ÅRSMELDING 2016 for Tromsø Ishockeyklubb (TIHK)
Årsmøtet i TIHK 20.mars 2018

Sted: Alfheim stadion, adm.bygg.
Styret i TIHK valgt på forrige årsmøte i 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder: Arild Hausberg
Nestleder: Kari Lydersen
Økonomi/Kasserer: Kristin Lindquist
Medlem: Carite Fønnebø
Medlem: Sigrun P. Eriksen
Medlem: Hugo Jakobsen
Varamedlem: Anna Thorsen
Varamedlem: Jonny Ternlind

Revisorer: Åse Krane & Gøril Bertheussen
Valgkomite: Espen Igesund (leder) John Johnsen, Odd Christian Hermandsen, Hege Skogstad
Berntsen (vara).
Styret har avholdt 10 styremøter i 2017.
Hovedfokus i styrets arbeid:
-

Økonomistyring, treningsavgifter, etc
Utvalgenes arbeid
Rammeavtaler med utleier (kommunen)
Drift av totaliteten i klubben, herunder arrangement
Strategi vedtatt på årsmøtet
Informasjon til medlemmer, herunder eventuelle allmøter

Styrets overordnete betraktninger

Økonomi
Fortsatt omstendelig å få gode og ferske rapporter til styremøtene. På slutten av året vedtok styret et
arbeid med sikte på å skifte regnskapsleverandør, helst samle regnskap sammen med
fakturaoppfølging til samme tjenesteleverandør.
Økonomiansvarlig i styret har forbedret våre systemer i klubben, ved å ordne økonomi-system for
medlemsoppfølging, utfakturering medlemskontingent /treningsavgift. Dette kvalitetssikrer at
klubben får de inntekter som medlemstallet tilsier.
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Utvalgene
Utvalgene arbeider veldig bra, med selvstendighet og ansvar delegert fra styret. Styret diskuterer
justeringer i rammer for utvalgene i styremøtene, eventuelt vedtar spesielle ønsker for utførelse.
2017 var første hele året for Rekrutteringsutvalget, en viktig del av klubbens strategi med å fokusere
mer på rekruttering. Sportsplanen som lenge har vært et mål for klubben, ble en realitet i 2017
takket være målbevisst innsats fra Sportsutvalget.

Leieavtale med kommunen
Dette er det området vi sliter mest på i klubben, sett fra styrets ståsted. Det er en del utfordringer
med å forholde seg til en utleier (kommunen) med så mange instanser som har influering på vårt
leieforhold. Vi opplever mangelfull profesjonalitet i kundefokus (vi er kunde), mangelfull oppfølging
av møter, og svært lang responstid på temaoppfølging. Vi har signalisert interesse for å overta
kommersiell drift i ishallen, med positive signaler tilbake, men igjen - uten oppfølging til utførelse.
Det kommunen nå ser ut til å levere på, er utskifting av vantet (sommeren 2018) sammen med vår
involvering, og det er veldig bra.
Drift i Ishallen
Driftsutvalget sammen med representanter i styret har tatt oppfølging av økonomistyringen ved
arrangement. Regelverket er prøvd ut med en struktur alle kan forholde seg til. Utslag som ikke
virker, skal justeres inn. Driftsutvalget har tatt nye steg i samarbeidet med kommunen, og følger
excellent opp ishockey sine interesser i en del tung og utfordrende motpartsagering.
Strategi vedtatt på årsmøtet i mars 2017
Klubbens strategi ligger i Organisasjonsplan. Den justeres ved behov på årsmøtene. Oppfølgingen av
tiltak blir gjort gjennom utvalgene og lagene. Så er det jo slik at virkelighetens hverdag så er det
begrenset med ressurser, stram økonomi, samt utfordringer i samarbeidet med kommunen. Det
betyr at ikke alle punkter i strategiplanen oppfylles på et år, men dette vil fortsatt være styringsmål
videre for klubben.
Informasjon i klubben
Klubbens hjemmeside (www.tromsohockey.com) er viktig kilde til informasjon. Der legger styret og
utvalgene både generell og spesiell informasjon. I tillegg brukes lukket facebook-gruppe til rask infooppdatering og forespørsler.
Det har vært ulike informasjoner i mer direkte form, noen ganger initiert av styret og noen ganger av
utvalgene – i tillegg til lagenes egen info-produksjon. Viktig for styret er av vi driller på struktur ved
arrangement, og at vi ved slike møter kan få nødvendige innspill for justeringer når det er behov for
det.
Styret ønsker å rette en omfattende takk til mange i TIHK:
Nærmest styret er utvalgene, som utfører sin funksjon slik at styret kan fungere på det overordnete
nivå vi skal. Utvalgene utfører helt uvurderlig innsats for klubben, ettersom de er styringsmotor for
all drift i klubben. I tillegg takker vi den fantastiske og oppofrende innsats som gjøres i lagene av
trenere, lagledere og alle foreldre med ulike roller. Uten dere ville ikke ishockey i Tromsø eksistert.
Som styreleder vil jeg gjerne på vegne av styret dele ut Norges Frivillighetspris til alle aktive i
klubben. Hvert år.
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Sportslig utvikling er også gledelig. Enkeltspillere og lag utmerker seg, det er lagånd og klubbånd som
gjøre alle mektig stolt. Både dame- og herrelaget fosser frem i norsk seriespill med stadige seire.
Fremgangen videre er sterkt avhengig av at det fungerer på aldersbestemt nivå, og at vi ikke mister
talenter. Måten vi håndterer dette på nå, legger grunnlaget for fremtidens suksess på alle nivå i
klubben. Derfor håper vi at fruktene fra arbeidet i 2017 skal medføre at vi kan etablere et bærekraftig
U18 lag i 2018, slik styret har vedtatt at vi skal forsøke på.
Uansett, mer enn 20 flere medlemmer i klubben i løpet av 2017, er også et svært positivt bilde.
Fortsetter denne utviklingen, blir fremtiden for ishockey i Tromsø positiv.

MEDLEMSUTVIKLING
År
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ADMINISTRASJONSUTVALGET
Rutineforbedringer
Kristin Lindquist ble valgt inn i styret våren 2017, og ble konstituert som økonomiansvarlig.
Siden da har arbeidet i stor grad dreid seg om å forbedre og innføre gode rutiner for
klubbens økonomistyring. Første oppgave var å rydde opp i åpne poster (utfakturering fra
Økonett), som daterte seg tilbake 3 år. Denne listen er nå betraktelig redusert, og vi har
kontroll på de postene som står åpne. Vi har også overtatt utfaktureringen av
treningsavgifter og medlemskontigenter fra Økonett, vi bruker nå MinIdrett og KlubbAdmin
og fakturerer dette selv. Dette ble innført før høstsesongen 2017. Dette har medført at vi
har fått «vasket» medlemslistene i KlubbAdmin, og har nå oppdaterte medlemslister. Dette
er svært viktig i.f.h.t NIF, som utbetaler aktivitetsmidler på grunnlag av våre medlemstall i
MinIdrett, OG fordi alle spillere forsikres gjennom samme system. Systemet er litt tungvint
å jobbe med, både for administrasjonen og medlemmene, når det gjelder innmelding og
utfakturering/betaling. Dette bør evalueres i.l.a 2018. Ved starten av høstsesongen 2017 hadde vi et
økonomirutinekurs for alle lagledere iklubben for å gi en innføring i nye rutiner. Det var godt
oppmøte, og rutinene for de enkeltelags økonomi har bedret seg etter dette. MEN det er enda mye å
gå på her, så vi fortsetter dette gode samarbeidet i 2018/2019. Noen av rutineforbedringene som ble
snakket om:
1. Lagene er selv ansvarlig for å dekke sine utgifter i.f.b.med reiser (dugnad, sponsor,
egenandel).
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2. Alle utlegg skal merkes med prosjektnummer, og godkjennes av økonomiansvarlig og
lagleder.
3. Alle lag skal selv være ansvarlig for sitt lags økonomi og ha oversikt over saldo. Dette
gjøres ved å føre regnskap på alle inntekter og utgifter. Dette skal leveres økonomiansvarlig ved
semesterslutt.
Alle trenere som har timesbetalt har fått kontrakter på dette. Tromsø ishockeyklubb har
ingen ansatte, og betaler derfor ikke ut lønn. Alle trenere leies inn, og utbetales honorar.
De må derfor ha et organisasjonsnummer (enkeltpersonforetak) og sende faktura til
administrasjonen hver måned for timene de har jobbet.
Administrasjonsutvalget har i samarbeid med driftsutvalget opprettet et inkluderingsfond.
Vi har søkt og fått midler til oppstarten av dette fondet. Drift, ved Carite, har fått
uavhengige forvaltere til å styre dette fondets utvikling. Dette kan leses mer om på vår
hjemmeside.
Tromsø Ishockeyklubb, ved styret, har ved årsskiftet vedtatt å skifte regnskapsførerfirma.
Dette er dels for å samle eksterne økonomiløsninger på ett sted. Vi har til nå brukt Økonett
til utfaktureringer og inkassotjenester, mens Mål Regnskap har stått for regnskapsførselen,
postmottak og fakturabetaling. Vi opplever at det blir mye kommunikasjon frem og tilbake,
da alle økonomifunksjoner henger sammen, og noen ganger har dette også ført til rot i
systemene, med tilhørende økonomisk tap for klubben. Vi ønsker derfor å samle alle
trådene til et firma å forholde seg til i 2018.
Samarbeidet med Tromsø kommune og «husleiesaken»
Den største økonomiske saken i 2017 har vært vedrørende husleia vi betaler til
kommunen. Her har det over flere år vært mye feil fra kommunenes side, som har ført til
STORE økonomiske tap for klubben. Ved halvårsslutt 2017 var klubbkassa nesten
tomskrapt. Det har vært mange møter med kommunen for å få tilbake penger de har
fakturert oss for mye i 2015/2016- sesongen. Det ble det (i juni) enighet om at vi skulle få
tilbake 86.000,- (av et mye høyere krav fra vår side). Vi har hittil fått tilbake 20.000,- i form
av rabatt på faktura. I september hadde vi nytt møte med kommunen om forslag til ny
rammeavtale, da dette temaet igjen ble reist, og signalet var da at dette skulle vi få tilbake i
form av rabattert faktura. I desember fikk vi regning fra kommunen på husleie for
høstsemesteret 2017, og forslag til rammeavtale for våren 2018. Denne bestod igjen av
mange feil, og ingen rabattering de 86.000,- vi fikk lovnad om. Regningen for høsten 2017
er ikke betalt fordivi ikke har godtatt underlaget for denne, og saken er nå sendt videre
som klage til Kultur- og idrettssjef Lisa Hoen. Vi venter på endelig svar/løsning i denne
saken, som har vært utrolig energikrevende og frustrerende. Husleien er vår største utgift,
og det er fortvilende at vi ikke har forutsigbarhet i vårt forhold til kommunen. Vi håper og
ber om at det løser seg i løpet av 2018.
Regnskapet 2017
Regnskapet for 2017 er ufullstendig pga nevnte sak mot kommunen. Det har også dratt ut
i tid med ferdigstillelse og overlevering til revisorene fordi Mål Regnskap har ventet på
manglende bilag fra andre leverandører. Slik det ser ut nå, går Tromsø Ishockeyklubb med
et lite underskudd for 2017. Husleie, trenerhonorarer og dommerutgitfer er store
utgiftsposter. Det er derfor ønskelig at vi klarer å få en løsning på leieforholdet til
kommunen og at vi har som mål å bringe frem mange flere egne dommere. Trenerene
våre er viktige ressurser, og en utgift vi ikke bør justere på. Om noe, kommer denne
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posten til å øke i 2018, da kan komme til å få behov for flere profesjonelle trenere. Vi er i
besittelse av verdier som ikke fremkommer i regnskapet, da vi ikke har hatt varetelling av
disse. Dette kan være med på å forbedre resultatet. Det må innføres rutiner for dette i
2018!
Budsjett 2018
Budsjettet er basert på tall fra regnskapet 2016 og 2017, samt en videreføring av
budsjettet for 2018. Busjettet er et estimat og må betraktes som et målverktøy for hvor vi
ønsker at veien skal gå i 2018. Hovedmålet er selvsagt å friskmelde økonomien vår! Dette
innebærer økt fokus på å få inn nye sponsorer, fortsatt arbeid med forbedring av rutinene i
lagene og søke enda flere midler, og aller viktigst; få en løsning på den pågående saken
og utvikle et godt samarbeid og forutsigbarhet med Tromsø kommune.
Andre målsettinger for 2018
2017 dreide seg i stor grad om å få en oversikt over økonomien og rutinene. I 2018 bør
fokuset være på å få skrevet en rutinehåndbok, og involvere flere personer som kan hjelpe
økonomiansvarlig med belastingene rundt gjøremålene. Dette vil også gjøre det lettere for
en ny økonomiansvarlig å overta oppgavene. I tillegg håper vi på et godt samarbeid med
den nye regnskapsføreren, der vi er lovet økonomirapporter hver/annenhver måned. Dette
vil gjøre klubbens økonomi mer oversiktlig, og gir oss muligheter til å justere oss
fortløpende. Det vil også kunne være mulig å få ut rapporter på lagnivå - dette vil lette
laglederes jobb og gir oss trygghet om at lagene ikke bruker mere penger enn de får inn.
Vi har litt å gå på her… Ved skifte av regnskapefirma vil vi få muligheten til å starte med
«blanke ark», der vi kan skreddersy posteringene selv. Administrasjonsutvalget ved Kristin
og John er ansvarlig for denne jobben.
For administrasjonsutvalget
Kristin Linquist
Leder

SPORTSUTVALGET (SU)
Utvalget ble opprettet høsten 2015. Fra og med våren 2017 har utvalget bestått av Hugo Jakobsen
(styrets representant og leder av utvalget), Chris Steele (obligatorisk medlem), Odd Christian
Hermansen, Jeanette Hammer Andersen og Nathan Morry. Utvalget har i perioden fungert godt. Det
er gjennomført flere møter i utvalget, det har vært arbeidet i arbeidsgrupper samt vært god dialog
via mail gjennom hele perioden.
Utvalget har det overordnede sportslige ansvaret i klubben, sammen med hovedtrener Chris Steele.
SU har blant annet ansvar for fordeling av treningstider og påmelding av lag i seriespill. I tillegg har
SU jevnlig kontakt med klubbens trenere og lagledere gjennom sesongen.
For høsten 2017 har utvalgets hovedaktivitet omhandlet utarbeidelse og integrering av klubbens
sportsplan. SU har vært representert i de lagmøter utvalget har vært invitert til.
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Sportsutvalget har i høst utarbeidet treneravtaler for klubbens trenere. Pt. har samtlige av klubbens
lagtrenere, hjelpetrenere og keepertrenere signert treneravtaler med klubben.
Treningstider som tilfredsstiller alle lag er en utfordring. Klubben har mange lag og begrenset timer
tildelt av kommunen. For å imøtekomme økt behov for å styrke satsningen på aldersbestemte lag har
SU fra høsten 2017 delt opp istiden til de yngste lagene for bedre utnyttelse. Dette er konsekvenser
som er naturlige følger av aktivitetsnivået i klubben. Klubben har i dag 7 treningsgrupper + GET
hockeyskolen og keepertrening.
Sportsutvalgets inntrykk er at det jobbes godt på samtlige lag, med de ressursene vi har til rådighet.
Mange legger ned en utrolig innsats i klubben, både på og utenfor banen. Klubbens utfordring er
først og fremst mangelen på spillere på de forskjellige aldersnivåene, samt å kunne gi samtlige et
tilfredsstillende kamptilbud. Selv om det i utgangspunktet er ønskelig med forutsigbar
aldersinndeling på lagene, er det i praksis nødvendig å vurdere grunnlaget fra år til år. De forskjellige
lags årsmeldinger vil beskrive det sportslige aktivitetsnivået mer i detalj.

For sportsutvalget,
Hugo Jakobsen
Leder

Årsrapport A-lag herrer
Året begynte med avsluttende kamper for sesong 16-17, der laget fortsatt bar preg av få spillere som
deltok aktivt på kamper og treninger. Vi var bestemt på at avslutte sesong slik at vi kunne beholde
mest mulig at den faste kjernen av spillere som vil kunne være stammen til neste sesong og bidra
positivt med sportslig utvikling.
Sesongen avsluttes med siste plass, mye grunnet at vi kun spilte 2/3 del av kampene (avtalt fra start
med forbundet) og at vi manglet bredde i laget.
Tidlig i vintersesong så byttet vi trener da daværende trener måtte trekke seg og nåværende trener
Endre Dahlsveen tok på seg trener ansvar grunnet en skade. Samtidig begynte vi se på alternativ til
trener for sesong 17-18.
Vi tok kontakt med hovedtrener, som ikke hadde mulighet at ta på seg trenerrollen, og laget
bestemte da at vi fortsatte med Endre Dahlsveen som trener, inntil vi får en ny trener med rett
kompetanse.
Innfor sesong 17-18 utviklet det seg positivt med nye spillere, noen gjennom universitetet, noen
utenfra og de som var med fra før, slik at gruppen begynte vokse med resultat i at vi nå er ca 22
aktive spillere, derav 19-20 som deltar på kamper og treninger. Sportslig så har vi tatt et kjempeskritt
fremover og er nå med i kampen om å vinne serien 17-18.
Alt dette er grunnet det faktum at laget har holdt det gående de siste 2-3 år og at det finnes en
kjernegruppe med aktive spillere som har tatt et meget godt ansvar for laget. I tillegg så må det
utheves at en sterk medspiller i John Johnsen som bidrar aktivt med markedsføring og økonomi
(sponsorer ++) slik at de som nå er aktive er svært positive til det sportslige.
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Vi har en gylden mulighet at nå begynne å se oppover i seriesystemer og begynne planlegge for de
nærmeste 3-5 år med sikte på 2.e divisjon som første mål. Derifra og videre krever svært mye mer fra
klubben og må bli en styresak da det kommer inn en del komplekse situasjoner som må vurderes og
konsekvens utredes med tanke på økonomi, istid, kapasitet i hallen for tilskuere m.m. Det blir en
spennende utvikling at følge.

Mvh
Anders Blomkvist
Lagleder
A-lag herrer
Tromsø Ishockeyklubb

Årsrapport A-lag damer
Vår 2017:
Laget spilte i eliteserien og endte på 6. plass. I løpet av året hadde laget 3 treninger på is, samt 1-2
barmarkstreninger per uke. Oppmøte på treningene var jevnt over bra og spillerne hadde god
utvikling. I tillegg stilte laget til NM i Stavanger. Spillerstallen lå på rundt 20 spillere med lite frafall og
skader. Damelaget hadde ansvaret for hockeyskolen hver tirsdag, hadde representanter i sportslig
utvalg, dommerutvalget, anleggsutvalget, rekrutteringsutvalget og i styre og flere deltok på
dommerkurs. Trener var Chris Steel og materialforvalter Trond Bakkevoll. Organisering av
eliteseriekamper ga verdifull erfaring i de formelle krav og praktiske utfordringene rundt
kampavvikling på høyeste nivå. Damelaget har også rekruttert flere nye spillere, som vil ble med over
i neste sesong.

Høst 2017:
Laget gikk ned til 1. divisjon etter ønske fra spillere og trener. Den positive utviklingen opparbeidet
gjennom ett år i Eliteserien var tydelig og laget tok juleferie som serieledere. Spillerstallen hadde en
omveltning. Flere av spillerne reiste ut av byen for å studere, samtidig som 8 spillere fra jentelaget
og 7 nye eller returnerende spillere sluttet seg til laget. Totalt utgjorde divisjonsspillerne ca. 20 og
antall spillere i treningsgruppa ca. 27. Chris Steele fulgte oss som trener og Trond Bakkevoll som
materialforvalter. Også dette halvåret hadde damelaget representanter i sportslig utvalg,
dommerutvalget, anleggsutvalget, rekrutteringsutvalget og i styret. Dette halvåret stilte damelaget
med en representant til hockeyskolen hver tirsdag og torsdag.

Generelt:
Lagledelse vår 2017: Ananke Van Oostrom og høst 2017: Sanna Øvervoll og Kine Ø. Hansen.
Økonomi og organisering: Laget har finansiert og organisert seriespill selvstendig, men har fått fin
hjelp fra klubben/drift med gjennomføring av hjemmekampene og dommerkostnadene. Inntektene
er kommet av solid dugnadsinnsats, sponsorinntektene som spillere selv har fått inn og egenandeler.
Etter mange år i seriespill har laget opparbeidet rutiner rundt organisering av økonomi, reiser,
dugnader og hjemmekamper. Vi er godt fornøyd med systemet der lagene stiller på dugnad for
hverandre. Vi jobber stadig for å forbedre våre rutiner rundt organisering og allsidighet i
oppgaveforståelse i hele spillergruppa, ettersom det tidvis faller mye ansvar på enkeltpersoner.
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Ideelt sett bør spillere kunne konsentrere seg om trening og kampaktivitet uten overdreven fokus på
drift.

Årsrapport Oldboys
Oldboys hadde en ganske todelt opplevelse av året 2017. Vårsesongen var rekordbra når det gjaldt
innmeldte medlemmer, og deltakere på isen. Mye av årsaken skyldtes bedre istid enn tidligere, med
trening torsdag og søndag. Medlemmene ga gode tilbakemeldinger på dette, og vi hadde 41
registrerte medlemmer våren 2017. Høsten 2017 ble det motsatt, da antall treningstimer ble
redusert, samt forverret på torsdager, til 2200-2300. Umiddelbart førte dette til at antall medlemmer
ble redusert til rundt 30 stk.! Ellers er det meste som før i Oldboys gruppen.
Mvh Frank Olsen.

Årsrapport U16
Vår 2017:
Laget med 2001, 2002 spillere og 2003 spillere (2 stk) spilte i norsk U16 serie. Laget havnet på 3 plass
og hevdet seg greit mot de fleste lag. Denne sesongen var det Emil Hjertberg og Henrik Lykke som var
trenere. (Lykke frem til årsskiftet).
Sesongen hadde bare 15 kamper noe foreldre og spillere oppsummerte som ‘litt lite’.
Laget hadde 18 spillere ved sesongstart. I løpet av sesongen var det tre spillere som ønsket å slutte.
Sesongen 2017/2018 startet med stor grad av usikkerhet mhp. om vi kunne stille lag i det hele tatt. Vi
mistet 4 spillere ved sesongens slutt, fordi de flyttet bort for å gå på idrettsgymnas og for å spille for
andre klubber. Simon forsvant til Lillehammer, Vemund til Frisk Asker, Oddbjørn til Kiruna AIF og Isak
til Skellefteå AIK. Dermed var det uaktuelt å stille lag til U-18. Vi søkte derfor forbundet om
dispensasjon for våre 2001-spillere. Det fikk vi. Vi var bekymret for at troppen var litt for liten og
sårbar i forhold til kamper og trening. Vi ønsket derfor flere spillere fra U-15. I denne forbindelse var
det mye uklarhet og forhandling. Ved hjelp av Chris Steele og sportsutvalget ble det til slutt enighet
om at utvalgte spillere på U-15 kunne spille kamper for U-16 så lenge det ikke kom i konflikt med U15 sine kamper. Man ble også enige om en slags hospiteringsordning.
Trenere for denne sesongen har vært Emil Hjertberg (hovedtrener) og Nathan Morry
(assistenttrener). Disse trenerne har fungert veldig godt og har representerer en god dynamikk som
trenerteam. De er meget engasjert i lagets og spillernes utvikling. Vi har hatt noen problemer med at
trenernes kamper har krasjet med U-16 sine kamper. Dette har løst seg ved at vi fikk byttet kamper
og at Nathan har droppet kamper for A-laget. Til tross for at vi mistet 4 gode og svært gode spillere
har laget til dels blomstret denne sesongen. Gode treninger og veldig god stemning i laget på trening
og på tur. Spillere som før var litt mer anonyme har nå stått frem og blitt mye bedre i løpet av
sesongen. Laget kjennetegnes av varierende prestasjoner. Til tider spiller de fantastisk og andre
ganger spiller de langt under sitt eget nivå og kan tape mot klart dårligere lag. Laget er derfor svært
spennende å følge for en entusiastisk foreldregruppe som bretter opp armene og tar i et tak uten å
mukke.
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Frem til jul hadde vi spilt 9 kamper mot Stavanger 2 (hjemme), Jutul/Holmen (borte) og Haugesund
(borte). Laget vant alle kampene unntatt 1 kamp mot Stavanger og 1 mot Jutul, noe vi var enige om
at var veldig unødvendig siden vi var klart bedre enn begge lagene.
Laget startet sesongen med litt lite og ugunstig treningstid, men fikk i løpet av høsten treningstiden
til lengdeløp på torsdager. Laget har nå 3 isøkter i uka, samt 2 fys-treninger på K-24. Spillerne kan
også til dels trene med herrelaget.
Svein Anders Noer Lie og Espen Igesund (lagledere)

Årsrapport U15
Laget er sammensatt av spillere født fra 2005 til 2001. Frem til høsten 2017 deltok laget i svensk
seriespill. De fleste av jentene som var med før høsten har gått til damelaget som spillere, men
mange trener fortsatt jevnlig sammen med laget. I spillerstallen har vi i dag kun en jente. Laget består
av 21 stk totalt, med en spillende stamme på 15-18 stk (noen spiller kun hjemmekamper).
Fra høsten 2017 og frem til våren 2018 deltar laget i allnorsk U15B-serie. Vi deltar i 3-delt serie med 9
lag, så det er totalt 24 kamper. Med god innsats har vi fått 20 av disse som hjemmekamper, så det
betyr at vi kun har 2 reiser denne sesongen. Dette sparer laget en del penger på, og det er viktig da
foreldre bidrar med betydelige midler til egenandeler. Det er utover egenandeler en stor innsats fra
foreldre da vi selv står for eget arrangement ved hjemmekamper. Laget viderefører en god tradisjon
etablert i klubben hvor vi transporterer samt serverer gjestene mat. Dette har vi fått veldig gode
tilbakemeldinger på og vi blir stort sett mottatt med samme gjestfrihet når vi selv reiser.
Det har vært fokusert mye på å få erfaring fra kamper. Dette har vært ivaretatt med internkamper
mot bl.a. Oldboys. Samtidig er det fokus på å bygge et fysisk grunnlag også utenfor is, ivaretatt av
barmarkstreninger før hver ordinær trening. Denne er obligatorisk å delta på. Totalt sett er det tre
faste treninger i uka, med fokus på internkamp nesten hver onsdag.
Sportslig sett har laget utviklet seg enormt så langt denne sesongen (17/18). Det er vanskelig å
sammenligne resultater fra svensk seriespill mot norsk, men resultatmessig er det stor endring. Dette
er viktig for spillernes utvikling, da å oppleve at man taper to-sifret i hver kamp ikke er inspirerende.
Trenere er Chris Fenton og Josef Bucok, men Mikko Moilanen på barmark. Lagledere er Tore
Trondsen og Kristin Fenton. Materialforvalter er Frank Rudi og Maia Olsen har holdt orden på
drakter. Jeg vil også trekke frem Kent Paasche og Merete Andreassen Paasche som står for matlaging
på hjemmekamper.

Årsrapport 2005’ere SPILLERGRUPPA
Vår 2017:
Våren 2017 var det 13 aktive spillere i 05’ er gruppa
Høst 2017:
Høsten 2017 var der 9 aktive spillere i 05’er gruppa. To sluttet etter vårsemesteret 2017, en er ute
med skade (kommer tilbake høsten 2018) og en har midlertidig flyttet (kommer tilbake høsten 2018).
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TRENINGSGRUPPER
Vår 2017:
Våren 2017 var gruppa delt opp i to ulike treningsgrupper. Fire spillere trente med U15 og resterende
trente sammen med 06/07 gruppa. De spillerne som trente med 06/07 gruppa hadde et redusert
tilbud dette semesteret noe som gikk utover motivasjon både til spillere og foreldre. Disse spillerne
hadde liten eller ingen utvikling i denne perioden og gapet i ferdighetsnivå totalt på alle i årskullet ble
enda større en hva det var høsten 2016.
Høst 2017:
Høsten 2017 har gruppa også vært delt på to treningsgrupper. Tre spillere har trent med U15 og
resterende med U12. De tre som har trent med U15 har hatt et godt treningstilbud med et
gjennomført bra opplegg. De resterende som har trent med U12 har også fått et godt tilbud med
egen trener ressurs og et gjennomført opplegg. Spillerne som hadde stagnasjon og sviktende
motivasjon våren 2017 har nå fått tilbake gløden og viser god utvikling.

SPORTSLIG
Vår 2017:
Våren 2017 deltok 05’erne i Svensk seriespill sammen med Narvik sitt 05-lag. Oppslutningen om
dette bar preg av den sviktende motivasjonen både hos spillerer og foreldre, så det ble bare tre-fire
spillere fra Tromsø Hockey som deltok. Samarbeidet med Narvik var veldig bra.
Høst 2017:
Høst 2017 og vinter 2018 spiller tre av 05’ kamper med U15, mens resterende har tilbud om seriespill
i Svensk liga med U12. Fire spillere har benyttet seg av dette tilbudet og alle virker fornøyd og har
høy motivasjon for deltagelse.

SOSIALT
Vår 2017:
Våren 2017 var det ingen sosiale arrangement utover trening og kamp/Sverige tur. Det var vanskelig
å samle gruppa og få til noe felles gruppefølelse, da den var veldig splittet og med vikarierende
motivasjon.
Høst 2017:
Høsten 2017 har de som trener sammen med U12 også fått deltatt på deres sosiale arrangement noe
som har vært veldig fint og som har samlet U12 til en fin gruppe. Det er etter mitt skjønn en fin tone i
gruppa og det kan til tider være vanskelig å få ungene på isen til rett tid, da praten og det sosiale i
garderoben fungerer veldig godt.

Med vennlig hilsen
Gisle Mjaatvedt
Lagleder 2005 kullet.
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Årsrapport 2006’ere
Trener: Chris Steele/Nathan Morry
Lagleder : Odd Christian Hermandsen
Vårsesongen :
Chris Steele var trener, og vi trente tre ganger pr uke sammen med noen 2005`ere og 2007
I April var 2006/2007 i Stavanger og spillte Oilers Cup
Høstsesongen :
Nathan Morry var ny trener fra august, og vi hadde tre treninger pr uke.
2006/2007 og noen 2005`ere meldte på ett lag i svensk U11 serie.
I november var vi på sesongens første seriekamper i sverige.
Gruppa består av 5 gutter og en jente.
Det er avholdt foreldremøter både vår og høst.
Foreldregruppa har vært flinke til å stille på div. Dugnader.
Odd Christian Hermandsen

Årsrapport 2007’ere
Trener: Chris Steele/Nathan Morry
Lagleder: Hege Skogstad Berntsen
Gruppa hadde per 31. desember 2017 12 spillere (derav 3 jenter). 7 av spillerne deltok sammen med
4 06ere på Oilers Cup i Stavanger 21-23 april. Sesongen 17/18 meldte 07/06 seg på svensk serie U11.
Vi har hatt en serierunde i 2017. For å finansiere dette har vi hatt flere dugnader sammen med 06
som loppemarked, salg av kalendere, Barnas dag, Arctic race, salg av dopapir og kampdugnader.

Årsrapport U10
Vår 2017 - kamphelg mot gjestelag fra Narvik, ingen turneringer utenom Tromsø. Fokus på utvikling
av teknikk og ferdigheter på isen.
Høst 2017- internliga mot u 12, deltakelse i U10 Kirunacup. Utvikling av samspillet i laget,
videreutvikling av ferdighetene på isen.
Antall barn på laget har økt fra 13 til 18 ila 2017. Det har vært en del utveksling mellom gamle og
mye medlemmer, men rekrutteringen har totalt sett blitt bra. Flertallet er født i 2008 og 2009.
I høst 2017 fikk laget økning i fast treningstid med en time/ uke, som totalt utgjør 3 ganger à 1 time
per uke, noe som tilsvarer lagets behov mht alder og utvikling av ferdigheter.
Ila treningsåret var det avholdt to foreldremøte i høst og to sosiale sammenkomster med barn og
foreldre tilstede.
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DRIFTSUTVALGET
Drift har gjennom sesongen fortsatt med arbeidet i å lære opp alle lag funksjoner rundt
kamparrangement. Det blir bedre og bedre for hver kamp:-) Driftsleder jobber mye
alene i utvalget, siden undertegnede har mest flexi tid. Vi kunne nok trygt ha hatt et
bedre samarbeid innad i utvalget.
Det er jobbet aktivt inn mot kommunen for å sikre at vantet blir skiftet iht tidsfristen slik
at hallen er spillbar neste sesong.
Det går unødvendig mye tid til byråkrati, noe som er belastende som frivillig.
Nytt ustyr til jenter/damer i klubben er handlet samt keeperutstyr.

For driftsutvalget
Carite Fønnebø
Leder

ANLEGGSUTVALGET
Leder: Åge Alexandersen
Medlemmer: Jonny Ternlind, Sigrun Eriksen og Chris Fenton

Aktivitet:
Anleggsutvalgets representanter har hatt en god del møtevirksomhet i ulike fora. Og har ellers hatt
god kontakt og oppfølging blant annet via mailkommunikasjon.

Mandat og formål:
Anleggsutvalget er nedsatt av styret for å jobbe med ny ishall i Tromsø. Dette er et langsiktig arbeid,
som må påregnes å ta flere år før realiseringen av ny hall. Med dagens medlemsmasse er det fortsatt
ikke behov for flere ishaller tilsluttet klubbens aktivitet. Imidlertid er det klubbens målsetning at
antallet aktive utøvere tilsluttet klubben skal mangedobles i årene framover. Videre har klubben som
uttalt målsetning at aktivitetsnivået skal opp, og at man innen noen år skal ha et aktivt elitelag i
allnorsk seriespill både for kvinner og menn.

Anleggsutvalgets drøftinger:
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Anleggsutvalget drøfter to alternativer for ny halletablering i Tromsø:
-

Treningshall for å øke kapasiteten på treningsfasilitetene
Konkurransearena

For førstnevnte alternativ finnes det flere løsninger, blant annet «kald – hall». Dette er et rimelig
alternativ som vil sikre et akutt behov for treningsfasiliteter. Lignende alternativ er under planlegging
flere steder i landet, blant annet i Mo i Rana og Kirkenes. Dette alternativet er utelukkende basert på
å øke treningskapasiteten, og kan ikke legges til grunn som en første utbygging i en framtidig
«Tromsøarena».
Utvalget har ikke landet på en klar innstilling om hva som vil være det reelle framtidsbehovet.
Imidlertid er utvalget enig om at muligheten for en trinnvis utbygging må avklares: Det kan etableres
en innendørs isflate som senere kan bygges ut til en fullverdig konkurransearena.
Det er flere sentrale fokusområder når ny ishall skal utvikles:
-

Beliggenhet, hvilke konsept skal legges til grunn – treningshall, konkurransearena, satsing i
bydelene, etc
Finansiering; Tromsø kommune har i inneværende budsjettperiode (neste 4 år) svært tunge
investeringer, blant annet Tromsøbadet. Jobbing mot kommunens politiske miljø for å sikre
budsjettavsetninger for ny ishall vil sannsynligvis ikke gi resultater. Utvalget er enig om at
innsatsen må legges på private aktører, i tillegg til andre offentlige tilskuddsordninger
(Spillemidlene, mv).

Videre arbeid:
Vi har innledet samarbeid med de andre isidrettene (skøyter, kunstløp og curling) og senere
ballidretter for å teste ut muligheten for en flerbrukshall.
Anleggsutvalget har tatt mål av seg etter hvert å jobbe fram en sak for styret, der det legges føringer
og mandat for det videre arbeid. Konseptutvalg (hvilken hall trenger Tromsø Hockey på sikt) og
styringsparametre må fastsettes i det videre arbeidet.

For Anleggsutvalget
Åge Alexandersen, Jonny Ternlind, Sigrun Eriksen, Chris Fenton

REKRUTTERINGSUTVALGET
I 2017 har rekrutteringsutvalget satt fokus på å lage en god struktur rundt Hockeyskolen og
registrering av medlemmer. Klubben var representert med stand i Storgata på Frivillighet i sentrum i
september og fikk promotert klubben godt, samt rekruttert flere nye medlemmer.
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15. oktober ble jenthockeydagen gjennomført med mange deltakende jenter og med god støtte fra
Damelaget. Det hele ble avsluttet med kake og saft samt diplomutdeling til alle.
Klubben mottok midler fra Tromsø kommune samt privat næringliv og fikk satt i gang Skøyte 123 og
Hockey GO som har vært svært godt besøkt av skoler og barnehager i høst og vinter. Målet er at vi
kan fortsette med dette populære tilbudet i Tromsø.
For rekrutteringsutvalget
Kari Lydersen

Årsrapporten er lagt frem av styret i TIHK
Tromsø den 11.mars 2018

Arild Hausberg

Kari Lydersen

Carite Fønnebø

Kristin Lindquist

Sigrunn Eriksen

Hugo Jakobsen
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