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 På spørgsmålet om hvorvidt parret er glade eller ærgerlige over det ikke blev til guld, lyder det således:
Christinna: Langt det meste af tiden er jeg mega stolt og mega glad. Jeg har næsten lyst til at kigge på den
hver dag. Der er nogle gange, når vi bliver præsenteret for klippet, hvor vi taber, at det gør lidt ondt. Det rør
også et eller andet i mig, når vi sidder og taler om det nu. Hold kæft, hvor var vi tæt på at blive Olympiske

Mestre.
Kamilla: Lige efter kampen var vi så udmattede og sårbar, at der var mange følelser i spil. Jeg går fra et

interview, og det gør jeg normalt aldrig. Jeg kunne bare ikke. Jeg var simpelthen så ked af det. Selvfølgelig
var vi ærgerlige, men samtidig fik vi langt om længe den medalje, vi havde drømt om. Jeg fik den medalje,

jeg manglede. Og jeg fik den sammen med Christinna.
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Christinna: Langt det meste af tiden er jeg mega stolt og mega glad.
Jeg har næsten lyst til at kigge på den hver dag. Der er nogle gange,
når vi bliver præsenteret for klippet, hvor vi taber, at det gør lidt
ondt. Det rør også et eller andet i mig, når vi sidder og taler om det

nu. Hold kæft, hvor var vi tæt på at blive Olympiske Mestre.
Kamilla: Lige efter kampen var vi så udmattede og sårbar, at der var
mange følelser i spil. Jeg går fra et interview, og det gør jeg normalt

aldrig. Jeg kunne bare ikke. Jeg var simpelthen så ked af det.
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