
Natcup quiz 

På onsdag 11.1. afholder OKR natcup i Haraldsted. 

Her er en lille quiz, hvor du kan vinde en lille præmie, hvis du kommer til klubfesten på lørdag. 

Quizzen besvares ved at du sender en mail til nissen@okr.dk senest onsdag klokken 1800 med 

dine svar og navn. 

Du skriver nummeret på spørgsmålet efterfulgt af dit svar F.eks.: 2b 3a osv. 

1) I hvilken retning starter løberne på bane 1: 

a) Mod Nord (315°-45°) 

b) Mod Øst   (45°- 135°) 

c) Mod Syd  (135° - 225°) 

d) Mod Vest (225° - 315°) 

2) Findes der en postdefinition der indeholder symbolet for høj. 

a) Ja 

b) Nej 

3) Har post 178 definition 

a) Noget med grøft 

b) Noget med sti 

c) Sten 

d) Mose 

e) Andet 

4) Har post 199 definition 

a) Noget med grøft 

b) Noget med sti 

c) Sten 

d) Mose 

e) Andet 

5) Er der et delstræk mellem post 197 og post 198 

a) Ja på en bane 

b) Ja på flere baner 

c) Nej 

6) Længste delstræk er  

a) Under 400 m. 

b) Mellem 400 og 600 m 

c) Over 600 m  

7) Har post 185 definition 

a) Noget med grøft 

b) Noget med sti 

c) Sten 

d) Mose 

e) Andet 

  



8) Har post 201 definition 

a) Noget med grøft 

b) Noget med sti 

c) Sten 

d) Mose 

e) Andet 

9) Hvor mange ugaflede poster findes på bane 1 

a) Under 3 

b) 3 eller 4 

c) 5 eller 6 

d) Flere 

10) Er der et delstræk mellem nogle af følgende poster 180 182 184 186 

a) Ja flere  

b) Ja en 

c) Nej 

11) Findes der en post der hedder noget med lavning (eller lille lavning) 

a) Ja 

b) Nej 

12) Findes der er post der hedder noget med bevoksning/tæthed 

a) Ja 

b) Nej 

13) Serveres der saft i mål 

a) Ja 

b) Nej 

 

Husk at tilmelde dig klubfesten, hvis du vil deltage i konkurrencen. 

PS. Det er selvfølgelig IKKE tilladt at spørge banelægger og banekontrollant om råd. 

Evt. postudsætningsmandskab og andre der har kendskab til banerne kan selvfølgelig ikke deltage 

i konkurrencen, fra det øjeblik de har kendskab. 

Mvh 

Klubfestnissen. 

 

 

 

 


