
Det er nu, du skal vise, at du har fingeren på pulsen og ved, hvad der sker. Se, om du kan svare rigtigt på de 14 spørgsmål

om begivenhedernes gang i 2017. Vinderen af quizzen belønnes med champagne og chokolade. Svarene skal være os i

hænde senest fredag den 6. januar 2017.

Find din indre spåmand! Her er quizzen for 2017

Ugebrevet A4's traditionsrige nytårsquiz -
2017

1. Dronning Margrethe meddelte i sin nytårstale ved indgangen til 2016, at hendes mand, Prins

Henrik, gik på pension. Følger Dronning Margrethe sin mand og offentliggør tidspunktet for

sin pensionering i 2017, således at tronen overdrages til Kronprins Frederik?

Ja

Nej

2. Er det fortsat den nuværende VLAK-regering, der er ved magten i slutningen af 2017*?

Ja

Nej

* Med ’slutningen af 2017’ menes til og med fredag den 15. december 2017
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3. Efter en periode uden spilletid i tysk fodbold fik den tidligere danske landsholdsspiller

Nicklas Bendtner i 2016 kontrakt og spilletid i Nottingham Forrest i den næstbedste engelske

række.  Bliver Nicklas Bendtner i 2017 udtaget til en officiel landskamp for Danmark?

Ja

Nej

4. Der skal afholdes præsidentvalg i Frankrig i foråret 2017. Vil det lykkes lederen af det

højrenationale parti Front National, Marine Le Pen, at blive valgt som Frankrigs præsident?

Ja

Nej

5. Vil VLAK-regeringen i 2017 komme igennem med sit ønske om senere tilbagetrækning og få

vedtaget, at pensionsalderen hæves ud over det, der allerede er vedtaget i Folketinget?

Ja

Nej
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6. Det 19-årige danske stortalent Kasper Dolberg fra Silkeborg fik i 2016 et blændende

gennembrud i fodboldklubben Ajax i Holland. Det har skabt mange spekulationer om hans

fremtid, men han har selv sagt, at han ser sig selv i Amsterdam-klubben mange år frem. Bliver

han inden slutningen af 2017 solgt til en klub i England, Tyskland, Frankrig, Italien eller

Spanien?

Ja

Nej

7. Forlader den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen i 2017

Folketinget for at bestride et job uden for Christiansborg?

Ja

Nej
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8. Der er stortingsvalg i Norge i september 2017. Den nuværende statsminister Erna Solberg

(Høyre), hvis parti danner mindretalsregering med Fremskrittspartiet, er udfordret af dårlige

tider for oliebranchen og stigende arbejdsløshed. Samtidig viste kommunevalget i 2015, at

Arbeiderpartiet har godt tag i vælgerne. Hvilket parti repræsenterer den kommende

statsminister?

Høyre

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Andet

9. Den danske instruktør Susanne Bier fik i 2016 en Emmy for sin indsats bag kameraet i

thriller-miniserien 'Natportieren'. Hun har tidligere vundet en Oscar og en Golden Globe for

filmen 'Hævnen'. Bliver der tildelt en Emmy, Oscar eller Golden Globe-pris til en dansk film

eller tv-produktion i løbet af 2017?

Ja

Nej

10. Besøger den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), inden udgangen af 2017

USA’s nyvalgte præsident, Donald Trump, i Det Hvide Hus?

Ja

Nej
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11. Der skal afholdes kommunalvalg i Danmark i november 2017. Ved det seneste

kommunalvalg opnåede Venstre 48 ud af 98 mulige borgmesterposter – en fremgang på 17.

Socialdemokratiet fik 33 – en tilbagegang på 16. Hvem får flest borgmesterposter efter valget i

efteråret?

Venstre

Socialdemokratiet

Et tredje parti

12. Har USA’s afgående præsident, Barack Obama, fået topjob i FN inden slutningen af 2017?

Ja

Nej

13. De vedvarende uroligheder i Mellemøsten betyder, at flygtningestrømmen mod Europa

fortsætter. Har tilstrømningen af flygtninge til Danmark i 2017 oversteget tilstrømningen i 2016

ved slutningen af året?

Ja

Nej
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14. Lykkes det i 2017 det danske fodboldlandshold at kvalificere sig til VM, som finder sted i

Rusland i 2018?

Ja

Nej

Navn  

E-mail-adresse  

Telefonnummer  

15. Her kan du udfylde dine kontaktoplysninger, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen:

Når der i spørgsmålene bruges tidsangivelsen ’ved/inden slutningen af 2017’ betyder det i praksis fredag den 15. december 2017. Tidsfristen

er brugt for at give os mulighed for at bearbejde svarene inden årets udgang. Husk, at svarene skal være os i hænde senest den 6. januar

2017
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