
P R E S E N T E R A R

DUNDERKRYSSET

Vågrätt          
4)  1991 fi ck Dundermarknaden utmärkelsen bästa folkparksarrangör i Sverigie. Ange efternamnet på 

den artist som utsåg vinnaren.        
6)  Artistnamnet är en pluralform av ett amerikanska uttryck som betyder bonnläpp. Gruppen spelade 

på Dunder 1995.
7)  Ange namnet på den första utländska gruppen som spelat på Dunder.   
9)  Denna manliga artist uppträde på Dundermarknaden 1988. Han fi ck sin första svensktoppetta 

2014. 
10)   Ange namnet på den grupp som har publikrekordet på Dunder, ca 3300 inlösta.  
12)  Namnet på den tävling där alla deltagare hade minst ett OS bakom sig. Vår egen ordförande 

Staff an Oscarsson var en av deltagarna.       
13)  Han tog sitt artistnamn när han blev stoppad av polien och en Jaguar E-type körde förbi. Vad heter 

artisten i förnamn? Han spelade på Dunder 1997.     
15)  1993 invigde denna dansorkester den åttkantiga danspaviljongen.     
16)  Efternamnet på en artist som spelade på Dunder 1989. Han fi ck 1994 en grammis för årets låt. 

Han är även programledare.        

Lodrätt           

1)  Pistvakt skapade ett egenpåhittat norrlands språk. Vad betyder glejm?   
2)  En musikgrupp som bildades 1977 och fortfarande är aktiv. Spelade på dunder 1992.  
3)  Denna grupp har vunnit Eurovision song contest. Uppträde på Dunder 1987.   
5)  Förnamnet på en artist, känd från ett tv-program som även vårt kommunalråd deltog i. Uppträde på 

Dunder 1999.
8)  Förnamnet på den marknadsgeneralt som 1995 fi ck priset Årets folkparksprofi l.  
11)  Gruppen slog igenom 1994 och deltog på Dunder 1996. Har producerat åtta album. Gruppen är 

fortfarande aktiv och har bland annat deltagit på Melodifestivalen. Py Bäckman har skrivit många 
låttexter till denna grupp.

14) Förnamnet på en kvinnlig artist som varit medlem i musikgruppen Sound of Music. Spelade 2001 
på Dunder. Har deltagit fl era gånger i melodifestivalen.     

17) Förnamnet på en dansk artist som spelade på Dunder 2005. Hon var även skådespelare.  
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VAD KAN 
DU OM 
DUNDER-
MARKNADENS 
HISTORIA?

Sista 
tävlingsdag 
31 december!

Vi lottar ut fem 
skraplotter till 
de som lämnat 
in krysset.

Skicka in krys-
set till: 

IFK Strömsund
Ramselevägen 29
833 35 Strömsund

eller

mejla till:

dundermarknad@
ifkstromsund.se
eller

skicka till:

Dundermarknadens 
messenger

Namn:__________________________________________Tele:_________________________


