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Nyskrivna berättelser om fotboll, för ungdomar, av några av våra främsta författare, med en sak gemensamt
kärleken till fotboll.

Här skildras lyckan i att få en plats i laget, och oron för att inte duga. Gemenskap och utanförskap, laganda
och elitsatsningar. Missade straffar, magiska räddningar, drömmar, vänskap och allt annat som är viktigt.
Medverkande författare: Gunnar Ardelius, Zulmir Becevic, Martin Bengtsson, Åke Edwardson, Jack Hildén,
Morgan Larsson, Patrik Lundberg, Johanna Nilsson, Ronnie Sandahl, Magnus Sjöholm, Malin Stehn, Jesper
Tillberg, America Vera-Zavala, Jenny Wrangborg.
"Fotboll mellan killar och tjejer. Fotboll på sönderbombade gräsytor i länder som befinner sig i krig. Kärleken
till fotbollen, den universella som gör att fotbollens språk går att tala och göra sig förstådd på, överallt i
världen. En överstegsfint är en överstegsfint, varhelst i världen den utförs.
Fotboll kan vara inledningen till en kärleksrelation, eller också inte. Fotbollen kan skapa vänskapsrelationer.

/.../ Det här är så bra!"
Staffan Engstrand, BTJ-häftet nr 12, 2016
"'En i laget' är även medelmåttornas bok. Författarna frossar inte i framgång, cykelsparkar och spelare som
dribblar bollen i mål från halva plan.
Busterhjälten är långt borta, nästan ingen av spelarna i boken kommer nånsin att tjäna ett korvöre på
fotbollen. I fina texter som Patrik Lundbergs 'Jag och Jonas Eriksson' och Malin Stehns 'Är du kvar?' är det
domaren som inte dög till att vara spelare och den före detta stjärnan i laget som ser sin kompis flyttas upp i
elitlaget, som träder fram."
DN

Keepere Moderklubb Forrige klubb Kontrakt Sesonger; 1: Jens Kristian Lillegrend: Sparta: Sparta: 18/19: 4
30: Samuel Ward: Nyköping: Sparta: 17/18: 2 # Backer Moderklubb Kontraktoversikt (contracted players)
2017/18. Denne oversikten inneholder spillerne som har kontrakt med Storhamar Hockey for sesongen
2017/18, og vil bli. Dette er hjemmesiden til supporter-klubben til A-laget i Ready bandy. Siden inneholder
oppdatert serietabell, serieoppsett,spiller tall/børs og en hyppig besøkt. Rubic LagetMitt er et verktøy for
kommunikasjon lagledere, spillere og foreldre. Med Rubic LagetMitt har laget ett sentralt sted som alltid er
oppdatert med korrekt. Eliteseriens offisielle Fantasy-spill. Velg ditt lag. Bruk budsjettet på 100 mNOK for å
sette opp ditt lag med 15 spillere fra Eliteserien Entreprenøren som skal bygge Nye Sandnes Stadion. Vært
med som samarbeidspartner siden 2014. HOLD PERFEKTE TALER, TALE VED BRYLLUP,
KONFIRMASJON, DÅP, FEST, BURSDAG og andre viktige anledninger!! Damenes tale, herrenes tale
jubileum. LignoLoc skytes med spikerpistol og er laget av tre. Trespikeren sveises til trevirket, krever mindre
energi enn stålspiker og leder ikke varme like godt. Vi liker å lage hjemmesider. Vi har laget hjemmesider for
over 70 bedrifter og organisasjoner siden 2001. Vi hjelper våre kunder med å lykkes på web gjennom.
Norsk Tinnitus Informasjon 1999-2016. Finn behandling, tips, hjelp, forening og forum om tinnitus i norge.
Linker og lenker til norske og utenlandske tinnitus ressurser.

