ffi Nyhet
5rr---IEr-I-_

Fyrst Albert drcpper Kautokeino

Fyrst Albert av Monaco
sitt besøk til Kautokeino
grunrl av dødsfall
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Berlusconi (bil-

det) kunne ikke møte i retten under
behandlingen av en korrupsjonssak
mot ham på grunn av situasjonen i
Libya.Advokaten hans kom mandag

til retten med et brev fra Berlusconi.
I brevet forklarer statsministeren at
han måtte delta på et regjeringsmøte om militæroperasjonen i Libya
og kunne dermed ikke møte i retten.
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Stor variasjon og rikt utvalg er ingen fordel når du skal på jakt etter
partner. For mange valgmuligheter
forvirrer, ifølge
en studie publi-

sert i

slon, lo

inn yrke, utdanningsnivå,

Biology Letters.

overbevisning.

Forskerne
fulgte over

Som i butikken

og

kvinner ved 84
speeddaring-ar- PSYKOLOG:

ringement"r.
Etter endt ar-

Andreas Løes
NarUm.

rångement og en rekle treminutts
møter, kunne deltakerne melde interesse for en eller flere personer.

- Større variasjon gjorde det

å ende opp uten
det hele tatt. Dette til
tross for at de statistisk sett ville ha større sianse for å møte
noen som passet preferansene,
sierAlison P. Lenton, hovedforfatter av studien og psykolog
ved universitetet i nai"6"igfr]
til Dagbladet.

mer sannsJmlig

noen

i

alder,

høyde, vekt, røyking og religiøs

britiske

3500 menn

n må lag-

res. Det
slett for mye,
sier Lenton.
Deltakerne, i snitt 35 år, meldte

- Dette ersamme fenomenman

ser hos forbrukere ellers. Hvis

butikken har 12 typet melk å
velge mellom, går totalsalget
ned. Det har aldri vært så store
valgmuligheter som nå, så det
er ikke rart noen blir forvirret,
siet psykolog Andreas Løes Na-

fuln.
Det er det samme problemet
ved nettdating, nemlig at det er så
mange profiler som kan være bra.
å gjøre et grundig forarbeid hvis du ønsker å finne
en varig partner, sier han.

vi det samme. Alle får et kort med
de 18 som passer best av 400 av
motsatt kjønn.
- Variasjonen går dermed ned og

det er større sannsynlighet for

å

finne en man liker, sier Gulliksen.

Værærlig
En typisk bruker på Sukker har
normalt 10-15 000 som matcher
bedre enn 70 prosent. Hvor langt
nedover listen man går, er opp til
den enkelte.
- Det er viktig å fylle ut relasjonsprofilen grundig

og

ærlig.

Man bør også bruke vektingen på
hvert enkelt punkt til å framheve
eller ferne det man ikke synes er
viktig, sier Gulliksen.
Løes Narum peker på at det for
mange kan være fristende å pynte

Derfor er det viktig

på sannheten.

Sorterer for deg

mange beskrive seg selv i et gunstig
lys eller slik de ønsker å være. For
eksempel ser vi at litt flere sier de er

Ifølge Morten Gulliksen, daglig leVed store arrangementer endte der av Sukker, er ideen bak nettdadet i snitt med 123 interessemel- tingtjenesten nettopp å bruke
dinger dersom deltakerne var like, mindre tid på de som kolliderer i
forhold til interesser og verdier.
mot 88 ved stor variasjon.
-Vi tror dette skyldes at men- -Vi tar 55 000 aktive profiler
nesker gjerne foretar relative be- som har fylt ut relasjonsprofil og
slutninger, ikke absolutte. Vi sam- matcher og sorterer de mot hvermenlikner valgmulighetene med andre. Dermed vil man typisk forhverandre, ikke med et absolutt holde seg til bare de to til fire pro,, ideal. Loflere dater og jo mer varia-* ,, sent beste matchene. På fester gjør

- På personlighetstester vil

utadvendte fordi dette er sosialt
ønskelig. Men de aller fleste er likevel ganske ærlige.
Også han mener det er viktig
med systematisk arbeid for å finne
den rette.
- De som ikke lykkes, er de som
aldri blir fornøyde fordi de stiller

for høye eller lite gjennomtenkte
krav til partneren, sier Løes Narum.

FUtt KLAFF: Siren Mjeldheim (33) oq

Bård Brænde

(39) møtte hverand'

Sukker.

STORTII{GET slutter seg til Riksrevisjonens
krasse kritikk av lederlønningspraksisen i
statlig eide selskaper. Revisjonen viser at
den gjennomsnittelige veksten i statlige
selskaper var dobbelt så høy som den gerenel le lederlønnsveksten.

-

Dette er ikke tilfreds-

stillende oq ikke i tråd med
retningslinjene. Dette vil
bli fulgt opp overfor de
selskaper det gjelder, sier
G

iske.

Cruiser som aldrifør
Antall planlagte cruisean- skriver Nationen. Den
løp til Norge denne sesongen tyder på en økning på 15 prosent sammenlignet med fjoråret.
Det betyr godt over to
millioner besøkende turister og ny rekord.
I alt er1.694 cruisean-

norske cruisesesongen
begynner fra midten av
mars og strekker seg til
slutten av september.
Fra2OO9 til2O'lO hadde Norge en cruisevekst
på 6 prosent. Turistene
legger igjen over to

løp innmeldt for 2011,

milliarderkroner. (NTB)
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Sett deg ned og finn
ut hvordan idealpartneren din er. Finn
grunnleggende krav og

begrensninger. For
eksempel: Vi[ du ha en
partner med høy utdannelse, en som spiller tennis, en som bor i
et bestemt område?
Lag konkrete kriterier
som det er lett å svare
ja eller nei på.
s lnvolvdr farnilie og
venner. Spør hva de tror
er en person for deg.
Da lærer flu også mye
om hvordan de ser deg.
s Når du har funnet
disse kriteriene, har du
snevret ned valgmulighetene betraktelig. Et
eksperimeht kan være
å møtu1A12 rn€nnesker som passer disse
kriteriene, tiI en kaffe.
Da finner du ut om
kriteriene er realistiske
og mulige, Finn ut hvifket av disse møtene
som vår best, og hvorfor. Den neste du rnøter
som er like bra som den
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beste av de tolv, er

trolig noe av det beste
du kan håpe på.
Ha et fysisk møte
med den duer interes-

I

sert itidlis (på offenttig
sted uten å utveksle
kontaktinformasjon).
Du finner ikke ut av den

aq
!€p.

fysiske kjemien på
epost.
Kilde: Andreos Løes Norum

r Hun hadde et magnetisk blikk
Siren Mjeldheim og Bård
Braende fant hverandre ved
å skille seg ut og være ærli-

9e.

-

feg trodde ikke den jeg ville ha

eksisterte, men det $ør hal- jo,
sier Siren (33) og ser på Bård

(39). De møttes i sommer, på
nett. To uker etter første mei-

dingvar det date. Og om tre måneder flytter Siren fra Bergen til
Oslo, hvor Bård venter. - Etter å
ha sett Siren var alt annet uviktig. Ingen andre var aktuelle, sier
Bård.

Skilte seg ut
De var ikke helt

Sukker.

i

toppen

på

hverandres liste over beste
match, som Sukker setter oPP

gir ikke rom for marginer. med alle typer mennesker. OsHvis man er streng På ett lofolk velger Champagneria på

basert på 70 spørsmåI. Men Siren skilte seg ut fra mengden.
- Hun hadde et utrolig magnetisk blikk, sier Bård.
Siren opplevde samnne dragning. - Det var som å lese om

punktfiernes fort 7O prosent
av alle potensielle pattnere.

Tte absolutte ktav kan ferne
97 ptosent. Funksjonen må
brukes med forsiktighet, sier

Værtydelig

hverandre.

meg selv.

At

de ikke havnet høyt oppe på

hverandres matchliste, tror de
handler om absolutte krav hos
den ene som ikke klaffet med
den andre. Dette er også noe
Morten Gulliksen i Sukker advarer mot.

-Å bruke absolutte krav

Gulliksen.
Fordi Siren og Bård hadde tydelige profiler, fant de likevel

- Styr unna det ieg kaller
<skiftende skydekke, mulighet for pent væt-profiler>. Ikke tenk at flest mulig skal like
deg. Av de som klikket seg
inn på profilen skal 90 prosent snu, siet Bård.

- Nettet er som Karl

Johan,

vestkanten for å møte 6n type
mennesker, eller rockebula Garage for å møte andre. På nettet
må du definere ditt eget utested
gjennom profilen.
Og etter luking og siling gjenstår det fysiske møtet.
- Det er som Frankenstein,

som ville lage et menneske. Han
satte sammen deler og ventet På

\met som skulle gi kroppen liv.

nettet kan mange biter som
matche, men det er ikke før dere
møtes at du kienner om kjemien
er der, sier Bård, med armen
rundt Siren. Lynet slo definitivt
ned denne gangen.
På

Foto: John Terje Pedersen
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