Poängpromenad Kolmaden, söndag 10 november 2019
Skogsflickor, Skogskarlar och Skogsveteraner från IFK Göteborg och OK Landehof
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Fråga 1

Askungen från 1950, producerad av Walt Disney och baserad på Charles Perraults
version av sagan om Askungen känner de flesta till. Filmen gjordes under en tid då
Walt Disney Company var nära att slå igen och räddade filmbolagets fortsatta
verksamhet Filmen hade världspremiär den 15 februari 1950, och har sedan dess
haft nypremiär ett antal gånger.

Men vad hette hennes två styvsystrar i denna film?
1 Anastasia & Drizilla
X Lucille & Beatrice
2 Tatjana & Brianna
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Skogen i Sverige anses som de flesta andra vara skiktad, det vill säga uppbyggd av olika
höjdlager. Längst ner, strax ovan förnan, finns bottenskiktet, som innehåller mossor, lavar och
svampar. Ovan för bottensiktet ligger fältsiktet som innehåller ormbunksväxter, örter och gräs. I
vissa fall finns ytterligare två lager. Buskskiktet är växter som är lägre än fem meter, medan det
översta trädskiktet utgörs av de träd som är högre än fem meter.

I samband med Skog pratar man ibland om dess
Bonitet. Vad betyder detta?
1 Skogens sammansättning av barr- resp. lövskog
X En skogsmarks virkesproducerande förmåga
2 Genomsnittstiden för en viss skogstyp mellan
plantering och avverkning
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Fråga 3

Kor indelas i Mjölkraser, Allmogeraser och Köttraser.
Rasen på bilden är en av mjölkkoraserna in Sverige.
Vad heter den?
1 Svensk röd och vit boskap (SRB)
X Svensk kullig boskap (SKB)
2 Svensk Jersey-Boskap (SJB)
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Fråga 4

Ska är en ursprunglig snabb rytmisk musik i 4/4 takt och s.k. baktakt som
vidareutvecklades till den långsamma rocksteadyn 1966 och så småningom till
reggae . Ska hade sin storhetstid 1962 - 1966/67, och En världshit var Millie Smalls
"My Boy Lollipop" (1964).

Var hade musikstilen sitt ursprung?
1 USA
X Brasilien
2 Jamaica
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Fråga 5

Kustartilleriet (KA) var ett tidigare vapenslag inom marinen. I Sverige erhöll
kustartilleriet en fast organisation 1902 och tillhörde sedan i sin helhet i marinen.
Med försvarsbeslutet 2000 beslöts att det svenska kustartilleriet skulle avvecklas
helt, vilket skedde den 30 juni 2000. Den 1 juli 2000 bildades amfibiekåren.

KA 4 Älvsborgs kustartilleriregemente känner
ju de flesta till, men var låg KA3?
1 Vaxholm
X Fårösund
2 Härnösand
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Fråga 6

Att AR är ett ytenhetsmått känner de flesta till.
Men hur många AR är ett Tunnland?
1 C:a 5
X C:a 50
2 C:a 500
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Finns det nåt vackrare än att sitta vid en sjö i den arla morgonstund och se naturen
vakna upp?
Soluppgång / solnedgång
Det finns olika sätt att definiera tidpunkterna för soluppgång och solnedgång.
Definitionen som används här är att tidpunkten för soluppgång är då den övre delen
av solskivan vi klart väder skymtar vid horisonten.

När gick solen upp i Göteborg 10 november?
1 7.23
X 7.34
2 7.45
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Apan på bilden är en LAR.
Vilken primatfamilj tillhör den?
1 Schimpanser
X Orangutanger
2 Gibbon-apor
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Utslagsfråga:
Hur många spelkort finns
det i påsen?
Svar: 73 kort

