
Rätta svaren på frågorna på tipspromenaden 17 maj

Nu är vi i gång med Folkhälsoveckan. Första aktiviteten var 
tipspromenaden i Sommaroskogen. Temat var  ”HÄLSA”. 
Ca 60 st kom trots lite 
regnig förmiddag. Det blev 
en trevlig eftermiddag med 
glass från Glasstemplet 
som öppnade upp särskilt 
för oss. 

Ingen hade 12 rätt 

Ingen hade 11 rätt 

  

1. Pris. Kristina Larsson 10 rätt              Snöret  310 cm 
2. Pris. Börje Larsson     10 rätt              Snöret  263 cm 
3. Pris. Ingrid Ohlsson    10 rätt              Snöret  120 cm                                                                                                       
Utslagsfrågan på snöret i burken var 347 cm 

Här är rätta svaren skrolla ner på följande sidor. 

SPF Seniorerna Kamraternas



1” Endast Sverige svenska krusbär har” Skrev Carl         
Jonas Love Almqvist.Vilket av dessa namn är krusbär. 

         1      Opal           
         x     Invicta         Rätt svar  
         2      Aroma  

2   Vad får du mest C-vitamin från?   

        1    Röd paprika    Rätt svar           
        x    Apelsin 
        2    Grönkål 

3   Är det sant att du svettas mer när du är vältränad. 

        1        Ja, det stämmer   Rätt Svar         
        x        Nej, det är snarare tecken på dålig form 
        2        Svettproduktionen har inget med form att gö  

 4     Vilken motionsform är bäst för ditt skelett? 
        1         Löpning        Rätt svar      
        x         Simning 
        2         Cykling 



5      Ska sömn vara oavbruten för att vara bra?                                                                                                                                     

Ja, det är viktigt för sömnkvaliteten att inte     
vakna upp under natten                                                                            
Nej, du kan utan problem vakna upp ett par 
gånger under natten           Rätt Svar 
Det är inga problem att vara vaken under 
längre stunder på natten 

6     Hur ofta bör du borsta dina tänder ? 
        1       1 gång om dagen 
        x       2-3 ggr om dagen     Rätt Svar      
        2       Så mycket som möjligt 

7   Kan ett isbad gynna hälsan? 
         1       Tvärtom, det är bara obehagligt för kroppen 
         x        Nej det gör ingen skillnad    Rätt svar              
         2       Ja, ett isbad är hälsosamt på flera sätt    

8   Ju mer vatten du dricker, desto bättre – eller 

  Ja, vatten är supernyttigt så bara att dricka loss   
 Ja, man kan i alla fall dricka 4-5 liter per dag, det        
 är   bara nyttigt                                                                                                                                                                                          
Nej, det kan vara skadligt att dricka alldeles  
för mycket vatten      Rätt svar        
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   9 Vilken typ av andning är mest hälsosam? 

            1    Djupa andetag genom näsan      Rätt svar  
            X   Djupa andetag genom munnen 
            2    Snabba andetag genom mun eller näsa 

10 Vilken hälsosam effekt uppnår du genom att            
vara i naturen? 
              
         1    Mindre sockersug 
        X    Mindre stress       Rätt Svar     
         2     Bättre luktsinne 

11  Vad anses som riskabel alkoholkonsumtion av vin 

     1  Män 14 glas i veckan, kvinnor 9 glas per vecka Rätt Svar   
     X  Män 10 glas per vecka, kvinnor 7 glas per vecka 
     2   Män 7 glas per vecka, kvinnor 5 glas per vecka 

12 Vilka grönsaker är mest nyttiga 

         1       Broccoli 
         x       Avokad         
         2      Spenat och gröna blad   Rätt svar 


