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Kanskje husker du da Brå brakk staven og Toralf Engan skulle hoppe etter Wirkola?
I denne boken har vi samlet de største og minste gullkornene i norsk sportshistorie. For selv om Norge tar
mange medaljer går vi også på trynet av og til, og da ofte etterfulgt av treffende kommentarer.
Her får du de beste sitatene fra gamle travere som Pål Claesen, Rolv Hovden og Bjørge Lillelien, men også fra
nyere personligheter som Ivar Hoff og Harald Bredeli. Det er utbrudd fra kjente utøvere som Petter Northug,
Susann Goksør Bjerkrheim og Nils Arne Eggen. Kapitlene er illustrert med bilder fra øyeblikkene vi alle
husker (eller har glemt) på godt og vondt.
Én ting er sikkert: Denne boken er et must for alle sportsinteresserte!
"Dette var helt konge, gutter" - Kong Harald
Bonde Værskjegg Det var engang en mann og en kone som hadde en eneste sønn, og han hette Hans.
Kjerringa syntes han burde ut og tjene, og sa til mannen at han. (18.10.2015) Etter en flott tur med familien på
Åvasstinden fra Vartdalsætra så var jeg så heldig og få meg en rask solotur opp på Festøykollen på vei hjem.
Tiden kryper sakte denne kvelden. Mette sitter alene i sofaen og følger halvveis med fjernsynet, og halvveis
med klokka. Bjørn slutter ikke på jobben før midnatt. August.
August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst, denne dugg av
avskjed i mine hender.
Dette hemmelig milde innover jorden, En kvinne våkner en natt og ser at mannen ikke ligger i sengen sin.
Hun leter rundt i huset, og finner mannen på kjøkkenet sittende å stirre med. Fra Arild Hauges runer,

Asbjrnsen og Moes norske folkeeventyr og sagn Idas Sommervise - Astrid Lindgren Du skal ikke tro det blir
sommer, hvis ingen kan sette litt fart på sommer'n og gjøre den sommerlig for da kommer blomstene snart.
Nardo FK er en bydelsklubb i Trondheim. Den ble stiftet 14 januar 1971. Fotballklubben har i dag ca. 600
medlemmer av disse er 450 aktive. I aldersbestemte klasser. 31. desember: Det er veldig kaldt på kontoret
mitt. (Ok, så har jeg vært lat, da.). Det er så mye styr med jula, bestandig. Min vane tro, utsetter jeg det. Emne:
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