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Nettdating blir stadig mer populært, og borte er de gamle fordommene.
Men hvorfor begrense seg til kun datamaskinen? Flere nettdatingssteder
arrangerer forrykende singlefester for sine medlemmer.

Initiativ til sex
For tidlig sædavg..
Oralsex med kjære..
Ønsker mer oralse..
Har ikke sexlyst,..

Re: håret nedentil
Re: DERMALOGICA-B..
Re: abort
Re: Mye av nøkkel..
Fregner!

Spør om sex
Om Thore Langfeldt
Still spørsmål
Les alle svar

Flørtetips
Flørting på jobben

Jakten på Mr. Right
Hvor er han?
Kvalitetssikring
Det første møtet
Blind date
Alternative metoder
Fangsten

Sextips
Bli en drømmemann
Det perfekte kysset
Erotisk mat

Noen ganger i året arrangerer sukker.no store
singlefester i Oslo. Denne lørdagskvelden
disponerer de lokalet "Rå" på Karl Johan. For
anledningen er utestedet, som strekker seg
over to etasjer, innredet med hjerteputer i
sofaene og snacks på bordene.

Les også:
Kjærlighetssyk? Slik finner du
en date!
Sommerfugler og hjertebank?
10 tegn på forelskelse

Om noen små timer vil parketten slites av
feststemte danseløver, og lokalet vil myldre av
300 mennesker i flørtehumør.

Bridget Jones myten sprekker

Klokka nærmer seg nå edruelige halv ti.
Pyntede folk ankommer med spente og
sjenerte blikk. Det er ingen tydelige berusede
personer. Ender festen slik, vil det hele gå
svært rolig for seg. Men nordmenn begynner

Single? Nyt godene!
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Guide til sex-leketøy
Sensuell massasje
Sett spiss på sexlivet
Sex på fem minutter
Stimuler begjæret

"Alle" nettdater!
Rundt 30 prosent av alle nettbrukere over 15 har prøvd nettdating, viser en

Orgasme

undersøkelse MMI gjorde for Dagbladet i fjor. Sukker har så mange som 17000

Forspillsteknikker
Erogene soner

brukere, mens TV 2 Date (tidligere spraydate) hevder å være Norges største
kontakttjeneste med flere hundre tusen brukere.

Kvinnens orgasme
Mannens 3 G-punkter

Prevensjon
Flere bruker prevensjon
P-plaster
P-ring

Sex og helse
Alkohol reduserer
sædkvaliteten

Samlivstips
Bli din kvinnes
drømmemann!
Slik får du tid til sex

Sexlenker
Erotikk
Homofili

Kamerater på tokt
Robin (27) og Jørgen (27) har nylig opprettet hver sin profil på sukker.no. Dette blir
den første Sukker-festen til de to kameratene, som har vært single i omtrent ett år.
Jørgen synes det er hyggelig å bli kjent med nye jenter, og er nysgjerrig på
konseptet. Målet for Robin er å møte ei jente som - med god kjemi - kanskje kan bli
hans fremtidige kjæreste. Kvelden startet med vorspiel sammen med to kompiser,
som tipset Robin og Jørgen om nettstedet 10 dager tidligere.
Lokalet fylles med flere søkende blikk. Køen vokser utenfor. Halv ti stenger dørene.
Kompisgjengen har funnet et hjørne å henge i - til de blir varme i sjekketrøya. De
speider utover lokalet. Det eneste de foreløpig sjekker, er terrenget. En litt høy
snittalder, er Jørgens førsteinntrykk.
- Og et flertall gutter, supplerer Robin.
- Det er en større sjanse for å få kontakt med gutter enn jenter her, sier Jørgen en
smule skuffet.

Kontaktannonser
Nettflørt
Rådgivning
Seksualitet
Sex-chat

Gratis nyhetsbrev!
Motta ukentlig
nyhetsbrev pr e-post.
E-Post:
Navn:

Sett som startside
Ønsker du Klikk.no som
din startside, klikk her

SINGLELYKKE: Robin har funnet en søt jente å prate med. Kveldens fangst?
[Foto: Cecilie Linn Holtan]

Festene pleier å ha en omtrent lik andel av
gutter og jenter, forsikrer Henrik SchumannOlsen i Sukker. Og ganske riktig, etter stund er
det tilnærmet lik andel jenter og gutter. Men
den hyggelige økningen av jenter i lokalet, ser
foreløpig ikke ut til å gire opp Jørgen.
-Jeg er drit-trøtt, og vet ikke om jeg gidder å
være her så lenge, sier Alta-gutten med
sigende blikk og synkende øyelokk. Det trøtte
blikket hans søker derimot fremdeles
nysgjerrig utover baren.

http://www.klikk.no/Article.asp?ArticleID=6663

Nettdatingsteder:
www.sukker.no
www.nettvenn.sol.no
http://blink.dagbladet.no/
http://date.side2.no/date/
www.match.com
www.moteplassen.com
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Til daglig jobber Jørgen som IT-konsulent i et
større firma. Formen er ikke på sitt beste i
kveld, og sjekkehumøret er ikke helt på topp.
Gårsdagens jobb-pils ble til flere. Sengen
frister.
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www.bonderomantikk.no
www.kosekroken.com
www.q500.no

Robin, som til daglig er salgskoordinator, ser
derimot ut til å være i tydelig sjekkehumør.
Han forsvinner stadig fra kamerathjørnet for å
slå av en prat med damene.

www.finnenvenn.no

Tom Jones eggende "Sexbomb" flommer ut av
musikkanlegget. Om det er en sexbombe eller
kjæreste folk er ute etter denne kvelden, ser
stemningen ut til å ha løsnet for mange. De
sjenerte blikkene har blitt færre, ølsalget går
unna, og praten går livlig.

www.nettdaten.no

www.nettflort.fjalar.no
www.persontreff.no

www.smartdating.no

Noen lange minutter senere er Robin tilbake. Kameratene vier ham spørrende blikk.
Robin gliser entusiastisk.
- Ja, jeg har prata med flere damer, gliser han.
- Men får du napp eller? spør Jørgen nysgjerrig.
- Nei! ler en hemmelighetsfull Robin.
Men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe.
- Jeg møtte flere jenter og har prata med fire, konstaterer han.
En stemme mumler over høytaleren. Musikken stanser. Tom Jones og hans kolleger
tar en midlertidig pause fra musikkanlegget. Praten senkes. Sjekkereplikkene som i
dette øyeblikk måtte sveve i lufta, blir hengende. Noe er på gang.
- Hysj! Er det utdeling av matchkort? smiler Robin.
Ganske riktig. Fotokortene skal utdeles. Baren syder som aldri før. Spenningen er til
å ta og føle på. Da festdeltagerne ankom, møtte de blitsen fra arrangørene så snart
de hadde fått stempel på håndleddet. Sukkers singlefester starter alltid med
fotografering av hver og en.
Festdeltagerne, som alle har registrert seg på sukker. no, måtte gå igjennom en
personlighetstest bestående av 70 spørsmål i forkant av festen. Nå får alle utdelt et
bildekort med hvem i lokalet som er deres 18 beste matcher. Stemningen er lettere
kaotisk.

FOTOMATCH: Robin og en jente sammenligner fotokortene sine.
[Foto: Cecilie Linn Holtan]

http://www.klikk.no/Article.asp?ArticleID=6663
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Natten faller på
Noen timer senere. De siste gjestene svinger seg ned trappene. Noen er beruset på
nyvunnen Sukker-kjærlighet, alkohol eller begge deler. Noen forlater Rå arm i arm,
andre med vennene de kom sammen med. Andre forlater stedet alene. Felles for
dem aller er at de tripper ut i gatene, og viskes ut i mengden av andre byfolk som
er ute denne kvelden.
Robin og Jørgen har funnet hver sin jente som de vier oppmerksomheten til. Flørten
går på høygir, og kyss utveksles.
Hvordan er stemningen når en uke har passert og ølbrillene lagt på bordet?
- Det var et morsomt konsept, og annerledes enn å gå ut på byen. Man vet at alle
jentene er single i utgangspunktet, så det gjelder å ta tak i en man vil prate med,
sier Robin.
Oslo-gutten tviler derimot på at han kommer til å treffe lørdagens flørteobjekt igjen.
- Nei, jeg tror nok ikke det. Det var greit med rotings den kvelden, men jeg følte vel
ikke at det var noe mer, innrømmer han.
Hva med Jørgen, som angivelig ikke var i sjekkemodus etter litt for mange pils
dagen før festen?
Festen tok en ny vending
- Jeg må innrømme at kvelden tok en helt annen vending enn hva jeg hadde trodd.
Før vi fikk fotomatch-kortene var det egentlig litt kjedelig. Stemningen var litt
nervøs, og folk var ikke helt i det rette partyhumøret. Kortene gjorde at det var
lettere for folk å ta kontakt med hverandre, forteller Jørgen, som raskt pekte seg ut
en favoritt blant jentene som stod oppført på matchkortet hans.
- Jeg sporet henne opp ganske fort. Vi fant tonen, og det ble litt flørting og kosing,
ja, smiler Jørgen. Førsteinntrykket av festen er derimot ikke noe å skryte av.
- Det var veldig stille og rolig da vi kom. Det var mange lange sjenerte blikk, og folk
virket litt ukomfortable. Jeg fikk også inntrykk av at det var mange som var eldre
enn meg, sier Jørgen.
Alderen på gjestene strekker seg vanligvis fra 22 til drøyt 40 år. Hovedvekten pleier
å ligge på 26-35 år.
Jenta du flørta mest med- kommer du til å treffe henne igjen?
- Jeg traff henne faktisk tre dager senere. Vi dro på kafé og tok et par øl, og jeg tror
nok vi kommer til å treffes igjen. Om hun er "the love of my life" tar det nok tid å
finne ut, men uansett hvordan det går, så har jeg funnet en ny venn, konstaterer
nettsjekkeren.
Spørsmålene man må svare på i personlighetstesten er, i følge Sukkers grundere,
de områdene som er viktigst for at et forhold skal vare. Testen er utviklet av
forskere med støtte fra psykologer, sexologer og "folk som deg og meg".
- Hun jenta jeg traff var dårligste match på kortet mitt, og jeg tøyset litt med at hun
var min dårligste match av alle i lokalet. Jeg var ikke på kortet hennes en gang. Men
hvem bryr seg om det når man faktisk har en fin kjemi? spør Jørgen retorisk.
- Uansett kan det nok tenkes at matchesystemet har noe for seg, legger han til.
Heller ikke Robin tar matchesystemet alt for seriøst. Han la liten vekt på hva
fotomatchkortet anså som hans toppkandidater.
- Jeg la ikke noe vekt på scoren, men jeg prøvde å lete etter de som var på kortet,
sier Robin, som i likhet med Jørgen ikke hadde så høye forventninger i forkant av
festen.
- Jeg hadde ekstremt lave forventninger til hele opplegget. At jeg ble med på festen
var mest fordi jeg tenkte det var gøy å prøve noe man ikke har prøvd før,
innrømmer Jørgen.
- Men jeg er imponert over hvor oppegående og søte jenter som er inne på
sukker.no, sier 27-åringen, og nevner flere profiler han har kastet sin interesse på.
Kanskje han også kommer til å treffe de to jentene han nå mailer med. ITkonsulenten synes det er en genial måte å bli kjent med nye mennesker på,
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uavhengig om bekjentskapet fører til vennskap eller noe mer.

SINGLE OG PÅ UTKIKK: Sukkerfesten er fylt til randen med forventningsfulle,
single gutter og jenter.
[Foto: Cecilie Linn Holtan]

Skeptiske nettsjekkere
Selv om holdningene til nettdating ser ut til å forandre seg, er mange skeptiske til å
treffe folk over nettet. Jørgen innrømmer at han alltid har vært skeptisk til
nettdating.
-Jeg vet ikke hvorfor egentlig, for det er jo strengt tatt mye mindre harry enn
sjekking på byen. Og så har man faktisk muligheten til å bli litt kjent før man
treffes, reflekterer Jørgen.
- Jeg tror Spraydate og lignende useriøse sider har vært med på å underbygge en
skepsis. Det er nok også blitt en myte at alle som driver med internett-dating er
stygge og innadvendte. Jeg tror Sukker har bidratt til å gjøre nettdating mer
stuerent, fortsetter Jørgen.
Robin kjenner seg igjen i kameratens betraktninger.
- Jeg tror nok en del har litt motforestillinger med at man treffes over nettet. Men
samtidig tror jeg det blir mer og mer akseptert, sier Robin.
Ville dere gått på en Sukker-fest igjen?
-Ja, det ville jeg nok, mener Robin.
Jørgen nøler og tar seg en tenkepause, før han svarer med smil i blikket.
- Det spørs når neste fest er. Kanskje jeg har kjæreste innen den tid.
Den søte start
Første Sukker-fest ble holdt i september 2004, og det har til nå blitt avholdt 11
fester. Det var Morten Gulliksen og Morten Berg som startet det hele og bygget opp
internettjenesten.
- Sammen la de ned en kjempeinnsats i forkant av den første festen, forteller Henrik
Schumann-Olsen i Sukker.
Schumann-Olsen og Vemund Svanes Bertelsen kom med som hjelpere på den første
og påfølgende fester. I 2005 stiftet firkløveret aksjeselskapet Warm Systems AS.
Foreløpig er det ingen faste ansatte i sukker.no, og ingen investorer har vært
involvert. De fire guttene har ikke kunnet ta noe økonomisk utbytte som følge av
nettsiden. Alle har de en "vanlig" fast jobb til daglig.
- Alt har gått med til løpende tekniske og statlige utgifter. Så det har til nå kun vært
veldedighet til Oslos single! For noen engler vi er, spøker en lattermild Schumann-
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Olsen.
Neste fest blir sannsynligvis arrangert i mai.
Du finner mer info på sukker.no.

Ta kontakt med Jørgen og Robin!
Disse oppegående og kjekke guttene er fortsatt single. Er du interessert i å
sjekke ut profilen deres kan du gå inn på www.sukker.no.
Jørgens brukernavn er rztless og Robins er tdk. Lykke til!

Gule Sider® gir deg mer om...
Alternativ
behandling

Helsekost

Hud og kroppspleie

Klær

Kostholdskonsulenter

Parfyme og
kosmetikk

Slanking

Spa og kursteder

Trening

Søk etter firmanavn, bransje, nøkkelord, sted eller telefonnummer
Søk
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stille diagnoser på seg selv eller på andre. Klikk.no er heller ikke ansvarlig for innholdet på andre
nettsteder som vi linker til. Er du på noen måte bekymret for din helsetilstand, ta kontakt med legen
din!

http://www.klikk.no/Article.asp?ArticleID=6663

2006-04-29

