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Navn: Line Anita Nermark 
Alder: 45 år
Posisjon: Spillerutvikler, 
utstyrsansvarlig og sosialmi-
nister.
Sesonger i Medkila: 12 
sesonger som spiller, 8 
sesonger i trener-/støtteappa-
ratet.
Beste minne fra fotballbanen: 
Cupfinalen 2003.

Faste ritualer før kamp: Lade 
videokamera og sjekke at 
minnekortet har nok lagrings-
kapasitet.
Noe «ingen» vet om deg: Jeg 
står i Guinness rekordbok for 
rekordkort tid mellom to 
selvmål. Tre minutter er 
visstnok verdensrekord.
Hva ser du mest fram til i 
21-sesongen: Hjemmekamper 
for et fullsatt Harstad Stadion

Har verdensrekord i to selvmål på rad

SPILLERUTVIKLER: Line Anita 
Nermark

bakken. Det er i hovedsak der 
fotball spilles, svarer han.

Overfor Harstad Tidende ut-
dyper han:

– Mange trene bare 1-2 økter i 
uka, og spiller ikke fotball uten-
om. Du blir ikke fotballspiller 
av det. Du kan likevel få utbytte 
av den ene eller de to øktene 
hvis du vet hvilken medisin du 
skal bruke. Du kan ikke holde 
på med masse ting som ikke er 
relatert til det du skal gjøre i 
kamp. Derfor må du ha økter 
med flest mulig berøringer og 
kvalitet i hver berøring, sier 
Mikkelsen.

– Nyttig for alle
Styreleder Dag-Jøran Olsen i 
SOIF mener klubben som hel-
het har stor nytte av å engasjere 
Mikkelsen i fire uker.

– Vi har ingen trenerveileder, 
som de fleste klubbene i Har-
stad har på plass. Derfor henter 
vi inn hjelp utenfra, og får en 
grundig gjennomgang og tett 
oppfølging. Vår erfaring med 
Mikkelsen fra tidligere besøk, 
er at han er veldig flink både 
med voksne og unger. Dessu-
ten har han kompetanse som 
er etterspurt. Vi gikk ut til egne 
trenere for å høre hva de tenkte 

om en slik løsning. Svaret var 
unisont: Dette er noe trenerne i 
SOIF ønsker seg, sier Olsen.

Engasjementet av Tiki-Taka-
akademiet har naturlig nok en 
økonomisk side, men kostna-
dene skal ikke gå ut over aktivi-
tet.

– Vi tar av budsjettet til seni-
oravdelingen, og har ikke 
trengt å bruke ekstraordinære 
midler. Senior og rekrutt får 
mye oppmerksomhet, men det 
drypper mange timer på barn 
og ungdom, sier Olsen.
ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ
91101861 – oak@ht.no

 • SOIF har engasjert Tiki-Taka-sjef i én måned:

Slik skal de skape sin egen identitet

VEILEDER: Samtlige trenere for og i SOIF fra 8-årsklassen til seniorene blir gått gjennom i sømmene av Rune Mikkelsen. Her under ei økt med småjentelaget. Trenerne Rune Hjelmsø og 
Vidar Øyen følger med.

Hvor god blir generalprø-
ven for Medkilas kvinner 
før alvoret braker løs i 
årets 1.-divisjon?
Det er et spørsmål som er van-
skelig å besvare før man drar til 
Tromsø for å møte Fløya til den 
siste av i alt tre generalprøver 
mellom lagene lørdag ettermid-
dag. Den første endte i 1-0-seier 
etter en sen straffeskåring av 
Kim Dolstra. Sist helg opplevde 
man derimot å gå på en smell 
da Tromsø-laget svarte ved å 
slå Medkila 4-1  på Idrettsheia  i 
Salangen.

– Det er klart at vi har lyst til 
å vinne. Men samtidig er dette 
en treningskamp. Det betyr at 
man er aller mest opptatte av å 
levere en bedre prestasjon enn 
hva som var tilfellet sist helg på 
Idrettsheia, sier Medkila-trene-
ren.

Skadeplaget
Det er fortsatt ingen hemmelig-
het at Medkila-stallen fortsatt 
er et godt stykke unna å være 
100 prosent friskmeldt.

– Det er kanskje det som vi 
kjenner på akkurat nå. Vi har 
fått mange skader i oppkjørin-
gen til sesongen, og har vært 
nødt til å gjøre en god del end-
ringer på førsteelleveren i beg-
ge de første oppgjørene, sier 
Haugenes.

Slik vil det også være i lørdag-
ens oppgjør. Flere spillere som 
ville ha vært høyaktuelle for en 
plass i førsteelleveren er fort-
satt på sidelinja.

– Andrea Pålsdatter Hunstad 
og  Lotte Fossem er ikke kamp-
klar før dette oppgjøret. Men 
Ida Fjordbakk er igjen disponi-
bel for oss. Det samme gjelder 
også for lagets toppskårer i 
fjorårssesongen, Agnethe Mat-
hisen, sier Haugenes.

Defensiv struktur
Medkila-treneren er heller ikke 
i tvil om at det er enkelte ting 
som man spesielt ser etter i la-
gets siste kamp før alvoret set-
ter inn.

– En ting er spesielt viktig, og 
det er å kjenne på defensiv 
trygghet. Det vi gjør på akkurat 
dette området er en følelse som 
vi ønsker å ha med oss inn imot 
årets 1.-divisjon kvinner. Så har 
vi også selvfølgelig lyst til å le-
vere en bedre prestasjon enn 
hva tilfellet var forrige helg, 
sier Medkila-treneren.
IVAR HJELVIK
47609932 - ihj@ht.no -

– Ønsker å levere en 
enda bedre prestasjon 

MÅLSKÅRER: Agnethe Mathisen er tilbake for Medkila for første 
gang denne sesongen når laget møter Fløya i Tromsø lørdag 
ettermiddag. Her skårer spissen på Harstad stadion mot Åsane i 
2020-sesongen. ARKIVFOTO: IVAR HJELVIK

TRENER: Margunn Haugenes

Må vente litt til
Jonas Dalseth Jacobsen (bildet) 
skulle egentlig stå klar på start-
streken for å forsvare sitt NM-
gull på NMK Grenlands 
hjemmearena forrige helg. Men 
sesongstarten er utsatt. – 
Sesongstarten ble flyttet tilhelga 
før sankthans. Foruten det er alt 
som det skal være, både med bil 
og motor. Neste helg er første 
biltest planlagt, sier Dalseth 
Jacobsen før sesongstart.
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