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Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug, levede op til de fleste tipperes fotventninger om en toppplacering ved VM i Kina.

M athi as Anderse n, Væ§§le rl øse, h ar overta Set føri n se n i Nytårsquiz' e n

Det er meget tæt i toppen
ffi LOLTAND'FAISTER
? ' Spændingen er intakt
før det sidste og altafgø-
rende spørgsmål i Lolland-
Falsters Folketidendes
Nytårsquiz 2013.

Mathias Andersen, Væg-
gerløse, er ny tipper i den
gule førertrøie efter 19
spørgsmåI, og falstringen
afløser dermed Inga Chri
stensen, Nakskov, der lå
på fPrstepladsen ved den
seneste statusopgørelse i
september,

Men der er højspænding
om det endelige udfald,idet
førerfeltet inkluderer syv
tippere med 13 rigtige og ni
tippere med 12 rigtige, der
alle i teorien har en chance
for at vinde f/rstepræmien

på 2.000 kr. sponseret af
Nykøbing F. Isenkram.

Afgørelsen falder først,
når vi kender resultatet
af Danmarks skæbne ved
kvindernes VM-slutrunde
i håndbold, der afuikles i
Serbien fra 6. til 22. decem-
ber-

Det er stadig småt med
overraskelser på kuponen.

Team Sydhavs@ernes
magre pointhØst i opryk-
nings-slutspillet, NFH's
oprykning til Håndbold-
Iigaen, Bayern Miin-
chens triumf i Champions
League og senest Dan-
marks pointhØst iVM-kva-
lifikationen er reelt de ene-
ste udfald, der for alvor er
kommet bag på tipperne.

Mathias Andersen fører
konkurrencen, fordi han
har været den skrape-
ste på de senest afgjorte
spørgsmåI. Derfor er det
- ved samme antal rigtige
- afgørende at ramte plet
i Danmarks placering ved
VM for at stå som vinder af
Nytårsquiz'en.

Førerfeltet med 13 rigtige
består i rækkef@lge af: Ma-
thias Andersen, Væggerl6-
se; Flemming Juul Nielsen,
Nykøbing F.; Jesper Holst,
Malling; Bjarne Knudsen,
Nakskov; Jesper Brylle,
Nysted; Inga Christensen,
Nakskov; og Nicolai Pe-
dersen, Nykøbing F.

Derefter fg,lger ni tip-
pere med 12 rigtige i denne
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rækkefplge: Britt Hylle-
gaard, NykØbing F.;Tom Ol-
sen, Saksk6bing; Familien
Przeklasa, Maribo; Conny
Rasmussen, Kettinge; Ole
Kofoed, Nykøbing F.; Jens
Holst, Maribo; Kent Brylle,
Nysted; Susanne Ander-
sen, Rødby; og Lynge Niel-
sen, Stokkemarke.

29 tippere har 11 rigtige,
39 har ti rigtige, 62 har ni
rigtige, 47 har otte rigtige,
35 har syv rigtige, 29 lnar
seks rigtige, 19 har fem
rigtige, 6 har fire rigtige,
og endelig har 6 tre rigtige
blandt de 288 deltagere i
konkurrencen.

TORBEN MøLGAARD
tm@folketidende.dk
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I Hvor mange point far Døllefjetde-Musse og Nakskov iv Danmarksserien til sammen i foråret2O13?
1:0-l0poini x:11-15point 2:16pointelerftere

fi Hvilken plaæring får Danmark ved handbotd-VMv for kvinder i Serbien (24 hotd)?
t : Nr 1 -4 X: nr 5-8 2: N r g et ler dårl igere/deltager ikke

Ifi} Hvilken placering opnår bryderen Mark O. Madsen, BK Thor,v vedvM i Budapest?
1: Nr 1-4 x: Nr 5-8 2: Nr I eler dåiligere/deltager ikke

JiB Hvilken placering opnår bueskytten Stephan Hansen, Nykøbing
v ts, r srnglerækken ved junior-VM for compound i Wuxi, Kina?

1: Nr 1-8 X: Nr 9 16 2: N[ 17 etterdårligere/dettager ]kke

lGl Hvad er den bedste placering, tennisspilleren Carcline
la, Wozniacki får ved 6n af de fire Grand Slam-turneringer?

't: Fina{ist X: Semifinalist 2: Kvadfinatist eller dådigere/deltager ikke
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Ia Hvilken placering får Ren6 Poutsen, Maribo Kajakktub,

- 
ved kortbane-VM i Ouisburg - uanset bådtype?
1: Nr 1 3 x: Nr 4-6 2: Nr 7 elter dårigere/deltager ikke
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fh Hvor mange point Iår Danmark i kvatifikationsputjen tit VM i
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f,) Hvor mange point har vindeq af Lf-seriens opryknings-

31

(D ltåti#""n" 
o"nske cvkelrvttere fuldfører Tour de France


