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COMIQUIZ - TÄVLA I
SERIEKUNSKAP
Comiquiz är en årlig lagtävling i seriekunskap
för deltagare från hela norden, som inbjuds att
testa sina kunskaper om tecknade serier.

Deltagande lag får sig frågorna tillsända i
förseglade kuvert som får brytas först på
tävlingskvällen. När tävlingstiden är slut,
ringer man in svaren till arrangörerna på
telefon. Alla hjälpmedel i form av böcker,
tidningar, internet etc. är tillåtna, men
frågornas svårighetsgrad är därefter.

Antalet deltagare bestämmer lagen själva. Det
finns varken nån minimi- eller maximigräns.

Lokalföreningen Seriefrämjandet Skåne står
som arrangör för tävlingen denna gång, och
inbjuder alla intresserade lag att delta.

Tävlingen går av stapeln onsdagen den 1
februari 2006.
Vi vill ha er anmälan senast den 1 januari.

OBSERVERA att tävlingen blivit framflyttad och
att det är ovanstående datum som gäller.

Varje anmälan ska innehålla lagets namn,
kontaktperson, vanlig postadress (för
frågorna), samt helst e-postadress(för
kontakter).

För information och anmälningar, kontakta
Claes Reimerthi
Assarhusvägen 256
247 36 Södra Sandby
reimerthi@telia.com

Av: mikkeX. Publicerad: 15 Nov 2005 Länk till denna
artikel
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