska landslaget kvalificerade sig till semifinalen i
detta mästerskap?

………………………….

c) I det minnesvärda VM-kvalet 1973 i Gelsenkirchen, där Sverige besegrade
Österrike med 2-1, gjorde Roland Sandberg det ena svenska målet. Vem
gjorde det andra?

…………………………….

5
FINNKAMPEN

3

p

a) Under vilket årtionde genomfördes den första Finnkampen för damer?

………………………………..

b) Under vilket årtionde lyckades Finland för första gången vinna
damkampen?

……………………………………

c) Herrarnas längdhopp i Finnkampen 2014 fick i Michel Torneus frånvaro
en något oväntad utgång. En annan svensk vann tävlingen på 7,76 m.
Hans namn?

………………………………………………

6
BOXNING

4p

Från Ukraina kommer bröderna som sedan drygt tio år har dominerat
proffsboxningens tyngsta klass i världen. Vi söker

a) Deras gemensamma efternamn?

………………………..

b) Deras respektive förnamn?

……………………………………………

c)

Namnet på den av bröderna som i dagsläget innehar titeln WBA Super
Champion ?

…………………………………….

7
LÄNGDSKIDOR

4

p

a) Vad hette den senaste värmländske manlige längdskidåkare som blev
uttagen till ett skid-VM? (Japan 2007)

…………………………………..

b) Vad hette den numera avlidne norrman som 2007 var svensk
förbundskapten för längdskidåkarna ?

……………………………….

c) I skid-VM i Falun 1993 var Torgny Mogrens seger på 5-milen den stora
svenska höjdpunkten. Vad hette fransmannen som blev tvåa och
norrmannen som blev trea i detta 5-milslopp?

……………………..

………………………………

8
SIMNING

3

p

a) I Barcelona OS 1992 var simmaren Rudi Dollmayer en värmlandsfödd
deltagare. Han tävlade under sin längsta aktiva tid för Ran i Malmö. Från
vilken stad i Värmland kom Rudi Dollmayer?

…………………………

b) Vad hette värmländskan som krönte sin simkarriär med ett OS-silver i
lagkapp 4x100 m frisim i Moskva OS 1980?

…………………..

c) Västeråsaren Patrik Isaksson tog guld på 100 m vid två kortbane-VM
1997 och 1999. I vilket simsätt tog han dessa VM-guld?

…………………………….

9
FOTBOLL

3 p

Atletico Madrid vann La Liga 2014 och var i Champions League-final
samma år.

a) Vad heter Atleticos hemmaarena?

…………………………………………..
b) Vilken är den ende svenske fotbollsspelare som har spelat
ligafotboll för klubben?

……………………………

c) Vad heter den landslagsspelare från Uruguay som spelade 20072011 för Atletico Madrid, och som gjorde två mål i finalen då
Atletico tog hem Europa League 2010? Han blev även utsedd till
VMs bäste spelare i Sydafrika 2010.

…………………………………………..

10
FRIIDROTT

6 p

a) Det svenska rekordet på 4x100 m för herrar härrör från OS 1996.
Nämn två av de fyra löpare som är med och delar på detta rekord.

……………………..

……………………………………..

…………………….

……………………………………

b) Gällande svenska rekord på 4x400 m för herrar är betydligt äldre och
sattes under OS 1972. Nämn två av löparna som fanns med i
stafettlaget den gången.

………………………

……………………………

………………………

……………………………..

c) Bara tre svenska kvinnliga sprinterlöpare har så här långt sprungit 100 m
utomhus snabbare än det värmländska stjärnskottet Irene Ekelund.
Nämn två av dessa tre.

………………….. …………………

…………………………

