
Regler för knatteklassen i frågesport
Deltagarna i knatteklassen är barn i lågstadieåldern, dvs. åk 1-6. Laget består av tre barn.

Frågesporten består av 12 temafrågor, som är uppdelade i antingen 3 eller 6 delfrågor (a-f).
Betänketiden är högst 2 minuter för 3 delfrågor och 3 minuter för 6 delfrågor. Hinner lagen svara snab-
bare på vissa frågor är det OK att samla in svaren tidigare. Vid behov används 3 tilläggstemafrågor, ifall 
det finns flera lag med samma poäng efter de obligatoriska 12 frågorna.  Varje temafråga ger maximalt 6 
poäng. Med andra ord, ifall temafrågan har 3 delfrågor (a-c), ger varje delfråga 2 poäng. Om temafrågan 
har 6 delfrågor, ger varje delfråga 1 poäng. Maximalt poängresultat i finalen är alltså 72 poäng. Vid jämnt 
resultat, ger tilläggsfrågorna även de max. 6 poäng var för sig. 

Regler för juniorklassen i frågesport
Den maximala åldern per lag är 70 år, dock så att varje enskild gruppmedlem kan vara
högst 30 år fylld. Laget består av tre personer.

Frågesporten består av 12 temafrågor, som är uppdelade i antingen 3 eller 6 delfrågor (a-f).
Betänketiden är högst 2 minuter för 3 delfrågor och 3 minuter för 6 delfrågor. Hinner lagen svara 
snabbare på vissa frågor är det OK att samla in svaren tidigare. Vid behov används 3 tilläggstemafrågor, 
ifall det finns flera lag med samma poäng efter de obligatoriska 12 frågorna. Varje temafråga ger 
maximalt 6 poäng. Med andra ord, ifall temafrågan har 3 delfrågor (a-c), ger varje delfråga 2 poäng. 
Om temafrågan har 6 delfrågor, ger varje delfråga 1 poäng. Maximalt poängresultat i finalen är alltså 72 
poäng. Vid jämnt resultat, ger tilläggsfrågorna även de max. 6 poäng var för sig. 

Regler för allmän klass i frågesport
I allmän klass tillämpas samma temafågor som i ungdomsklassen och även i övrigt tillämpas samma 
regler som i ungdomsklassen med den skillnaden att i allmän klass skall båda könen representeras. I 
allmän klass spelar deltagarnas ålder ingen roll och man får vara hur ung eller hur gammal som helst.

Under åren har egna ritualer och rutiner utvecklats vid uttagningstävlingarna där segrarna koras till 
lokalförbundsmästare med egna vandringspris och premieringar.  
 
I landskapsfinalen i NSU:s regi tävlar lagen i alla tre klasser om de fina vandringsprisen:
 
  Ungdomsklassen - Den vise ugglan, donerad av Kervo svenska uf 2008 (i och med att ungdomsklassen 
går vidare till riksfinal igen fick det av Esbo-bygdens ungdomsförbund 1988 donerade vandringspriset ge vika för ett nytt)

  Allmän klass - Kristallfatet, donerad av tidningen Västra Nyland 1988

  Knatteklass - Kristallkulan, donerad av Björn Lillis Almark 2009
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