
Hallo i nedslagsfeltet! 

No er fotballsesongen over for i år, og difor har eg denne veka hatt fri frå fotballtreningar. Eg 

rakk å vere med på 5 kampar denne sesongen, men har òg spelt nokre kampar for juniorlaget 

til Sandviken (som forresten har att ein kamp denne sesongen). Sesongen resulterte i ein 

3.plass i 2.divisjon. Målsetjinga til laget før sesongen var å nå 50poeng (på 22kampar), men 

diverre så rota vi bort ein del poeng dei siste kampane og enda dermed på 42.  

Etter denne lille fotballferien, blir det svært spanande og byrje på igjen. Heile trenerteamet 

skal utskiftast, og det blir nok store endringar både i spelarstall og spelestilen.  

 

Jølster – Sandviken 2 

Elles har dette vore ei ganske hard veke med tanke på studiane, og pausa frå fotballen passa 

eigentleg ganske fint. Har hatt «breiddetest» i ExPhil, veiledning og innlevering av 

eksamensoppgåve. Så mange av dagane har vorte lange, med både lesing og repetisjon av 

pensum, pugging av filosofi og skriving. Eksamenane nærmar seg altfor raskt! 



  

Haustvêret har vore strålande her, og treningsforholda er ypparlege. Heldigvis bur eg nærme 

fint turterreng slik at eg ikkje treng å jogge so mykje rundt i gatene. Har dermed blitt ein del 

turar opp på Fløyen og på Skansemyren. Skansemyrene er ein idrettsplass med mange ulike 

aktivitetstilbod som for eksempel sandvolleyball, ulike friidrettsaktivitetar og leikeplass for 

barn. På laurdag hadde eg heile anlegget for meg sjølv, og nytta høvet til å bruke tribuna til 

spensttrening.  

  

Sundagsettermiddagen vart brukt til ein fjelltur opp Stoltzekleiven. Det er trapper heile vegen 

frå Fjellveien og opp på toppen, men støre delar av løypa er ganske bratt. Syra kom fort, men 

er heldigvis ikkje så langt til toppen. Ein utrulig fin tur, og anbefala alle som er i Bergen om å 

ta seg turen opp. Legg ved nokre bileter frå turen:  



  

  



 

 

 

Mi personlege form på ein skala frå 1-10 er i skrivande stund vurdert til: 6,3 


