Gutar frågar gutar 2017, omgång 2
1.
2.

3.

12. I vilka socknar finns följande gårdsnamn?
a. Alvans b Fakle c Klause d Tore

Vad hette festplatserna på följande orter?
a. Garda b. Hemse c. Lokrume d. Visby

4p

Vem och vilken klubb vann Varpa SM 2016?
a. Individuell damcentimeter
b. Indviduell herrcentimeter
c. Lagkula dam
Lagkula herr
d.

4p

Vem är ordförande resp. vd i
a. Rederi AB Gotland, ordförande
b. Rederi AB Gotland, vd
c. Destination Gotland AB, vd

3p

4.

När byggdes/invigdes simhallarna i Hemse och Visby? 2 p

5.

Ett av Nordens största triumfkrucifix finns i en gotländsk
kyrka. Vilken?
1p

6.

Den siste abboten vid Roma kloster, blev vid klostrets stängning
kyrkoherde i en gotländsk socken.
Vilken socken och vad hette han?
2p

7.
8.

9.

Vad heter följande kroppsdelar på svenska?
a. härdar b. eistargigel c. läggar

3p

I vilka gotländska socknar låg/ligger följande
hållplatser/järnvägsstationer?
a. Stora Vede b. Dune c. Tjengdarve d. Tule

4p

Nämn tre av David Ahlqvists skrivna teaterpjäser.

3p

13. Endre gick långt i innebandyns högsta serie på damsidan 2016.
a. Hur långt kom de? (I vilken typ av final blev de utslagna?)
b. Vad heter laget som slog ut dem?
c. Varifrån kommer de?
3p
14. Många studenter från Gotland som läser i Uppsala är med i en gotländsk
studentförening där.
a. Vad heter föreningen?
b. Vilket århundrade grundades den?
c. Vilken titelhar den seniora forskare/lärare som är ordförande?
d. Vilken titel har de valda studenter som leder verksamheten?
4
15. Stångaspelen är en traditionsrik tävling som många gotlänningar besöker
eller deltar i. a. Vilket år hölls de första Stångaspelen, då på Gumbalde
äng?
b. Vad heter föreningen som anordnar spelen nu för tiden?
c. Under 1950-talet hölls spelen på annan plats. Var då?
3
16. P4 Gotland höll i regiontävlingen av rikstävlingen Svensktoppen nästa.
a. Vem vann på Gotland 2016?
b. Vilken socken kommer hen ifrån?
2
17. En tidigare i stort sett bortglömd kastal grävdes ut sommaren 2016.
a. I vilken socken ligger den?
Vilken form har den?
b.

10. Vem innehade följande befattningar på Gotland 1999?
a. Landshövding
b. General Gotlands Militärkommando
c. Biskop Visby stift
11. Vad har Gotlandsrevyns föreställningar ”hetat” följande år?
a. 1998
b. 2006
c. 2016
3p

4p

2

18. Lövsta lantbruksskola bytte för ett antal år sedan namn till Lövsta
landsbygdsgymnasium och har även kallats landsbygdscentrum.
Sedan 2015 har det bolagiserats och bytt namn igen.
a. Vad heter företaget som driver Lövsta nu (man kallar ofta Lövsta så )
b. Vilka tre organisationer är ägare nu ?
4
54 p

Gutar frågar gutar, omgång 2 Svar
1. a. Garda – Ekbacken
c. Lokrume - Boängen

b. Hemse – Högbyäng
d. Visby – Murgrönan

2. a. Indivuduell damcentimeter: Gunilla Keegan, Stockholm VK
b.Individuell herrcentimeter: Kenneth Pettersson, Hablingbo IK
c. Lagkula dam: Gotlands Bara VK
d. Lagkula herr: Hablingbo IK
3. a. Urban Bäckström
c. Christer Bruzelius

b: Håkan Johansson

4. a. Hemse – 1977

b. Visby – 1961

10. a. Lillemor Arvidsson, 1998-2004
2000 c. Björn Fjärstedt, 1991-2003
11. a. 1998: Ockupera lite mera
c. 2016: Kärrlek och kirimoja

b. Göran de Geer, 1994-

b. 2006: Bland ettar o nollar

12. a. Alvans – Rute b. Fakle – Östergarn c. Klause – Klinte
d. Tore – Sundre
13. a. Semifinal b. Pixbo (Pixbo Wallenstam IBK) c. Göteborg

5.

Lau kyrka

6.

a. Björke

7.

a. härdar = axlar, skuldror
b. eistargigel = dubbelhaka, hakpåse
c. läggar = underben, smalben

8.

9. Bussen går klockan åtta (1948), Korgstolen (1955), Malin går
hem (1951), Nattrocken
(1958), Anton Segerbergs
syndafall (1960), Ur leken (1960)(TV 1972)
3 poäng

b. Johannes Bonsack

a. Stora Vede – Follingbo

b. Dune – Dalhem

c. Tjengdarve – Hemse

d. Tule – Halla

14. a. Gotlands Nation (i Uppsala) b. 1600-talet c. inspektor
d. kurator
15. a. 1924 b. Föreningen gotländsk idrott (FGI)
c. Roma (norr om kungsgården)
16. a. Nelli Sigrén

b. Guldrupe

17. a. Hamra

b. 4-kantig, rektangulär

18. a. Gotland Grönt Centrum (AB)
b. Hushållningssällskapet
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