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m Traa

Det var mer spenningen, det å
gjøre noe annerledes – være litt
tøff, som ligger bak.

Men også det å skape litt eks-
tra oppmerksomhet rundt idret-
ten sin. Både overfor sponsorer
og publikum. Damefotballen kan
som kjent ikke måle seg med
interessen det er rundt de mann-
lige kollegene. Og de har klærne
på.

– Grunnen til at vi er med på
dette er utfordringen. Jeg synes det
er tøft å ta en mulighet som dette,
sier Lene Bugge.

Samtidig vet hun at det vil
komme reaksjoner.

– Jeg vet at flere kommer til å
reagere, men det bryr meg ikke.
Dette er et valg som hver enkelt tar
selv, og jeg vet også mange som
synes det var tøft av oss å være
med. Tore Bakkejord (Fløya-trene-
ren) syntes også det var kjempesti-
lig, sier Bugge.

I Fløya har man faktisk vurdert å
lage egen kalender, men foreløpig
har det ikke blitt noe av. Lene og
Veronica synes uansett bildene av
Kari Traa var tøffe, selv om de selv
setter litt strengere grenser.

– Jeg kaster aldri trusa, men bil-
der som dette gikk helt greit å ta,
mener Lene Bugge.

– Dette var helt forferdelig,
mente Veronica Stefanussen først.

– Men litt gøy var det jo også,
smilte hun etterpå.

Mest bekymret var de for forel-
dre og besteforeldre...

Spreke svømmerne
I svømmekretser er det ikke

akkurat vanlig å skjule så mye
kropp, så Tromsø-svømmerne
valgte å ta han helt ut. På eget ini-
tiativ.

– Dette var helt OK, mente Ann
Kristin Aamodt.

– Deilig, var meldingen fra Tonje
Feldt Kræmer.

Begge to synes nemlig det er helt
greit med jenter som tør vise seg
frem. Derfor vanker det kun ros til
det Kari Traa gjorde like før jul.

– De bildene hun tok var skikke-
lig stilige. Vi synes det er tøft så
lenge det ikke handler om porno.
Bildene av Kari var bare råkule,
skryter svømmejentene.

Ann Kristin og Tonje er heller
ikke helt ukjent med å ta bilder

uten en tråd.
– Vi har tatt noen bilder internt i

svømmemiljøet når vi har badet i
sjøen og sånt. Men vi har jo aldri
stilt i avisa før, sier jentene.

– Herregud. Tro hva moder’n vil
si. Æ tør jo ikke dra hjem, sier plut-
selig Ann Kristin Aamodt.

Men TSK-svømmerne lar det stå
til,.

– Nå står vi for det som kommer
i avisa. Det er vi bare nødt til, slut-
ter Tonje Feldt Kræmer.

POSERING:
Ann Kristin
Aamodt og
Tonje Feldt
Kræmer på

tribunen i
Stakkevoll-

hallen.

NAKEN-
STUP: Tonje
Feldt
Kræmer
(nærmest)
og Ann
Kristin
Aamodt stu-
per i det, og
viser en helt
ny side av
seg selv.

GARDEROBE: Veronica og Lene
i garderoben i Kraft Studentid-
rettshall. 

FAKSIMILE: 21. desember i fjor hadde VG stort oppslag på
Kari Traas frekke bilder. I morgen kommer Traa til Tromsø.
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