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Denne boka er en hyllest til norsk breddefotball. En hyllest til midtspissen på snart 40 som fortsatt ofrer alt i
hver eneste hodeduell, en hyllest til spillerne som reiser milevis på humpete veier helg etter helg for å redde
laget fra nedrykk, en hyllest til lagene som samler norske bygder til nabooppgjør som virkelig betyr noe.
Anna Lian, selv gift med en fotballtrener og kvinnen bak bloggen breddefotballfrue.no, har fulgt 16
tredjedivisjonslag gjennom en sesong. Hun har blant annet besøkt Bjørnevatn og Finnsnes i nord, Tynset i Øst,
Sogndal i vest og Mandal i sør, og sett en rekke lag i all slags vær, rykke opp og ned, skapt glede og
frustrasjon i lokalmiljøet. Med humor og kjærlighet skildrer hun idrettsgleden og innsatsen blant
breddefotballspillerne og ikke minst apparatet rundt dem: supporterne, dommerne, oppmennene, billettørene,
speakerne og kakebakerne. Det hun fant var stolthet, lokalpatriotisme og genuin idrettsglede. Velkommen til
tredjedivisjon!
Anna Lian jobber som tekstforfatter og journalist. Hun har i flere år vært sportsjournalist, både i
Adresseavisen og i medieavdelingen til Rosenborg Ballklub. Hun har den populære bloggen
breddefotballfrue.no.
Abonner på nyhetsbrev fra Lillestrøm. Påmelding. Takk for din påmelding! Abonner på terminliste. Trykk her
for iPhone, Outlook etc. Hvis din enhet ikke kan bruke lenken over, kan du legge følgende lenke manuelt inn i
din kalender:. Lørenskog IF ønsker å starte opp et tilbud for spillere som går ut av junior/a-laget samt gamle

senior-spillere som har lagt støvlene på hylla og vil tørke.
Abonner på nyhetsbrev fra Lillestrøm. Påmelding. Takk for din påmelding! Tekst skal ikke gjengis uten
henvisning til Brann.no. Alle bilder er rettighetsbelagt. Redaktør: Gorm Natlandsmyr Vilkår og betingelser
Personvern Tekst skal ikke gjengis uten henvisning til Brann.no. Alle bilder er rettighetsbelagt. Redaktør:
Gorm Natlandsmyr Vilkår og betingelser Personvern Nasjonalitet Nord-Irland Født 26. mar. 1988 Høyde
181cm Vekt 74kg I fotballens verden er Tahiti en liten fisk i et enormt hav. Til tross for det, når de stabler
sammen et lag av fiskere, brannmenn, fengselsvakter, kontorarbeidere.
Safeplay AS er leverandør av kunstgress til hage, fotball og ballbinge, tennisbaner, Playtop fallunderlag og
stål og aluminiumskanter til landskap og hage. Seksjon Barn, ungdom og voksne.
Seksjon barn og ungdom er en del av NFFs Sportsavdeling og har ansvaret for breddefotball, klubb- og
lederutvikling.

