
 Spørgsmål og svar
Molboløb d 17. februar 2013

Løb
Hvad hedder denne form for løb?
Poseløb 
Hoppeløb 

���� Sækkevæddeløb 

���� Gertrud
Agnete
Mathilde

Hvad er en overløber?
Et græsk bygningsværk som førte vand over slugter
En der overhaler en anden løber

���� En der er gået over til fjenden

Skovløb
���� Orienteringsløb

Kortløb

���� Kendama
Kundumo
Kuglespil

Hvad betyder “dødt løb”?
Begge løbere er døde

���� Løbet ender uafgjort
Løbet er blevet afbrudt

Hvad hedder løbehjuls- og skater-parken på Vedbæk 
skole?

Hvad hedder den sport hvor man skal finde vej i en skov, 
ved hjælp af kort og kompas?

Mange børn på skolerne i Rudersdal løber rundt og leger 
med dette legetøj. Hvad hedder det?



Hvad er en 6-løber?
���� En pistol med 6 skud i tromlen

Et gevær som kan skyde 6 skud i minuttet 
Et insekt med 6 ben som løber hen over vandoverfladen

Hvad hedder denne løbsdiciplin?
Parløb

���� Koneløb
Kvindeløb

Hvem løb med sejren i Børnemelodigrandprix i 2013?
Energy
Artbreakers

���� Kristian

Hvad er et afløb?
Et motionsløb.

���� En vvs installation.
Der hvor en å løber ud i havet

Hvilket af følgende dyr løber hurtigst?
Leoparden 
Tigeren 

���� Geparden 

2 gange
3 gange

���� 4 gange

Hvor mange gange skal man løbe rundt om Bøllemosen, 
for at have løbet 3,5 km?



Hvilken af følgende postbeskrivelser er en udløber?

����  

 

 

Hvilken å løber ud i Randers Fjord?
Susåen
Kongeåen

���� Gudenåen

���� 2 gange
4 gange
1 gang

���� 18
12
8

Hvad er en træløber?
En mand der er hurtig til at klatre

���� En fugl
En dørmåtte skåret ud i træ

Hvor skal løberen stå på denne del af et skakbræt?
A1
B2

���� C1 

Hvor mange gange har Usain Bolt vundet Olympisk guld på 
100-meter?

Ved VM i landevejscykling i 2011 kørte herre-eliten opløb i 
Rudersdal. Hvor mange gange kørte de rundt på 
strækningen i Rudersdal?



Hvor afholdes 6-dagesløbet i år?
Forum
Farum Park

���� Ballerup Super Arena

2 timer og 30 minutter
���� 25 minutter 

40 minutter
 

Hvilket år løb man den første DHL stafet i Fælledparken?
1985

���� 1983
1992

Kenya
���� Sudan

Niger

Hvor mange hække skal forceres i Langt Hækkeløb?
15
12

���� 10

Hvor langt er et marathonløb?
42 km
42,137 km

���� 42,195 km 

Der er gået hul på en 100 liters beholder med vand. Der 
løber 40 dl vand ud hvert minut. Efter hvor lang tid er 
beholderen tom?

Nilen løber gennem Egypten men hvilket andet land løber 
den også igennem?



Hvad hedder det indvendige af et geværløb?
Kuglegang
Rørgang

���� Riffelgang

Hvem er den mandlige rekordindehaver af Eremitageløbet?
Wilson Kipketer

���� Henrik Jørgensen
Dennis Jensen

���� Fra Marathon til Athen
Fra Marathon til Rom
Fra Korinth til Athen

Hvilke af disse sko, er en løbesko?

 

 

����

 

Hvordan ser Søllerød Orienteringklubs logo ud?

 

����  

 

Marathonløbet har sin oprindelse i år 490 f. kr. hvor 
budbringeren løb mellem to byer. Hvilke to byer?


