
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Tid & plats 
Förbundsmästerskapet i frågesport – tillika förbundsfinalen i SPF Seniorernas Hjärnkoll 2019 avgörs 
den 3 oktober kl 10.00-15.00 i Stockholm, Finlandshuset konferens, Snickarbacken 4.  

 

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. På förmiddagen 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 
efter lunch. 

  



 

Preliminärt program  
Torsdag 3 oktober: 09.30 Kaffe och smörgås 

10.00 Utslagstävlingen 
  12.30 Lunch  
  13.30 Finalen i SPF Seniorernas Hjärnkoll 2019 
  14.30 Prisutdelning 
  15.00 Kaffe och kaka 

 
Anmälan 
Anmälan för deltagande distriktslag till förbundsfinalen i SPF Seniorernas Hjärnkoll 2019 görs av distriktet  
senast den 7 september. Anmälan görs till info@spfseniorerna.se. Lagledare, som också är kontaktperson, och 
eventuella reserver till tävlingen anges. Deltagandet i tävlingen är gratis och förbundet står för kaffe och lunch för 
tävlandena. För resor och övriga kostnader hänvisas till distrikten. 
Anmälan görs till e-post: info@spfseniorerna.se 

 

Medföljande och publik 
Vi välkomnar även medföljande att sitta med som publik under frågesportstävlingarna. Utslagstävlingen på 
förmiddagen kommer ha en begränsad tillgång till åskådarplatser. 
Medföljande och publik kan beställa lunch och kaffe via förbundet till en kostnad av 426 kr per person. Det finns 
även restauranger i kvarteren runt Finlandshuset om man hellre vill gå ut och äta. 
Anmälan görs till e-post: info@spfseniorerna.se 

 
Upplysningar 
Har du frågor om hjärnkollarrangemanget kontakta förbundskansliet, info@spfseniorerna.se,  
08-692 32 50. 
 
 


