
“Det er uvurderligt, at 

eleverne arbejder sammen 

på tværs af alder. De små 

kan godt være lidt 

frygtsomme overfor de større 

elever og når de oplever et 

par hjælpende arme omkring 

sig fra en af holdlederne, så 

profiterer vi af det resten af 

året,” lyder svaret fra Steen, 

da han blev spurgt om 

meningen med at blande 

holdene på tværs af 

klasserne. Steen er faglærer i 

historie og samfundsfag og 

en af de tre ansvarlige 

dommere for avisstafetten. 

Kæmpebolde og sejrshyl 
 

Horn, taktfaste klap og opmuntrende råb fylder luften, nu hvor Nymarksskolens elever 

indtager grønsværen på sportsområdet bag skolen fredag formiddag til den årlige 

Nymarkiade. 

 

af Trine Aare 

 

“Rusland vinder selvfølgelig, vi er jo ikke kommet for at tabe”, lyder det selvsikkert fra 

Isabella og Lærke, som har malet det russiske flag i ansigtet. Børnene er delt op i 18 hold, 

som hver især repræsenterede en nationalitet og fantasien kender ingen grænser, når det 

kommer til at udsmykke sig med nationale kendetegn. En vikingehjelm og en T-shirt med: 

“God save the queen” fanger blikket i mængden af børn, hvor mange har valgt at male sig i 

ansigterne som  Lærke. Vidt forskellige nationer som Argentina og  Estland er 

repræsenteret, men det syntes ikke at komme i vejen for den iver, børnene kastede sig over 

udfordringerne med.  

 

Alle holdene skal igennem 9 konkurrencer og efter hver konkurrence får holdene uddelt en 

medalje: guld, sølv eller bronze. 8. klasserne havde rollen som holdledere og indpiskere og 

dommerne uddeler metal ud fra præstationer på tre områder: entusiasme, samarbejde og 

forståelse af opgaven. 

 

 

 
 

    ”Klar, parat, skyd!” (foto: Trine Aare) 

 

 



Det er – som ventet - de mindste, som har sværest ved opgaverne som blandt andet tæller 

Airtracksjipning og cykelslangestafet. Men modet fejler intet hos de små og de fortsætter 

ufortrødent, selv når de snubler i cykelslangen eller taber den avis, de skal holde mellem 

benene fra start til mål på den lille bane, markeret med  kegler. “Det var sjippetovene, som 

var det sværeste (airtracksjipning på kæmpemadrassen i hallen, red.),” sagde Cecilie fra 2. 

b. Hun sidder og puster ovenpå avisstafetten, mens øjnene hele tiden søger holdlederne 

som for at sikre sig at holdet ikke fortsætter uden hende. Cecilie repræsenterer Island. 

Shabnam fra 3.b giver hende ret og de nikker begge to samtykkende til spørgsmålet om, 

hvorvidt det var rart at få hjælp af holdlederne. “Men bænkene var sjove”, Cecilies øjne lyser 

op i det blussende ansigt, varmt af alle strabadserne. Shabnam smiler varmt og sagde:” Jeg 

synes, at avisstafetten var det sjoveste.” 

 

Man begynder at ane trætheden hos både menige og sergenter, efterhånden som 

Nymarkiaden nærmer sig sin afslutning. Ni krævende opgaver og ikke mindst den 

vedvarende opildnen til kamp har sat sine spor. “Jeg var mere med i Nymarkiaden iår end de 

tidligere år”, siger Sofie, som er holdleder for Estland. “Men det skyldes nok, at jeg er 

holdleder. Så har man jo et større ansvar. Man skal være et forbillede for de mindste og jeg 

synes at kampgejst og samarbejde er det vigtigste for holdene”. 

 

       

    
 

Mohammad giver en hjælpende hånd  

(foto: Trine Aare) 

 

 

Mohammad er holdleder for 

Italien og hans skuldre synker 

lidt, da en af eleverne fra 

Danmarksholdet stikker 

hovedet ind i gymnastiksalen 

og sejrsrig fortæller ham at de 

har fået den sidste 

guldmedalje, nok til at vinde 

pokalen iår. Nymarkiaden er 

slut og foran venter en lang og 

velfortjent sommerferie. “De fik 

en mere end os”, smiler han 

undskyldende og trækker på 

skuldrene. “Det var vigtigt at 

give dem en god oplevelse, de 

får lov til at prøve at tage 

ansvar og hjælpe de andre og 

det har været sjovt.”   

 

 



Trivsel er en hjørnesten i Nymarkskolens læringsfilosofi og Nymarkiaden er en del af den 

filosofi. Skoleleder René Nielsen mener, at sammenhængen mellem læring og trivsel skal 

findes i samarbejdet. “Hvis man er sammen med andre, så trives man og man lærer bedre, 

når man trives”. Nymarkiaden er en vigtig institution på Nymarkskolen, ikke mindst fordi 

skolen er en idrætsskole med særlige idrætsklasser på de højere klassetrin, fortsætter Rene 

Nielsen. 

 

Vinderne af Nymarkiaden blev Estland, Frankrig og Danmark. 


