
Instruktioner 
 

1. Print hele dette dokument ud. 
 

2. Tag 36 stykker papir. Skriv kategorierne (se nedenfor) på seks af dem og pointene 100, 200, 300, 400 og 500 på 
resten, så hvert point optræder seks gange. Hvis du vil spare på papiret kan du også bare tegne nedenstående 
skema på ét ark… 
 

3. Sæt papirerne op sådan her: 
 
Indland Udland Kultur Sport Julekalendre Det’ for børn 
100 100 100 100 100 100 
200 200 200 200 200 200 
300 300 300 300 300 300 
400 400 400 400 400 400 
500 500 500 500 500 500 

 
 

4. På de følgende sider er seks kategorier med fem spørgsmål i hver. Første spørgsmål er det letteste (100 point) 
– det sidste er det sværeste (500 point). Disse sider bruger quizmasteren til at læse op fra. 
 

5. Der er et par musikspørgsmål undervejs. De to musiknumre, du skal finde, er: 1) Mø “Don’t Wanna Dance”, 2) 
Emma Pi “Du ser den anden vej” og 3) The War On Drugs “Under The Pressure” 

 
6. Sidste ark består af Gæt og grimmasser- og Tegn og gæt-kort, som quizdeltagerne kan få udleveret, nå det er 

relevant. 
 

7. Reglerne… se næste side. 
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REGLER 
  

1. Spillet spilles i to hold, der hvert er udstyret med et signal til at svare med.  
 

2. Første hold vælger en kategori og en sværhedsgrad og får spørgsmålet oplæst – så snart spørgsmålet er læst 
(færdigt) op, må holdene give signal; dem, der først giver lyd, må afgive et svar. Er det rigtigt, får de pointene 
– er svaret forkert, må det andet hold give et bud. Det hold, der svarer rigtigt, har samtidig retten til at vælge 
det næste spørgsmål.  
 

3. Hvis ingen kan svare, udgår spørgsmålet og pointene – og turen til at vælge bliver hos det samme hold som 
før. 
 

4. Ved tegn og gæt (T&G( og gæt og grimasser (G&G) skal én person fra det hold, der har valgt spørgsmålet, 
illustrere sætningen enten på papir eller med krop og mimik. Men begge hold må stadig forsøge at svare. 
 

5. Vinderen er det hold, der har flest point, når alle spørgsmål er taget.  
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Indland 
 

100 Giraffen (Julius) kastes for løverne (T&G) 
 

200 I september måned kollapsede en bro i Danmark, før den var færdig. Hvilken motorvej løb lige ved 
og næsten-broen henover? (Helsingørmotorvejen) 

300 Der har været godt gang i stolelegen regeringenHelle Thorning-Schmidt I og II. Men hvor mange 
nåede at sidde på taburetten som skatteminister i løbet af 2014? (Tre. Jonas Dahl, Morten 
Østergaard og Benny Engelbrecht) 

400 Venstre giver Løkke en løkke om halsen (G&G) 

500 Stort set samtlige politiske kommentatorer i Danmark udråbte Helle Thorning-Schmidt som den 
næste EU-præsident - men hvem endte med at få posten? (Den polske regeringsleder Donald 
Tusk) 
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Udland 
 

100 Hvad hedder den sygdom, der i løbet af 2014 spredte sig i flere afrikanske lande efter at være brudt 
ud i en landsby i Guinea? (Ebola) 

200 Den sorte befolkning i USA var - måske forståeligt - vrede efter at en politimand skød en ung 
ubevæbnet mand. Og de blev ikke mindre vrede, da betjenten slap for tiltale. Hvad hed byen, der 
var epicenter for urolighederne? (Ferguson, forstad til St. Louis)  

300 Skotland stemmer nej til selvstændighed (T&G) 

400 2014 var 100 året for mangt og meget. Blandt andet også for udbruddet af 1. verdenskrig i 1914. Den 
blev populært sagt udløst af et snigmord i Sarajevo. Hvem var det, der blev skudt? (den 
østrigs-ungranske tronfølger, hertug Franz Ferdinand) 

500 Ræk Putin en lillefinger og han tager hele Krimhalvøen (G&G) 
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Kultur 
 

100 Ole Bornedal i skyttegravskrig (T&G) 

200 Hvem er denne sangerinde? (Mø - musik: ”Don’t Wanna Dance) 

300 Conchita rejser sig som en pølse (G&G) 

400 Det her band har ifølge mange engelsksprogede musikmagasiner udgivet et af årets absolut bedste 
album. Hvad hedder de? (The War On Drugs - musik: “Under the pressure”) 

500 Tre danske kvinder - to af dem digtere, den sidste dramatiker, skrev en bog sammen. Bogen hedder 
Frit Flet. Nævn mindst to af de tre forfattere. (Mette Moestrup, Naja Marie Aidt, Line Knutzon) 
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Sport 
 

100 Caroline Wozniacki vinder som single (T&G)  

200 Em i håndbold blev afholdt i fire danske byer i januar 2014. I sidste ende var det franskmændene 
der løb med guldet - men hvilken placering fik det danske hold? (2. plads) 

300 Niklas Bendtner er Gud /The Lord (G&G) 

400 Kevin Magnussen fik en enkelt sæson for McLaren i Formel 1 - i 2015 skal han være reserve på 
holdet. Lewis Hamilton vandt F1-mesterskaberne; hvilken placering fik Danmarks første Formel 
1-kører? (11. plads) 

500 Ved VM i fodbold mødte Tyskland og Argentina hinanden i en finale, der tilsyneladende aldrig ville 
finde forløsning. Hvem scorede det afgørende mål efter 113 minutter? (Mario Gözsche) 
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Julekalendre 
 

100 Gyroen (tidsmaskinen fra Tidsrejsen) (T&G) 

200 I julekalenderen Tidsrejsen rejser Sofie tilbage til dengang, hvor hendes forældre var børn. Hvilket 
år er det, Sofie rejser tilbage til? (1984) 

300 Hvilket af disse fem dyr er ikke med i Sebastians Jul?  
 
Gås 
Isbjørn 
Hest 
Elg 
Kat 

400 Hvad er citatet fra Jullerup Færgeby: “Anton dine bukser er revnet” (T&G) 

500 Da Sofie har været i 1984 første gang i DRs julekalender Tidsrejsen, er hendes mor og far blevet helt 
anderledes. Moren er kosmetolog, Sofies far arbejder på kontor - og lillebror Birk har de aldrig fået. 
Men hvor er det, hendes forældre vil holde jul? (Gran Canaria - hvis der er behov for 
valgmuligheder, så brug fx. også Lanzerote og Costa del Sol) 

 

Nytårsquiz 2014-15 - bjerreandersen.dk 



Det’ for børn 
 

100 Hvad hedder de to søstre i Disney-filmen Frost (Elsa og Anna) 

200 Hvad er 6 + 8 + 2? (16) 

300 Hvad hedder tøjhunden fra landet Ramasjang, der besøger børn? (Sofus) 

400 Syng videre på Emma Pi, der vandt årets Børne MGP (Stop sangen i omkvædet før “hey, baby - 
Men du ser den anden vej” 0:39 her: https://www.youtube.com/watch?v=0SD6tMuGCGo) 

500 Diego (en opdagelsesrejsende lille fyr, der blev fjernet fra Netflix i 2014) (T&G) 
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Gæt og grimasser:  
 
Niklas Bendtner er Gud 
/The Lord  
 
(Fodboldspilleren Niklas 
Bendtner har 
kæle/øgenavnet “Lord 
Bendtner” i England) 

 
Tegn og gæt:  
 
Tegn Diego  
 
(en opdagelsesrejsende 
lille fyr, der blev fjernet 
fra Netflix i 2014) 
 
 

 
Tegn og gæt:  
 
Tegn citatet fra Jullerup 
Færgeby:  
 
“Anton dine bukser er 
revnet” 
 
Du må gerne sige, at det 
er noget, nogen siger i en 
julekalender, der skal 
gættes. 
 
 

 
Tegn og gæt: 
 
 
Tegn gyroen  
 
(den snurrende dims på 
tidsmaskinen fra 
Tidsrejsen)  

 
Tegn og gæt:  
 
Caroline Wozniacki 
vinder som single 
 
(Wozniacki gik fra sin 
forlovede i 2014 - som 
blev hendes bedste 
sæson i årevis) 

Tegn og gæt:  
 
Ole Bornedal i 
skyttegravskrig 
 
(instruktøren af 
tv-serien 1864 kom 
ud for hård kritik for 
resultatet) 
 
 

 
Gæt og grimasser:  
 
Conchita rejser sig som 
en pølse (G&G) 
 
(Den østrigske 
dragqueen Conchita 
Wurst vandt Det 
Internationale Melodi 
Grand Prix med sangen 
“Rise Like a Phoenix) 
 
 
 

 
Tegn og gæt:  
 
Skotland stemmer nej til 
selvstændighed (T&G) 
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Gæt og grimasser:  
 
Ræk Putin en lillefinger 
og han tager hele 
Krimhalvøen (G&G) 
 
 
 
 
 
 

 
Tegn og Gæt: 
 
Giraffen (Marius) kastes 
for løverne (T&G) 

 
Gæt og Grimasser: 
 
Venstre giver Løkke en 
Løkke om halsen. 
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