
   

 

 

Tid & plats 
Förbundsmästerskapet i frågesport – tillika förbundsfinalen i SPF Seniorernas Hjärnkoll 2017 avgörs 
den 25-26 september på Cinderella, Viking Line.  

Tävlingen 
Alla distrikt är välkomna att skicka ett tremannalag samt eventuella reserver, att representera och 
försvara distriktets ära. Laget ska bestå av deltagare från en och samma förening i distriktet. Uttagning av 
representationslag sker genom varje distrikts försorg och på det sätt distrikten finner lämpligt. Endast 
anmälda lag får delta. Endast anmälda lagdeltagare och reserver kan delta. Vi välkomnar även 
medföljande att sitta med som publik under frågesportstävlingarna. Utslagstävlingen kommer dock ha 
mycket begränsad tillgång till åskådarplatser. 

Mästerskap i två delar 
Mästerskapet är uppdelat i två delar – Utslagstävlingen och Finalen. Första kvällen genomförs 
utslagstävlingen där alla anmälda lag deltar och har chansen att bli ett av de sex lag som går till finalen. 
Utslagstävlingen består av en förlängd omgång (16+8 frågor samt eventuella utslagsfrågor). De lag med 
bäst resultat efter 16 frågor går vidare och de sämsta slås ut. Under de efterföljande 8 frågorna vaskas 
finalisterna fram. Frågorna läses upp samt projiceras på bildskärm. Lagen har sedan en minut på sig att 
skriva ner svaret på ett papper. Finalen genomförs dag två.  

Preliminärt program  
Måndag 25 september: 17:00 Ombordstigning 

18:00 Tävlingsdeltagarna bjuds på kaffe och smörgås, Konferensen, 
däck 9 

  18:30 Utslagstävlingen, Auditoriet, däck 9 
  21:00 Viking buffet, inkl. vin, öl, läsk och kaffe, däck 8.  

 



 

Tisdag 26 september: 07-09:30 Frukostbuffet, däck 8 
10:00 Finalen i SPF Seniorernas Hjärnkoll 2017, Auditoriet  

följd av prisutdelning.  
  13:00 Lunchbuffet, inkl. vin, öl, läsk och kaffe, däck 8 

15:15 m/s Cinderella anländer Stockholm. Bussar avgår. 

Anmälan 
Anmälan för deltagande distriktslag till förbundsfinalen i SPF Seniorernas 
Hjärnkoll 2017 görs av distriktet alternativt representerande förening senast 
den 1 september. Anmälan görs via länken till vänster eller nedan. Lagledare, 
som också är kontaktperson, och eventuella reserver till tävlingen anges. 
Deltagandet i tävlingen är gratis men observera att förutom denna anmälan till 
förbundet måste deltagarna även göra en reservation till Viking. Anmälan: 
https://medlem.foreningssupport.se/spf/poll.asp?page=poll&pollid=633  

Boka din biljett på Viking Line – Uppge koden SPFKOLL 
Bokning av boende och deltagande på resan är obligatorisk – både för tävlande och för 
medföljande. Bokning görs av deltagarna själva. Det går dock bra att anmäla grupper tillsammans.  All 
bokning sker direkt till Viking Line via telefon 08-452 40 20 eller mejl: team8@vikingline.com. En 
kostnad på 35 kr per bokning tillkommer vid bokning via telefon. Bokning via mejl är gratis. Vid 
bokning per mejl måste du ange antal personer, kontaktuppgifter till den som bokar (adress, telefon-
nummer och mejladress), samt för- och efternamn, födelsedatum och nationalitet på samtliga resenärer. 

Priser per person 
Boende med del i 2-bäddshytt Inside Standard:  585,00 kr 

Boende i singelhytt Inside Standard:   685,00 kr 

Boende med del i 2-bäddshytt Seaside Standard:  635,00 kr 

Boende i singelhytt Seaside Standard:   785,00 kr 

I ovan priser ingår Viking Buffet-middag, frukost i Viking Buffet, Viking Buffet-lunch samt 
bussanslutning inom Viking Lines upptagningsområde. 

Betalning och Biljetter  
Vid bokning via Viking Line erhålles en bokningsbekräftelse med betalningsinformation. Betalning sker 
sedan enligt bokningsbekräftelsen. Biljetter hämtas ut i Vikingterminalen på entréplanet innan 
ombordstigning. Glöm inte att ta med erhållet bokningsnummer och giltig legitimation när du hämtar ut 
biljetterna. 

Resor 
Resor med Viking Lines bussar inom bussupptagningsområdet ingår i biljettpriset. Resa med buss måste 
dock bokas. Mer information om från vilka orter det finns bussanslutning och avgångstider för bussen, 
hittar du på Viking Lines hemsida. Klicka här!   

Upplysningar 
Har du frågor om hjärnkollarrangemanget kontakta Ola Nilsson, 08-692 32 73, 
ola.nilsson@spfseniorerna.se.  

Anmäl 
ert lag 
här! 
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