
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 10. Januar 2016

Ting og sager

Hvilken "hane" påstand er rigtig

En vandhane har løbet 100 meter på 20 sekunder

Pilen på en vejrhane peger den vej, vinden blæser

J En knurhane ånder med gæller

Fyrværkeri. Et kæmpe kanonslag fyres af på Kronborg. 

Efter hvor mange sekunder høres braget ved 

Frederiksborg Slot i Hillerød ?

J 72 sekunder

64 sekunder

56 sekunder

Kik nu godt på denne tomme dåse "Faxe Kondi", som vejer

6 gram

J 12 gram

18 gram

Disse glaskugler har en diameter på gns. 16,35 mm. Hvor 

mange af disse kan være i dåsen på sidste post. (Alle 

under "låget")

39

57

J 81

Hvad kaldes dette havelågebeslag ?

Faldlukke

J Glipfald

Hagespænd

Denne vægt kaldes for

Bismervægt

Kolonialvægt

J Fjedervægt



Denne lommeregner har ikke tast til ?

J Kvadrering

Kvadratrod

Procentregning

Dette røde hylster bruges til

J At tælle penge

Beskytte blodprøver mod sollys

Opsamling af træ fra en blyantsspidser

Denne kugleformede ting anvendes

Til beskyttelse af snavs i en svømmepøl

Til udendørs Bordtennis

J Som golftræningsbold

Hvad kaldes denne ting ikke ?

Trisse

J Løftehjul

Taljeblok

Et praktisk værktøj, som mest korrekt betegnes

Kyllingeklemme

Haneklemme

J Limklemme

For enden af båndet sidder en

Nøglering

J Karabinhage

Nøglelås

I Sverige bruges denne dims ikke alene som ølåbner og 

fastnøgle - men også

J Som betaling til indkøbsvogne

Til at åbne konservesdåser

Som cykellås



Disse 10 søndagsting

Er bedre end gule ærter

Er bedre end juleaften

J Er verdens bedste molboløb

Denne ting ?

Er en kuffertlås

Er fra en jalusiskabslåge

J Er en køkkenlågelås

Her i posen ligger

En såkaldt bogholderlås

J En dobbeltvrider med fjeder

En dobbeltvrider med hage

Her hænger en stikpasser. Lige nu står du ca. i 

tyngdepunket mellem de 3 "bjerge" i og  omkring Rude 

Skov. Hvilket er nærmest  ?

Maglebjerg

Højbjerg

J Høje Sandbjerg

Skaftet er røget af, men hovedet stammer fra en

Lægtehammer

Smedehammer

J Bænkhammer

Fagudtrykket for dette beslag er

Tovøje

J Kovs

Tovholder



Denne er nok fra et Ikeamøbel, men hvad kaldes tingen ?

J Umbraconøgle

Bachonøgle

Møbelspænd
 

Hvad kaldes dette bånd ikke ?

J Buksebånd

Kantebånd

Pyntebånd

Dette beslag er ikke

En gyngekrog 

J En tøjsnorskrog

En køjekrog

Her kommer endelig et typisk forventeligt orkanhold 

spørgsmål:   Med hvilken farve snor var Faxe kondi dåsen 

bundet op ?

J Hvid

Rød

Grøn


