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GIAD I KATTERT Gjennom sin felles kjærlighet for katter fant
Martin Sandengen og Ann Katrine Holm lykken gjennom nettdating.
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Ann Katrine Holm
(19) o9 Martin
Sandengen (28)
fant tonen da de
snakket om kattene
sine etter at de
fant hverandre
på Sukker.no.

den Ann Katrine og Martin bestemte seg for å møte hverandre
for første gang. Nå er de to kjærester.

- Vi matchet ikke helt ifølge
Sukker, men vi endte likevel
opp med å bli'kjærester, sier

Martin.

De forteller at de gjensidig fattet interesse for hverandres profil.

rrf@dagbladet.no

Martin forteller at
godt det Ann Katr
vet om seg selv. Hun syntes at han
virket veldig interessant.
- Jeg likte jo bildet av han også
da, sier Ann Katrine.

HURUM (Dagbladet): Det var

Kafteprat

søndagfor knappe tre måneder si-

Martin
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Ann Katrine har begge
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i dem. Da

syksnak-

I

hunskul-

le pleie katta sin.
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- Katta min hadde kattepest,
så jeg var oppe om natta og
stelte den. Det s5mtes Martin
var en god egenskap. Han har
io to katter selv, så dette ernoe
begge btyr oss om.
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Skeptiske
to var i utgangspunktet

Begge

skeptiske til onlinedaring, men de
ga det likevel et forsøk.
- Jeg er nå veldig glad for at jeg
meldte meg på, sier Martin.
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Bruk sunn fornuft
når du nettdater

Flere og flere kaster seg nå
ut på datingmarkedet gjennom lnternett. Dette er den

nye sosiale arenaen for
single mennesker som vil
treffe flere mennesker.

I Norge har vi mange online
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nom lnternett. Dette er den
nye sosiale arenaen for
single mennesker som vil
treffe flere mennesker.

I Norge har vi mange online datingsider, men de tre hovedaktørene er Sukker.no, Match.com og
Moteplassen.no
- Etter de tre største aktørene er
det et kraftig steg ned til de andre
aktørene som er ekontakt.no,
be2.no og q500.no. Det finnes
også en del nisjesteder, sier sjef
for Sukker.no, Morten Gulliksen,
til Dagbladet.

- Hovedfordelen med nettdating er at du kan fi sortert ut de

fra Universitetet i Oslo forteller at

navn

flere og flere benytter Internett
som en arena for å treffe nye mennesker.

Ta

Onlinedating er tilgjengelig,
lettvint, og det blir mer og mer
vanlig for folk å sitte hjemme og
kikke på andre. Dessuten er det

LinPrøituz sier at folk er ikke alltid
det de utgir seg for på nett, men at
det blir stadig færre som seiler under falskt flagg på datingsidene.

Kjønn- og medieviter Lin Prøia
det er mange gode grunner
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ifølge Morten Gulliksen fra Sukker.no

sdm sier

Hvorfor nettdating?

teete ut dating på Fcttet

'

kjæreste gjennom nettdating,

som passer best på noen få timer.
Slik kan du, om du er heldig, finne den rette på noen timer. Vi regner med at mellom Z0 000 og
100 000 mennesker har fått kjæreste gjennom Sukker.no

&detips forde som vil
* Vetg et brukernavn
,nå

KORTTID: - Er du heldig kan
du finne den rette i løpet av
noen timer, sier Morten Gulliksen i Sukker.no.

e

mange mennesker som har andre

tekst,

motiver enn et langvarig mono-

lde, Tenk
at du forhåpentligvis skal

gamt forhold. På nett er sjansene
bedre for å treffe andre med de

treffe personen du har hatt
kontakt med i virkeligheten.
c Ta kontakt med dern du
syntes virker ntdjessånte"
Hver aktiy oq ikke veni på at

samme preferansene som du, sier

hun.
Det er veldig mange som

i

fir

forholdsrcgler

- Det er lett å skryte litt av
egenskaper og kvaliteter, eller
de bruker gamle bilder av seg
selv. Dette fører ikke noe godt
med seg, sier Prøirz.
Hun sier at det alltid kan være

seg

lurt

å google den

ukjente parten.

IETTVINT: - Onlinedating er
lettvint, sier kjønn- og medieviter Lin Prøitz.
Slik at du ser at det er rimelig sam-

war mellom det personen sier og
det som finnes på nett. Er det stoi
forskjell, er det grunn til å være
skeptisk.
- Men alle kan man ikke google. Da gjelder det å bruke sunn fornuft, som ved alle andre første
møter med fremmede mennesker, sier hun.

Morten Gulliksen i Sukker.no
sier at det er viktig å ta noen for-

holdsregler når du opptrer på
neftet.
- Stort sett er nettet trygt, men

man bør følge visse regler. Å utvise skjønn er det viktigste. Kommuniser via tjenesten, og vær
anon5Æn

inntil det føles tryggere.

Menn bør identifisere seg først.
StSrr unna

profiler der teksten
ut fra Google

kommer direkte

translate. Oppgi aldri kontonummer eller send penger.
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erenspesidet sielder
singlq m6nnes,

