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Ny siger for Nesjarane etter skarp duell 27.07.2011

Det sigrande laget, frå venstre: Elisabet Hermansen, Kari Hermansen, Berit Lappegård, Dag Hermansen, Mariann Pedersen og Trygve
Harald Hermansen.

 

Nesjarane, det gode quiz-laget frå Neset, tok heim ein ny siger i kveld, 
men det var først etter ein knivskarp duell med laget Pass og ein god innspurt. 
Berre 2 poeng skilte dei.
 
Dermed har Nesjarane teke heim 6 
sigrar av 8 mogelege her i bygda.  Nesjarane er eit familielag som denne gongen
omfatta mellom andre ein far med to døtre. Familien har ikkje problem med
å stilla gode vikarar ved fråfall.

 
Det var antyda på førehand at Rosendal med økonomisjefen i kommunen i spissen skulle utfordra det gode
Uskedalslaget, men det skjedde ikkje utan at vi kjenner grunnen. Til gjengjeld kom det eit lag frå Husnes, men
det viste seg at det ikkje betydde noko trugsmål.

 
Også eit lag med ferierande frå Tønsberg var med i ein runde som omfatta 9 lag og hadde høg kvalitet med
tanke på at spørsmåla slett ikkje var lette. Truleg var dette den mest krevjande runden til no i sommar.
Veit du til dømes kven som symja først over den engelske kanal og når det skjedde? Eller kva whisky-destilleriet
på Orknøyane heiter?

 
Også sportspørsmåla var tildels vriene denne gongen. Men leiar Bjørn Sture Hillestad klarte i alle fall å skilla
klinten klart frå kveiten og gjennomførte runden på vanleg, profesjonelt vis. Spørsmåla var ikkje berre krevjande,
dei omfatta også til dels felt som ikkje har vore nemneverdig dekka tidlegare,

 
Her er resultata:
Nesjarane 51
Pass 49
Pondus 45
The Family 37
King Kenny 29
Blå Swix 29
Dei frå Husnes 25
Limosin 17
Døsslandspia 15

 
Tekst og foto: Ola Matti Mathisen
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Leiinga jobba raskt og effektivt: Bjørn Sture Hillestad og Karoline Neset
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