Välkommen till kvalificeringstävlingen till

VÄRMLANDS
IDROTTSVETARE
2017
Torsdagen den 20 april 2017, Idrottshuset Sundsta
i Karlstad och i Sporthallens cafeteria i Arvika.
Tävlingstiden är 18.30-20.00
Semifinalerna direktsänds i P4 Radio Värmland
tis 9 och ons 10 maj, kl 15.00.
Finalen direktsänds i radion fredag den 12 maj, kl 15.00
Max poäng: 102 p
Våra Namn

…………………………………………

…………………………………………….

Tel nr: ……………………………….

……………………………………………

Utslagsfråga som måste besvaras:
Efter ombyggnaden av Skandinavium i Göteborg, då vissa ståplatssektioner togs
bort, är numera publikkapaciteten 12.000 pers.
Publikrekordet för idrott är dock från invigningsåret 1971 vid en landskamp i
ishockey Sverige-Tjeckoslovakien.
Vilken var publiksiffran på denna ishockeylandskamp?
13 939 personer

1
BILDFRÅGA/VÄRMLANDSKLUBBAR 9 p

Deje IK

SK Sifhälla

Norrstrands IF

IF Örnen

Forshaga IF

Slottsbrons IF

Torsby IF

Rinns AIK

Årjängs IF

2
KUNGLIG ANKNYTNING

5 p

a) När kung Harald av Norge var kronprins, ingick han i den norska OStruppen i Tokyo 1964. I vilken idrott då?
Segling

b) Kronprinsessan Sofia kommer från Älvdalen. För Älvdalens IF tävlade
en medaljör i längdskidåkning i OS 1960. Hans namn?
Rolf Rämgård (Silver 30 km)

c) Vad heter tennisklubben som har sin verksamhet i Kungliga
Tennishallen i Stockholm och vad står klubbens förkortningen för?
(fyra bokstäver)
KLTK

Kungliga Lawn Tennisklubben

d) På vilken travbana i Sverige körs Drottning Silvias Pokal-lopp?
Åby

3
FOTBOLLS-VM 1958

9 p

a) Fotbolls-VM 1958 spelades på 12 olika städer i Sverige.
Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Uddevalla,
Borås, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Norrköping,
Stockholm (Solna) och Sandviken.
Tre av dessa blev bara tilldelade en enda match.
Vilka var dessa tre städer ?
Uddevalla, Örebro, Eskilstuna

b) Mellan vilka länder spelades kvartsfinalerna i Fotbolls-VM
1958 ? (bara rätt kombination ger vardera 1 p.)
Sverige - Sovjet

Frankrike – Nordirland

Brasilien – Wales

Tyskland - Jugoslavien

c) Ett lag gick vidare till kvartsfinal utan att ha vunnit någon
match i gruppspelet. Vilket lag var det ?
Wales
d) Brasilien tappade bara en enda poäng under hela VMslutspelet i Sverige. Vilket lag spelade man oavgjort mot i
gruppspelet?
England

4
DAMFOTBOLL

3p

a) Pia Sundhage provade 1985 på proffsspel under sju månader i en
italiensk stad – vilken stad?
Rom (Klubben Lazio)

b) I vilken svensk klubb, där hon under några säsonger även var
spelande tränare, avslutade Pia Sundhage sin aktiva karriär
1990-96 ?
Hammarby
c) Innan Pia Sundhage blev förbundskapten för USA (2008-12) var hon
assisterande förbundskapten i ett annat land - vilket ?
Kina

5
STYRELSEFOLK

3p

a) Riksidrottsmötet (RIM) hålls i Karlstad 19-21 maj i år.
Vi vill veta namnet på nuvarande ordföranden i
Riksidrottsstyrelsen (a) och
namnet på den värmländske ledamoten i denna styrelse (b).
Dessutom vill vi veta namnet på den styrelseledamot i Svenska
Fotbollsförbundet som kommer från Värmland (c).

a) Björn Eriksson

b) Ola Lundberg
c) Annelie Larsson

6
TENNIS

4p

a) Vilken Grand Slam-turnering vann aldrig Ivan Lendl?
Wimbledon

b) Vem förlorade Wimledonfinalen två gånger mot Björn Borg ?
Jimmy Connors (1977, 1978)
c) Vilken var Björn Borgs första Grand Slam-titel 1974 ?
Franska Öppna
d) Vem vann Wibledonfinalen i dubbel 1986 tillsammans med Mats
Wilander?
Joakim Nyström

7
HALMSTAD BK

5p

Vem var tränare för Halmstad BK herrlag i fotboll när laget vann:
a) SM-guld 1976
Roy Hodgon

b) SM-guld 1979
Roy Hodgon
c) Guld i Svenska Cupen 1995 (f.d. spelare i HBK)
Mats Jingblad
d) SM-guld 1997
Tom Prahl
e) SM-guld 2000
Tom Prahl

8
VÄRMLÄNDSK HÖJDHOPPNING

6p

Placera in namnen på de värmländska klubbar som följande höjdhoppare
representerade, då de vann följande SM-guld i höjd utomhus.
a) 1963 Kjell-Åke Nilsson
Sörmarks IF
b) 1965 Margareta Bergqvist
SK Sifälla
c) 1969 Christer Celion
IF Örnen
d) 1974 Rune Almén
IF Göta
e) 1983 Susanne Lorentzon
IF Göta
f) 1998 Stefan Holm
Kils AIK

9
KONSTÅKNING

4p

a) Vad heter de två svenska konståkare (en manlig och en
kvinnlig) som haft de största framgångarna det senaste året?
Joshim Helgesson

Alexander Majorov

b) Två av de vanligaste hoppen i konståkning heter: Axel och Salchow
Det ena påbörjas under åkning framåt och det andra under åkning
baklänges, i åkarens färdriktning. Vilket är vilket?
Axel:
Framifrån
………………….………………….
Salchow: Bakifrån
………………………………………

10
VOLLEYBOLL

6p

a) Hur många poäng ger normalt en setvinst i volleyboll
(med 2 p marginal)?
25 p
b) Vid 2-2 i set spelas ett femte set, skiljeset. Vid hur många poäng
vinner man detta skiljeset (2 p marginal) ?
15 p
c) Vilket är Värmlands mest meriterade volleybollag just nu, som
nästa säsong kommer att spela i damernas Elitserie?
VK Orion
d) Vilka två andra lag från Värmland har spelat i damernas
högsta serie i volleyboll?
Smash-77 Forshaga

Karlstad VK (FK)

e) Vad kallas det försvarsslag som utförs med sammanfogade händer
och underarmar?
Baggerslag

11
BOXNING

4p

a) Vilken svensk boxare vann överraskande OS-brons i tungvikt i
München 1972?
Hasse Thomsèn

b) Vilken är den ende svenske boxare som mött Mike Tyson i ringen
(1984) ?
Håkan Brock

c) Anders ”Lillen” Eklund blev europamästare i tungviktsboxning två
gånger. Vilka slog han ut när han blev EM-mästare 1985
respektive 1987?
1985

1987

Steffen Tangstad

Alfredo Evangelista

12
AMERIKANSKA SKIDFRAMGÅNGAR

5p

Nordamerika, genom USA och Kanada, har den senaste vintersäsongen haft
stora framgångar inom olika skidsporter.
a) En kanadensare tog sensationellt guldmedaljen på 50 km i VM
i Lahtis 2017. Vem var det ?
Alex Harvey

b) Två kvinnliga skidåkare från USA tog både silver och brons i
damernas individuella sprint i VM i Lahtis. Vilka var dessa två?
Jessica Diggins

Kikkan Randall

c) När sedan USA:s sprintlag tog brons i damsprintstafetten 2017
hade en av ovannämnda två åkare oväntat nog bytts ut – vem var
det som då kom in i laget och erövrade bronsmedalj åt USA?
Sadie Bjornsen

d) I herrarnas skidskytte-VM i Österrike i år blev en amerikan
sensationellt segrare på 20 km. Vem var han som tog hem guldet
åt USA?
Lowell Bailey

13
BOHUSLÄN/V GÖTALAND

4p

I Bohuslän finns två meriterade bandyföreningar i form av
IFK Kungälv och Surte BK.
a) Vad heter IFK Kungälvs hemmaarena?
Skarpe Nord

b) Vad hette Surte BK:s hemmaarena före 2007 och vad heter den
nya innomhusbandyhallen som invigdes 2007?
Jennylund

Ale Arena

c) Vad heter det herr-handbollslag från Uddevalla som spelat 14
säsonger i högsta serien?
GF Kroppskultur

14
VÄRMLÄNDSKA HANDIKAPP-GULD

5p

a) Ekshärads församling har fostrat tre guldvinnare i
Paralympics, två i sommarspelen och en i vinterspelen.
Vilka är dessa tre?
Simning 1980

Kåre Liljedahl

Skidskytte 1988

Per-Erik Larsson

Simning 2004 och 2008

Anders Olsson

b) Utöver dessa tre finns ytterligare två värmlänningar som tagit
paralympiskt guld. En från sommaren 1980 och en från vintern
1984. Vilka är dessa två?
Simning 1980

Petter Fielding

Alpin skidåkning 1994

David Sundström

15
BANDY

5p

a) I bandystaden Nässjö har man på 2000-talet rest en byst över
stadens främste bandyspelare genom tiderna. Hans namn?
Nils ”Nicke” Bergström

b) I bandy-VM 1965 var Karlstad-Götas Leif Sveder en framträdande
spelare i det svenska landslaget. I laget ingick även en forward
från Lesjöfors, som på 1960-talet blev svensk mästare med Sirius.
Hans namn ?
Håkan Persson

c) På vilken arena spelades SM-finalen i bandy 1979, när Boltics
herrlag vann sitt första SM-guld?
Söderstadion
d) Boltics herrlag tog sammanlagt nio SM-guld varav sju st i rad.
Vilka var lagen som bröt denna svit och besegrade Boltic i SMfinalerna 1986 och 1987?
1986:

Vetlanda

1987:

IFK Motala

16
HANDBOLL

3p

a) IFK Kristianstad är ett av de senaste årens mest framträdande
handbollslag i Sverige. Vilken är den huvudsakliga tröjfärgen hos
detta lag ?
Orange
b) Alingsås HK spelar liksom IFK Kristianstad i herrhandbollens
elitserie. Under vilket decennium debuterade Alingsås i denna
elitserie?
1990-talet
c) Vilken handbollsspelare har gjort flest landskamper och flest mål i
svenska herrlandslaget?
Magnus Wislander

17
VÄSTERÅS FOTBOLL

4p

Västerås, som inte är någon utpräglad fotbollsstad, har ändå fått fram ett
antal mycket duktiga elitspelare på landslags- och proffsnivå.
a) Denne spelare började sin fotbollsbana i Västerbotten (Sorsele
och Umeå) och spelade i Västerås SK 1977-81. Han värvades
senare till IFK Göteborg där han tog fyra SM-guld och två
UEFA-Cup titlar på 1980-talet. Vem var det?
Stig Fredriksson
b) Han spelade i IFK Västerås 1980-81, och värvades därefter till IFK
Norrköping och IFK Göteborg. Han tog fem SM-guld med Blåvitt
och vann även UEFA-Cuptiteln 1987. Han blev därefter proffs i
Ajax 1988-94 och deltog även i fotbolls-VM 1990. Vem var det?
Stefan Pettersson
c) Han har IK Franke som moderklubb och spelade för Västerås SK
1985-89. Även han värvades därefter till IFK Göteborg där han tog
fem SM-guld. Han deltog även i Sveriges VM-bronslag 1994.
Vem var det?
Pontus Kåmark
d) Han började sin fotbollsbana som försvarsspelare i
Brommapojkarna och spelade sedan för VSK 1998-2000. Han blev
svensk mästare för MFF 2004 och avslutade sin karriär i AIK. Han
spelade sammanlagt 50 A-landskamper. Vem är han?
Daniel Majstorovic

18
INNEBANDY / FOTBOLL

6p

a) Innebandyspelarna Anders ”Fimpen” Hägglund och Mathias
”Bult” Larsson, båda med många landskamper bakom sig, har
en gemensam värmländsk moderklubb.
Vilken är det?
GS 86 (Forshaga)

b) På 1970-talet gjorde den svenska fotbollsfilmen Fimpen stor lycka,
inte minst tack vare suveränt spel av den unge och bollskicklige
huvudrollsinnehavaren Johan Bergman. Fyra av ”skådespelarna”
spelar sig själva i filmen, som landslagsmän i fotboll.
Vilka är dessa fyra?
Målvakten:

Ronnie Hellström

’
Förbundskaptenen:

Georg ”Åby” Ericsson

Två kedjespelare från samma klubb i allsvenskan:
Ralf Edström

Roland Sandberg

c) Filmregissören Bo Widerberg, som gjorde Fimpen, var hela sitt liv
en hängiven supporter till en allsvensk fotbollsklubb.
Vilken då?
Malmö FF

19
KARLSSON, NÅGRA STYCKEN

8p

Samtliga i denna fråga heter Karlsson i efternamn, Karlsson med K.
Vi undrar:
a) Vad de båda Karlsson som utgör Sveriges främsta dubbelpar i
bordtennis 2017 heter i förnamn?

Kristian

Mattias

b) Vad hette de två bröder Karlsson tog UEFA-cupguld med IFK
Göteborg 1982?
Conny

Jerry

c) Vad den kvinnliga simmaren från västkusten, också hon en
Karlsson, som sammanlagt tog 20 EM- och VM-medaljer på 1990talet, heter i förnam?
Louise

d) Vilka elitklubbar (högsta div) som landslagsbacken i Tre Kronor Erik
Karlsson har spelat för i Sverige, Finland och NHL?
Frölunda

Jokerit

Ottawa

20
NILSSON, NÅGRA STYCKEN

5p

Samtliga i denna fråga heter Nilsson i efternamn.
Vi undrar:
a) Roland Nilsson, 116 gånger landslagsmannen i fotboll, spelade i
två engelska klubbar under sin proffskarriär. Vilka var dessa
två klubbar?
Sheffield Wednesday

Coventry

b) Kent ”Mr Magic” Nilsson, landslagsmannen i ishockey, spelade i
flera NHL-klubbar. I vilken NHL-klubb spelade han de flesta
säsongerna?
Calgary Flames

c) Nilsson heter Svenska Fotbollförbundets nuvarande ordförande
i efternamn. Vilket är hans förnamn?
Karl-Erik

d) En värmländsk författare av kriminalromaner på 2000-talet var för
ett halvsekel sedan en långdistanslöpare av god klass som bland
annat vann SM-guld. Särskilt duktig var han på distanserna
25.000 m och 30.000 m. Nilsson heter han, men vilket är hans
förnamn?
Henry

