
Frågor till checkpoints Svar, månadsutlottningar

Vänersborgs SK

Nr 
(checkpt)

Svar Nr 
(checkpt)

Svar

Utlottning maj (lämna in senast 1 juni)

Namn    Telefon
E-post

Nr 
(checkpt)

Svar Nr 
(checkpt)

Svar

Utlottning juni (lämna in senast 1 juli)

Namn    Telefon
E-post

Nr 
(checkpt)

Svar Nr 
(checkpt)

Svar

Utlottning juli (lämna in senast 1 augusti)

Namn    Telefon
E-post

Nr 
(checkpt)

Svar Nr 
(checkpt)

Svar

Utlottning aug (lämna in senast 1 september)

Namn    Telefon
E-post

1. Hur många stenar består skeppet av?
2. När föddes Vänersborgs första kvinnliga politiker?
3. Hur många fåglar finns på skylten?
4. När skall det vara tyst på bryggan?
5. När dog Wilhelm Kruse?
6. Vad kostade en höna 1630?
7. Vilka siffror ser du efter EN?
8. Vilket århundrade byggdes kyrkan?
9. Hur många stensättningar finns här?
10.Hur många soldater hedras här?
11.Hur gamla kan tallarna vara runt ån?
12.Hur långt är det till Önafors?
13.Hur gammalt är det äldsta gravfältet?
14.Hur många kanoner finns vid monumentet? 
15.Hur högt kan gräset som beskrivs här bli? 
16.Vilket årtal ser du i bandyklubbens emblem? 
17.Vilket årtal står till vänster på villa Björkås? 
18.Hur många grillplatser finns det här?
19.Hur många milj år sedan började perioden? 
20.Hur många reflexer finns på brevlådan? 
21.Hur lång är kanalen på andra sidan?
22.Hur långt ifrån sköt man mot vallen?
23.Hur många företag stöttar Vänersborgs SK? 
24.Hur många barngrupper har föreningen? 
25.Hur många pilar ser du här?
26.Hur långt har du kommit på gröna spåret? 
27.Hur många bokstäver hittar du här?
28.Hur många gröna bänkar hittar du här? 
29.Vilket år fick Vänersborg Dalbobergen? 
30.Vilket nummer har Carolas hus?
31.När invigdes Fridastatyn?
32.Hur många knop får du köra din båt här? 
33.Hur gammal är Skräcklestugan?
34.Hur många bräder består bordsskivan av? 
35.När dog Axel Eriksson?
36.Hur många trappsteg har fågeltornet? 
37.När har Swedbank öppet på torsdagar? 
38.Vilka tider har Hemköp City öppet?
39.Vilken tid öppnar museet?
40.När har Pelles lunchstängt?



Vänersborgs SK
Vänersborgs SK är en klubb som satsar på bredd-
verksamhet i orientering, skidor och löpning. Vid 
Skidstugan håller vi spår både sommar och vinter 
för både Vänersborgare och de som kommer på 
besök.
Vår ungdomsverksamhet inom orienteringen har 
ett stort antal tränande och tävlande ungdomar. 

Lämna in svar
Vi har fyra utlottningar av varukorgar. För att vara 
med i utlottning ska du: 

 fylla en svarsruta med svaren på tio checkpoints
 lämna in svaren (riv av en ruta) till ett av våra 

inlämningsställen eller ta en bild och maila den till 
cyklaut@gmail.com). Glöm inte namn o telefon!

 senast den 1 för att vara med i den månadens 
utlottning. 
Du kan såklart lämna in flera svarstalonger samti-
digt, för flera månader.

Lycka till!

Vi kommer att ha dragningen live på vår webb: 
www.vanersborgssk.se och på vår facebooksida.


