Nytårsquizzen 2018

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 2018. Vinderen af quizzen belønnes med champagne og chokolade. Svarene
skal være os i hænde senest fredag den 5. januar 2018.

1. Før vinterpausen fører FC Midtjylland Superligaens grundspil med et point ned til Brøndby
IF. Hvem vinder Superligaen for sæsonen 2017/2018?
FC Midtjylland

AC Horsens

Brøndby IF

Hobro IK

FC Nordsjælland

En anden klub

FC København

2. Foråret står på overenskomstforhandlinger. Bryder forhandlingerne sammen, så der
kommer strejker eller lockout?
Ja
Nej

3. Til september er der valg til Sveriges parlament, Riksdagen. Nu har Socialdemokraterna
med statsminister Stefan Löfven i spidsen regeringsmagten. Hvilket parti er det største i
Sverige efter valget?
Moderaterna

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Feministiskt initiativ

Centerpartiet

4. I december 2017 kom det frem, at X-Factor flytter kanal, så programmet fra 2019 skal
sendes på TV2. Bliver det offentliggjort i løbet af 2018, at Thomas Blachman skal være
en del af dommerpanelet, når programmet bliver sendt på TV2?
Ja
Nej

5. Bliver der tildelt en Emmy, Oscar eller Golden Globe-pris til en dansk film eller tvproduktion i løbet af 2018?
Ja
Nej

6. I år 2017 blev kridtstregerne mellem Catalonien og det øvrige Spanien tegnet hårdt op,
hvorfor situationen ved udgangen af 2017 er højspændt. Bliver Catalonien en selvstændig
stat i løbet af 2018?
Ja
Nej

7. Det danske herrelandshold i fodbold deltager i slutrunden ved VM i fodbold i Rusland til
sommer, hvor vi skal forsøge at besejre Frankrig, Peru og Australien i vores gruppe.
Kommer Danmark videre fra gruppespillet ved VM?
Ja
Nej

8. Den danske tennisdarling Caroline Wozniacki har endnu aldrig vundet en Grand Slam-titel.
Vinder Caroline Wozniacki en Grand Slam-turnering i 2018?
Ja
Nej

9. I foråret 2018 er der præsidentvalg i Rusland. Hvem vinder det russiske præsidentvalg
2018?
Vladimir Putin
Gennady Zyuganov
Vladimir Zhirinovsky
En anden kandidat

10. Ved udgangen af 2017 blev Socialdemokratiet målt til at være Danmarks største parti i
meningsmålingerne. Hvilket parti er størst i meningsmålingerne ved udgangen af 2018?
Venstre

Socialistisk Folkeparti

Socialdemokratiet

Radikale Venstre

Dansk Folkeparti

Liberal Alliance

Alternativet

Det Konservative Folkeparti

Enhedslisten

11. Russiske forbindelser, en perlerække af kontroversielle tweets og et væld af
beskyldninger mod USA’s 45. præsident. Er Donald J. Trump stadig præsident af USA
ved udgangen af 2018?
Ja
Nej

12. Vil vi se partihoppere i Folketinget i løbet af 2018?
Ja
Nej

13. I dronningens nytårstale for 2015 kom nyheden om, at Prins Henrik gik på
pension. Abdicerer dronning Margrethe inden udgangen af 2018?

Ja
Nej

14. Den nu forhenværende fiskeriminister Esben Lunde Larsen havde ikke styr på fiskeriet,
og i august blev han således istedet minister for miljø og fødevarer, mens Karen Ellemann
overtog ministeriet for fiskeri. Kommer der ministerrokader i løbet af 2018, der resulterer
i, at Joachim B. Olsen bliver udpeget som minister?
Ja
Nej

15. Hvis du ønsker at deltage i vores konkurrence om champagne og chokolade,
bedes du angive dine kontaktoplysninger her, så vi kan kontakte dig, hvis du vinder
quizzen.
Navn
E-mail-adresse
Telefonnummer

Når der i spørgsmålene bruges tidsangivelsen ’ved/inden slutningen af 2018’ betyder det i praksis lørdag den
15. december 2018. 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 5. januar 2018.

