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Singel-Møyfrids
500 på singelfest
Møyfrid (24) og søsteren Susanne pløyer
seg gjennom havet
av single festdeltakere med bilder av 18
menn i hånda. Nå
kan jakten på en
kjæreste starte.
Tekst: Nicolai Heyerdahl
onh@dagbladet.no

– Jeg snakket med en av dem tidligere i kveld, og han virket veldig
hyggelig. Jeg tror vi kommer til å
holde kontakten, men jeg vet jo ikke om det blir noe mer. Jeg så at han
pratet med noen andre her, også,
sier Møyfrid Kvernes (24).
Søsteren Susanne fyller snart 30.
For henne er målsettingen klar:
– Jeg ønsker meg type i 30årspresang, sier storesøster
med både fleip og litt alvor i
stemmen.

Bildestyrt sjekking
24-åringen er en av 500 gjester på
et utested i Oslo lørdag kveld. Selv
om det er singelfest, likner det på
en helt vanlig kveld på byen. Med
ett unntak: Etter et par timer med
småprat og «vanlig» sjekking, blir
det fullt kaos ved 22.30-tida. Alle
får utdelt et ark med 18 bilder på.
Disse 18 er ifølge et dataprogram de
på utestedet som matcher akkurat
deg best. Alle de 500 gjestene har
lagt inn sine profiler på maskinene,
som gir en poengscore på hvor
godt de forskjellige passer til hverandre. Hver enkelt gjest blir fotografert og lagt inn i systemet når de
kommer, og har betalt 200 kroner
hver for moroa.
Og i kveld er det alvor: Etter at
datamaskinene har talt, får hver
enkelt bildene av de potensielle
matchene. Og da er det bare å
begynne å lete.
Stemningen stiger i lokalet, og
mange jobber seg frenetisk rundt
baren for å finne noen av sine utkårede.

– Flyter bra
– Dette var ikke noe særlig, utbryter Lizbeth etter å ha skannet gjennom de 18 fjesene på arket.
Så ser hun at hun har fått arket til
Isabelle, en annen nettsjekker på
stedet.
– Neeeei, jeg har fått feil liste!
skriker 23-åringen og løper bort for
å bytte.
De fleste Dagbladet snakker
med, vil helst bruke navnene de
oppgir under sin profil på nettet.
Smoothie (26) har allerede tidlig på
kvelden fått los på flere jenter. Han
rusler ubesværet rundt, og mener
det er mye enklere å få kontakt med

«Jeg ønsker
meg type i 30årspresang.»

Susanne Kvernes

det omvendte kjønn enn på vanlige utekvelder.
– Det er jo så enkelt når du har
disse listene. Nå flyter det bra for
Smoothie, sier han, og legger raskt
til:
– Nei, endelig lykkes det for
Smoothie. Skriv det. Endelig
lykkes det for Smoothie. Høhø, gliser han fornøyd.
Kompisen Bjørnar (25)
gir klare signaler om at han ikke har
blitt desperat: På den hvite Tskjorta står det «I’m not easy».
– Jeg var litt skeptisk, jeg har aldri prøvd noe sånt før. Men jeg synes
det er morsomt. Og vi har jo gledet
oss litt, da, sier Bjørnar.

Tyngdepunkt på 30
Ifølge arrangørene er de fleste deltakerne mellom 23 og 35 år, med et
tyngdepunkt rett under 30. Mange
av gutta ser ut som de har kledd seg
for et jobbintervju, der dressjakka
er en obligatorisk del av antrekket.
Men antallet menn med høyt hårfeste er overraskende lavt.
Det er nettstedet Sukker som arrangerer festen. Morten Gulliksen
(34) skulle starte en barkjede i
2002, med solnedganger fra eksotiske steder rundt i verden som tema. I stedet ble det matchmaking.
– Vi planla å ha solnedgang live
fra for eksempel Florida i barkonseptet. Så kom krakket, og da ble
det ikke noe av, forteller Gulliksen.
Ideen om å lage en nettside hvor
man kan matche brukernes profiler, fikk Gulliksen for to år siden.
Men alt glir ikke helt smertefritt
på Sukker-guttas første singelarrangement. Å få printet ut alle bildene tar tid, og gjestenes albuer blir
spissere og spissere etter hvert som
klokka nærmer seg midnatt. Flere
regelrett stormer podiet hvor listene blir printet ut, mens arrangørene prøver å holde unna.
– På grunn av litt tekniske
problemer, og en full deltaker
som saboterte printeren underveis, tok det litt lengre tid enn
planlagt. Men dette skal vi forbedre neste gang, forklarer han.

Intenst
Etter å ha fått sin egen liste, og
snakket med flere potensielle beilere, går Møyfrid hjem. Hun skal
tidlig opp søndag morgen.
– Det var ganske intenst akkurat
da bildene ble delt ut. Mange kom
bort til meg som hadde meg på lista si. Men de fleste var ikke på mi
liste, sier hun.
– Det var veldig spennende å
komme ut og møte folk som du
kjente til fra før, men ikke hadde
møtt. Det tok litt tid med bildene,
men det var en av de beste utekveldene jeg har hatt i Oslo. Alle som er
der har noe til felles, sier hun.
I den andre enden av lokalet står
Torill (40). Hun klager høylytt på
arrangementet, og mener arket
med hennes utpekte kom altfor
seint.
– Dette er den mest tåpelige
greia jeg har vært med på. Vi er 12
jenter som er ute sammen, og alle
er misfornøyde. De matchene de
setter sammen, er innmari dårlige.
Dette er håpløst – nå drar vi på
Smuget, erklærer hun.

INTENST: Når bildene blir delt ut, starter jakten på kandidatene som datamaskinen har plukket ut for deg.

KLEDD TIL FEST: Møyfrid ankommer singelfesten, og må som de 500
andre gjennom fotostasjonen.

ANNERLEDES: – Dette blir vel bare
meldte oss på for moro skyld, sier
og Thomas (39).
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m@nnejakt

For Møyfrid er det bare en av mennene som er virkelig interessant.

en annerledes kveld på byen. Vi
Vibeke (29, til høyre), Kikki (29)

STILLE FØR ...: Møyfrid slapper av med søsteren Susanne (29) og Tess
(34), til venstre, før alvoret starter.
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16. juni
2004. Det nyeste innen dating
er å matche
nettprofiler.
Møyfrid Kvernes
skal på stor fest i
Oslo for å finne
den rette.

Alle foto: Daniel Sannum Lauten

GOD STEMNING: Smoothie (26, til høyre), Chogenki (27), Ole Einar
(24), Bjørnar (25) og Lizbeth (23) er i godt slag allerede før
bildene blir delt ut.

