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1.

Styrets sammensetning 2020

Leder: Lars Dahl Friestad
Nestleder: Bjørg Lund1
Økonomiansvarlig: Espen Brodahl
Styremedlemmer: Maiken Bakken, Trine Olsen, Thomas
Johansson, Thomas Felde, Kjersti Mitacek2
Varamedlemmer: Anders Holte
Smittevernsansvarlig: Kjersti Mitacek

2. Styrets arbeid
Styret har hatt 16 styremøter og en strategi/teambuildingsamling siden årligmøte 2020.
Arbeidsmengden i styret har vært så stor at varamedlemmene har møtt fast gjennom hele året
og vært likestilte som de andre medlemmene av styret.

Mål- og Strategiarbeid
Styret som ble valgt på årsmøtet Mars 2020 ble tidlig enige at fokus for 2020 skulle være å
utarbeide mål, visjon og en klar strategi for klubben. Det ble tidlig klart at den overordnede
visjonen “Alle skal med” fortsatt står fjellstøtt, så arbeidet ville i større grad bli rundt hva det
faktisk betyr for klubben og hvordan det skal styre valgene i den daglige driften av klubben. Som
en inngang til dette arbeidet hadde styret en strategi og teambuildingsamling med coach Cato
Haug. Arbeidet med mål og strategi ble prioritert ned utover våren da fokuset ble på å gi et best
mulig tilbud til våre medlemmer under covid-19 begrensninger i stadig endring. Styret har brukt
mer tid på rent operative oppgaver enn det som var styrets ambisjoner. Mer om dette i covid-19
kapittelet.

1

Bjørg Lund var nestleder frem til hun trakk seg fra styret oktober 2020. Rollen som nestleder har vært
ubesatt siden da.
2
Kjersti Mitacek var valgt inn, og fungerte, som varamedlem frem til Bjørg Lund trakk seg fra styret.

Innebandygruppa Nittedal IL - Årsberetning 2020

3

Positive saker fra 2020
Til tross for alle utfordringene med covid-19 har det skjedd mye positivt i klubben i 2020, mye av
dette setter klubben i en god posisjon for videre utvikling og vekst i 2021.
●

●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●

Fortsatt vekst i antall medlemmer til tross for covid-19
○ Økning i antall medlemmer i gruppen 6-19 år
○ Andelen jenter i klubben er økende
Nittedal kommune vedtok bygging av tribuner i Rotneshallen. Forventet klart til
sesongstart høsten 2021
Rotneshallen har fått nytt garderobeanlegg med stort lager for Wolves, som gjør at vi
kan tilby egne og gjestende lag bedre arrangementer og fasiliteter.
Med støtte fra Sparebank1 stiftelsen og NBF har klubben anskaffet en utendørsbane
som skal stå ved Rotnes skole. Banen vil også være et godt utgangspunkt for nærmere
samarbeid med skolen.Forventet klar tidlig på våren 2021.
Styret har etablert struktur og verktøy for å hjelpe til i den daglige driften av klubben
○ Digital håndbok for trenere og lagledere
○ Digital oversikt over treningstider og booking av treningstider for enda bedre
utnyttelse av haller og gymsaler.
○ Digitalt prosjektstyringsverktøy for å støtte styrets arbeid.
Klubben fikk gjennomført MEGArunden 2020 en uke før covid-19 restriksjonene stengte
all aktivitet. Klubben fikk mye skryt for gjennomføringen av arrangementet og
smitteverntiltakene. Hele klubben og foreldre sto sammen om arrangementet. Resultatet
ble nærmere 125.000 i overskudd
Til tross for et annerledes og uforutsigbart år har klubbet kommet styrket ut og bedre
rustet enn noen gang til videre utvikling og vekst.
Sportslig suksess, med 1. plass i Regionsserien for Old Girls og 2. plass i Regionsserien
i G12 klassen for G2007/08
Til tross for utfordringer og begrensninger på rekrutteringsaktiviteter har det blitt etablert
2 nye lag; J2010/2011 og G2014, mens ingen lag har blitt avviklet.
Klubben har også fått gjennomført kompetansehevende samling med Sindre Bjerknes
for trenere
Trenere og lagledere har vært svært kreative for å gi et god tilbud til barna innenfor
gjeldende smittvernsrestriksjoner som erstatning for avlyste kamper og arrangementer.
Med utstyrs- og bekledningavtalen med PurePlay kan Nittedal Wolves igjen tilby en
klubbkolleksjon med blant annet treningsdress.

Men det er noen utfordringer som vi tar med oss inn i 2021
● Det har vært relativt stort forfall på seniorlagene covid-19 restriksjoner som har gitt
laver/ingen aktivitet.
● Vi må anta at vi må leve med covid-19 restriksjoner gjennom store deler av 2021
● Styret må ta opp igjen arbeidet med mål og strategi
● Styret må få etablert flere arbeidsgrupper, eksempelvis et sportslig utvalg.

Innebandygruppa Nittedal IL - Årsberetning 2020

4

●
●

Det har vært lite rom for kompetansehevende tiltak, det må bli bedre i 2021.
Styrke arbeidet for å rekruttere og holde på ungdommer i alderen 14-19.

En del av et større fellesskapet
●
●
●
●
●
●

Som leder av innebandygruppa har Lars Friestad møtt fast i Nittedal IL’s hovedstyre
Lars Friestad var ordstyrer på OABR-innebandy sitt digitale årsmøte
Marit Helmer sitter i styret til innebandyseksjonen i OABR
Jerry Johansson er dommer i eliteserien for kvinner (og andre serier)
Nittedal Wolves har bidratt sterkt inn i samarbeidsprosjektet “Nittedal Jente-Camp” med
GIF Fighters og HIL Hurricanes.
Det var også planlagt at Nittedal Wolves skulle bidra med instruktører til NIL sin
Sommercamp. (Avlyst pga covid-19 restriksjoner).

3. Medlemsutvikling3
Det har vært unormalt stort forfall på seniorlagene høsten 2020 som skyldes covid-19
smittevernstiltak. Dette frafallet vil ikke reflekteres før neste års rapportering hvis ikke
seniorene kommer tilbake i løpet av 2021.
Fra mars 2020 og ut året har det kun vært noen få uker hvor det har vært lov for
seniorlagene å trene (uten kontakt).
Det har vært god vekst i barneklassene slik at klubben totalt sett har vokst videre til
tross for begrensningene og utfordringene i 2020.
2013 – 69 medlemmer
2014 – 130 medlemmer
2015 – Nesten 200 medlemmer
2016 – 285 medlemmer
2017 – 319 medlemmer
2018 – 368 medlemmer
2019 – 381 medlemmer
2020 – 407 medlemmer

3

Medlemstallet reflektere hvor mange medlemmer som har vært i aktivitet gjennom kalenderåret - 2020
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4. Lag og støtteapparat
Høsten 2020 ble det etablert to nye lag, J2010/11 og G2014. Ingen lag har blitt avviklet.
Lag

Lagleder

Trenere

Kommentar

Dag Fodstad

Christian Holm
Kari Brenna Lund

Nytt lag etablert høsten 2020

Torbjørn Årsland*

Vidar Bundli
Sirill Sørensen
Torgeir Broen

Maiken Bakken*

Magnus Hvalvik
Ole Skog-Ustgård
Stian Brekke

Linda Strid

Henrik Schanche

Thomas Felde*

Hanna Klem
Kim Schjerva
Renata Poskuviene
Jan Magnar Ingebrigtsli

Jørgen Grønvold*

Morten Løken
Kristian Spillhaug

Jørgen Klem*

Arnt Sveen
Andreas Skara
Thomas Uttakleiv

Bettina Slynstadli (vår)
Gunhild Sand (høst)
Lotte Aronsen

Kjetil Ask
Jerry Johansson (vår)

G2014

G2013

G2012
G2011

G2010

G2009

G2007/08

G2004/05
Herrer
●
●
●

Herrer 1
Herrer 2
Old Boys

Foreldreinnebandy

Jan Magnar Ingebrigtsli
Eirik Lislerud
Lars Friestad

Pga covid-19 har ikke
herrelagene spilt noen
kamper høsten 2020.

Thomas Johansson
Stian Werner*

Stefan Kennholt
Veronica Havaas

Kjersti Mitacek*

Kjell-Erik Thronæs
Andreas Gabrielsen

J2008/09

Lars Friestad*

Kim Ødegaard

J2006/07

Anne Müller
Nina Christoffersen

Jan Magnar Ingebrigtsli
Thomas Uttakleiv

J2012/13/14

J2010/11

Damer
●
●
●

Damer 1
Damer 2
Old Girls

Ingunn Beckstrøm
Vibeke Haakestad
Maiken Bakken

Nytt lag etablert høsten 2020

Pga covid-19 har ikke
damelagene spilt noen
kamper høsten 2020.

*Kombinert lagleder og treneransvar
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5. Økonomi
Også innenfor økonomi har 2020 vært et spesielt år. Det startet meget bra med at klubben fikk
gjennomført årets store dugnad/arrangement i Ekeberghallen - MEGArunden. Arrangementet
innbrakte rekordstort overskudd på ca 125.000 til klubbkassa. Usikkerheten rundt covid-19 har
gjort at styret har vært svært restriktive i pengebruken.
Ulike måter som covid-19 har påvirket økonomien i innebandygruppa i 2020
● Betydelig mindre utgifter til dommere pga avlyst/redusert seriespill
● Like høye serieavgifter til tross for avlyst/redusert seriespill
● Økte kostnader i forbindelse med smitteverntiltak
● Digitale arrangementer for ekstra inntekter
● Frafall av seniorspillere som medfører færre treningsavgifter
● Færre som deltar på kompetansehevende tiltak (mindre subsidiering fra klubben)
● Mer restriktive på innkjøp av nytt utstyr
Hovedlaget i Nittedal IL har i 2020 gjort en betydelig innsats for redusere kostnader og øke
inntektene. Overføringene (sponsormidler, LAM-midler4, felles treningsavgift osv) fra hovedlaget
er betydelig større enn budsjettert og normalt.
Innebandygruppa har også aktivt søkt stiftelser etter midler. Klubben fikk innvilget følgende
søknader i 2020:
● Sparebankstiftelsen DNB/Norge Bandyforbund - Utendørbane ved Rotnes skole
● A-media/Varingen - Midler til Vinter-camp
● Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal til
innredning av nytt lager i Rotneshallen
● Gjensidigestiftelsen til samarbeidsprosjektet “Nittedal Jente-Camp” sammen med GIF
Fighters og HIL Hurricanes
Nittedal Wolves er i en prosess med å avvikle private lagkasser og få alle midler inn på klubben
sin konto og inn i regnskapet ihht til norsk lov. Denne prosessen vil bli fullført i 2021.
Summen av restriktiv bruk av penger, ekstra inntektsbringende tiltak og bedre økonomi i
hovedlaget gjør at 2020 til et meget bra økonomisk år for klubben. Klubben har solid økonomi
og er godt posisjonert til videre utvikling og vekst.
Innebandygruppa har søkt og fått innvilget kompensasjon for bortfall av inntekter høsten 2020
(minirunde, kamper og andre arrangementer). Denne kompensasjonen blir utbetalt i 2021.

4

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale
lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
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6. Utmerkelser
NIL merke med bronsekrans til Jan Magnar Ingebrigtsli
Leder av Nittedal Wolves fra oppstarten i 2013 frem til årsmøtet 2020, Jan
Magnar Ingebrigtsli, fikk på NIL sitt årsmøte 2020 “NIL merke med
bronsekrans” for sin innsats, ikke bare for innebandygruppa, men også for
sitt bidrag til andre NIL-grupper.

NIR prisen 2020 tildelt “Nittedal Jente-Camp”-prosjektet
På årsmøtet til Nittedal Idrettsråd mottok Lars Friestad “NIR prisen 2020”
og 10.000 kroner på vegne av “Nittedal Jente-Camp”. Nittedal
Jente-Camp er et samarbeidsprosjekt mellom GIF Fighters, HIL
Hurricanes og Nittedal Wolves for å; øke rekruttering blant jenter, holde på
jentene lengre, utvikle ferdighetene til jentene og øke samarbeidet mellom
klubben på jentesiden.

7. Covid-19
Covid-19 førte til endringer og nye retningslinjer for hele Norge, også for idretten. Forbud,
påbud, anbefalinger, restriksjoner, tiltak og føringer fra folkehelseinstituttet, bandyforbundet og
Nittedal kommune gjorde, og gjør fortsatt, dette til en krevende tid for organisering av idrett.
Nittedal Wolves har gjennom hele perioden vært i forkant og hatt godt samarbeid med
myndighetene. Nittedal Kommune og OABR5/NBF6 har vist Nittedal Wolves stor tillit og
medvirkningsmulighet ved utarbeidelse og forming av rutiner for gjennomføring av treninger og
kamper i regi av Nittedal Wolves.
De viktigste endringene angående smittevern har til enhver tid vært oppdatert i
trenerhåndboken til Nittedal Wolves med tanke på at våre medlemmer skal få et tryggest mulig
tilbud i forbindelse med aktiviteter i regi av Nittedal Wolves.
Digitalt smittevernskurs, ble innført av Norges idrettsforbund i september 2020. Dette er
obligatorisk gjennomført for alle klubbens medlemmer.
Trenere, støtteapparat og medlemmer har vist stor tilpasningsevne og vilje ved gjentatte
endringer i retningslinjene for idretten og tatt smittevern på alvor dette året. Dette kan ha

5
6

OABR - Oslo og Akershus Bandyregion
NBF - Norges Bandyforbund
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resultert i at vi ikke har hatt noen kjente tilfeller av smittespredning via aktiviteter i regi av
Nittedal Wolves i løpet av 2020
Innebandygruppa sin smittevernsansvarlig er Kjersti Mitacek.

8. Sportslig
Trenersamling
Klubben har hatt som mål å legge til rette for kompetanseheving til sine
trenere og lagledere. I september 2020 ble det arrangert trenerkurs for
klubbens lagleder/trener. Kurset ble ledet av landslagsspiller, kaptein
og spillende trener fra Sveiva, Sindre Bjerknes. Det ble gjennomgang
av øvelser og triks for trenerne å ta med seg inn i sin trener hverdag.
Det ble også fokusert på hvordan vi skal få bedre mental
tilstedeværelse og punch på treningene.
Regionscupen
I sesongen 2019/2020 var Nittedal Wolves for første gang representert i finalene i
Regionscupen. G2008 (deltok i klassen for gutter som er ett år eldre) møtte et sterkt GIF
Fighters lag. Det ble sølv for gutta i sin første finale. Old Girls laget møtte Tunet i finalen, en
finale som Nittedal Wolves vant etter straffeslagkonkurranse.
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9. Tilrettelegging av treningshverdagen
Digital håndbok for lagleder og trener
Målet med den digitale håndboken er å samle all informasjon til trener og lagleder på et felles
sted. Det vil gjøre det enklere for de som driver et lag å finne svar på ulike spørsmål som dukker
opp iløpet av sesongen. For at dette skal fungerer er det viktig at informasjonen som står i
håndboken er oppdatert og forståelig.
covid 19 har gjennom sesongen gjort at det har kommet stadige endringer i regler for smittevern
og gjennomføring av treninger/kamper. Håndboka har hele tiden blitt oppdatert, slik at man til
enhver tid har siste info som gjelder. Det har gjort at informasjonsarbeidet ut mot lagene har blitt
enklere.
Håndboka skal gjøre det enklere for de som starter opp helt nye lag og kan bidra til at terskelen
for å påta seg jobben med å organisere et lag blir lavere. Det er viktig at håndboken
videreutvikles og det er naturlig at man f.eks. får på plass en øvelsesbank.

Treningstider og digital halldagbok
Nittedal Wolves har opplevd en kraftig økning av antall medlemmer siden starten. For å kunne
tilby et godt treningstilbud, så trenger klubben treningstider i hall. Vi har i 2020 hatt treningstid i
gymsalene på Sørlig og Rotnes. I tillegg til treningstid i Bjertneshallen, Rotneshallen og
Hakadalshallen(noen få timer).
Hallkapasiteten i Nittedal kommune er presset, og det er mange idrettslag som ønsker
treningstider. Fordelingen av treningstider gjøres av Nittedal Idrettsråd, der alle idrettslag har
sine representanter. Nittedal Wolves har de siste årenen opplevd at vi som klubb har fått lite
treningstid i forhold til størrelse på klubb og antall aktive utøvere. Det er derfor jobbet opp mot
Nittedal IL og Nittedal idrettsråd med tanke på å få en bedre fordeling.
Vi gikk i etterkant av tildelingen av treningstider våren 2020 i dialog med bl.a. Nit-Hak og NIL
friidrett for å se på om man kunne justere fordelingen noe. Resultatet ble at innebandygruppa
kom noe bedre ut enn hva tilfellet var for 2019/2020-sesongen. Våren 2021 åpner ny hall i
Hakadal, noe som vil gi bedre hallkapasitet i kommunen. Styret vil jobbe videre med dette, med
bl.a som mål at innebandygruppa for sesongen 2021/2022 får flere timer i Rotneshallen enn
tilfellet er i dag.
Det er viktig at vi som klubb utnytter de treningstider vi får tildelt best mulig. Det ble i 2020
utviklet en digital halldagbok for klubben. Målet er å få bedre oversikt over hvilke treningstider vi
har og hvem som bruker disse. Det gjør det også mulig for hvert enkelt lag å booke ledige
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treningstider. Det er et mål for klubben at dette verktøyet blir mer aktivt brukt for sesongen
2021/2022, slik at vi hele tiden bruker mest mulig av de treningstider vi blir tildelt. Det innebærer
bl.a. at lag må bli flinke til å gå inn å avbestille treningstider man har fått tildelt men som ikke blir
brukt . Det vil gi andre lag mulighet til å benytte seg av disse tidene.

Anlegg
I løpet av 2020 har det kommet på plass nye garderober og lager i Rotneshallen. Lageret har
bl.a. blitt innredet med skap, slik at hvert enkelt lag kan oppbevare utstyret sitt i hallen. Det gjør
treningshverdagen letter, ved at man slipper å måtte bruke egne garasjer, kjeller ol. som lager.
Det gir oss også muligheten til å ha bedre oversikt over felles utstyr og drakter. Flere garderober
gjør det også mulig at klubben på en bedre måte kan ta imot gjestende lag og dommere.
I 2021 er det planlagt bygging av ny inngang, kiosk og tribune i Rotneshallen. Nittedal Wolves
har bidratt i planleggingen og utformingen av dette prosjektet. Når denne utbyggingen er
ferdigstilt vil Rotneshallen fremstå som en idrettshall der vi på sikt kan inviterte til større
arrangementer som minirunder, regionscup finaler m.m.
I 2020 ble det også kjøpt inn en utendørs innebandybane. Dette var i samarbeid med bl.a. NBF
og Sparebank 1-stiftelsen. Sparebankstiftelsen DNB Banen skal settes opp på Rotnes skole og
vil kunne være et viktig bidrag i rekrutteringsarbeidet av nye spillere. Det vil også være viktig i
samarbeid med skolen i rekrutteringsarbeidet. Banen er planlagt satt opp våren 2021

10. Jenteprosjektet “Like a girl”
“Like a girl” er Nittedal Wolves’ eget jenteprosjekt7. Målet med prosjektet er å øke andelen jenter
i klubben.
I 2019 når prosjektet startet hadde klubben:
● ca ⅓ jenter/damer
● 3 treningsgrupper for jenter/damer
● svært få jenter i alderen årskullene 2010-2014.
Ved utgangen av 2020 har innebandygruppa:
● Det er fortsatt ca dobbelt så mange gutter/herrer i klubben som jenter/damer
● 5 treningsgrupper for jenter/damer
● et godt tilbud for jenter fra 6 til 15 år + senior
● I årskullene 2010 - 2014 har klubben nå godt over 50 aktive jentespillere

7

Nittedal Jente-Camp derimot er et samarbeidsprosjekt mellom GIF, HIL og NIL
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Fremgangen og resultatene så langt tyder på at tilbudet klubben hadde tidligere passet bedre
for gutter enn for jenter. Med prosjektet har jentene et tilbud som passer like godt for jenter som
tilbudet klubben har til gutter.
Virkemidler og tiltak i jenteprosjektet:
● Avvikling av mix-lag, kun rene gutte- og jentelag allerede fra 1-klasse.
● Felles identitet for alle jentene gjennom en egen “Like a girl”-trøye (finansiert av
sponsorer. Sponsor for 2020 er Vifter & Miljø)
● Tettere samarbeid mellom jentelagene
● Åpen Hall for jenter - Svært viktig da jentene “trenger” å se at det er mange flere jenter
som liker innebandy
● Samarbeidsprosjektet “Nittedal Jente-Camp” med GIF og HIL
● Egen Facebook-side for “Like a girl”
Det har vært et viktig prinsipp i jenteprosjektet at det ikke skal brukes midler fra klubben, så
prosjektet er finansiert av egne sponsorer.
Leder for “Like a girl”-prosjektet er: Lars Friestad

11. Arrangementer
Dato

Arrangement

Kommentar

24. Februar

Årsmøte

7.-8. Mars

MEGArunden i Ekeberghallen

Se under for detaljer

5. April

Påske Quiz

Digital quiz for å samle ulvene til en sosial samling og samle inn
penger

17.-18. August

Kick Off Camp

Oppstartssamling etter sommerferien for G2007-10 og J2006-09
med Sindre Bjerknes

28.-30.
September

Nittedal Jente-Camp

Samarbeidsprosjekt med GIF og HIL, se under for detaljer

6. og 8. Oktober

Åpen Hall

Se under for detaljer

27. Desember

Wolves Klubb og Familieromjulsquiz

Digital quiz som et alternativ til den tradisjonelle romjulsturneringen
som ble avlyst pga covid-19

MEGArunden
MEGArunden er en stor minirunde som rigges opp i Ekeberghallen. Halve Nittedal flytter over til
Ekeberg for å lage idrettsfest for barn under 12 år og voksne med en form for
funksjonsnedsettelse. Dugnadsinnsatsen til medlemmene i Nittedal Wolves gjorde nok en gang
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dette arrangementet til en suksess, fra den første planleggingen, 6 mnd i forveien, til
nedrigging søndag kveld. Ved inngangen til helga var det stor uvissheter rundt covid-19 og om
det var muligheter for å gjennomføre. En solid dugnadsinnsats inn i den siste natten, med å få
etablert ekstra smitteverntiltak, samarbeid med myndigheter og OABR førte til at arrangementet
ble forsvarlig gjennomført.
Nøkkeltall:
● 145 lag, 245 kamper
● Målrettet arbeid med å rekruttere jentelag, ga en økning på over 50% deltagelse
sammenlignet med 2019
● Wolves største klubb
● Overskudd på ca 125 000
God dugnadsånd og ståpå vilje fra medlemmer gjorde dette arrangementet til en
kjempesuksess med gode tilbakemeldinger fra deltagere og samarbeidspartnere, samt et godt
økonomisk overskudd.
Arrangmentskomiteen besto av: Kjersti Mitacek, Espen Brodahl,Odmar Ramstad, Kari Lund,
Silja Basma Madsen-Zeybek, Geir Frode Bårdseng, Thomas Skoglund, Rune Varmo og AnnHelen Sørlie.

Åpen Hall
I oktober ble det arrangert åpen hall- “Kom og prøv innebandy”- som et rekrutteringstiltak for
både gutter og jenter. Fokuset i år, grunnet covid-19, var på gutter i årskullene 2014 og 2011 og
for jenter i alle aldersklasser, men med mest fokus på de yngste lagene fra 2010- 2014.
Arrangementet er en fin måte og få barn til å prøve innebandy og for klubben til å rekruttere nye
spillere. Gjennomføringen i år, måtte foregå med en tvist, slik at det var påmelding i forkant
istedenfor å bare møte opp, men selv med påmelding, var dette arrangementet med på å bidra
til ca 40 nye spillere, fordelt på 15 gutter og 25 jenter.
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Digitale arrangementer
Når covid-19 restriksjonene har gjort at klubben ikke har
sine vanlige møteplasser har klubben arrangert digitale
arrangementer. De har blitt arrangert både Påskequiz og
Romjulsquiz med strømming på Facebook. Det ble også
samlet inn penger til klubben ved hjelp av frivillig
deltakeravgift og virtuell kiosk.
Ansvarlig for Påskequiz var: Jørgen Klem, Jan Magnar
Ingebrigtsli og Lars Friestad
Ansvarlig for Romjulsquiz var: Jørgen Klem, Anders Holte
og Lars Friestad

Nittedal Jente-Camp
Jente-Camp er et samarbeidsprosjekt innebandyklubbene i Nittedal kommune, GIF Fighters
(Gjelleråsen IF), HIL Hurricanes (Hakadal IL) og Nittedal Wolves (Nittedal IL)8. Målet med
samarbeidsprosjektet er:
8

“Like a girl”-prosjektet er kun Nittedal Wolves sitt jenteprosjekt
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●
●
●
●

Øke rekrutteringen av jenter
Beholde jentene lengre
Øke ferdighetene
Øke samarbeidet mellom samarbeidsklubbene på jentesiden

“Nittedal Jente-Camp”-prosjektet fikk Nittedals Idrettsråds pris for 2020.
Deltagere fra Nittedal Wolves i arrangementskomiteen av Nittedal Jente-Camp var: Ingunn
Beckstrøm og Lars Friestad.
Fra Varingen 2. Oktober 2020

For andre året på rad inviterte innebandyklubbene i bygda, GIF Fighters, HIL Hurricanes og
Nittedal Wolves til felles innebandycamp for jenter i høstferien.
Klubbene var på grunn av smittevernsituasjonen lenge usikre på om årets Jente-Camp kunne la
seg gjennomføre på en trygg måte. Etter god dialog med Nittedal Kommune og Norges
Bandyforbund ble det for kun få uker siden gitt grønt lys for arrangementet. Og det viste seg
snart å være et populært tiltak for bygdas jenter med rekordhøy påmelding med hele 85 deltagere
i alderen 6 til 14 år. Når det i tillegg nesten halvparten av jentene ikke spiller innebandy til
vanlig, har klubbene stor tro på videre rekruttering og vekst på jentesida.
Med stor spredning i alder på deltakerne, ble det forskjellig fokus på de ulike aldersgruppene. På
de yngste gruppene ble det fokusert mest på lek og moro, både med og uten innebandykølle. I
denne gruppen var spesielt de unge A-lagsspillerne til GIF og Nittedal Wolves populære. De var
faktisk så populære at klubbene måtte sende, hva de kalte verdens søteste og tristeste melding, til
foreldrene om at de må snakke med jentene sine å be de holde avstand til instruktørene. Ikke lett
å avvise små jenter som har lyst til å klemme sine nye forbilder.
GIF Fighters og Nittedal Wolves stilte med flere av sine A-lagsspillere som trenere og forbilder.
I tillegg ble trenersiden forsterket av landslagsspillerne Hanne Winther og Sandra Craig som
hadde ansvaret for de eldste jentene. Der var det naturlig nok mer fokus på å utvikle ferdigheter
og samspill. Og ikke minst inspirere jentene til fokus og innsats på treningene og ta ansvar for
egen utvikling. Et populært innslag for alle jentene uansett alder, var en danseøkt med
Danseverket.
«Veldig gøy og inspirerende å få være en del av campen og å se så mange ivrige jenter som
koser seg på innebandybanen. Jente-innebandy sliter med rekruttering flere steder i Norge så
utrolig bra initiativ av klubbene i Nittedal» sier landslagsspiller Hanne Winther.

Innebandygruppa Nittedal IL - Årsberetning 2020

15

«Det viktigste for klubbene var det sosiale for jentene og å bygge samhold på tvers av klubbene i
bygda. Vi håper og tror at alle jentene hadde noen fine dager i hallen og at mange av jentene blir
med å trene innebandy fast fremover. Dette virker lovende!» sier eliteseriespiller på GIF Fighters
og en av initiativtakerne til Jente-Campen, Ingvild Sørflaten
Hun fortsetter «Klubbene står klare til å ta imot jentene fra Jente-Camp og gi dem et ukentlig
innebandytilbud. Det viktigste for klubbene er ikke hvilke klubb jentene spiller for, men at
jentene finner en klubb de trives i og vil spille innebandy videre. Det oppsummerer vel også hvor
godt samarbeidet har vært på tvers av klubbene i dette prosjektet»

--Av styreleder Lars Dahl Friestad
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