Olympiska Spelen (SOS 19)
Info
Vid frågor rörande eventet, kontakta Kjell “mtekla” på tfn 072 717 14 07

Välkomna önskar Team SOS 19!
6wyn, CacheMySoul, grönvit, Hörnfeldt, Magu01, mbis, mtekla, OneMatchFox, Reyals68,
smnollxmx, Suddigumman

22. Halfpipe
23. Simhopp
under OS
24. Olympiska
grenar
25. Japanen som
försvann

GC83N6K Olympiska grenar (SOS 19)

26. Den gliiider
in i mååål
27. Stavhopp med
pojken och hunden

Det finns så många roliga idrottsgrenar representerade under ett OS. Här har jag saxat ut en lista på
bland annat de grenar som var aktuella under sommar os 2016 och vinter os 2014.
Jag tillhör inte dom som tar semester för att följa spelen. Men visst är det kul att titta på, så i
sommarspelen så följer jag rodd, boxning och så gillar jag fäktning. Vinterspelen tycker jag är roligare
att följa. Dels så är det mörkt och kallt ute, då är det gott att slappa vid tv:n och hänga med. Så när
jag sitter där i fotöljen är det mest ishockey, bob och så det jag gillar allra mest freestyle.

28. OS-Byns
TB-Hotell
29. Double trap

30. Radiosporten

31. Medaljceremoni
Gömman finns på N59 13.xxx E018 06.xxx

32.Längdhopp
GC83N7C Japanen som försvann (SOS 19)
Shizo Kanaguri var en japansk geografilärare och löpare. Han deltog i de olympiska sommarspelen
1912 i Stockholm och blev känd för att ha försvunnit under maratonloppet – och för att ha fullbordat
det (utom tävlan) 55 år senare.
Det enda som hittades på Kanaguris hotellrum följande dag var en papperslapp med spridda
anteckningar, till synes från ett restaurangbesök kvällen före, där han verkar ha tröstat sig med
Sukiyaki och Sake.

Kontrollera din lösning med Checkern.

GC83N7Q Radiosporten (SOS 19)
Innan OS blev ett stort TV-evenemang var publiken hänvisad till att följa spelen via radio. Till en
början sändes rapporterna bara lokalt men med lite trixande kunde man snappa upp brottstycken av
referaten genom att reläa över andra stationer i Europa.
I början av sändningen gick det utmärkt att först lyssna på ultravågens kanaler via Stuttgart, och
därefter byta till BBC 3, för att senare avsluta med Budapest. Senare under spelen kunde man ratta in
SW-Funk (men man hörde bara en fjärdedel av referaten), byta till Prag (där en tredjedel gick att
förstå), för att till slut ratta in rätt Mhz-frekvens för Oslo.

GC84AT4 Längdhopp (SOS 19)
Special tool: Smartphone

