
Sak til årsmøtet i Nittedal IL om opprettelse av en skøyte- og hockeygruppe 

Innledning 
Igjen er iveren stor etter ishockey og skøytesport, spesielt blant kommunens barn og unge, 
med uvurderlig hjelp fra foreldre. Utallige små isflater blir vedlikeholdt av ivrige foreldre 
privat. Disse isflatene blir svært flittig brukt av barn og voksne i alle aldre, også av skoler. Per 
i dag er det svært begrenset med isflater i regi av kommune og idrettslag. For å bedrive 
organisert skøyteidrett blir barn ned til 3-4 års alderen kjørt ut av bygda til nabokommuner 
som har det nødvendige tilbudet. 

I Nittedal kommune er det i dag ca. 26 000 innbyggere, hvor av ca. 6 500 er i alderen mellom 

0-19 år. Ut fra forventet befolkningsvekst vil det i 2030 være rundt 7 000 i alderen 0-19 og 

rundt 7 500 i 2040.

Vi mener det er viktig å gi disse et allsidig tilbud og ønsker derfor å opprette en skøyte- og 

hockeygruppe i Nittedal IL. 

Hvorfor 
Skøyting og ishockey betrakter vi ubeskjedent, men faktisk ikke uten grunn, som verdens 
beste og mest utviklende barneidrett. Balanse, koordinasjon, utholdenhet, styrke, 
spilleforståelse og samarbeid er bare noen av mange stikkord. Det er som å spille fotball på 
glatt is i tredobbelt tempo. Ingen andre barneidretter gir mer tilbake teknisk, taktisk og fysisk, 
og på isen kommer lærings- og mestringsopplevelser fort og ofte. Ishockey er et lagspill der 
trening på sosialt samhold og samarbeid er i fokus. Det er svært få skader i denne idretten. 
Jo tidligere barn starter med ishockey, jo bedre. 

Hvorfor være en del av Nittedal IL? 
Nittedal IL er et veldrevet idrettslag som stadig utvikler seg. Mangfold er viktig på alle plan. 
Skøyting og ishockey er en gren som passer for alle, gutter og jenter, barn, ungdom, voksne 
og eldre, om du er funksjonshemmet eller ikke, ishockey diskriminerer ikke og er kjent for å 
ha en kultur som er svært inkluderende. Dette er verdier som passer godt med NIL. 

NIL har andre lagidretter som fotball og innebandy. Dette er grupper som har felles 
interesser med ishockey og disse vil ha stor nytte av hverandre. Her kan det nevnes 
treningsfasiliteter, trening og trenere, spillere og rekruttering. Her finnes det felles muligheter. 
Eksempelvis kan et kunstisanlegg om sommeren benyttes som utendørsarena for annen 
idrett. 

Opprettelse av en skøyte- og hockeygruppe vil med stor sannsynlighet gi en økning i 
medlemstallet for Nittedal IL. 

Nittedal IL - «Det er plass til alle» 

Mål 

I første omgang er dette ment som et organisert tilbud til de yngre, et sted hvor de kan prøve, 

lære og mestre kunsten å gå på skøyter. Og ha det gøy, det er viktig. Aktivitetene man ser 

for seg i oppstarten er skøyteskole og hockeytreninger for barn. På kort sikt vil det være et 

mål å etablere hockeylag for gutter og jenter i alle aldre. Videre er det ønskelig at skøyte- og 

hockeygruppa utvider med andre is-baserte idretter f.eks. kunstløp. 
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