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Slik var Camilla Herrems
drømmebryllup
– Dagen var perfekt fra jeg sto opp til jeg la meg.

herrem (Foto: Stella Pictures)

Line Barka 08.07.2013

I strålende solskinn giftet håndballspilleren

Camilla Herrem seg med kjæresten

Steffen Stegavik lørdag. Bryllupet fant sted

ved Camillas hjemsted Sola i Rogaland,

og den nygifte håndballstjernen legger

ikke skjul på at dagen var perfekt.

– Det var knallbra. Dagen var perfekt fra

jeg sto opp til jeg la meg, sier Herrem til

«God kveld Norge».

Profilerte gjester
Nær 100 gjester feiret den store dagen

sammen med brudeparet. Til stede i

bryllupet var også flere av Herrems

lagvenninner, som Tonje Nøstvold, Linn

Jørum Sulland, Karoline Dyhre Breivang,

Gøril Snorroeggen og Marit Malm Frafjord.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Hvordan var det med bryllupsnervene?

– Det var faktisk ikke noen nerver i det hele tatt, sier hun.

Les også: Rundlurt av forloveden

Klare for bryllupsreise
At vielse og bryllupsfest fant sted i

strålende solskinn, hadde ikke Camilla

tatt for gitt i forkant av den store

dagen.

– Vi var noe redde for hvordan været

skulle bli, men så våknet vi opp til

strålende sol.

Etter vielsen gikk turen til

Solastranden gård hvor festen fortsatt

for brudeparet og gjester.

Nå venter bryllupsreise for de to

nygifte.

– Vi drar til Maldivene på tirsdag og

skal være der i to uker. Det blir deilig,

sier hun fornøyd.

Les også: Gifteklare Herrem vil ikke ta ansvar for eget bryllup

Gift etter sju år
Det ferske ekteparet har vært sammen i litt over sju år, og ble nylig samboere

etter at Stegavik forlot Elverum til fordel for Trondheim for å være sammen

med Herrem. Han spiller i dag for klubben Kolstad.

Landslagsspilleren bar en hvit brudekjole laget av Bryne-baserte

TailorHeaven, og Herrem selv var svært aktiv i hele prosessen.

herrem1 (Foto: Stella Pictures)
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Redaksjonens anbefalinger Delt i sosiale medier

Auksjonerte bort Saga
Noréns ikoniske Porsche
Mandag 16. jul. 2018 | Underholdning

Offentliggjør bilder av
Englands nye prins
Mandag 16. jul. 2018 | Underholdning

Katarina (19) skulle ta bilde til
Instagram – ble angrepet av
hai
Torsdag 12. jul. 2018 | Underholdning

Superstjernen (28) får
hakeslepp når hun forstår hva
som skjer
Søndag 15. jul. 2018 | Underholdning

Nå kan du melde deg på The
Voice
Torsdag 21. jun. 2018 | Underholdning

Stem på din favoritt til
Folkets Amanda
Onsdag 20. jun. 2018 | Underholdning

Siktet for å ha hacket Gomez
Lørdag 14. jul. 2018 | Underholdning

Gorillaz-rapper fikk sju ribbeinsbrudd etter scenefall på

Roskilde
Torsdag 12. jul. 2018 | Underholdning

George Clooney (57) skadet i scooterulykke i Italia
Tirsdag 10. jul. 2018 | Underholdning

Selger veterinærklinikken og flytter etter
bruddet med Farmen-Gaute
Fredag 13. jul. 2018 | Underholdning

Fredrik Skavlan og Maria Bonnevie har fått barn
Tirsdag 10. jul. 2018 | Underholdning

2:49

Trenger du mer penger i sommer?

Moren til drepte Alesha med
hjerteskjærende innlegg på Faceb...

Stormet banen under VM-finalen

Slik lærer barna gode økonomiske
vaner

Verdens billigste bil legges ned - så
lite koster den

Belgiske stjerner slakter Frankrike

ANNONSØRINNHOLD

ANNONSØRINNHOLD

Eff. 13,2%, 150000 o/10 år, kost 112.573, tot 262.573.

Les også

Har du fått med deg disse klippene?
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Vis mer

 «Bloggerne»-profil om
skilsmissen: – Han hadde vært utro
med mange

Slik svarer Farmen-Gaute om
skilsmissen og den nye kjæresten

2:57

Jan Thomas (50) om
penissjokket: – Det kan tolkes som
en ereksjon

0:34

Farmen-Amalie (21) slår tilbake
mot silikonryktene

4:02

Paradise-Triana: – Dette
sjokkerer ikke like mye nå lenger

1:53

Mads Hansen (34) latterliggjorde
rumpeoperasjonen til Isabel Raad:
– Ser ikke på det som mobbing

3:06

Mest leste artikler

1 Offentliggjør bilder av Englands nye prins

2 Superstjernen (28) får hakeslepp når hun
forstår hva som skjer

3 Auksjonerte bort Saga Noréns ikoniske
Porsche

4 Katarina (19) skulle ta bilde til Instagram
– ble angrepet av hai

5 Selger veterinærklinikken og flytter etter
bruddet med Farmen-Gaute

  Mest sette klipp

1 Den andre gangen tok pappaen frem
kameraet

2 812 Superfast: Her får vi nøklene til
tidenes raskeste Ferrari

3 Fremfører årets sommerhit med
barnekor

4 Plutselig dukket disse råskinnene opp på
Trollstigen

5 A1 gjør comeback med sine beste hits

 Underholdning  God Kveld Norge

Ditt personvern  

Dine data er trygge hos oss i TV 2. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.

 Les mer Jeg forstår

 

https://www.tv2.no/v/1298612/
https://www.tv2.no/v/1224498/
https://www.tv2.no/v/1242755/
https://www.tv2.no/v/1265456/
https://www.tv2.no/v/1181807/
https://www.tv2.no/v/1322044/
https://www.tv2.no/v/
https://www.tv2.no/underholdning/9973970/
https://www.tv2.no/underholdning/9972671/
https://www.tv2.no/underholdning/9974145/
https://www.tv2.no/underholdning/9968448/
https://www.tv2.no/underholdning/9969705/
https://www.tv2.no/v/1351008
https://www.tv2.no/v/1357661
https://www.tv2.no/v/1358092
https://www.tv2.no/v/1358009
https://www.tv2.no/v/1358276
https://www.tv2.no/underholdning
https://www.tv2.no/underholdning/god-kveld-norge
https://www.medietilsynet.no
tel:02255
https://tips.tv2.no
mailto:info@tv2.no
https://www.tv2.no/a/5164267
https://presse.tv2.no/presse/
https://www.tv2.no/annonsere/
https://www.tv2.no/delta/
https://www.tv2.no/jobb
https://www.tv2.no/personvern/
https://rabattkoder.tv2.no
https://www.publishlab.com/
https://www.tv2.no/personvern/

