
B: Landevejscykling (I silende regn kørte han i mål
 og fik den regnbuestribede vindertrøje på)

A: Skihop
B: Landevejscykling

C: Spydkast

Som den 
første dansker blev 

Mads Pedersen verdens-
mester i hvilken sport? 

C: Skateboard (En bowl er formet som en kæmpe skål, så
 man kan køre rundt på siderne af den)

A: Svømning
B: Højdespring
C: Skateboard

Hvilken sportsgren 
forbinder man med det 
engelske ord "bowl"? 

B: Formel 1 (Hans bedste placering var i 2018, hvor 
han lå nummer ni, da sæsonen var slut) 

A: Nascar
B: Formel 1
C: Gokart

Hvilken type racerløb 
kører den danske racer-
kører Kevin Magnussen? 

C: Leicester (De vandt mesterskabet i 2016, for
 første gang i klubbens historie) 

A: Tottenham
B: Liverpool
C: Leicester

Hvilken klub har Kasper 
Schmeichel vundet det 

engelske mesterskab med?

C: Højdespring (Det er opkaldt efter Dick Fosbury, der
 som den første vendte ryggen til i springet)

A: Spydkast
B: Hækkeløb

C: Højdespring

I hvilken sportsgren
kan man se atleten lave

et “Fosbury Flop”?

B: Bat (Man må ikke udskifte sit bat i løbet af 
kampen, medmindre det går i stykker)

A: Ketsjer
B: Bat

C: Boldtræ

Hvad kaldes den ting,
 man slår til bolden med

i bordtennis? 

C: 12 (3F Superligaen, som den kaldes, har 
fra september 2020 12 hold)

A: 10
B: 12
C: 16

Hvor mange hold
er der i Superligaen

i 2020?

B: Nej (Før 1992 måtte man godt, men reglen blev
 indført, fordi det standsede spillet alt for meget)

A: Ja
B: Nej

Må en fodboldmålmand 
tage bolden med

hænderne, når en medspiller 
sparker tilbage?

B: Nej (Man skal passere enhver forhindring, der 
ligger på ens vej, kun ved hjælp af kroppen)

A: Ja
B: Nej

Må man bruge
forskellige hjælpemidler, 
når man dyrker parkour? 



A: Tennis (Han begyndte at spille tennis som 6-årig
 og vandt som 11-årig sin første officielle titel)

A: Tennis
B: Badminton
C: Fodbold

Hvilken sportsgren 
dyrker det unge supertalent 

Holger Rune?

B: Motorcykel (Motorcyklerne har hverken gear 
eller bremser, da man kører meget korte heat)

A: Gokart
B: Motorcykel
C: Racerbil

Hvilket køretøj bruger 
man i motorsporten 

speedway?

C: Målmand (Han vandt VM i håndbold i 
2019 med det danske herrelandshold) 

A: Back
B: Fløj

C: Målmand

Hvilken plads på banen 
har håndboldspilleren 

Niklas Landin?

B: Counter-Strike (Astralis har to gange ligget
 nummer et på verdensranglisten) 

A: Grand Theft Auto (GTA)
B: Counter-Strike

C: Battlefield

Hvilket actionspil
spiller det danske

e-sportshold Astralis? 

B: USA (En af de mest berømte basketballsko, 
Air Jordan, er opkaldt efter ham)

A: Frankrig
B: USA

C: Brasilien

Hvor kommer den 
berømte basketballspiller 

Michael Jordan fra? 

B: Salto (Det er en forkortelse for saltomortale, der
 betyder "dødeligt spring" på italiensk)

A: Kickflip
B: Salto
C: Hvirvel

Hvad hedder det, når
man slår en kolbøtte i

luften og lander på benene 
på en trampolin?

A: Ja (Det er tilladt at berøre bolden
 med alle dele af kroppen) 

A: Ja
B: Nej

Må man gerne skyde 
bolden over nettet med 

hovedet i volleyball

C: Fodbold (I 2018 blev hun kåret som
 Europas bedste kvindelige fodboldspiller) 

A: Håndbold
B: Svømning
C: Fodbold

I hvilken sportsgren
er Pernille Harder et 

rigtig stort navn? 

B: Tre (Hvis du tager mere end tre skridt med 
bolden, får det andet hold frikast) 

A: To
B: Tre
C: Fire

Hvor mange skridt 
må man tage med bolden i 
håndbold, før bolden igen 

skal i jorden?



A: Boksning (Han blev verdensmester i 
supermellemvægt i forbundet IBA i 2002)

A: Boksning
B: Brydning

C: Stangspring

Hvilken slags
sport dyrkede den

tidligere verdensmester
Mikkel Kessler?

B: Skateboard (Det kaldes en air, når alle fire
 hjul slipper rampen på én gang)

A: Højdespring
B: Skateboard
C: Basketball

I hvilken af disse 
sportsgrene laver

man en “air”?

B: Nej (Verdensrekorden er imponerende 2,47 
meter, det er som at springe over en varevogn)

A: Ja
B: Nej

Kan hest og rytter 
springe over en tre meter 

høj forhindring i 
ridebanespring?

C: Gi (I flere klubber kan man starte til
 mini-karate allerede som 3-årig)

A: Tuk
B: Sung
C: Gi

Hvad kaldes den
dragt, man har på

til karate? 

A: AGF (Aarhus-klubben har i næsten 100 år spillet
 i hvide trøjer, derfor navnet) 

A: AGF
B: Horsens
C: Brøndby

Hvilken dansk 
Superliga-klub er også 
kendt som "De Hvide"?

A: Fodboldlandsholdet (En dygtig forsvarsspiller, som
 i mange år har spillet professionelt i Italien) 

A: Fodboldlandsholdet
B: Håndboldlandsholdet
C: Tennislandsholdet

For hvilket dansk 
landshold er Simon Kjær 

anfører? 

B: Leo (Leo er en løve og har sin egen
 klub "Klub Leo" for børn mellem 5 og 14 år) 

A: Teo
B: Leo

C: Georg

Hvad hedder 
fodboldklubben FCK's

maskot? 


