
Årsrapport 2005 

Nymark 98 og 99 
 
 
Vi startet sesongen i vår, inne i gymsalen på Fridalen skole, først og fremst som ett tilbud til 
1.klassingene. Men siden jeg måtte skifte lag ett år før det egentlig var planlagt, ble det til at 
jeg også åpnet for spill av barn født i 99. (Det er i denne gruppen jeg har direkte relasjoner til 
en av spillerne, min nevø, Tom Rickard. Det er Tom’s lag jeg ønsker å lede/trene videre) 
 
Sammen med meg har jeg gjennom sesongen hatt en del (91 og) 92 (og 93+)-spillere; 
Thomas Martin  Markus Johan  Achmed 
Stian A Simon  Jonas  Marius  med flere. 
Stian O Nicolas Sindre P TAKK GUTTER!!  
 
Dette har gitt oss ett godt treningsmiljø, og bedret kvaliteten på gjennomføringene. Det har 
samtidig vært ett sosialt eksperiment fra min side, med fokus på nettverk og relasjonsbygging. 
Jeg kan trygt anbefale andre å prøve det samme. (Men jeg leter etter en mulighet til å 
”belønne” de mest aktive hjelperne. Ser for meg at det å gi dem mulighet til å være med som 
lagledere på Voss-cup kanskje kan være en løsning. Men DET må finansieres.)   
 
Pr 14.05 05 var vi 15 spillere, fordelt på 3 som er født i 98 og 12 som er født i 99. 
Pr i dag er vi 39 spillere, fordelt på 14 som er født i 98 og 25 som er født i 99. 
 
 
Trening: 
Vi har trent en dag i uken, og da har vi stort sett trent en time hver fredag. Vi har trent frem til 
siste uke i Juli (danacup). Da ble det ett par ukers avbrekk. Deretter startet vi opp igjen i 
midten av august og holdt på til nest siste fradag før jul. Nå blir det to uker ferie, og så starter 
vi opp igjen første fredag etter nyttår. 
 
 
Kamper: 
Vi ba om 2 lag påmeldt i serien, men av tekniske årsaker ble vi satt opp i serien med ett lag. 
I puljen vår har vi hatt Baune, Minde, Trane og Gneist.  
 
Vi har gjennomført en del bortekamper, og en hjemmekamp (uten mål, da de sto nede på 
Nymarken  ).  Stort sett lite spilletid på samtlige, da vi har vært 20-30 spillere på hver 
kamp. Men alle har fått spille. 
 
På Branncup var det påmeldt 3 lag, og samtlige spillere fikk ett tilbud. Ble ikke det helt store 
resultatmessig, men spillergleden var tydelig. 
 
Nymarksdagen gikk til med merketagning og vennskapskamp mot kronstad-98. Skal ikke 
skryte for mye, men jeg er imponert over nivået på en god del av de yngste spillerne. Jeg har 
ALDRI sett noen utvikle seg så mye på så kort tid. Dette laget skal det bli gøy å følge 
fremover. 
 
Til jul gjennomførte vi en turnering over tre dager, med to timer spilling pr. dag. Vi avsluttet 
søndagen, med boller, brus, diplom og medaljer til alle. En vel gjennomført dugnad. Flotte 
foreldre!! 
 
 



Neste år: 
 
Treningstider: 98 - onsdager kl. 17.00 til 18.00  
(frem til 25. mars) 99 - fredager  kl. 17.00 til 19.00 
    inne på Fridalen skole frem til våren  
 
Lag: 
Vi skal spille 5’er fotball i serien. Det er ønsket fra Nymark at vi spiller med avskilte jente og 
guttelag. Antallet spillere på hvert lag bør maksimalt være 9. Jeg har derfor bestemt meg for å 
dele 99-gruppen i 3, og 98-delen i 1 lag. Med andre ord 4 lag. Her trengs det ressurser. 
 
 
Trening: 
På trening er det hovedsakelig lek med ball som gjelder. Vi skal derfor a en ball til hver 
spiller, noe som sannsynligvis fører til at vi må dele treningen. (Vi har pr. i dag 20 baller, og 
jeg vil be om 10 til. Da klarer vi å trene samtidig alle sammen i år også. Forutsatt at 98-laget 
får egne baller, dersom de vil trene sammen med oss (99-ene).)  
 
Lagledere: 
Ved å skille spillere i 98 og 99 lag, blir det behov for en som kan ta hovedansvar for kamper 
og lagledelse rundt dette laget. Denne personen vil igjen trenge minst to personer som kan 
hjelpe til med å gjennomføre hjemme og bortekamper. I tillegg trenger vi foreldrekontakter på 
hvert lag.  
 
Med 4 lag født i 98/99 påmeldt i serien, blir behovet 3+ lagledere 4+ foreldrekontakter. (Ett 
av lagene kan være ett rent jentelag, men foreløpig mangler vi en del jenter for å få dette til).  
 
Jeg tar på meg hovedansvaret, og ett lag, samt treninger. (Jeg foretrekker fellestreninger der 
alle får være med.) 
  
 
Even 
  


