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«BLUES IS THE COLOUR ...»
Alt om Chelsea.gir deg den fargerike historien om London-klubben som har seilt opp som et av vår tids beste
engelske lag,.helt fra klubben ble stiftet på den lokale puben i 1905 til seriemesterskapet i 2015. Les intervjuer
og portretter av fordums helter og splitter nye stjerner, fra Mears og Osgood til Mourinho og Costa - og norske
spillerne som har satt sitt preg på klubben. Boken er full av spennende fakta, kule quiz og flotte bilder.
www.chelsea.no - Chelsea Supporters Norway - Kontakt Chelsea.no er ikke ansvarlig for innhold på eksterne
nettsider det linkes til. Kopiering av materiale fra. Hold deg oppdatert på det siste innen de mest aktuelle
hendelsene, direkte her på TV 2s livesenter Velkommen til Alt om fotball, Norges beste nettside for
fotballstatisikk.
Her finner du resultater og tabeller fra over 175 norske og internasjonale turneringer. Fra. Velkommen til Alt
om fotball, Norges beste nettside for fotballstatisikk. Her finner du resultater og tabeller fra over 175 norske
og internasjonale turneringer.
Fra. South Kensington & Chelsea. King’s Road var opprinnelig en privat vei for kong Charles II som ble
brukt når han skulle reise til slottet sitt i Kew i vest-London. © 2016 Reiseshop AS - alt innen fotballreiser.
All Rights Reserved. Org.nr.: NO977488044MVA Foretaksregisteret Nettløsning av InBusiness AS. Chelsea
hadde selv store sjanser både ved Eden Hazard, som rundet keeper og skjøt i nettveggen, og ved Diego Costa

som etter en nydelig variant i. Taktisk genialitet fra hjemmelaget, kontroversielle situasjoner, en av sesongens
beste Manchester United-prestasjoner og et Chelsea-lag som nå kun har. Norges ledende nettavis med alltid
oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Chelsea og Arsenal møtes i Community Shield
på Wembley søndag 6. august. Vi har offisielle Club Wembley Tickets!

