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Nordby Idrettslag.

• Stiftet 13 januar 1946.
• VISJON: 

• Nordby IL skal være en mangfoldig, lokal samfunnsaktør som gjennom idrett fostrer samhold, bygger relasjoner og vennskap. 
Nordby IL skal være en arena hvor barn, unge og voksne opplever mestring og får selvtillit i samspill med andre.

• Nordby IL skal tilby barn og unge et sted hvor man er trygg, hvor man opplever at man er god nok som man er, og hvor man 

blir sett og verdsatt.

• FORMÅL: 
• Vårt formål er å sørge for at flest mulig er engasjerte i idrett lengst mulig, og at man i Nordby IL skal kunne ta ut sitt fulle potensiale og bli best mulig.

• Hva mener vi med det?

• Flest mulig – størst mulig andel av barn og unge i regionen skal finne seg til rette i Nordby IL

• Lengst mulig – praktisk og sportslig tilrettelagt for at våre utøvere kan drive flere idretter samtidig – så lenge som mulig

• Best mulig – utvikling og realisering av fullt potensiale - både som utøver og som lag



Nordby Idrettslag.

• I dag har vi følgende tilbud:
• Allidrett for de minste.

• H/F skole.

• Fotball, håndball, Vannpolo og Droneracing.

• Svømmeskole som administreres av vannpolo (Nytt i 2017).



Nordby Idrettslag

• Våre anlegg.
• Nordbystadion med klubbhus (Sportsveien) – Disponeres kun av Nordby IL.

• Kunstgressbane.

• Gressbane.

• Extrahallen for innendørs fotball med kunstgress (1500km).

• En halv grusbane.

• Klubbhus med garderobe, eget bruk og utleie. (garderobene er nedslitte og brukes lite)

• Nordbyhallen –Disponeres av Nordby Il 80% på kveldstid.
• Håndballhall.

• Kan også disponere kantine området – ikke utleie.

• Solberghallen –Disponeres av Nordby Il 50% på kveldstid.
• Fler idrettshall.

• Nordby svømmehall – Disponeres av Nordby Il 6 timer i uken.



Glasskulen om fremtiden.

• Befolkningsvekst.
• Det planlegges 1450 boliger i Solberg skolekrets, opptil 450 boliger ved Nesset + Vinterbro og Nordby. Til sammen 

2000 – 2500 nye boliger. En betydelig vekst de neste 30 årene. Noe ligger langt frem, men mye kommer også i løpet av 
de neste 10 årene.

• Nordby Il forventer å vokse med 4-500 nye medlemmer de neste 10 årene, med dagens tilbud.

• Nye idretter for oss.
• Drone racing etablert i 2018 – Nå snart 40 medlemmer.

• Treningsgrupper for voksne – ikke Old Boys/Old Girls, men variert trening med ball.

• Innebandy

• Basketball

• Turn

• Futsal

• Osv.

• Utvider vi tilbudet bør potensialet være 800 nye medlemmer om 10 år.



Anleggsbehov om 10 – 20 år.

• Fotball.
• Vi vil ha behov for en kunstgressbane til på Nordby Stadion (dagens gressbane ?)

• Kostnader 10 – 15 millioner.

• Kunstgresset, selv om det er nytt i år må byttes igjen om 12-14 år. 
• Kostnader 3 mill.

• Extrahallen vi selv satt opp i 2016, vil bli sprengt med tanke på kapasitet og en større hall vil tvinge seg frem. (evt. en 
tilsvarende til.) 

• Kostnader 5 – 20 mill. avhengig av hvilken løsning man enes om.

• Håndball og andre innendørs idretter.
• Med den nye hallen på Solberg og nye hallflater i sentrum ( Nordby Il vil kunne disponere 80-90 % av hallen), så er 

håndballens behov dekket i flere år fremover. Likevel det er lite rom for andre idretter.
• Det bør i perioden komme en hallflate til på Nordby og rimeligste alternativet er at den kommer sammen med 

utbygningen på Sjøskogen Skole.

• Vannpolo/svømmeskole 
• Har et stort behov for mer treningstid, men det er ikke realistisk med et eget svømmeanlegg på Nordby.  Et felles 

svømmeanlegg i sentrum må derfor prioritereres. Nordby Il burde da kunne få mer treningstid i dagens anlegg.



Anleggsbehov om 10 – 20 år.

• Drone Racing.
• Benytter i dag områder på Breivold.

• Behovet er å få permanent bane på Breivold og en mulighet for å lagre porter og utstyr.

• Andre behov.
• Klubbhuset trenger sårt en oppgradering og da innvendig. Dusj og garderobe forhold er ikke iht. dagens standard. 

Oppgradering eller bygge nytt nede ved Extrahallen. 
• Kostnader 5-7 mill.

• Frivilligheten på Nordby og da ikke bare idrettslaget har også behov for et sted å være. Nordbyhallen ble bygget som 
Idrett og kulturhus, men det er bare en idrettshall igjen.  Nye idretter krever andre typer fasiliteter en det vi har å tilby i 
dag  så et felles idrett/kultur hus tilrettelagt for korps, idrett og annet frivillig arbeid bør etableres på Nordby.

• Kostnad 5 – 10 mill.

• Totalt snakker vi om behov for anlegg  i størrelsen 28 – 65 mill. Bare på Nordby og da er ikke svømmehall f.eks. tatt 
med.


