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11. august 2012.
Olympisk mester, 10 000 mennesker på tribunen. Her står jeg alene på badet et øyeblikk. Jentene sminker seg.
Stemningen er elektrisk. Vi vant til slutt. Jeg tar på meg den røde kjolen som egentlig er litt for stor, men som
vi har fått utdelt av Norges Olympiske Komité. Jeg er stolt. Ble sminken for kraftig? Jeg hører latteren fra
jentene, men jeg foretrekker å være alene. "Kommer Mette-Marit på festen?" hører jeg en av jentene spørre.
Plutselig er det helt stille og jeg er tilbake til en annen tid. Jeg er i en garderobe i Tyskland i 2001. Lübeck.
Idrettslinja på videregående er på skoletur. Jeg, en jente som få trodde på. Jeg, som satt på benken på jenter 12.
Jeg tenker på pappa som hadde tre jobber for at vi syv skulle ha det bra. Jeg tenker på mamma som alltid var
der. Jeg tenker tilbake på de siste ti minuttene i Lübeck, på denne kampen uten tilskuere. Kanskje var det her
jeg bestemte meg? Kanskje var det her jeg ble noe annet enn søstera til Frank.
Landslagsstjernen Heidi Løke er ferdig med proffspill for Györ i utlandet.
Fra og med neste sesong skal 34-åringen spille for Storhamar i den norske. Båter i NMSK medlemsarkiv. Her
presenterer vi de ca 400 båter som er eller har vært innmeldt i klubben siden den ble stiftet i 1976.
Informasjonen baseres på det. Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister. Bruk menyen over for å kjøre
den rapporten du ønsker. Meld fra om eventuelle feil Fiskeridirektoratet arbeider. Vi giftet oss hos
sorenskriveren i Alta 6. april 2016. Tusen takk til alle som var med og feira oss i August. Mette Harr Meedby
og Einar Leinonen. Nettavis for Nea Radio. Her finner du Nea Radios sendere.

Selbu: Vikvarvet, Berg: DAB/DAB+ og FM 106.5 Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner
fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever. Gå tilbake til
hjemmesiden Royalura.com. RESULTATER HØST 2016 Også denne høsten vil jeg prøve å få med så mange
og så fullstendige resultatlister som mulig. Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir
deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere! Norges ledende
nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Norges beste digitale
rekrutteringssystem i nettskyen JOBBsys online Siste stillinger Se alle stillinger

