
1. Grevinde Alexandra blev i 2015 skilt fra fotograf Martin Jørgensen, som har fundet sammen med
arkitekt og tidligere X-faktorvært Eva Harlou. Har Alexandra ved slutningen af 2016 offentliggjort en
ny partner?

Ja

Nej 

2. SR-regeringen satsede stort på en såkaldt trepartsaftale mellem regering, fagbevægelse og
arbejdsgivere om udviklingen på arbejdsmarkedet, men forhandlingerne faldt til jorden. Vil det
lykkes den nuværende V-regering af indgå en trepartsaftale med fagbevægelsen og arbejdsgiverne
inden slutningen af 2016?

Ja

Nej

3. Caroline Wozniacki toppede for nogle år siden verdensranglisten over kvindelige tennisspillere,
men er efter en dårlig 2015-sæson nu droppet ned som nummer 17 på listen. Befinder hun sig i
verdensranglistens top 10 ved slutningen af 2016?

Ja

Nej

4. Har tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt (S) forladt Folketinget til fordel for andet
arbejde ved slutningen af 2016?

Ja

Nej

http://media2.avisen.dk/GetImage.ashx?imageid=184778&sizeid=37


5. Hvem vælger republikanerne som kandidat til posten som USA’s præsident forud for valget 8.
november 2016?

Donald Trump

Ted Cruz

Jeb Bush

Marco Rubio

En helt femte kandidat

6. I 2016 finder EM i fodbold sted i Frankrig uden dansk deltagelse. Vil det lykkes Sverige, som
ødelagde de danske EM-drømme som samlet vinder af to playoff-kampe i efteråret 2015, at
avancere fra den indledende runde?

Ja

Nej

7. Er Dansk Folkeparti gået i regering ved slutningen af 2016?

Ja

Nej

8. Angriber på fodboldlandsholdet, Nicklas Bendtner har i flere sæsoner været uden succes i de
europæiske klubber, han har spillet i. Får han kontrakt med en dansk klub, når hans kontrakt med
tyske Wolfsburg udløber i 2016?

Ja

Nej



9. Har tilstrømningen af flygtninge til Danmark i 2016 oversteget tilstrømningen i 2015 ved
slutningen af året?

Ja

Nej

10. 176.000 personer var ledige i oktober 2015 ifølge den arbejdskraftundersøgelse, som Danmarks
Statistik gennemfører hvert kvartal. Er tallet større eller mindre i oktober 2016?

Større

Mindre

Uændret (+/-1000)

11. Trods global opvarmning faldt den danske middeltemperatur i sommermånederne juni, juli og
august med 1,6 grader i 2015 i forhold til året før – fra 16,8 til 15,2 grader. Hvad bliver sommerens
middeltemperatur i 2016?

15,5 grader eller derunder

15,6-16 grader

16,1 grader eller derover

12. Danske ’Anti Social Media’ røg ud i semifinalen med sangen ”The Way You Are" ved Eurovision
Song Contest 2015. Vil det i 2016 lykkes det danske bidrag til den internationale grand prix at finde
vej til finalen, når der kaldes til musikalsk dyst i sidste års vinderland, Sverige, 10.-14. maj?

Ja

Nej



13. Bliver Dansk Folkeparti på noget tidspunkt i løbet af 2016 (opgjort ved slutningen af 2016) det
politiske parti med størst vælgertilslutning ifølge det vægtede gennemsnit af meningsmålinger,
som professor Søren Risbjerg Thomsen laver for Altinget hver måned?

Ja

Nej

14. Danmark høstede to individuelle guldmedaljer ved Sommer-OL i London i 2012. Hvor mange
individuelle guldmedaljer vil det lykkes danske atleter at hjembringe fra OL i Rio de Janeiro,
Brasilien, i 2016?

0-2

3-4

5 eller flere

15. Vil Prins Henrik i løbet af 2016 (opgjort ved slutningen af året) offentligt udtrykke sin
utilfredshed med aldrig at være udråbt som konge?

Ja

Nej

16. Her kan du udfylde dine kontaktoplysninger (navn/mail/telefon), hvis du ønsker at deltage i
konkurrencen:

Når der i spørgsmålene bruges tidsangivelsen ’ved/inden slutningen af 2016’ betyder det i praksis fredag den 19. december
2016. Tidsfristen er brugt for at give os mulighed for at bearbejde svarene inden årets udgang. Husk at svarene skal være
os i hænde senest fredag den 8. januar 2015
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