Matilda Nilsson:
”Ishockey passar likväl
flickor som pojkar”

har endast positiva erfarenheter av all lagverksamhet jag deltagit i.

J
presentation.

AG HAR SPELAT ISHOCKEY sen jag var 5–6 år gammal.
I början spelade jag i pojklag,
och fortsatte med det ända
tills jag var ungefär 14–15 år
gammal. Som 10-åring började jag även spela i flicklag och
hade då så kallad dubbelre-

NÄR JAG SOM 5-ÅRING lärde mig skrinna ordentligt fick jag ett par skridskor för
konståkning. Då hade jag ändå redan bestämt mig för att det var ishockey som gällde och skridskorna förblev oanvändna.
Med mina hockeyskridskor deltog jag även
i konståkningslektioner.
FOTBOLL SPELADE JAG också några år,
endast i pojklag. Under hela min ishockeykarriär hittills har jag haft ett underbart
stödnätverk med vänner, släktingar och bekanta och min kära familj bakom mig. Jag

DET ENDA JAG HAR TÄNKT på efteråt
gäller tiden då jag som liten flicka spelade i pojklag. Då kunde några av pojkarnas
föräldrar blir väldigt sårade av att en flicka
(jag) fick bättre spelposition än deras son.
JAG TRÄNAR FORTFARANDE med pojkar
och nu är jag tvungen att medge att jag inte
alltid är fysiskt lika stark som många av
dem. Jag uppskattar stort att jag har möjlighet att träna med dem och att jag blir väldigt fint bemött av dem, både som människa och som idrottare.
FÖRHANDSSUPPFATTNINGAR och jämförande mellan olika idrottare och kön borde enligt min åsikt undvikas. Alla ska få ha
möjlighet att vara sig själva och välja sin
sportgren oberoende av vilket kön man har.
POSITIVT MED LAGSPORT är att man
lär känna olika människor och kulturer.
Lagsporten ger en fin gemenskap och man
får vänner för livet. Ishockey passar likväl
flickor som pojkar, och i Finland har man
tagit väldigt stora steg framåt gällande
flick- och damhockey.
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