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Satser på barnefotball

En ny og ambisiøs sportsplan for barnefotball i
Myra har som mål å beholde spillere til de er godt
opp i tenårene, satse på jenter og gjøre det enda
bedre å spille fotball i Myra.
Tekst/foto: Vanja Grut

Primus motor for
fotballsatsningen og en
historisk sportsplan i MUIL
er fotballeder Bård Mortensen
Brekke. Sammen med Tore

Digernes og Vidar Arnesen har
han laget en grundig sportsplan
som tar for seg alt fra hvordan
trenere skal utvikles, via
hvordan foreldrene kan bidra

med støtte til hvordan det skal
være mulig å beholde spillere
lenger og fortsette å være en
breddeklubb.
Talenter i Myra
-Vi har mange fotballtalenter i
Myra og det er ingen grunn til
at ikke disse også skal kunne
spille voksenfotball, sier Bård.
Artikkelen fortsetter på neste side:

Vi har 80 spillere i Myra nå, men vi kan bli
mange fler, forteller Bård.
Jentelag
– Til høsten starter vi opp et eget jentelag og vi
har allerede fått tak i
tidligere fotballspiller
Linda Bleika som
trener, sier Bård.
Vi har og har hatt jenter
som spiller sammen
med guttene, men vi
tror at det er lettere for
jentene å ville fortsette
med fotball dersom de
får trene i rene jentelag,
forklarer Bård. Derfor
vil vi satse på et lag
med jenter mellom 7
og 9 år over sommeren,
sier Bård.

D

- Ta gjerne kontakt
allerede nå dersom det
er interessant å starte
på fotball, oppfordrer
Bård som ikke
utelukker at det går an
å starte opp allerede før
høsten dersom det er
interesse for det.

et mål for oss, forteller Bård.
Støtte fra styret
- Det har også vært veldig bra å få full støtte til
denne sportsplanen av styret i MUIL, forteller
Bård.
Støtten fra moderklubben
har ført til at alle
trenerne allerede har
vært på trenerkurs og er
i gang med å utdanne
seg til c-trenere eller er
det allerede. I tillegg
er det kjøpt inn mye
treningsutstyr til lagene.
Og takket være støtten
fra styret, øker ikke
spilleravgiften. I tillegg
får spillerne delta på flere
cuper.

ette er den første
sportsplanen som
er utarbeidet i
Myra fotballs historie
og representerer en vilje
og et forsøk på å utvikle
barnefotballen gjennom
systematisk og godt arbeid
over tid. Vi har sett over
alt for mange år, dette
gjelder også de fleste andre
klubber, at det er vanskelig
å få spillere til å fortsette
med fotballen når de når
tenårene. Dette ønsker vi
å gjøre noe med og da har
vi sett nødvendigheten av
å utdanne og skolere gode
trener som er nøkkelen til
både trygghet, mestring og
trivsel for spillerne.

Norway cup
Bård har vært leder for
fotballen i MUIL i to
år, og fant fort ut at det
var en jobb han hadde
lyst til å ta på alvor.
– Egentlig hadde jeg
bare lyst til å være
fotballtrener, men
når jeg først tok på meg ledervervet, så jeg at
det var mye som kunne gjøres for å utvikle
fotballgruppa i MUIL, forklarer han ivrig.
– Det er jo ingen grunn til at ikke Myraspillere
også kan få dra på Norway cup og Dana cup som
mange andre lag i distriktet, sier han ivrig.
Og allerede i 2015 kan det være mulig å sende et
MUIL-lag til Norway cup. – Ja, dette er absolutt

Sponset av Sparebanken
SØR
Og snart vil alle spillerne
få nye drakter sponset
av Sparebanken SØR.
– Det er lenge siden
Myraspillere har hatt
hovedsponsor med
draktreklame, sier Bård. Det er stas for spillere og
trenere og skaper samhold
og identitet. Draktene blir
klare i løpet av våren.

Ballgutter 16. mai
Gutter 10 vil også delta
som ballgutter på 16.maikampen mellom Arendal
FK og Jerv 16. mai, og
da vil MUIL få ekstra
oppmerksomhet. – Det neste blir kanskje å være
ballgutter på Startkamp, sier Bård engasjert.
Dommere
Myra har også fire unge dommere som dømmer
fotballkamper som går på kunstgresset i Myra i
sesongen. Det er Morten Alexander Mortensen
Brekke, Vetle Per Madland, Omar Puntervoll og

Vetle Grut-Johnsen. – De vil dømme om lag 15
kamper hver i sesongen, forklarer Bård.
Kvalitetsklubb
- Vi har også lagt inn søknad om å bli en
kvalitetsklubb gjennom fotballforbundet. For å
få dette ”stempelet” er det visse kriterier vi må
oppfylle og vi har allerede en ekstern konsulent,

Magne Aslaksen fra Express som skal bistå
oss i dette arbeidet. Vi har mange ting på plass
allerede og gleder oss til dette arbeidet, avslutter
Bård.
Sportsplanen kan leses i sin helhet på www.muil.
no.

Treningstider fotball
Myra gutter 07 trener mandager fra kl. 1730-1830 på den
nye kunstgressbanen. De spiller seriekamper på onsdager.
Myra gutter 09 trener mandager fra kl. 1730-1900 på den
nye kunstgressbanen. Har også frivillige treninger torsdager
kl. 1730-19. Spiller også seriekamper på onsdager.
Myra gutter 10, trener mandager kl. 1830-20 og torsdager
kl. 1830-20. Spiller seriekamper onsdager.
Myra gutter 12 trener tirsdager kl. 1630-18 og torsdager kl.
1830-20. Spiller sine seriekamper på mandager.
Det blir nye innetreningstider fra august og vi må i hvert
fall ha tre dager der i uken. I tillegg til disse tidene har vi
muligheter for ekstra treninger fredager og lørdager ute på
kunstgressbanen.

Dommerkontakt
og frivillige
Fotballgruppa trenger en
dommerkontakt for neste år
som har ansvar for å skaffe
dommere og fordele kamper.
Det er liten, men viktig jobb.
Vi trenger også andre frivillige
som kan tenke seg et verv
innen fotballen for å utvikle
barnefotballen i Myra. Vi
trenger også trenere for neste
års 1. klasse både jenter og
gutter. Kontakt Bård Mortensen
Brekke på tlf. 922 24 133 eller
e-post: brbaa@online.no.

Skigruppa vinteren 2014

Skigruppa i MUIL startet i oktober opp
barmarkstreningen som forberedelser
til snøen skulle komme. Treningen
var ved grusbanen ved skolen og
oppmøtet på høsten var meget bra.
Rekorden med 45 barn ble satt
28. november da vi gikk på ski på
kunstsnø rundt skøytebanen.
En trening hadde vi også i Brattåsen og hoppet
på ski. Da snøen endelig kom fikk vi med vår nye
snøscooter og vår nye sporsetter laget flotte spor
rundt grusbanen og sykkelbanen. Da var det mange
barn som koste seg med lek og moro på ski, og med
litt teknikktrening også.
Ugleboknuten
Siste skitrening på snø var 26. februar, men vi
avsluttet sesongen med en tur til Ugleboknuten 12.
mars. Takk til Ronald Røysland og Stig Ommundsen
for solid løypekjøring.
Barneskirenn
Søndag 16. februar arrangerte skigruppa skirenn på
skolen med nesten 100 startende barn. Til tross for
mye dårlig vær både før og etter ble det et vellykket
arrangement med bra vær, glade barn og foreldre og

god stemning rundt grillen.
Deltatt på renn
Skigruppa har også en del utøvere som er med på
skirenn utenfor Myras grenser også. MUIL har
hatt deltakere på Gjerstadrennet, KM på Evje,
Dømmesmoenrennet, Rygene og på bank-cup på
Vegårshei. Til neste vinter er vi kanskje enda flere
både på trening og konkurranser – her er det plass til
alle.
På vegne av skigruppa ble det søkt på midler fra
Sam Eydes Minnefond, og MUIL ble faktisk tildelt
20 000 kroner fra dette fondet.
Skigruppa ved Aslak Blågestad og Vanja Bruvoll

Medlemskontingent

2014

For kun 250,- i året kan hele familien
delta på mange flotte aktiviteter. Det
er veldig viktig å ha betalt medlemskontingenten fordi alle barn under
12 år som er med på aktiviteter er da
forsikret.
Alle idrettslag er pålagt å ha et elektronisk medlemsregister der alle medlemmer må være registrert.
Derfor ønsker vi din hjelp til å registrere deg/din
familie. Dette gjelder både om du er aktiv medlem
eller støttemedlem. Hvis dere har registrert dere tidligere, trenger dere ikke gjøre dette igjen.
Registreringen gjør du ved å besøke www.muil.no
og trykke på linken under ”Medlemsregistrering”
øverst til høyre.
Får du problemer med registreringen kan du sende
inn informasjon med navn, adresse og fødselsår på
epost: rune.oia@gmail.com
Priser på kontingent for 2014:
Familie kr. 250,Voksen kr. 150,Barn/ungdom kr. 100,Du kan bruke giroen vedlagt Budstikka, eller betale
inn på kontonummer: 2801.04.25370

Søk om halltid
De som ønsker halltid til aktiviteter
i gymsalen i grendehuset, må sende søknad om dette innen 30. mai.
Søknad sendes Vanja Bruvoll på
e-post: vanjabruvoll@hotmail.com

Årsmøte og nytt styre
MUIL hadde årsmøte 25.
februar 2014 og valgte
da nytt styre. Årsmøtet
bar ellers preg av at
det er god aktivitet i
gruppene. Driften av
grendehuset har også
vært et tema som har
gått igjen i løpet av året.

På årsmøtet ble aktiviteten
i gruppene gjennomgått, og
rapportene viser at det er god
aktivitet i MUIL. Styret hadde 7
møter siden sist årsmøte, og de har
arrangert alt fra den tradisjonelle
Myradagen på høsten, til
vinterutstyrsbyttedag og bidratt
som bøssebærere for TV-aksjonen.
På disse arrangementene har
Miljøgruppa gjort en god jobb.

MUIL-styret: Petter Furseth, Rune Øia, Vanja Grut, Magne Blågestad, Bente
Andersen, Aslak Blågestad, Vanja Bruvoll, Karin Bergvik og Odd Rune Olsen.

på Grendehuset.
Både Budstikka, websidene og
Facebooksiden er viktige arenaer
for å komme ut med informasjon
til medlemmene.

Grendehuset. Mangeårig leder
av grendehusstyret, Jon Vidar
Skogeng har nå gitt seg. Han ble
på årsmøtet tildelt Myrsnipeprisen
for sin mangeårige innsats for
MUIL.

Leikarringen meldte om stor
aktivitet med sin tradisjonelle
søndagsdans som har holdt på i
26 år, og koret Kikhosten som
har hatt et «gildt» år med sine
25 korister. Ungdomskveldene
er blitt populære, og på årsmøtet
ble det bestemt at de sorterer
under Leikarringen med tanke på
støtteordninger.

Grendehuset har i 2013 foretatt
en opprustning av dører og
innført nytt nøkkelkortsystem
som fungerer bra. Dette har
derimot ført til et stort innhukk
i økonomien. I tillegg er
driftsavtalen med Arendal
kommune reforhandlet i
2013, noe som førte til at
MUIL selv må stå for vask av

Årsmøtet vedtok i tillegg å
innføre en lov for MUIL som
er pålagt av Idrettsforbundet.
Det ble også vedtatt å opprette
en organisasjonsplan for
MUIL i 2014. Årsmøtet
vedtok også å opprettholde
medlemskontingenten på samme
nivå som i 2013. Budsjett og
regnskap ble også godkjent.

Fotballgruppa leverte en
fyldig rapport som vitner om
stor aktivitet og ambisiøse
framtidsplaner (ser artikkel s.
1-3). Det samme gjorde skigruppa
(se s. 4). Bordtennisgruppa
arrangerte NM sammen med
Lia idrettslag i 2013 og kunne
rapportere om nye ungdommer i
gruppa som nå trener torsdager
fra kl. 20.00-22.00 i Sør Amfi.
I tillegg er det barnetrim
onsdager fra 17-18, voksentrim
mandag, onsdag og fredag og en
nyoppstartet gruppe ungdommer
som spiller Futbal, alt i gymsalen

Nytt styre i MUIL valgt på årsmøtet:

Leder: Aslak Blågestad, aslak.blagestad@gmail.com
Nestleder: Vanja Bruvoll, vanjabruvoll@hotmail.com
Kasserer: Bente Andersen, bente.andersen2@arendal.kommune.no
Sekretær: Karin Bergvik, karin.sigridsnes.bergvik@nav.no
Anleggsleder: Petter Furseth, petter.furseth@skiforbundet.no
Leder trimgruppa: Odd Rune Olsen
Leder skigruppa: Aslak Blågestad, aslak.blagestad@gmail.com
Leder bordtennis: Kenneth Sjøholt
Leder fotball: Bård Brekke, brbaa@online.no
Leder leikarring: Mange Blågestad, mblaagest@hotmail.com
Leder miljøgruppa: Desiree Nilsen, rainer.nilsen70@gmail.com
Leder sykkel: Glenn Hanssen, glenn.hanssen@c2i.net
Web/IT: Rune Øia, rune.oia@gmail.com
Redaktør Budstikka: Vanja Grut, vanja.grut@gmail.com

VELKOMMEN
17.MAI 2014
MYRA SKOLE 13:30 - 16:00
Program for dagen:
-17.mai tale (ca kl. 14)
-sanger
-kafe
-kiosk
-natursti
luftgeværskyting
-fiskedAM
-LYKKEHJUL
-LODDTREKNING

OG MANGE FLERE GØYE AKTIVITETER FOR SMÅ OG STORE.
HILSEN: OSS PÅ 6.TRINN

Avsender:

Myra ungdoms- og idrettslag
v/ Aslak Blågestad
Midtstølveien 35
4848 Arendal

Populær ungdomsklubb
Ungdomsklubben som
startet opp i fjor høst har
blitt mer og mer kjent og
populær.
Det var 25 ungdommer på
klubben siste fredag i april. De
fleste var fra sjette, sjuende og
åttende klasse. Sjette klasse
ble invitert siden det var siste
gangen før sommerferien. Derfor
ble det også servert pizza fra
pizzabakeren, og som vanlig var
det kiosk, bordtennis og lek i
hallen.
Ungdommene liker også å sitte
og prate sammen. Klubben starter
nok opp i september igjen, siste
fredagen i måneden på Myra
grendehus.
Ungdomsklubben har også fått
med to voksne til på laget, Birgit
Hauge og Solveig Eiker i tillegg
til Anita Porslid Myhren og Karin
Sigridsnes Bergvik som har vært
med fra starten av.

