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ÅRET SOM VAR
. Noen krysset skiene, noen laget selvmål, andre landet på kulen
mens enkelte brukte vanngraven til å bevise at de kan svømme.

Kasper
Schmeichel
Åge Skinstad
Kjetil Rekdal

Tiril Eckhoff

Årets sitat

Stina Nilsson

Overpallmester?

Lørdag er det 10 km
for kvinner og 15 kvinner
for herrene

Pärmäkoski er en
pallkandidat og vel så det

”
Gjett om gutta gleder seg, Aftenposten!

Draktbytte i særklasse

Året etter vant Eto’o
igjen mesterligaen med
Barcelona, denne gangen
som Inter-spiller

”
NTBs sommerfest nådde i år ukjente
høyder

Sommerens sitat

Litt av ballongen gikk
ut av mexicanerne

”
Comeback for ballongdansen på
NRK Radio

Uvanlig dame

Therese Falk likar å
motbevise at folk tek feil

”
Sunnmørsposten trenger ikke å bevise at
det var dumt å si opp korrekturleserne

Huff, fotballdommere

Craig Dawson får frispark
mot seg i sin favør

”
Viasat fikk skiene i kryss på midtbanen

”
Gikk med kjelken på
ryggen?

Birgit Skarstein gikk inn
til annenplass på sprinten
i finske Vuokatti

”
Skarstein er lam fra livet og ned, men
i NTB sitter lammelsen betydelig høyere
opp

Ikke akkurat Niels Henrik
Abel

Dette førte til at over
halvparten av tilskuerne kanskje enda flere - forsvant
mellom første og andre
omgang

”
Enda flere enn over halvparten har også
sluttet å kjøpe Dagbladet

Fargerikt om skader

Nicklas Bendtner var på
tribunen i Abrahallen,
iført knalloransje lue,
på grunn av problemer
med overbelastning
i kne og hofte

Snakker vi slottsbalkongen, TV 2?

Is i rubben

Hun ler og skjuler
hendene i ansiktet

”
Har psoriasis, Aftenposten?

Hopp sann!

Nå hopper Daniel-André
Tande endelig i riktig
retning igjen

”
Aftenposten antydet at Kongsberggutten kan ha vært på vei ut
i verdensrommet

Ikke plassen?

Her er det trangt om beinet

”
Men for vinneren smakte det nok med
høy i hatten, NRK TV

Kunsten å flytte grenser

Eto'o

Etter første liggende?

Alt er mulig i skiskyting,
og man kan snu kjerringa.
Det beviste jeg i dag.

”
Det er ikke bare mulig, men ofte anbefalt
å snu kjerringa - dog ikke i skiskyting, Tiril
Eckhoff

Fin-fin 400-meter

Lunde Pedersen er klar på
at han kanskje gikk sin aller
beste 1500 meter noen
sinne inntil det glapp
snaue 1100 meter fra mål

”
Dagbladet.no - best på skruskøyter

Flere bør legge opp

Håvard Bøkko gjør sitt
beste skøyteløp siden
han sluttet på skøyter

”
NRK.no ba seksåringen lage OL-quiz, og
resultatet uteble ikke

(F) is i rubben

”

Skulle jeg delt ut
terningkast, ville det stått og
vippet mellom åtte og ni

NTBs medisinske avdeling meldte
at oransje lue hjelper mye mer enn lilla
knestrømper

”

Stina Nilsson begynte å fise
store svakhetstegn på den
fjerde etappen

Terningen i Drammens Tidende
er nok dopet

Her lukter det sak for FIS, TV2.no

”
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HOLE IN ONE

Arne Hole,
journalist

Neymar

. Heller ikke journalistene kom seg feilfritt gjennom 2018.
Her en liten smakebit fra dem som ikke traff planken.
Krista Pärmäkoski
Håvard Bøkko

Usannsynlig om synlig

Kjær er utrolig god til å
dekke opp de usynlige
rommene som du ikke ser

”

Nicklas
Bendtner

Heidi Weng

OLs svenskestikk

Svenskene har itte vært
så mye i bildet, men
dom stiller lag

”
Langrennsekspert Åge Skinstad på
TV Norge under herrestafetten

Artig landbruksnytt

95 av tilskuddene inneholdt
testosteron, nandrolon eller
bondekone, som ikke står på
innholdsdeklarasjonen.

Dommer med humor

Når Popovic ikke får
ut ballen, så blåser
Kjensli i trøya

”
Det var nok derfor Eurosport ikke hørte
fløyta

Kvinnelist med mann

Vi er inne i en prosess hvor
vi må få inn flere kvinner.
Da mener jeg Røste er
den rette mannen.

”

”
NRK.no fant det helt naturlig at
bondekonene ikke er deklarert

Ikke Buskerud uansett

... og samtidig avanserte
Weng bakover i feltet

”
VG.no avanserte ikke fra forsøksheatet

Snø i rubben

Det snødde voldsomt mye
i Tromsø i går og oppgjøret
ble utsatt. Det ble klart et
kvarter før slutt.

”
Banen eller VG mest nedsnødd?

Sommerens perle
Alt bevises med statistikk?

Fra i år til i fjor har
publikumstallene gått
opp med 30 prosent

”

Skiforbundets kvinnelige visepresident
blir neppe invitert på nyttårsfesten til
kvinnegruppen Ottar

Usedvanlig bakglatt

Birgit Skarstein

Klubbløs Keita om mulig
Mjøndalen-spill: Da legger
jeg opp og begynner på
Rema 1000

”
Den tidligere Godset-spilleren utdypet
i DT lysten til å spille i brun drakt

Her får vel heller ikke Specsavers gjort
noe, TV 2?

Aftenposten kan mer enn å se fremover

Upresist om presist

Kampen startet med høyt
press og tempo, men også
en del presise feilpasninger

”
Selv upresise feilpasninger ville ikke ha
gjort saken bedre, Aftenposten

Huff, så vriene ord

Schmeichel mener ballen,
som er produsert av
utstyrsgiganten Adidas,
er utilregnelig

”
Vi formoder at ballen er uberegnelig.
NTB-sporten, derimot...

Det finnes en mellomting
mellom å gjøre vondt
og å ringe Jølstad
Begravelsesbyrå

”
Jesper Mathisen på TV 2 om «filmerne»
i VM

Is i rubben
Det beste løpet de siste to
årene sier ganske mye for en
løper som tok VM i bronse
for mindre enn ett år siden

”
NRK.no om ukjent mesterskap for
bronsebrune

Når enden er god
Det er bare å gi sin ende over

”
Viasport donerte baken til interesserte
mottagere etter Neymars frisparkkunst

Tar sjansen

Ikke oppegående om
nedrykk

”

Andreas Martinsen gifter
seg - usikker på fremtiden

Noen måtte rykke ned, og
dessverre var det ikke oss

Møter man Lillehammer Ishockeyklubb,
nytter det ikke å beskytte seg bare med
susp, melder GD

”

”

VG.no har nok fortalt ishockeyspilleren at
halvparten av alle ekteskap oppløses

Dagbladet i helhjertet forsøk på å sitere
Kjetil Rekdal

LIK går over lik?

To spillere har skrevet under
for morderklubben LIK

