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Brug bolden

Hvor mange spillere er der på en fodboldbane?

11

18

J 22

Hvilket boldspil spiller Nadia Nadim ?

Håndbold

J Fodbold

Tennis

Hvad er størst: en bordtennisbold eller en squashbold?

En bordtennisbold

J De er lige store

En squasbold

Hvad kan man læse om på hjemmesiden www.bold.dk

J Fodbold

Håndbold

Fjerbold

Hvad er et boldtræ?

Et træ der hænger bolde på

Et træ man laver billardbolde af

J Et bat til at slå til bolden med

Hvilken sportsgren er Usain Bolt kendt for?

J Løb

Svømning

Håndbold



Hvilket redskab bruger Harry Potter, når han spiller 

Quidditch?

En skovl

J En kost

En rive

Hvad betyder det at have boldøje?

Er god til at finde bolden

Har fået en bold i øjet

J Er god til at håndtere bolden

Hvad betyder det "at have mange bolde i luften"?

J At have gang i mange ting på samme tid

At kigge på luftballoner

At være god til at puste sæbebobler

Hvilket boldspil blev spillet på Månen i 1971?

J Golf

Fodbold

Krocket

Hvor mange bolde er der på et snookerbord?

16

19

J 22

Hvilken sportsgren anvendes denne bold til?

Polo

J Amerikansk fodbold

Håndbold

Hvem blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i 2017?

J Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Kasper Schmeichel



Hvilken geometrisk figur bruges til at sy en fodbold?

Trekant

J Femkant

Syvkant

Foreningen Mensa er stiftet i England, hvornår?

J 1946

1956

1966

Hvilken slags bøger udgiver forlaget Bolden?

Biografier

Fodboldbøger

J Børnebøger

Hvor mange fjer har en badmintonbold?

J 16

20

24

Hvad menes med udtrykket "han er blød i bolden"

Han er træt

Han er følsom

J Han er tosset

Hvor meget vejer en golfbold? 

ca. 20 gram

J ca. 45 gram

ca. 65 gram

Hvad bruger man bolden til i orienteringsløb?

J Til at finde den hurtigste vej

Til at sparke til

Til at kaste med
 



73, 79 og 83 er primtal. Hvilket er det næste i rækken?

J 89

91

92

Hvad er en medicinbold ?

En bold der kan kurere hovedpine

J En bold der bruges til styrketræning

En bold der bruges til boldspil

Hvor meget vejer en bordtennisbold?

J ca. 2,7 gram

ca. 3,7 gram

ca. 4,7 gram

Hvor stor en del af befolkningen har en IQ over 140?

J 0,20%

1,20%

2,20%

En foldbold har en diameter på 22 cm. Hvor stor er radius?

J 11 cm

22 cm
44 cm

Hvor ligger Boltens Gård?

J København

Hillerød

Helsingør



Hvilket er det rigtige svar?

12

J 13

16

Hvad menes der med "at være på egen boldgade"?

At være på egen banehalvdel

J At være på egen hånd

At gå efter bolden

Hvem blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i 1977?

Klaus Berggreen

Michael Laudrup

J Allan Simonsen

Hvad blev "billardballer" oprindeligt lavet af?

Træ

Horn fra næsehorn

J Stødtænder fra elefanter

Hvem spillede tjener Boldt  i Matador ?

Buster Larsen

Kurt Ravn

J Per Pallesen


