
Hockeyhelg i Nord-Norge 
 

 

Bodøgutter på hockeyskole i Tromsø 

Ismaskinen går over isen. 16 utålmodige unger står i båsen og tripper på skøytene sine. En av 

disse er Elias (6) fra Bodø. Han og faren hans, Marcus, har måttet ta turen opp til Tromsø 

denne langhelga for å få stå på skøyter innendørs i flott hall. Tromsø Ishockeyklubb 

arrangerer høstens hockeyskole for barn og ungdom mellom 6 og 17 år. 

 

En stor happening for både far og sønn Krogstad. ”Ishockey er artig og tøft!” kommer det fra 

Elias. Marcus er med som støttespiller og medhjelper under hockeyskolen. De flyttet til Bodø 

for ett år siden og synes det er trist at Bodø mangler ishall. ”Hockey er et flott alternativ til 

fotball. Det er en bra utfordring for barna. De får bedre koordinasjon og motorikk.” sier 

Marcus. Han tok Elias ut av skolen og tok selv fri noen dager for dette. ”Det var en lett 

avgjørelse. Hockey betyr mye for Elias og jeg gledet meg nesten like mye selv til å stå på is 

igjen.” 

 

Ismaskinen er endelig av isen og ungene strømmer utpå. Det er tredje runde av fire i dag og 

både unge og gamle begynner å merke det i lårene. Oppvarming og hockeylek står først på 

programmet før det skal spilles små kamper. Ungene er i ekstase når puck og køller kommer 

på isen. Nå skal det spilles hockey! De deles opp og det spilles 4 mot 4 uten at de trenger noe 

voksent tilsyn. Latteren sitter løst hos barna selv om det ikke er få ganger de smeller i vante. 

Den barneidretten der det er færrest skader grunnet polstring over hele kroppen gjør sitt til at 

ingen slår seg nevneverdig.  

 

 

Spår sprengt kapasitet i eventuell ishall i Bodø 

Det Elias liker best med hockeyskolen i Tromsø er at de får leke seg på is, spille kamper og 

trene. Og vennene hans hjemme i Bodø har vært nysgjerrige på denne turen til pappa og han. 

”Det er flere i klassen som sier de vil begynne å spille hockey om det blir sånn skøyteskole i 

Bodø. De har veldig lyst”. Marcus mener det er på høy tid at Bodø kommer etter Narvik og 

Tromsø hva gjelder bygging av ishall. ”Det er ingen tvil om at det vil bli kjempebra for byen. 

Et godt alternativ til all den fotballen og håndballen som ikke alle er like opptatt av. Det er 

mye ruskevær i Bodø om vinteren så det hadde vært fint å gå innendørs. Det kommer nok til å 

bli sprengt kapasitet når hallen først står der”.   

 

Etter 45 minutter på isen blåses det hele av og guttene og jentene skøyter av isen blide og 

fornøyde. Nå gjenstår en siste isøkt på ettermiddagen. Fra torsdag til søndag skal de hele 

seksten ganger få gå på is her i Tromsø. I tillegg har de en off-ice trening med innebandy i 

hallen ved siden av. De eldre på hockeyskolen, hvor det deltar nesten 60 stykker, har i tillegg 

styrketrening.  

 

 

Flaggskipet i nord 

Tromsø har et aktivt hockeymiljø blant barn og unge og de venter sin ishall nummer to oppe i 

ishavsbyen. Miljø har de for så vidt også i Narvik, men der har de også et A-lag det satses 

knallhardt på. Narvik har som målsetting å få et lag i den øverste norske divisjonen, GET-

ligaen. Denne vinteren spiller de jevnt med de beste i norsk førstedivisjon og et utvalg fra 

Bodø Hocky ble sist helg bedt opp for å se på forholdene der som en forberedelse til det 

miljøet som skal skapes i Bodø framover. 



 

I Narvik ble vi vist rundt på anlegget Nordkraft Arena og fikk hilse på alle sentrale aktører 

rundt Narvik Hockey og deres Arctic Eagles som tok hjertelig i mot oss. Nå kan Bodø bare 

glermme å bruke ørnenavnet i sin satsing og Tromsø kan vinke farvel til deres evige hang til 

det arktiske. Nå er det Narvik som er flaggskipet i nord. Nordkraft Arena er en moderne arena 

som faktisk ligger i tredjeetasjen der de to nederste etasjene består av næringsbygg og 

handlesenter. Vi fikk se en dobbeltkamp mot Bergen der Arctic Eagles vant 3-1 på lørdag og 

tapte etter 20 straffer på søndag etter 4-4 full tid.  

 

Over 800 tilskuere drar laget deres og i Narvik kan vi prate om en ekte hockeyfeber. Den 

feberen skal resten av Nord-Norge dra nytte av. Kirkenes får nå hall og i Mo i Rana er 

forberedelsene godt i gang. Og i Bodø går praten om ishall varmt nok en gang…  


