
 Spørgsmål og svar
Molboløb d 24. januar 2021

Corona

Hvad er alkoholprocenten i Corona Extra øllen? Kig i øvrigt 

rigtig godt på billedet en ekstra gang!!!

3.5

J 4.5

5.5

Hvilke farver var kapslerne på de seks ølflasker på billedet 

på sidste post?

J Blå og hvid

Blå og gul

Sort og hvid

OL skulle have været afholdt i 2020. I hvilken by? Kig i 

øvrigt rigtig godt på billedet en ekstra gang!!!

J Tokyo

Beijing

Seoul

Hvor mange cykler og heste var der til sammen/i alt på 

billedet på sidste post?

0

1

J 2

Hvilken dato blev de første vaccinationer mod corona givet i 

Danmark? Kig i øvrigt rigtig godt på billedet af Joe Bidens 

vaccination en ekstra gang!!!

J 27. december 2020

30. december 2020

3. januar 2021

Hvilken farve var Joe Bidens mundbind på billedet på sidste 

post?

Hvidt



Lyseblåt

J Sort

Hvor mange år er denne kvinde og denne mand? Kig i 

øvrigt rigtig godt på billedet en ekstra gang!!!

J Hhv. 43 og 55

Hhv. 45 og 58

Hhv. 41 og 53

Hvilken farve var Søren Brostrøms slips på billedet på 

sidste post?

J Blåt

Sort

Orange

Hvad hedder rigspolitichefen, som flere gange har været 

med på pressemøder om corona? Kig i øvrigt rigtig godt på 

billedet en ekstra gang!!

Allan Yde

J Thorkild Fogde

Preben Møller

Hvor mange røde kongekroner kunne man se på billedet fra 

pressemødet på sidste post?

5

J 3

4

Hvilket land har valutaen, som hedder Koruna?

Kroatien

Slovakiet

J Tjekkiet

Hvilken frugt forbindes med Corona øl?

Mango

J Lime

Appelsin



Tour de France i Danmark skulle efter den oprindelige plan 

have foregået i Danmark i 2021. Men pga. corona kom der 

usikkerhed om denne plan. Hvad er det endt med? 

Touren kommer til Danmark i 2021

J Touren kommer til Danmark i 2022

Touren kommer ikke til Danmark alligevel (i denne omgang)

Da Danmark i foråret 2020 lukkede ned for første gang, 

skete det efter et pressemøde, som blev holdt om aftenen. 

På hvilken ugedag foregik pressemødet?

J Onsdag

Torsdag

Tirsdag

Hvor længe er de nyeste corona-restriktioner sat til at 

gælde?

6. februar 2021

8. februar 2021

J 7. februar 2021

Hvad hedder denne mand til fornavn?

Marcus

J Magnus

Martin

I efteråret var der i en periode skærpede regler for 17 

kommuner i Hovedstadsområdet. Hvilken af nedenstående 

tre kommuner var IKKE berørt af disse retningslinjer?

J Rudersdal

Lyngby-Tårbæk

Ballerup

Hvornår blev Mette Frederiksen statsminister?

November måned 2018

J Juni måned 2019



Oktober måned 2019

Hvad er inkubationstiden for corona i gennemsnit 

(mediandage)?

1-2 dage

3-4 dage

J 5-6 dage

Kvinden til højre hedder Tyra Grove Krause. Hvilken 

myndighed repræsenterer hun? Kig i øvrigt rigtig godt på 

billedet en ekstra gang!!!

Politiet

Kulturministeriet

J Statens Serum Institut
 

Hvilket af nedenstående udsagn er IKKE korrekt om billedet 

fra pressemødet på sidste post?

Der var ikke nogen tegnsprogstolk med på billedet

J

Sundhedsminister Heunicke stod lige ved siden af Tyra 

Grove Krause

Kåre Mølbak var ikke med på billedet

CNN rapporterede i foråret 2020 en undersøgelse om 

Corona Extra øllen. Resultatet var at:

J

38% af de adspurgte ville ikke købe øllen, fordi de forbinder 

den med coronavirus

38% af de adspurgte ville købe øllen for at støtte det dårlige 

salgstal under pandemien

38% af de adspurgte kendte ikke til øllen


