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Folketidendes ilytiircguiz fortsætter på 1S" sæson - no med {lske Banksom sponsor

Iip 20 rigtige og vind 2.000 kroner
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at man kun må indsende:

ta nmer nnger Kadhusklokkerne det nye år

hd, og et særdeles

6n kupon pr p€rson og
h9ist to pr husstand.
For at undgå lodtrækaing, hvis to eller flere tip
pere står lige med samme
antal rigtige, afgøres rækkefølgen ved korrekt svar

spæn-

dende sportsår kan $6'
gynde.

Sporisredaktionæ er
naturligvis klar med den
traditionelle Nytårsquiz,
der lgber af stablen for

på det sidst åfgiorte spgrgs-

mål - alternatit næstsidste
spgrgsmål ow.
Det kan altså blive afggrende at være skarp på

18.

ga.ng.

Som sædvadig handler
Nytårsquiz'en om åt gEette
udfuldet afen raekke, lokale, nationale og internatiG
nale sportsbegi\reiheder i
det

d§

hvordan Damark klarer
sig ved håndbold-slutrunden for kvinder i decem-

komende år.

2016 bliver €t stort sports-

ar, der kulmim i de to
første uger af august, hvor
det handler om De olympiske Lege i den brasilianske
metropol Rio de JaneLo.
Derudover bliver der
også et stort fokus på
sommere[s EM-slutrunde

ber.

Alle tvivlsspgrgsmåI afåf sports-

gprres suveEent

redalrtioneo og husk så at
sende kuponen til:

lho.nEEe m{,t

i fodbold i Frankrig. Desrene uden dansk delta-

or Ar,

Xrft{he'E&" klsdæa wfrriFlL

belte kajakverdensm€ster
Ren6 llohen Poulsen og

gelse efter den kiksede

klubkaroepten

kmliEkation i efteråret,

Aastrand Jørgensen, Maribo Kai,kklub, § sikker på
at få udstedt en Ol.-bilIet

Tie lokale idrætskoryfæ.
er har reelt allerede indløst
biilet til OL.
Fbrmelt set kun bryd+.
ren Mark O. Madsen, BK
Thor, men også den dob-

Emma

Fe:JsK*,§

tredjepræmien

NykøbingF. BueskyttelaEg,

tidende - Yærdi cirLå 250
kroner.
Derudover er der to flasker vin til tråde Qerde og
femtepræmie.

ikketilOL - afdengrund at

Flere karr komme på tale.

Det alhænger af form og

landsdelens fodbold- cg

udtagelse i løbet af foråreL

tp crL.toposr"
»gL

Derimod kommer bue der venter et spændende
s§rtten Stephan Hanseq for:år.
compoundbuen ikke er på
detolympiske pmgram.
På de lokale breddegrader skal du bl.a. spå om

til Rio"

Gat I sgfr*slld

håndtloldflagskibe, bwr

Nytårsquiz'en har fået ;ry
hovedsponsor, idet Jyske

Brnk af,øser'Sportigau"
Nykøbing. Ftrstepræmien
er uændret 2-0tX) lmner

kontsnt.
Åndenpræmien lyder på
500 krorer kontant mens

er et mån€dsaboilnem€nt på Folke-.

Iionkurrenereglenre er
de velkendte, rnen vi und€rstregsr endru engang,

llrfkeo CæaiEosnår Dffiild(tnd
for.re{}d i Hs fl8hdq?
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ognår

llykd*q

9a

}

qiyl(rr;lrg§-§kilspf itorådA116

V! opfirrdrer læserne til
åt setrde kuponen - fran-

keret

t:

t{r-

1-4

*

llvc maqe mfl

N.-

Nr-

$.12

sw lMrf Js

lor f.t{tdr&rg

2 &,is46 iiorå.etaxo(trEks. lEl*rPe}?
1:S3må
L4-6må
27eå€næ6å
i

llvilkm ptaoaing opnårDrflefetdF

iqæOar*ssis!iffi2O'15/i6
faw nH€e pdm *
i sæone.r

FC

*§
- Ettr 3i?
* lk- 5 €§s &li{ræ

tlalGkfi i §*sladsærim

A}!s/tt - $L 3 poå*?

§ fint
E 7-r0 pdrt
tl€n Yindr lFsiffi
'l:

F1C

NNEEII f,llGAARD
t§r€*E Ufpaft.d*

b&rffi.Ett

2

11

iæ

dlq

pcirr

FC * Rm Sak§<øbinq

.å Usrupe§ersy$dte

*&tm scæf6t nfl i LF€im oflllErirg$dstspå?
t: Jæb MwErL SYstoffe
2 Fatbkr.ryboq, ltykøbir}g FC

ftuilca plaæring oFtå. NFtl i gmteDiilet
Hån&dd*ra i Gonen å'ts/rG?

i

aoilderrc

t: !S. 1-3
* Nr it-6 2 }&- 7-12
tlu m*qe må w (riElim l(,isti{ms, llFlt,
i gm!.lspagct t22 karpel?
l: Urds 1,t0 må
x: 1,rO-155

flv

rd
2 Os 155 må
rwft*pbærtrgop{*Tffi qdrsyffi
i mæade.re6 l. dY**m i ffi
i ffi
åXsrtfft
,: llr- l-5
X Nr. 69
å l{r. 10-14
l: Kri$iil Kitgaed *

tulic*Ed

Riis

l: &.{d efis

fi
t.,

oFdrmd(

dv *

tir.

3-6 2

o. uads6! aK Ihor,
t&. 7 efier

dångæ

Hffist l**ing F.,
i:*tgae stPornd tEd sæirEll i tlottitghm?
l:Grxd X:S*,elqtrsw åUr.4dlfldå§gse/ddlågdikte
fffiket p*æerhg opo& Steptm

i.^. tlHtkdcrIoeoh.Eil

[LI i*s*rige

opryknings-st@i?
'l: tlytøIing

Xdten pfawing op.iår Enm Jrrgffierq fitaibo Kaiakldub.
ltq
\-, Ed OL i Rio- rsseib#b8e?
l: t{r. 1-3 x: tlr- 4$
* }*. 7 ens då,ågFr/ddtaory il«e

{D HH,*sfis

2

lraqmB

Årde.w

i: FEnkb d. lbtifi X

Tl6ldard d. B€agq

2 Spantn dls

er

siete

tild

Hw mrigE Doimt& Danmdt i &fiet'ld..le.Srm(atiq§{(arFe
1f,1
\iy
i 2016 mod
t: &6 pr**

Al1miq, Polqt' frltrG.æsE
E 7-9 pd{t

a

- direkte til

redaktioneu.
God fornøielse.

fi\iI, Hvilfa 6ædng ogr& Rsæ Hdter Poulsen, Msibo
l(aid.Hrå, ræd O{- i Ab - i 10dl æter sEd@i.rk?
l:edd X:Sdcr$shræ åa,k 4e[sdår§qsE/ddtagsik*e

FG i ,. &.t*u
- p.tB. 12?

15.

!anuar.

lhrer malgB flædd€rvirder Dåmta* ?Ed OL
i Rio de Jffiirc?
l: llr. G.5 X Nr, 6.A A ik I d€. næ

tMltsr dæing

ultimative spgrgsmåt

som vanen tro handler om,

og KasaldEtan?

lG12 F.**

Hm ne langst i forårets
Lo4ue i fodbold
6lh
'riy (e[s te&ar m€d f,ft# mt ChanlDim
ag margs.r i kwt- eassmi6mb]?
l: 8aEdffi k Ba!6o laioclE å &i&d$ts C{'ty

sports-

hårdt arbejde.

Badminton:

Den danske badmintonspiller Viktor
Axelsen vandt i oktober over verdensstjernen Lin Dan med de imponerende

Forud for præsidentvalget på Fifas kongres i Ziirich i maj sammenlignede den

skandaleramte FlFA-præsident Sepp

cifre 21-8 og2l-7:
- Lin Dan vil nok også sige, at han ikke
ramte sit topniveaq, men samtidig skal
der også noget.til for at pakke ham sammen, som jeg giorde. Jeg er glad fox at jeg
ramte mit topniveau, og jeg er glad for, at
jeg holdt ved hele vejen.

Blatter sig selv rnbd en bjergged:
- Jeg er en bjeri{i§ed, der bare bliver ved
og ved med at gå, Jeg kun ikku "*^jeg bliver bare vei{ '.- '
, .) .

Foro:

Lrruon JornrusEN

tabte

til Spani-

CarolineWozniacki.

Foro:KrqsryWroGLESwoBrH

.-; . ,å
lennls:
_
CarolineWoåniaelri nåede til fjerde runde
i Wimbledon, mq{! for femte gang ud af
fem mulige blev ffirde runde også endestationen i den prestigefyldte tennisturnering:
- Jeg er ved at være træt af altid at tabe
den andea.rnandag i V/imbledon. Nu er
det fem ffige, .Ieg kan bare ikke komme
igennemirdghne to har ikke været god
for mig. Jeg må prøve at gøre noget andet
næste år.

i Qatar i januar.

24 med få sekunn var den

Doping:

Kulturminister Bertel Haarder §tr) talte
med store bogstaver, da han deltog i et
idrætstopm6de i Nordisk Råd i Aalborg,
hvor doping og matchfixing var på dags-

ndsson som
en kamp på den
bedre fornemfølelse. Jeg

ordnen:
- Vi

end at tabe
Stephan Hansen vinder VM-guld på Christian+
borg Slotsplads 1. august 2015.
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Foro: Prrrn HovE Ouselr

Morten

C

landstræn
danske lar

Bues§dning:

kikset EM.
to afgørenc

Hansen verdensmester

af Sverige:
- .Ieg

vil

si1

på mig at slu

landsholdet
red.), men de

Som 20-årig blev bueskytten Stephan
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Jens Sejer Ant
direktør i Play
delse med kot'

at det var dødsstØdet

Blatter:

til

--,ruarer

i Fifa,

compound ved

nalen:
kan næsten ikke sætte ord på, hvor
vildt det er. Det var fedt med publikum.
Alle klappede, når jeg skød godt. Det var
perfekt. En top-otte-placering ville have
været rigtig godt for mig, så det er vildt, at
jeg er gået hele vejeri.
- Jeg

\i.r,,"*

Hoveo,sen

--. cr

i

VM i København. Den unge dansker slog
indiske Rajat Chauhan med 147-143 i fi-

største sejr. Jeg er
rrreg€t glad. Det er uforståeligt for mig, og
jeg er meget glad for det her.
u.1in

praesident Sepp

Den russiske holdejer OlegTinkov kaldte
- Det her ser på kort- eller lidt længere Bjarne Riis doven, efter at Riis i slutninsigt ud til at blive Blatters endeligt. Det er gen af marts forlod rykelholdet Tinkoff-

Motorsport:
I oktober blev det slået fast, at den danske
racerkører Kevin Magnussen ikke længere ville være en del af Mclarens Formel
l-hold: - Det er korrekt, at vi skilles efter

var alle såmmen glade, da Bja41e

vandt, og så skammede v"i os, da vi bågefter fandt ud af, at han var en nar. Det var
skamfuldt for os alle. Han blev hyldet, og
vores statsminister holdt en tale for ham,
men detiviste sig, at han snød os. ,:* : ,;;
Bertel Haarder.understregede senere;::at
han ikke meqgql at Bjarne Riis er en nar,
men at Riis holdt den danske befolkning
for nar.

En,omfattende dopingskandale ramte
det russiske atletikforbund, hvor der ifØlge det internationale antidopingagentur
Wada harværet en syg dopingkultur igen-

nem mange år.

Formanden for undersØgelseskommissionen - Dick Pound - sagde i november i
forbindelse med offentliggørelsen af rapporten om doping i russisl atletik:
- M tror ikke. at Rusland er det eneste
Iand med et"dopingproblem, og atletik
er ikke den eneste spoftsgren med et do-

pingproblem.
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