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Elvira og Fredrik har lekt masse sammen hele tredje klasse. Men betyr det at de er kjærester? Fredrik vet ikke.
Han har ikke turt å spørre. Men når Mats begynner å trikse foran Elvira og får henne til å le, da er det ikke så
morsomt å være Fredrik. Han må nok vinne henne tilbake igjen! Men hvordan? En bok om vennskap – og litt
om det å være seg selv!
Etter å ha kjempet seg gjennom 7 etapper skal deltakerne i Tour de Ski bokstavelig talt møte veggen søndag 7.
januar 2017. Monsterbakken skal bestiges. Hvem går først opp «monsterbakken»? I fjor fosset Therese Johaug
opp «monsterbakken» i Val di Fiemme i Italia. Den som er først opp bakken i år, kan vinne. Påskeaften
arrangerer Saltdalshytta med Martin Johnsrud Sundby "Monsterbakken Opp". En aktivitetsdag for hele
familien i den tidligere slalombakken ved hyttefeltet. Monsterbakken Opp - Mål krefter mot Martin Johnsrud
Sundby. Påsekaften lørdag 4. april kan små og store skiløpere prøve seg mot Tour de Ski- og. Terminliste for
norske motbakkeløp. Hvert løp har sin egen underside med viktig informasjon samt ekstratjenester som
kartvisning og bildefeed. Vi gjentar suksessen og inviterer store og små til å utfordre verdens beste opp
"Monsterbakken", påskeaften. Før lørdagens sjette og nest siste etappe i touren lå oppdalsjenta Silje Øyre
Slind på en 13. plass sammenlagt. Det ble imidlertid tungt å forsvare denne. VAL DI FIEMME/OSLO (VG)
Heidi Weng (25) knuste konkurrentene opp monsterbakken og vant Tour de Ski. Før løpet fikk hun råd fra
Therese Johaug og Astrid. Kjøp 'Monsterbakken' av Charlotte Glaser Munch fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788202435448 Informasjon om
motbakkeløpet Monsterbakken Opp hos Motbakke.com. Inneholder resultater, rekorder, værvarsel, kartdata,
gps, løypeprofil, bilder.

