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Det reporteren ikke fortalte

Bli den første som vet tilbud på bøker og produkter!nye bøker og bestselgere!konkurranser med store premier! Hver måned trekker vi en vinner som kan bytte bøker for 1000,-! Abonner på nyhetsbrev her Skatīt visusPage TransparencyFacebook viser informasjon som hjelper deg med å forstå formålet med en side bedre. Se handlinger som er gjort av
personer som administrerer og publiserer innhold. Skatīt visu Er du en av dem som liker å fortelle morsomme journalistiske historier i muntre lag? Men kanskje du er ferdig med påfyll? Så presseveteranene Finn H. Andreassen og Arne Hole kan hjelpe. De to utga boken What the Reporter DID NOT tell. Med andre ord: historier som ikke alle passer for
pressen, men bedre i næringslivet. I tillegg til pressens muntre historier inneholder boken også det samme fra idretten.– Det journalisten ikke sa har bare ett formål. Det får deg i godt humør, sier Andreassen, som i årevis gikk med ideen om å samle alle de morsomme historiene i en bok. Andreassen har lang erfaring både i NRK og TV 2. Mange av historiene
er tatt derfra, og Per Ståle Lønning avslører seg selv som en spillskaper av de svært sjeldne. I tillegg er mange av tv 2s barndomsavsløringer av den dyrebare typen. Ja, de er så gale at du neppe vil tro det. Arne Hole er uten tvil en av Norges morsomste sportsjournalister, og hans muntre Hole i ett i Aftenposten hver lørdag er fortsatt i live og vehicular. Hole
og Andreassen har det gøy på Vålerenga, Ivar Hoff, Nils Arne Eggen, Svein Matta Mathisen, skihopperne, Per Haugsrud og mange andre.– Det journalisten ikke sa skal være naturlig for en journalist som ordboken, mener Finn H. Andreassen og Arne Hole.Hole er svake for raske linjer, og den om håndballkeeper Per Søderstrøm og lagkamerat Egil Riis er
trolig raskest. En mindre skade Søderstrøm hadde spilt en svak NM-finale og hadde møtt Riis på Karl Johan noen måneder senere.– Hvordan har du det? spurte Riis.– Ikke mye. Jeg rørte ikke en ball fra slutten, svarte Sweets - Du rørte den heller ikke! Boken inneholder nesten 200 historier, og forfatterne lover at hvis du ikke går på det smilende bandet en
gang, får du pengene dine tilbake. Hvem må du finne ut selv. BOKEN KAN SORTERES HER. • Hobbybøkene du verdsetter• Maksimal rabatt på nyheter (12,5 %)• Alltid gode tilbud på bøker og utstyr• Rask levering Med leken penn og humoristisk tone har forfatterne Arne Hole og Finn H. Andreassen samlet de beste trykte historiene på ett sted. Enten det er
sport, tv eller politisk presse. Kjente historier Alt vi har vår etter at pennen eller mikrofonen er satt bort. Det er i Hva Reporter ikke fortelle, at du kan få den opprinnelige versjonen av en av de mest kjente linjene i historien til norsk, den klassiske pølsen av Einar Bruno Larsen. Les også: Når Oslo fotball har skapt LEGENDS LINE VIF Uansett hva Henger'n
kanskje tror, kommer den mest kjente Vålerenga-linjen fra Bruno. Vålerenga møtte Steinkjer Steinkjer og returen av Steinkjers landslag Edgar Stakset kom i full fart for å møte Bruno. Bruno kjørte litt søt, og Stakset havnet på grusbanene. Hun endte opp rett ved siden av en fyr som trakk pølsevognen rundt. Bruno snudde seg og ropte på Stakset: – Ta med
en med sennep og ketchup til me'a, Edgar! De to forfatterne, Finn H. Andreassen og Arne Hole, intervjuet pressen og idrettsutøvere for å skrive ut historier som så langt for det meste har levd et muntlig liv. De mange VIF-historiene er også for Søderstrøm som bidro. Han er best kjent som håndballkeeper, men han har også noen kamper i Vålerengas A-lag i
fotball - som en stor målscorer. Følg Dagsavisen Oslo på Facebook! Over 250 historier Boken inneholder ikke bare VIF-historier, men også over 250 andre muntre historier fra pressen og idrettsmiljøet. I en av de mest nøyaktige kommentarene blir Søderstrøm selv satt på plass av en fyr med mye muntlig. Søderstrøm hadde en god sesong i
fredensborg/skihåndball, og laget nådde sluttspillet. Der var han imidlertid misfornøyd med Søder, som måtte byttes ut. Kort tid etter møtte han lagkamerat Egil Riis på Karl Johan. Riis spurte hvordan det gikk. Jeg har ikke rørt en ball siden finalen, svarte Søder. Du rørte ham heller ikke! var kontantsvaret. Som alle som utgir en bok til høsten, håper
Andreassen og Hole at det journalisten ikke sa vil ta sin plass under noen juletrær. Dette er en annen bok for de over 40. De fleste av historiene går tilbake noen år. Det er ingen tvil om at det var flere slakkere tøyler og mer fuktighet både i pressen og sporten i gamle dager, sa tidligere Aftenposten-journalist Arne Hole til Dagsavisen. Denne boken har ett
formål: å gjøre deg i godt humør. Her er muntre historier om media og sportskjendiser, hvor ikke alt gikk etter planen. Og der journalister bare fortalte en del av det som skjedde - eller helt ikke nevnte pinlige episoder som fant sted bak kulissene. Finn H. Andreassen har jobbet med journalistikk siden han var 17. Han jobbet i flere lokalaviser før han ble ansatt
i NRK, hvor han ledet debattprogrammer og kom med samfunnsrapporter på TV. Han var nyhetssjef i Dagsrevyen før han ble direktør for TV 2-programmet, hvor han jobbet i nesten et tiår. Arne Hole jobbet som sportsjournalist i nesten 35 år i Aftenposten. Det omfattet 14 OL, 48 håndballmesterskap, 19 verdensmesterskap og EM i friidrett. Hole in One-
spalten i Aftenposten er hans velkjente skrå blikk på hva som beveger seg i den norske idrettsbevegelsen. Gi tilbakemelding på Facebook/journalisten ble ikke informert. likte historiene - og hvilken var best? Del dem gjerne med andre. Hvis du har gode historier, kan du gjerne dele dem med oss på vår Facebook-side! Samlet vurdering: Gi vurderingen din:
hva gjør du på fritiden? Sove? Ser du en film? Shopping? Eller kanskje du er en slags person som liker å lese Gaza-fiskere i stedet for å kaste bort pengene dine? Vel, vel, vel dine hobbyer på fritiden, absolutt må du lese denne artikkelen til slutten. Fordi? Fordi vi vil tilby deg noe bra for din lesetid. hva er det? la oss gå!. Last ned PDF Les online Her finner
du listen over gratis Gaza EBook fiskere online for lesing og nedlasting. Se og les til Gaza Fiskere Online ... Pdf Bok Full Gratis ... Last ned og les når trær Gaza fiskere Gratis i PDF og EPUB format ... Last ned Les Online Millioner Vet ... Aldri før har Shel Silversteins barnebøker ... Kjøp fiskerne som er lest i Gaza-eboka. Denne kritikerroste boken av... er
tilgjengelig på eBookMall.com i ... Last ned e-bøker i PDF og ePub ... Slik laster du ned ... Her er Download Share eBok for å laste ned fiskere i Gaza pdf, Klikk her for å laste ned eller ... dele e-boken For gratis fiskere i Gaza Last ned, pdf, gratis, laste ned, bok ... ... Tenne fiskere i Gaza... ePub Fiskere i Gaza og over en million andre bøker er tilgjengelig for
Amazon Kindle. få mer informasjon. ... eller laste ned en GRATIS Tenne ... Les fiskere online i Gaza... E-bok, laste ned den beste boken Les fiskerne i Gaza Online ... Finn H. Andreassen og Arne Hole har en lang merittliste bak seg i henholdsvis NRK, TV2 og Aftenposten. Nå utgir de en bok om hva de ikke fortalte deg når de var ute på jobb. Boken What
the Reporter didn't Tell tar for seg nøyaktig hva som ikke kom opp med rapporten, men det skjedde bak kulissene. Boken er full av raske vitser, pinlige scener og bak kulissene til to lange og rike journalistiske karrierer. Jeg elsker raske linjer, sier et latterhull i Kampanje. Han er kjent som sportsjournalist i Aftenposten, og for sin faste spalte Hole in One. En
av Holes favoritter er tidligere fotballspiller og trener, Ivar Hoff. I 1979 fikk Hoff sparken som trener i en brann. Laget ble nummer to i serien og ledet bare 2-2 mot Mjøndalen. Tålmodigheten var over i Bergen. Ivar ble tilkalt av dørvakten. Du er en ryddig fyr, Ivar. Du er ikke alkoholiker, og du voldtok ikke kona mi. Du har imidlertid ikke oppnådd resultater, så
våre veier må skilles nå. Ivar svarte raskt: Jeg vet selv at jeg er i orden. Jeg har et edru forhold til alkohol. Og når det gjelder kona di... Jeg så henne. Så det vil ikke gjelde. Den tidligere fotballtreneren har siden innrømmet at kommentaren var uhøflig. - Det var et dårlig sinn om meg, men adrenalinet fløt. Min tid i Bergen var vanskelig, og jeg var bare 31, ikke
den gamle mannen. Jeg husker at de hadde en underskriftskampanje for å fallskjerm meg på Brann Stadion. Så var det en fyr som tilbød seg å betale $ 5000 for å få meg ut uten fallskjerm. Jeg fikk dødstrusler og folk truet med å skyte meg fra Ulriken. Det var folk som gjorde sin del på taket bilen min, la de kondomer og toalettpapir i postkassen min. Nei,
hans tid i Bergen var tøff, sa Ivar Hoff på grunn av hendelsen i et intervju med Nettavisen i 2011. Vi mistet en. Én. Det journalisten ikke fortalte inneholder over 250 slike historier, fra TV, idrettspressen og politikken. Kjendiser, politikere og idrettsutøvere er godt representert i de mange pinlige episodene. Men det er ikke bare skjøre historier de avslører.
Andreassen og Hole gikk journalistisk for å lage boken. Vi reiste med å snakke med folk. Og vi innså at de fleste av historiene ble bekreftet fra mange kvartaler, og alle fikk muligheten til å lese. Men vi mistet en historie. Så fikk vi plutselig en telefon, hvor vi ble truet med søksmål hvis historien kom inn i boken. Boken var da klar for produksjon, og vi måtte ta
en side. Det var ikke billig, forteller Hole til Kampanje. Hvem skal kjøpe boken? Vi håper det blir den perfekte julegaven til sportsfans i over 50 år. Det er mange av de gamle mennene som er nevnt. Det bør også fange folk fra pressen i alle aldre. Yngre mennesker vil trolig heve øyenbrynene noen ganger for gale hendelser, svarer Hole. Og boken har en
hensikt; å få deg i godt humør. Les mer om Arne Hole-favoritter her: - Litt vin - og formen var så fin «For Haugsrud var han den beste norske golfspilleren på 90-tallet. Men han var også en fyr som hadde en følelse av godt liv utenfor golfbanen. På en Europatour-turnering i Firenze fikk Per Haugsrud en av verdens beste caddier på bagen. Han jobbet for den
store italienske Constantiono Rocca, men denne uken måtte han gå for Haugsrud. Han trodde Haugsrud var et større talent! Sveriges Anders Forsbrand kaller Haugsrud favoritten fordi feltet er bra for Sarpingens høye, myke fliker. Det er ingen omtale av å gjøre kuttet her. Nei, en topp fem er mer relevant. Haugsrud spiller slik, men det er tross alt bedre enn
tiden. Det bøtter og spillet er avbrutt. Caddien og Haugsrud er enige om én ting: Det blir ingen flere kamper før neste dag. Duoen okkuperer deretter restauranten og begynner å smake på de utsøkte vinene i nabolaget. Det ble ikke bare glass, men også godteri. Da skjer det umulige. Feltet, som var under vann, tørket opp igjen og spillet skal startes. Og dette
var sant: banen var spillbar. Det var ikke for Haugsrud. - Barnet på Ståle Lønning-røret hadde blitt bedt om å gjennomføre et underholdningsshow om bord på Kiel-fergen, og selvfølgelig kunne han ta med seg kona på turen som gratis gjest. Per Ståles mange muntre krumninger har også gjort naboen til en lojal tilhenger av nynorsk stjernestatus. De jobbet
godt sammen på sine delte utflukter. Kielfergen hadde nettopp passert Drøbak før de to hadde slukket med noen gratis øl, og da showet om bord startet klokken 22.00.m var naboen ganske i øynene hans, sitter på baksiden av hallen for å se hva som foregår på scenen. For Ståle paraden så vanlig, presenterte den ene kunstneren etter den andre, og
introduksjoner med gamle vitser og muntre innfall. Han la merke til at naboen på baksiden av rommet slet med å holde seg våken, så han gjorde et overraskende trekk som ga teknikerne en utfordring. Dette var tidlig på 1990-tallet, og i den interne debatten var det en ganske voldsom diskusjon om rørbefruktning og de etiske aspektene ved saken. For Ståle
var det basert på mediedebatt og ønsket å tilby reisende om bord en sensasjonell opplevelse. Slik sa han at dette med befruktning i testrør ikke var noe nytt. Tyskerne hadde faktisk eksperimentert med Norge under krigen. Inntil nå hadde det vært en hemmelighet at tyskerne lyktes med sine eksperimenter. Om bord på denne båten - nede i korridoren - satt
det første barnet i et prøverør i Norden. Og i kveld var han villig til å forsvare publikum og fortelle sin historie, sa programlederen. Deretter ble projektoren rettet mot den nærliggende halvsovne og uvitende til baksiden av hallen, mens Per Ståle vandret til bordet med mikrofonen i hånden for å gjøre intervjuet. Naboen forsto selvfølgelig ikke spesielt hva som
foregår, men Per Ståle fikk ham til å bekrefte at han var nordens første prøverørsbarn. Og publikum klappet entusiastisk. De hadde opplevd noe helt spesielt. Sannheten i historien var ganske tvilsom, og det var nesten ikke mye faktasjekking for å konkludere med at den ikke ville motta noen omtale fra media. Mer interessant er at naboen og Per Ståle bodde
sammen som gode venner i mange år fra turen om bord på Kielfergen. Kiel Ferge
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