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Tilmeldingerne til nytårskuren  
2017 

(132 har svaret af i alt 220 overlæger på HvH) 

Ja. Jeg kan næsten
ikke vente

Ja jeg kommer

Jeg gør alt hvad jeg
kan

Nej. Forhindret

Den slags undgår jeg

Har du lyst til at deltage? 



Stemmeseddel 
1. _____ 
2 . _____ 
3 . _____ 
4 . _____ 
5 . _____ 
6 . _____ 
7 . _____ 
8 . _____ 
9 . _____ 
10 . _____ 
11 . _____ 
12 . _____ 
13 . _____ 
14 . _____ 
15 . _____ 
16 . _____ 
17 . _____ 
18 . _____ 

Nytårskurens  

urimelige  

quiz 

Emner:  

Lægevidenskab  

samt andre (helt  

useriøse) områder 

2017 



• ”Nær det mest perfekte, man kan opnå”  

• ”Ualmindelig fyldig og blød smag med noter af 
moden  
frugt, mørk chokolade og solbær ” 

• ”Det er en harmonisk og velafbalanceret vin med 
lang vedvarende eftersmag”  

Om præmierne i dag 
Plaisir de Merle (rødvin) 



Regler 

• Ingen googles eller wikies 

 

• Fat blyant eller pen 

 

• Snak med sidemanden er forbudt 

 

• Skriv dit navn på sedlen 

 



1. Hvem tilhører denne 
signatur? 
 

a.Haprelius 
b.Jette Luplau 
c. Napoleon 
d.Henrik Qvortrup 

 



a. 1/4 
b. 1 
c. 8 
d. 24 

2. Hvor mange jordnødder skal man spise 
for at få lige så meget fedt som en agurk? 



a. 1 ton 
b. 8,5 ton 
c. 20 ton 
d. 50 ton 
e. 100 ton 

3. Hvor meget spiser vi i gennemsnit i 
løbet af vores liv? 



a. 10 min 
b. 30 min  
c. 1 time 
d. 3 timer 
e. 20 timer 

4. Hvor længe skal man have sex for at 
forbrænde lige så mange kalorier, som 
der er i en hamburger? 



5. Hvilket fagområde befinder vi os i 
når man nævner ”Born- Oppenheimer 
approximationen” og 
”Tæthedsfunktionalteorien”? 
 
a. Kvantekemien 
b. Kvantefysikken 
c. Matematikken 
d. Fysikken 



6. Hvor mange forskellige 
blodtypesystemer har vi? 

a. 3 
b. 13 
c. 23 
d. 33 

 



7. Hvilken betegnelse  
bruger man om disse  
fire lande: Tjekkiet, Slovakiet, Polen 
og Ungarn 
 
A: Warszawapagt-landende 
B: Komitern-landende 
C: Comecon-landende 
D: Visegrad-landende 

Hvilken betegnelse bruger man om 
disse fire lande: Tjekkiet, Slovakiet, 
Polen og Ungarn 
D: Visegrad-landende 



8. I 1980 angik 8% af de 
strafferetlige afgørelser kvinder.  
Hvad var den %-del cirka i 2015? 
 
A: 10 
B: 20 
C: 30 
D: 40 



9. Hvor mange minutters  
effektiv spilletid  
spiller man i den amerikanske NBA 
basketball-liga? 

a.38 min  
b.48 min 
c.58 min 
d.68 min 



a. 0,9 gange 
b. 2 gange 
c. 4 gange 
d. 12 gange 

10. Hvor mange gange  går en 
gennemsnitsperson rundt om jorden i sit 
liv? 



a. 0,2 liter 
b. 0,5 liter 
c. 1 liter 
d. 5 liter 

11. Hvor meget spyt producerer en 
menneskemund ca. pr. dag? 



a. 10 % 
b. 20 % 
c. 80 % 
d. 99 % 

12. Hvor mange overlever at være blevet 
ramt af et skud fra en pistol? 



a. 300g 
b. 750 g 
c. 2kg 
d. 4 kg 

13. Hvor meget vejer asken  
fra en kremeret person uden 
osteosyntesematerialer? 



a. 9,5 % 
b. 15 % 
c. 32% 
d. 56 % 

14. Hvor mange % af verdenens 
befolkning er afholdsmænd? 



a. Han havde hæmorider 
b. Han var faldet af en hest som 

dreng 
c. Han havde en pilonidalcyste 
d. Han havde akrofobi (højdeskræk) 

e. Han led af allergi over for hestehår 

15. Napoleon red helst ikke på heste. 
Hvorfor? 



a. 10 
b. 75 
c. 400 
d. 6000 

16. Hvor mange hårstrå taber et 
menneske i døgnet? 



a. På stranden 
b. I køkkenet 
c. I badeværelset 
d. I bilen 
e. Under juletræet 

17. Bortset fra soveværelset, hvor er det 
så mest almindeligt at have sex? 



d. ”Min tak og nytårshilsen går også til alle de, der sørger for, at vi kan leve trygt 
i hverdagen såvel som på en festaften som denne. Det gælder Politiet og 
Forsvaret, Beredskabet og de, der knokler på sygehusene.” 

c. ”Netop dét, at være en del af det danske fællesskab, har stor betydning. Det 
er ikke noget, man kan kræve, men det er noget, der kommer næsten 
umærkeligt lidt efter lidt. Det er dér, hvor "de" bliver til "vi" og "dem" bliver til 
"os" - danskerne, vi danskere!” 

b. ”Det er ikke nemt at falde til i et fremmed land. Det er hårdt arbejde, det 
kræver god vilje og et åbent sind.” 

a. ”Lad os gøre et nytårsforsæt! Lad os prøve at se de mennesker, der omgiver os. 
Lad os huske også at lægge mærke til dem, vi ikke kender i forvejen. "Hvordan 
står det til derhenne?" Er der brug for en hjælpende hånd, lidt omsorg, eller blot 
et genkendende godmorgen, et nik til den, vi står i kø med ved kassen?” 

18. Dronning Magrethes nytårstale 2016 – 

hvad sagde hun ikke? 



Hvor mange rigtige? 

• Skriv navn på din stemmeseddel 

• Giv din stemmeseddel til sidemanden til højre 

 

 

 

• Han / hun retter din seddel,  

• Tæller antal rigtige 

• Giver sedelen tilbage 



1. Hvem tilhører denne 
signatur? 
 

a.Haprelius  
b.Jette Luplau 
c. Napoleon 
d.Henrik Qvortrup 

 



a. 1/4 
b. 1 
c. 8 
d. 24 

2. Hvor mange jordnødder skal man spise 
for at få lige så meget fedt som en agurk? 



a. 1 ton 
b. 8,5 ton 
c. 20 ton 
d. 50 ton 
e. 100 ton 

3. Hvor meget spiser man i gennemsnit i 
løbet af et liv? 



a. 10 min 
b. 30 min  
c. 1 time 
d. 3 timer 
e. 20 timer 

4. Hvor længe skal man have sex for at 
forbrænde lige så mange kalorier, som 
der er i en hamburger? 



5. Hvilket fagområde befinder vi os i, når 
man nævner ”Born- Oppenheimer 
approximationen” og ”Tæthedsfunk- 
tionalteorien”? 

a. Kvantekemien 
b. Kvantefysikken 
c. Matematikken 
d. Fysikken 
 



6. Hvor mange forskellige 
blodtypesystemer har vi? 

a. 3 
b. 13 
c. 23 
d. 33 

 



7. Hvilken betegnelse  
bruger man om disse  
fire lande: Tjekkiet, Slovakiet, Polen 
og Ungarn 
 
A: Warszawapagt-landende 
B: Komitern-landende 
C: Comecon-landende 
D: Visegrad-landende 

Hvilken betegnelse bruger man om 
disse fire lande: Tjekkiet, Slovakiet, 
Polen og Ungarn 
D: Visegrad-landende 



8. I 1980 angik 8% af de 
strafferetlige afgørelser kvinder.  
Hvad var den %-del cirka i 2015? 
 
A: 10 
B: 20 
C: 30 
D: 40 

I 1980 angik 8% af de strafferetslige 
afgørelser kvinder. Hvad var den %-
del cirka i 2015? 
 
B: 20 



9. Hvor mange minutters  
effektiv spilletid  
spiller man i den amerikanske NBA 
basketball-liga? 

a.38  
b.48 
c.58 
d.68 



a. 0,9 gange 
b. 2 gange 
c. 4 gange 
d. 12 gange 

10. Hvor mange gange  går en 
gennemsnitsperson rundt om jorden i sit 
liv? 

85 år x 365 dage x 5 km / 40.075 km = 3,87 gange 



a. 0,2 liter 
b. 0,5 liter 
c. 1 liter 
d. 5 liter 

11. Hvor meget spyt producerer en 
menneskemund ca. pr. dag? 



a. 10 % 
b. 20 % 
c. 80 % 
d. 99 % 

12. Hvor mange overlever at være blevet 
ramt af et skud fra en pistol? 



a. 300g 
b. 750 g 
c. 2kg 
d. 4 kg 

13. Hvor meget vejer asken  
fra en kremeret person uden 
osteosyntesematerialer? 



a. 9,5 % 
b. 15 % 
c. 32% 
d. 56 % 

14. Hvor mange % af verdenens 
befolkning er afholdsmænd? 



a. Han havde hæmorider 
b. Han var faldet af en hest som 

dreng 
c. Han havde en pilonidalcyste 
d. Han havde akrofobi (højdeskræk) 

e. Han led af allergi over for hestehår 

15. Napoleon red helst ikke på heste. 
Hvorfor? 



a. 10 
b. 75 
c. 400 
d. 6000 

16. Hvor mange hårstrå taber et 
menneske i døgnet? 



a. På stranden 
b. I køkkenet 
c. I badeværelset 
d. I bilen 
e. Under juletræet 

17. Bort set fra soveværelset, hvor er det 
så mest almindeligt at have sex? 



d. Min tak og nytårshilsen går også til alle de, der sørger for, at vi 

kan leve trygt i hverdagen såvel som på en festaften som denne. Det 
gælder Politiet og Forsvaret, Beredskabet og de, der KNOKLER, 
blandt andet på sygehusene. 

c. Netop dét, at være en del af det danske fællesskab, har stor 
betydning. Det er ikke noget, man kan kræve, men det er noget, der 
kommer næsten umærkeligt lidt efter lidt. Det er dér, hvor "de" bliver 
til "vi" og "dem" bliver til "os" - danskerne, vi danskere! 

b. Det er ikke nemt at falde til i et fremmed land. Det er hårdt 
arbejde, det kræver god vilje og et åbent sind. 

a. Lad os gøre et nytårsforsæt! Lad os prøve at se de mennesker, der omgiver 
os. Lad os huske også at lægge mærke til dem, vi ikke kender i forvejen. 
"Hvordan står det til derhenne?" Er der brug for en hjælpende hånd, lidt 
omsorg, eller blot et genkendende godmorgen, et nik til den, vi står i kø med 
ved kassen? 

18. Dronning Magrethes nytårstale 2016 – 
hvad sagde hun ikke? 

har vagt 



1 C 
2 B  
3 D 
4 C 
5 A 
6 D 
7 D 
8 B 
9 B 

10 C 
11 C 
12 C 
13 D 
14 D 
15 A 
16 B 
17 D 
18 D 

De 18 rigtige er… 



Præmie overrækkelsen 
Plaisir de Merle 



Godt nytår 


