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Lange løb

Ved Vinter OL 2018, som har foregået i de seneste to 

uger, er det længste langrendsløb 50 km. Hvor foregår 

dette Vinter OL?

Seoul i Sydkorea 

Tokyo i Japan

J Pyeongchang i Sydkorea

Et kendt 24-timers motorløb finder hvert år sted i Frankrig. 

J Le Mans 

Paris

Cannes

Super Mario kan løbe meget langt - samt hoppe, springe, 

svæve mm. Hvad hedder hans bror?

Emilio

J Luigi

Claudio

Han var leder i Sovjetunionen i over 30 år. Hvad hed han?

J Josef Stalin

Vladimir Lenin

Mikhail Gorbatjov

I mange år løb serien Phineas og Ferb over skærmen i 

Disney sjov. Hvad hedder deres storesøster?

Clarice Anderson

J Candace Flynn

Candy Anderson



Hvad hedder det kendte langrendsskiløb i Sverige, som er 

90 km langt?

Lidingöloppet

Birkebeinerrennet

J Vasaloppet

Hvad hedder disciplinen, hvor man dyster om det danske 

mesterskab på den længste distance i orientering?

J DM-Ultralang

DM-Lang

DM-Ekstralang

Hvilket dyr slog i 2011 rekord for at løbe længst på 18 

timer?

Sydøstafrikansk gepard

J Siberian husky slædehund

Væddeløbshesten Gert fra Klampenborg

Hvad hedder den kendte flod som blandt andet løber 

gennem hovedstæderne Wien og Budapest?

Elben

Volga

J Donau

Langs vestkysten af Sydamerika løber den lange 

bjergkæde, som hedder? 

J Andesbjergene

De Sydamerikanske Alper

Atlasbjergene

En polsk kvinde satte i 2017 verdensrekord i 24 timers løb 

(almindeligt løb til fods). Hvor langt løb hun på de 24 

timer?

160 km

J 260 km

360 km



Cykelløbet Tour de France er i 2018 ca. 3300 km rundt i 

Frankrig. Hvor mange uger varer løbet?

4

2

J 3

Talentkonkurrencen X Factor har løbet over skærmen i 

mange år, og X Factor 2018 er den 11. sæson. Hvad 

hedder værtinden i årets udgave?

J Sofie Linde

Jacob Riising

Lise Rønne

Hvor langt er 100 km i centimeter?

J 10 millioner

100 millioner

1 million

Verdensrekorden i 100 km løb (almindeligt løb til fods) for 

mænd er:

5 timer og 23 minutter

J 6 timer og 13 minutter

6 timer og 43 minuter

Hvad hed den verdenskendte løbetræner som satte fokus 

på lange, langsomme løbetræningsture?

Peter Snell

J Arthur Lydiard

Bill Bowerman

Ifølge Google Maps vil en dejlig lang spadseretur fra Rude 

Skov til Rødby tage:

41 timer

1 uge

J 33 timer



Hvilket næringsstof er det vigtigst at indtage under meget 

langvarige løb, cykelløb o.l.?

Fedt

J Kulhydrat

Protein

Til atletikkonkurrencen 10.000 meter løber man et vist 

antal omgange på stadion. Hvor mange?

40

J 25

20

Tiden går - og nogle gange løber den. Hvad er to dage 

efter dagen efter dagen før i går?

I går

I dag

J I morgen
 

"In the long run we are all dead" er et citat fra:

Ajit pai 

Thomas Midgly jr.

J John Maynard Keynes

I 1959 var der en expedition fra den arktiske cirkel i Norge 

til ækvator i Afrika (den såkaldte Ice block Expedition)

Expeditionen gik ud på at fragte 3 tons is uden at det 

smeltede. Hvor mange procent af den originale vægt var i 

det lange løb smeltet?

J 0,11

0,25

0,46



Mississippiflodens løb er ret langt, men hvor langt er den 

egentlig?

 
1197 km

J 3734 km

 11266 km

"I det lange løb" en bog udgivet i 2013 af:

Morten Korch

Jens-Ole Jensen 

J Jørn Falk

Hans starter med at løbe 8:00 og løber i gennemsnit 

10km/t

Tine starter med at løbe 9:00 og løber i gennemsnit 15km/t

Hvor langt har de løbet til sammen, da Tine indhenter 

Hans på den fælles rute?

30 km

45 km
J 60 km

En tønde med vand er utæt. Der er 200 liter vand i tønden 

og der løber 20 dl vand ud i timen.

Efter hvor mange timer er tønden tom?

10 timer

J 100 timer

200 timer

Hvor langt er det tre dage lange langrendsløb ”Arctic Circle 

Race”?

210 km  

100 km

J 160 km



Ultraløbet Spartathlon er et langt løb (almindeligt løb til 

fods) fra Athen til Sparta i Grækenland. Hvor langt er det?

100 km

200 km

J 250 km

En hamster går og keder sig i sit bur og beslutter derfor en 

dag, at den vil løbe sig en tur på 1km. Men da buret er 

lukket må den løbe kilometeren i hamsterhjulet. 

Hamsterhjulet er 20cm i diameteren.

Hvor mange gange skal hjulet dreje før hamsteren når 

kilometeren?

Ca. 337 omgange

J Ca. 1592 omgange

 3114 omgange

Danmarks Længste orienteringsløb hedder et løb på 50km, 

som er holdt i mange år, men hvor mange gange er det 

afholdt?

16 gange

J 26 gange

36 gange

OL afholdes hvert 4. år - og der er både Sommer OL og 

Vinter OL. Hvornår blev Sommer OL afholdt første gang i 

moderne tid?

År 1900

År 1904

J År 1896

Hvornår blev det legendariske langdistance 

langrendsskiløb ”Vasaløbet” afviklet første gang?

1932

J 1919

1922



Sammenlagt løber disse tre distancer op i hvor mange 

centimeter? 3 centimeter, 110 meter og 2 km.

2011003

J 211003

201103


