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eller Bienvenu - Willkommen - Welcome...
...till detta språkpyssel. ”Välkommen” har vi ju alla lärt oss att säga på några olika språk, liksom andra nyttiga
fraser såsom ”Får ej övertäckas” och ”En öl, tack”. Här kommer nu ytterligare en känd fras som kan vara bra att
ha på resan. Er uppgift blir att visa att ni minsann känner igen den på några vanliga turistspråk. Frasen är nedan
skriven på tio olika språk, och ni ska ange vilka. Exempel:

        28      Sköldpadddan kommer med vete i gryningen!!!

Ni har följande att välja på:

1 Afrikaans, 2 bulgariska, 3 danska, 4 esperanto, 5 estniska, 6 finska, 7 färöiska, 8 grönländska, 9 iriska,
10 isländska, 11 italienska, 12 katalanska, 13 kroatiska, 14 kurdiska, 15 latin, 16 lettiska, 17 litauiska,
18 nederländska, 19 norska, 20 nynorska, 21 persiska, 22 polska, 23 portugisiska, 24 ryska, 25 serbiska,
26 slovenska, 27 spanska, 28 svenska, 29 tjeckiska, 30 turkiska, 31 tyska, 32 ungerska.

_____ Kostenourkata idva soutrinta s pchenitsa!!!

_____ Testudo cum tritico solis ortu venit!!!

_____ A teknôsbéka virradatkor jön búzakalásszal!!!

_____ De schildpad brengt tarwe bij het krieken van de dag!!!

_____ La tertudo venas kun la tritiko en la krepusko!!!

_____ Skilpadden kommer med hvete i grålysningen!!!

_____ Die skilpadh kom saam met die koorn met sonsopgang!!!

_____ All'alba verrá la tartaruga col grano!!!

_____ Zolw przynosi pszenice o swicie!!!

_____ Skjaldbakani kommur meÿ hveiti í döggun!!!

SKMVIG

      2

      15

      32

      18

      4

      19

      1

      11

      22

      7
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eller sortera statsråden
Göran har blandat bort sina kamraters jobb. Hjälp honom sätta dem på plats igen. Sig själv har Göran redan
hittat ett fint jobb åt.

A Berit Andnor, B Leni Björklund, C Thomas Bodström, D Lars Engqvist, E Lena Hallengren,
F Morgan Johansson, G Jan O. Karlsson, H Hans Karlsson, I Anna Lindh, K Gunnar Lund,
L Lars-Erik Lövdén, M Ulrica Messing, N Pär Nuder, O Ann-Christin Nykvist, P Leif Pagrotsky,
Q Göran Persson, R Bosse Ringholm, S  Mona Sahlin, T Lena Sommestad, U Marita Ulvskog,
V Margareta Winberg, X Thomas Östros

1 Arbetslivsminister, 2 Barn- och familjeminister, 3 Bistånds- och migrationsminister, 4 Demokrati- och
integrationsminister, 5 Finansminister, 6 Folkhälso- och socialtjänstminister, 7 Förskole- och ungdoms-
minister samt minister för vuxnas lärande, 8 Försvarsminister, 9 Infrastrukturminister, 10 Jordbruksminister,
11 Justitieminister, 12 Kommun- och bostadsminister, 13 Kulturminister, 14 Miljöminister, 15 Minister för
internationell ekonomi och finansmarknader, 16 Näringsminister, 17 Samordningsminister, 18 Socialminister,
19 Statsminister, 20 Utbildningsminister, 21 Utrikesminister, 22 Vice statsminister

___________

___________

___________

___________

___________

___________

Q19

B8

D18

F6

A2

V22
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eller Hans och Greta, eller vad kan de heta?
Vi har botaniserat i barnens bokhyllor och funnit en hel värld av bedårande bekantskaper. Vi vill nu veta vad
figurerna heter, skriv det på första raden. I listan finner ni dess kreatörer, vars siffra ni skriver på efterföljande rad
.

1. Sven Nordqvist

2. Jens Ahlbom

3. Lena Andersson

4. Björn Berg

5. Gunilla Bergstöm

6. Elsa Beskow

7. Inga Borg

8. Dick Bruna

9. Jean de Brunhoff

10. Lucy Cousin

11. Anna Dunér

12. Eva Eriksson

13. Lillian Hoban

14. Anna Höglund

15. Tove Jansson

16. Lars Klinting

17. Catarina Kruusval

18. Olof & Lena Landström

19. Matti Lepp

20. Pia Lindenbaum

21. Tord Lindgren

22. Ulf Löfgren

23. Jan Lööf

24. H.A. Rey

25. Inger & Lasse Sandberg

26. Richard Scarry

27. AnnaClara Tidholm

28. Max Velthuijs

29. Ilon Wikland

30. Gunilla Wolde

Bild Figurens namn ................................................................ Kreatör nr

A. ...................................................................................... ........

B. ...................................................................................... ........

C. ...................................................................................... ........

D. ...................................................................................... ........

E. ...................................................................................... ........

F. ...................................................................................... ........

G. ...................................................................................... ........

H. ...................................................................................... ........

I. ...................................................................................... ........

K. ...................................................................................... ........

L. ...................................................................................... ........

M. ...................................................................................... ........

 Lillprins Bus 25

Sammeli 29

Ellen 17

Nisse 18

Gittan 20

Plupp 7

Kotten 3

Mina 14

Castor 16

Emma 30

Ludde 22

Olle 6
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eller Så ska ni ruta
På kassetten/CDn finns som vanligt ett musikkryss. Fyll i svaren enligt instruktionerna. Klart. Kan det bli mycket
enklare? Kryzza lugnt.

B L O D

A R V I N G A R N A

A V G O N

H T Y L E R

S M A R T Å D

S Ä G R I D

L N

K U L S T Ö T A R E

O Ö L L

G U L A S C H D

Vågrätt

Vågrätt 5: ARVINGARNA
Ringsignalen som gick lite för fort skulle föreställa Arvingarnas "Eloise", som vann den svenska uttagningen till
Eurovisionsschlagerfestivalen 1993. Det året var för övrigt det första med telefonomröstning, vilket spelade in när
Nick Borgen och "We are all the winners" besegrades med liten marginal. Första versen börjar så här:
"Samlar mina tankar i ensamhet innan jag går ut.
Trodde jag var smart när jag gjorde slut. ahhaa..."

Vågrätt 7: ON
Eminem har i sin låt "Sing for the moment" lånat en hel del från Aerosmiths "Dream on" från 1973. Sångaren och
låtskrivaren Steven Tyler, mannen som säkerligen skulle kunna få in en banan på tvären i munnen, har tidigare
gjort sig känd för lite okonventionella samarbeten. Vem minns inte versionen av "Walk this way" tillsammans med
Run DMC, möjligen bättre än Aerosmiths egen version? Stevens dotter Liv Tyler är mest känd för en bredare
publik som alven Arwen i filmatiseringen av Sagan om Ringen, men hon har även medverkat i några av pappas
musikvideor, bland annat tillsammans med Alicia Silverstone.
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Vågrätt 8: TYLER
Se vågrätt 7.

Vågrätt 10: SMART
Se vågrätt 5.

Vågrätt 12: GRID
Med "Tu es fouto (Tu m'as promis)" har In-Grid tagit Europas topplistor med storm. Sångerskan Ingrid, för övrigt
döpt efter den svenska skådespelerskan Ingrid Bergman, kommer från nordvästra Italien och sjunger på franska.
I unga år försökte sig Ingrid på skådespeleri och måleri, men fastnade till slut för en karriär inom musiken.

Vågrätt 13: KULSTÖTARE
Att en så kraftig man kan ha en sådan falsettröst är svårt att tro. Jimmy Nordin har tillsammans med gamle kolle-
gan Sören Tallhem startat skivbolaget Shotput Records och ger ut egna skivor, fem stycken hittills. Det var för
övrigt Tallhem som sjöng bakgrundssången på "Drömmen var en sång". Jimmy Nordin är lyckligtvis mer känd
som kulstötare, och också mer framgångsrik som sådan. Han har ett personbästa på 20,73 meter och har tagit
fyra SM-guld. I EM i München förra året blev han elva. För ett par veckor sedan meddelade dock 25-åringen
att han lägger av. "Det går inte att tjäna pengar på kula. Det är svårt att bli bäst i världen om man ska behöva
jobba för att få det att gå runt. Det går inte att kombinera," sade han då. Kanske om han inte hade lagt tid på
skivutgivning? Jimmy Nordin meddelar dock alla fans att han inte har några planer på att sluta med musiken.

Vågrätt 18: GULASCH
Den tyske kompositören Johannes Brahms levde mellan 1833 och 1897 och debuterade 15 år gammal som
konsertpianist. Han hade en stark vurm för tyska folkvisor och ungersk-zigenska tonfall, vilket visar sig inte minst
i "Ungarische Tänze 1-21". Ni fick höra nummer 5 i G-moll.

Lodrätt

Lodrätt 1: BRAHMS
Se vågrätt 19.

Lodrätt 2: LIV
Se vågrätt 7.

Lodrätt 3: OGGY
Den något underligt formade katten Oggy bor i ett vanligt hus i en vanlig förort till en vanlig stad tillsammans med
kompisen Jack. I huset bor dessutom tre kackerlackor som tycker att det roligaste som finns är att ställa till med
problem för stackars Oggy. "Oggy och kackerlackorna" sänds på Kanal5 varje vardagmorgon och rekommen-
deras varmt!
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Lodrätt 4: DAN
Sångaren Dan Reed föddes i Portland 1963, men flyttade så småningom till Aberdeen i South Dakota. Tillsam-
mans med high school-kompisen Dan Pred startade han 1984 Dan Reed Network. De har givit ut sju skivor och
har bland annat varit i Sverige som förband till Bon Jovi (1989) och Rolling Stones (1990). 1993 var de här på
en egen turné, då de spelade på udda ställen som Charlies Krog i Kungshamn. Turnén avslutades med tre
spelningar i London, sedan dess har de inte gjort fler konserter. Bandet har inte officiellt splittrats, men spelar inte
ihop längre. Dan Reed har även ett försök till skådespelarkarriär bakom sig. 1997 spelade han huvurollen i den
egna filmen "ZigZag", som handlar om ett misslyckat kidnappningsförsök. Filmen har fått betyget 2,5 av 10 på
International Movie DataBase (www.imdb.com).

Lodrätt 6: NORDIN
Se vågrätt 13.

Lodrätt 8: TT
Bad Religion rockade loss i "News from the front", vilket ju kan förmedlas av nyhetsbyrån Tidningarnas Tele-
grambyrå (TT).

Lodrätt 9: LÅG
New Orders "Blue Monday" beskriver känslan av en trist måndag, och då är det lätt att känna sig lite nere.

Lodrätt 11: RÄLS
Fy skråen, vicket härj! Det är valspråket som de åtta medlemmarna i Hultsfredsbandet Wild Rover står bakom.
Klart inspirerade av irländsk folkmusik och det irländska bandet The Pogues har de givit ut fem skivor. "Smal-
spåret" är hämtad från debutalbumet "Wild Rover" (1991) och är en traditionell folkvisa som handlar om byggan-
det av järnvägen mellan Hultsfred och Västervik.

Lodrätt 14: LOU
Det är inte svårt att kalla Lou Bega för multikulturell. Hans mor är italienska och hans far från Uganda. Själv är
han född (1975) och uppvuxen i München, och tillbringade några av tonåren i Miami. Skivdebuten skedde som
femtonåring, då han var rappare i ett hiphopband hemma i München. 1997 slog han igenom med "Mambo No 5".

Lodrätt 15: TÖA
Italienaren Luca Turilli är egentligen mer känd som låtskrivare och gitarrist i metalbandet Rhapsody, men har med
soloalbumet "King of the Nordic Twilight" visat att han kan stå på egna ben. Låten ni hörde var "Lord of the
Winter Snow" och han vill nog gärna att snön ska ligga kvar på marken.

Lodrätt 16: TLC
För ganska precis ett år sedan omkom rapparen Lisa "Left-Eye" Lopes i en bilolycka i Honduras och trion TLC
blev en duo med Rozonda "Chilli" Thomas och Tionne "T-Boz" Watkins. Gruppens fjärde skiva, "3D", kom ut
några månader efter Left-Eyes död. TLC har spelat ihop sedan 1991.

Lodrätt 17: ELD
Robyns tredje skiva "Don't stop the music" kom förra året och den första stora hiten "Keep this fire burning"
därifrån finns förstås också som ringsignal...
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eller tjirr tjirr tuut mojt ujujujuj fyfyfyfyfyyy - så hörs de tuta
Visst är det härligt med våren! Snön smälter och fåglarna kvittrar. Ornitologerna står som spön i backen och letar
efter flyktiga dunbollar i vassen. Sporten är att känna igen så många som möjligt och pricka av dem i sin lilla bok,
men den som har flest prickar när rallyt är slut har förlorat.

I det här pysslet har vi hittat ett antal ’transkriptioner’ av fågelläten i olika fågelböcker. Ni ska para ihop lätet på
bandet eller CD:n med rätt transkription nedan.

a. ”ga ga glía glía glíia glíih-a glía glía glía ga ga ga gau” ...................................................................................

b. ”glykglykglykglykglyk, kly kly kly klu klu” ..................................................................................................

c. ”si si si si si si sieh” och ”tsiktsyrrr” .............................................................................................................

d. ”krex-krex krex-krex krex-krex, errp-snerrp” ...........................................................................................

e. ”schjääähr” och ”kling kling kling girrrr tjotjotjo gigigig djy djy djy” .............................................................

f. ”tá-ti tá-ti tá-ti tá-ti tá-ti, si-bi-da si-bi-da, tje-tje-tje-tje-tje” ......................................................................

g. ”zy zivrí zivrí zivrí zy-zy siblý zri zry zry, pvick pvick pvick” .........................................................................

h. ”lylylylylyly, didlie didlie didlie, didloi” .........................................................................................................

i. ”orrr orrr orrrt psiep” ................................................................................................................................

j. ”siä siä siä siä siä, djy djyp djyp djyp djyp, tsiadädä” .................................................................................

k. ”ni ni ni ni ni, eki eki eki eki fatang zoopoing” .............................................................................................

l. ”tloi-íht” ....................................................................................................................................................

m. ”titihidididididi. hidididi” .............................................................................................................................

n. ”få´-flyå-fíh-fi-fio, få-flý-å” ........................................................................................................................

o. ”zryzry-trett zryzryzry-trett zryzryzry psit trutrutru-pyrrrrrrrrrurrrrrrr vi-vi-vi lylyly zetré zetré” ......................

p. ”kyckliví kyckliví tixix, joo-tjivi joo-tjiví, tixi tixi tixi, píi-äh, try-trry-trry, tixifíx, tjy-tjy-tjy-tjy,
ko-ku-kiklíx ko-ku-kiklíx” .........................................................................................................................

q. ”hooo-hohohohohoho, kivik” .....................................................................................................................

r. ”kro kro kryokro, korrr, kroh, kryrr” .........................................................................................................

s. ”ki huuuh-huh-hu-hu” ................................................................................................................................

t. ”gifgifgifgif, didl didl didl” ...........................................................................................................................

u. ”pellep pellep pellep pellepellepelle klunk kli-kopp, siusse-siusse-siusse-siusse” ..........................................

v. ”kievítt, kiuhieh vi vi” .................................................................................................................................

x. ”huid täk täk täk, y träträ” .........................................................................................................................

fiskmås 11

gröngöling 8

gulsparv 1

(kornknarr)

grönfink 2

talgoxe 3

(sv-vit flugsnappare)

trädlärka 7

morkulla 15

entita 4

(knights who say ni)

storspov 14

drillsnäppa 12

(sommargylling)

5

taltrast 6

kattuggla 9

trana 17

ringduva 10

grönbena 13

                 tjäder 18

tofsvipa 16

(rödstjärt)

sävsångare
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eller Så ska det sluta
På kassetten/CD-skivan finns 25 slutsnuttar från olika musikstycken. Skriv in musiksnuttens nummer vid rätt
kompositör/artist och rätt stycke, precis som i exemplifieringarna.

Kompositörer och artister:
_____ The Ark

_____ J S Bach

_____ S Bassey

_____ Beatles

_____ Bröderna Slut

_____ Boomtown Rats

_____ C&C Music Factory

_____ Carola

_____ A Chatjaturian

_____ F Chopin

_____ S Crow

_____ Dexy’s Midnight Runners

_____ Duran Duran

_____ E Elgar

_____ Electric Light Orchestra

_____ G Gershwin

_____ E Grieg

_____ Guns 'N' Roses

_____ Herreys

_____ L Holm/M Törnell

_____ S Joplin

_____ F Liszt

_____ Madonna

_____ P McCartney & Wings

_____ F Mendelssohn

_____ W A Mozart

_____ M Mussorgsky

_____ C Nilsson

_____ C Orff

_____ J Pachelbel

_____ W Peterson-Berger

_____ R Pontare

_____ S Prokofjev

_____ M Ravel

_____ Salt N Pepa

_____ J Sibelius

_____ Snap

_____ J P Sousa

_____ J Strauss

_____ I Stravinsky

_____ P Tjajkovskij

_____ R Wagner

_____ Also sprach Zarathustra

_____ Bolero

_____ Bottleneck Barbiturate

_____ Bröllopsmarsch

_____ Clair de Lune

_____ Die Another Day

_____ Diggi-loo, diggi-ley

_____ Eine Kleine Nachtmusik

_____ Eldfågeln

_____ En amerikan i Paris

_____ The Entertainer

_____ Everybody Dance Now

_____ Finlandia

_____ From Me to You

_____ Främling

_____ Fångad av en stormvind

_____ Goldfinger

_____ Gonna Make You Sweat

_____ I Don't Like Mondays

_____ It’s a Kind of Magic

_____ Kanon

_____ The Liberty Bell

_____ Live and let Die

_____ Maple Leaf Rag

_____ Minutvalsen

_____ Ur Nötknäppar-sviten

_____ O Fortuna

_____ Peter och vargen

_____ Pineapple Rag

_____ Pomp and Circumstance

_____ Push It

_____ Radetzky-marsch

_____ Relax

_____ Sabeldansen

_____ Semper Fidelis

_____ Sluta skjuta

_____ Stars and Stripes Forever

_____ Tomorrow Never Dies

_____ Tusen och en natt

_____ Ungersk rapsodi no. 2

_____ Valkyriornas ritt

_____ A View to a Kill

Stycken:

0

0

6

1

18

9

21

2

7

5

24

25

8

6

13

12

16

15

10

21

17

18

2

1

9

14

11

19

4

3

23

22

10

16

4

20

12

19

13

15

23

14

22

17

11

8

3

25

7

5

20

24
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eller ”döden, döden”
Genom tiderna har ganska många människor dött. En del dör en naturlig död, en del dör mer spektakulärt eller
fånigt. Här har vi samlat fjorton förhoppningsvis inte helt okända personer. Vem dog av vad?

_____ Bruce Lee

_____ Freddie Mercury

_____ Goliat

_____ Greta Garbo

_____ Janis Joplin

_____ Johannes döparen

_____ Karl X Gustav

_____ Kleopatra VII

_____ Marie Curie

_____ Norma Jean Baker

_____ Pierre Curie

_____ Rajiv Gahndi

_____ Tycho Brahe

_____ Vincent van Gogh

A Aids

B Barnsäng

C Bilolycka

D Biten av giftorm

E Bränd på bål

F Förgiftad av malört

G Förgiftad av ärtsoppa

H Halshuggen

I Hjärtattack

K Huvudet bortsprängt

L Hög ålder

M Inte död

N Leukemi

O Lunginflammation

P Pil i hälen

Q Skjuten av karteschkula

R Sköt sig själv

S Sprucken urinblåsa

T Sten i pannan

U Söp ihjäl sig

V Överdos Aspirin

X Överdos heroin

Y Överdos sömnmedel

Z Överkörd av hästdroska

Å Överkörd av tåg

V

A

T

L

X

H

O

D

N

Y

Z

K

S

R
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eller näst först
Ingen kommer ihåg vilket lag som kommer tvåa sägs det, men det är precis vad ni ska göra nu. I detta pyssel ska
ni skriva in vilka lag som fick SM-silvermedaljer i respektive sport senast sådana delades ut, både damer och
herrar. Observera dock att damer inte spelar amerikansk fotboll och att rebusrallyn åks i vilken sorts lagmix man
vill (och att priset är mycket finare än en silvermedalj).

Herrar Damer

Amerikansk fotboll _____________________________

Bandy _____________________________ ____________________________

Basket _____________________________ ____________________________

Bordtennis _____________________________ ____________________________

Fotboll _____________________________ ____________________________

Handboll _____________________________ ____________________________

Innebandy _____________________________ ____________________________

Ishockey _____________________________ ____________________________

Rugby _____________________________ ____________________________

Volleyboll _____________________________ ____________________________

Rebusrally ________________________________________________________________

Carlstad Crusaders ____________

Hammarby ___________________ Sandviken ____________________

Plannja ______________________ Solna ________________________

Malmö FF ____________________ Ärtemarks IF _________________

Malmö FF ____________________ Malmö FF ____________________

Redbergslid __________________ Skuru _______________________

Warberg _____________________ Södertälje ____________________

Färjestad _____________________ AIK _________________________

Enköping _____________________ Stockholm Exiles ______________

Vingåker _____________________ Katrineholm __________________

Medtag termos _____________________
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eller vad smakar mackan?
Här gäller det att lista ut vad som finns i de små påsarna ni har fått ut. Om ni inte redan ätit upp knäckemackan ni
fick ut i morse kan den med fördel användas som underlägg.

Skriv ned rätt bokstav vid varje påsnummer nedan.

a. Milko - Rökt Renkött

b. Milko - Skinka lättost

c. Kavli - Skinkost

d. Milko - Ädelost

e. Kavli - Skagenost

f. Milko - Grevé

g. Milko - Salamiost med peppar

h. Kalles kaviar

j. Kavli - Räkost

k. NNP Lättost Kräftor

l. Kavli - Baconost

m. Milko - Kräftor lättost

n. Svennes kaviar

o. Milko - Vitlöksost

p. Kavli - Kräftost

1. Påse nummer ett innehåller: ........................................................................................................................

2. Påse nummer två innehåller: .......................................................................................................................

3. Påse nummer tre innehåller: ........................................................................................................................

4. Påse nummer fyra innehåller: ......................................................................................................................

5. Påse nummer fem innehåller: ......................................................................................................................

6. Påse nummer sex innehåller: .......................................................................................................................

7. Påse nummer sju innehåller: .......................................................................................................................
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Enar Åkereds automobilrally, våren 2003

Lagnummer: .....................

Lagnamn: ..........................

...........................................
FACITLEGO DVBFSP1

eller hur många bitar har du?
LEGO är en förkortning av det danska ’Leg Godt’ vilket betyder lek bra. LEGO har ända sedan 1949 gjort bitar
av plast som mamma trampar på och skriker sig hes åt. LEGO-teman kommer och går, några blir klassiker,
andra puttrar förbi på små moln av ABS-plast. Känner ni igen dessa? Skriv in rätt bokstav från bilderna efter rätt
tema.

Znap ......................................................................

Star Wars ...............................................................

RoboRiders ............................................................

Bionicle ..................................................................

Studios ...................................................................

Rock Raiders .........................................................

Western ..................................................................

Town ......................................................................

Space .....................................................................

Paradisa .................................................................

Pirate .....................................................................

Castle .....................................................................

Aquazone ...............................................................

Adventurers ............................................................

Scala ......................................................................

Racers ....................................................................

Duplo .....................................................................

Wild West ..............................................................

Jack Stone .............................................................

Homemaker ...........................................................

Holiday ..................................................................

Galidor ...................................................................

Fabuland ................................................................

Explore ..................................................................

Toolo .....................................................................

Playhouse ...............................................................

Little Forest Friends ................................................

Dolls ......................................................................

Belville ...................................................................

Baby ......................................................................

Creator ..................................................................

Technic ...................................................................
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Lagnummer: .....................

Lagnamn: ..........................
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Lagnummer: .....................

Lagnamn: ..........................

...........................................
FACITSP2

Var var vurpan?
Nu gäller det att dra sig till minnes var det egentligen var man bröt det där benet eller armen, för här kommer en
uppsättning håriga backar.

Skriv in bokstaven för rätt skidområde (kan vara ett liftsystem eller ett område med flera system) vid rätt backe
nedan. Observera att flera backar från samma skidområde kan förekomma.

Och tänkt alltid på följande: Det kan bara gå på ett sätt - bra eller dåligt!

Svart snö - det vita guldet

1. Väggen: ....................................................................................................................................................

2. Chocken: ..................................................................................................................................................

3. Streif: ........................................................................................................................................................

4. Face: ........................................................................................................................................................

5. La Sache: ..................................................................................................................................................

6. Chavanette: ...............................................................................................................................................

7. Hummeln: ..................................................................................................................................................

8. Mausefalle: ................................................................................................................................................

9. Masse: ......................................................................................................................................................

10. Göstabacken: ............................................................................................................................................

11. The Hobacks: ...........................................................................................................................................

12. Norway slope: ..........................................................................................................................................

a. Idre

b. Eagle Rock

c. Val Thorens

d. St. Anton

e. Jackson Hole

f. Aspen

g. Tignes

h. Hundfjället

j. Åre

k. Tolvmannabacken

l. La Grave

m. Val d’Isère

n. Powderhorn

o. Garmisch-Partenkirchen

p. Portes du Soleil

q. Kitzbühel

r. Shemshak

s. Trysil
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