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TIHK ÅRSMØTE 20.februar 2019 

Sted: Thon Hotel Polar 

 

TIHK (Tromsø Ishockeyklubb) 

ÅRSMELDING for 2018 
 

Styret i TIHK (valgt på sist årsmøte 20.03.18): 

Leder: Arild Hausberg 

Nestleder: Bjørn Olav Brandsdal (Rekruttutv) 

Medlem: Kristin Lindquist (Økonomi) 

Medlem: Carite Fønnebø (Driftsutv) 

Medlem: Ingvild G Grunnvåg (Sportsutv) 

Medlem: Jonny Ternlind (Anleggsutv) 

Vara: Simen H Andersen 

Vara: Gro Hauglid (Dommerutv) 

 

Revisorer: Åse Krane og Gørild Bertheussen 

 

Valgkomite: John Johnsen (leder), Kari Lydersen og Sigrun Eriksen. Hugo Jakobsen (vara). 

 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden etter sist årsmøte (20.mars18 – 20.febr19). 

Hovedfokus i styrets arbeid i perioden: 

- Økonomioversikten er vanskelig hele året, ikke fornøyd med oppfølging fra vårt 
regnskapsfirma. Styret vedtar overgang til nettbasert løsning med ‘Effektiv regnskap, 
Trippeltex’ fra 1.jan2019 

- Faktura-uenigheter med halleier (kommunen), møteavklaringer må til 
- Dommerutgifter ved kamper bekymrer, oppfordrer dommerutvalget om rekruttering av egne 

dommere 
- Istid i ishallen, en kamp for våre lag 
- Ber om Rekrutteringsplan fra utvalget, samt ferdigstillelse av ferdige brosjyrer og flyers 
- Struktur på økonomirutiner, hvert lag sin bankkonto, rutiner ved kamparr. 
- Deltakelse på NIHF-Forbundsting, styreleder blir valgt inn i forbundsstyret 
- Vedtar trenerkontrakter for alle lag 
- Vante skiftes, ny vantereklame monteres, arbeider for bakvegg også 
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- Draktfinansiering ved ulike søknader, tilskudd fra SpbNN og TVNorge 
- Kontinuerlig søknader om aktivitetstilskudd 
- Felles lagledermøte + foreldremøte 
- Ny ishall, styret ber om intensivert arbeid fra Anleggsutvalget 

 

Styrets overordnete betraktninger: 

- Økonomi-oppfølging er fortsatt en tung oppgave som krever mer tid av den i styret som har 
den oppgaven, enn forsvarlig. Styret satser kontinuerlig på enklere rutiner regnskaps- og 
oversiktsoppfølging, og det er i 2018 gjort en stor jobb fra spesielt to i styret. Fra 2019 skal vi 
over til nytt regnskapsfirma, også det blir en jobb mhp konvertering av økonomidata. Uansett 
vil Økonomioppfølging alltid være en tung oppgave i styret. Styret ønsker deler av dette som 
frikjøpt ressurs, forslag til kostnadsinndekning fremmes til årsmøtet. 
 

- Den økonomiske driften er anstrengt også i 2018, og videre. Lagene er dyktige til å dekke 
egne kostnader, det er felleskostnadene vi sliter med inndekning på. Felleskostnadene skal 
fortrinnsvis dekkes av treningsavgifter og hovedsponsorer. Vi mangler en fot til å stå på, en 
større inntektskilde. Overta markedsdriften av ishallen fikk vi nei fra kommunen, det kunne 
vært inntekt som sikret ansettelse av en ‘daglig leder’ – en stilling med rette person som 
trolig ville økt klubbens effektivitet og inntjening. 
 

- TIHK er en først og fremst en breddeklubb med fokus på utvikling i aldersbestemte lag, og 
bærekraftig rekruttering fra isløkker, ‘kameratverving’, skoler og barnehager. Her er to 
bekymringer; at vi ikke klarer å rekruttere nok barn i bunn for å holde mange nok på lagene 
oppover, samt at vi ikke har gode tilbud etter junioralder. Rekruttering må vi jobbe enda 
mer fokusert og konkret med, og ha en praktisk handlingsplan med tett oppfølging. For de 
som tar steget fra U18, har vi ikke hatt en trygg fortsettelse. Noen kan ta steget inn i 
seniorlaget, noen trenger et U20 lag, og noen velger å flytte til andre klubber. 
 

- Damelaget dominerer i 1.divisjon, styret ønsker opprykk til eliteserien igjen velkommen. Hvis 
laget rekker opp, og hvis laget selv ønsker det. 
 

- Herrelaget har sportslig tatt kvalitetssteg i 3.div., slik klubbens mål er tydelige på. Styret’ 
velsigner’ derfor opprykk til 2.divisjon dersom muligheten åpner seg ved sesongslutt. Det 
betyr i så fall at herrelaget kommer i såkalt «prestasjonsserie» med noen nye rammekrav. 
Sportslig kommer det til å medføre økt treningsbehov og dermed økt istid (gjelder kanskje 
også damelaget). Det blir en diskusjon styret og Sportsutvalget må ta med kommunen og 
Idrettsrådet (møte m kommunen 12.febr19). 
 

- Oppfølging av vedtatt strategi (ref Organisasjonsplan vedtatt på siste årsmøte) er forsøkt 
oppfulgt av styret /utvalgene. Detaljert evaluering foretas på årsmøtet. Ny oppdatering på 
Organisasjonsplan for 2019 vedtas på årsmøtet. 
 

- Klubben styres av tillitsvalgte, men driftes av alle medlemmer og aktive som er med og tar 
tak. Mange fortjener takk, noen tar tak med innsats mer enn andre og langt ut over det som 
kan forventes. At denne administrative, tekniske og sportslige driften går bare bedre og 
bedre, kan forhåpentlig komme av enda bedre rutiner som alle/mange er kjent med og 
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fortrolig med. Det skaper trygghet. Sammen med en sosial nerve, et samhold der laget er i 
midten og klubben rundt som en ramme, skaper klubbtilhørighet. TIHK er en fantastisk klubb 
å få delta i på ulike områder, samt oppleve i all sin aktivitet på isen. Takk til alle!! 😊 
 

 

MEDLEMSUTVIKLING 

ÅR KVINNER MENN  SUM 
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2014 6 18 11 7 6 48 15 80 25 4 37 161 209 
2015 7 11 12 8 41 79 6 60 30 8 84 188 267 
2016 4 12 15 11 35 77 2 63 37 14 71 187 264 
2017 8 14 10 4 29 65 8 83 35 19 78 223 288 
2018 4 12 11 6 25 58 3 54 40 16 83 196 254 

 

ADM./ØKONOMIUTVALGET 

Administrasjonsutvalget har bestått av en person i 2018, styremedlem Kristin Lindquist. Uten 
støtte fra Driftsutvalget, ved styremedlem Carite Fønnebø, ville det vært umulig å 
gjennomføre utvalgets oppgaveplikter. Når det er sagt, har vi fortsatt arbeidet med å 
opprette gode økonomi-rutiner, både for klubben som et hele og for de enkelte lagene. 
Hvert lag har fått egen bankkonto, som skal gjøre det lettere for lagene å ha oversikt på 
inntekter og utgifter. Det har stort sett fungert MEGET godt. Det negative med dette er når 
inntekter/utgifter som tilhører lag, går ut fra klubbens konto. Da blir det med en gang mye 
jobb på administrasjonsutvalget. Dette håper vi å løse i 2019 ved overgang til det skybaserte 
regnskapssystemet Tripletex. Som en følge av dette, har vi sagt opp våre avtaler med dagens 
regnskapsfirma og innfordringsselskap. Avtalens bindingstid går ut 1. mars. Vi tegner avtale 
med det nye regnskapsbyrået, Effekt regnskap, fra 1. januar 2019.  
 
Høsten 2018 startet vi arbeidet med å flytte alle våre medlemmer fra Min Idrett til Idretten 
online. Dette fordi vi ikke var fornøyde med brukervennligheten til Min Idrett. Rett før jul 
fikk vi en mail fra NIF om at fra 2020 av SKAL alle idrettslag bruke Min Idrett. Vi har derfor 
avlyst overgangen til Idretten Online.  
 
Vi har hatt to lagleder- og trenermøter og ett foreldremøte i 2018. Laglederne hadde godt 
fremmøte, mens foreldremøtet gjerne skulle vært litt mer befolket. Vi fikk kritikk for dårlig 
informasjon rundt innkallingen. Dette har vi tatt til følge, og bruker nå Min Idrett som 
plattform for å sende ut medlemsinformasjon pr e-post. 
 
REGNSKAP 2018 
Legges på hjemmesiden 
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BUDSJETT 2019 
Legges på hjemmesiden 
 

DRIFTSUTVALGET 

Draktinnkjøp til alle lag er nå gjennomført. 
Klubbekledning presentert av Torshov Sport er iverksatt. 
Drift rundt kamper fungerer ok. Her tilkommer nye endringer etter resultat i sesongen 2019/2020. 
Utstyr til Keepere og keeper-refusjon er behandlet av styret og iverksatt. 
Nytt utstyr til Skøyter 123, Hockey Go, samt Get Hockeyskole, er innkjøpt etter bidrag fra SNN. 
Oppgradering av utstyr til sekretariat og dommere ble innkjøpt og installert høst 2018. 
  
Førstehjelpskurs og klubbkveld vil arrangeres ila vår 2019. 
 

 

SPORTSUTVALGET (SU) 

Fra og med våren 2018 har utvalget bestått av Ingvild Grunnvåg (styrets representant og leder av 
utvalget), Chris Steele, Odd Christian Hermandsen, Jeanette Hammer Andersen og Nathan Morry. 
Høsten 2018 ble SU ytterligere forsterket med Terje Øvergård. 
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. 
Våren 2018 var hovedfokus på å sette sammen lag og treningsgrupper for sesongen 2018/2019. 
Sportsutvalget har i høst oppdatert og fornyet flere treneravtaler. I tillegg ble det utarbeidet 
generelle hospiteringsretningslinjer for barn, samt utvidete hospiteringsretningslinjer for ungdom og 
videre. Treningstider som tilfredsstiller alle lag er en utfordring. Klubben har mange lag og begrenset 
timer tildelt av kommunen. Klubben har i dag 7 treningsgrupper + GET skøyte og hockeyskole. En av 
klubbens store utfordringer er ennå at en på enkelte lag mangler tilstrekkelig antall spillere på de 
forskjellige aldersnivåene. Selv om det i utgangspunktet er ønskelig med forutsigbar aldersinndeling 
på lagene, er det ennå i praksis nødvendig å vurdere grunnlaget fra år til år. 
 
REKRUTTUTVALGET 

I 2018 har rekrutteringsutvalget arbeidet med å bedre tilbudet klubben gir til barn gjennom GET 
Skøyte- og hockeyskolen, og lage enklere prosedyrer for registrering av nye medlemmer. Klubben var 
representert med U11 og U12 i Storgata på Frivillighet i sentrum med egen stand. 
U12 promoterte også klubben med egen stand på Barnas dag i Skarphallen i november. Denne dagen 
arrangeres i samarbeid med Røde Kors og FN-Sambandet og er rettet mot barn i alderen 5-12 år. 
Tromsø kommune tildelt i 2018 klubben midler for å videreføre Skøyter 123 og Hockey Go som retter 
seg mot barnehager og skoler. Begge disse tiltakene ble startet i 2017 og har vært veldig godt besøkt. 
Rekrutteringsutvalget vil i 2019 fortsette arbeidet med å utvikle struktur og bedre rutiner for GET 
Skøyte- og hockeyskolen, og ha fokusere på aktiviteter for å øke rekruttering av barn og unge til 
klubben. 
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ANLEGGSUTVALGET 

Fokus på behovet for en ishall nr 2 preget 2018, og er ved inngangen til 2019 satt i konkret prosess. 

Sommeren 2018 sendte vi til kommunens revisjon av idrettens anleggsplan, et ønske fra klubben å 
realisere en ishall nr 2. I klubbens regi, og eventuelt i samarbeid med andre, lokalisert til fysisk 
nærhet av kunstisbanen i Tromsdalen. 

Senere undersøkte vi mulighet for en helt enkel løsning, ved å kjøpe plasthallen til Tromsø Havn på 
Prostneset, og sette den opp på sørsiden av dagens ishall. Den ville da bli en treningsarena ettersom 
de fysiske målene var mindre enn ishockeykravene til bane. Muligheten dro fra oss fordi Tromsø 
Havn hadde fått bindende kjøpsbud på hallen. 

På høsten/vinteren har vi begynt å jobbe med å lage en helhetlig løsning som omfatter hele 
idrettsområdet i det vi kaller Nedre Templarheimen Idrettspark (NTI). Vi har hatt møte med andre 
aktuelle klubber (Fløya + parkettidretter), og skissert et prosjekt med mulighetsstudier. Til dette er 
sendt søknad om økonomisk støtte til et forprosjekt /mulighetsstudie der ulike alternativer skal 
skisseres og tegnes, kostnads-estimeres med finansieringsmuligheter, eierformer, markedsanalyser, 
etc. Utredningen estimeres ferdig ila første halvår 2019. Organiseringen for prosjektet blir med 
styringsgruppe fra de medvirkende klubber, samt prosjektgruppe(r) for ulike tema i utredningen 
/studien. 

 

DOMMERUTVALGET 

Dommerutvalget denne høsten har bestått av dommerkontakt Gro Hauglid og Sanna F. Øvervoll. 
(damelaget) 
I løpet av høsten har vi hatt et dommerkurs der dommerveileder Rita Rygh kom til Tromsø og hadde 
kurs for påmeldte deltagere. 
Denne gang var det Terje Øvergård, Thomas Øberg, Per-Erling Dahl, Katrine G. Pedersen, Nora Elise 
Thorvaldsen, Stefan Øvergård og Sigurd Kastnes som deltok. 
De fleste har dømt kamper denne sesongen. 
Klubben ønsker fortsatt at flere tar dommerkurs for å få ned kostnadene på dommerutgifter. 
 

 

ÅRSMELDING U11 

U11 teller 20 barn, hvor to spillere er 2007, én født i 2008, to er 2020re. U10 teller tre medlemmer.  
U11 har hatt treninger sammen med U10, to ganger i uka. Det er en utfordring med å få opp U10 
som eget lag fordi det har vært lite påfyll fra Hockeyskolen. Det er ønskelig at barn etter 
Hockeyskolen begynner der, selv om de kan være født tidligere enn andre spillere, fordi deres 
ferdigheter ikke nødvendigvis tilsvarer U11 nivå. Kan være lurt at de får egen treningstid og lagleder.  
Av aktiviteter høsten-18 hadde vi flere interne kamper med U12, samt tok en tur til Kiruna med U11 - 
til Coop cup i oktober. I vår (2019) spiller vi to spill i svensk serie (jan/ feb). Reiser er definitivt bra! 
Men dyrt også.  
Jeg er per i dag lagleder i de to lagene, Calle Selander og Sergey Shionok er trenere for U11 og Chris 
Steel trener U10. 

Mvh Anna Thorsen 
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ÅRSMELDING U12 

Nate Morry er treneren og fortsetter med arbeid han begynte I 2017/2018 sesong. 
Lagsammensetting 
- Høst 2018 – laget mistet de fleste 05ere når de flyttet opp til U15. I tillegg 
mistet vi en 06 jentespiller og en 07 guttespiller. 
- For 2018/2019, begynte laget med 17 spillere hvorav ti 07 (tre jenter), seks 
06 (en helt ny til ishockey fra I høst) og en 05 
- 05 spiller som begynte med hockey I juletiden 2017 sluttet I vår 2019 pga 
økende gap I ferdigheter sml med øvrige I årsklasse. En 06 spiller sluttet pga 
interesse I andre sportsaktiviteter. 
- 07 spiller som sluttet I høst 2018 kom tilbake I vår 2019. Pdd har laget 16 
spillere 
- Laget fikk dispensasjon fra NIHF for 06 og 05 spillere I tilfelle at laget vil delta 
I norsk cup senere I sesongen eller spille mot Narvik. 
 
Treningstid U12 
- I 2018/2019 trener vi kun 2 ggr sml med vår 2018 trente vi 3 ggr I uke. 
- Ukentlig powerskating med Chris Steele torsdager kl 0700, hvorav 10 spillere 
deltar og betaler ekstra for istid. 
Kamp deltakelse 
- Momek Cup turnering – sept 2018. 11+1 reist med Else-Marie Mortensen (03) i 
målet med dispensasjon. Laget tapte samtlige kamp 
o 2-16 første kveld mot Piteå etter bussreise fra Tromsø. 
o 3-5 mot Jokkmokk 
o 2-3 mot Kågedalen 
o 2-9 mot Luleå 
o 0-4 mot Kågedalen I semifinalen. 
- Norrbotten C1 U12 07/08 serie med dispensasjon for 4 06 spillere og tre 05 
spillere hvorav to målvakt. 
o Malmberg nov 2018. 13+1 reiste med Vegar 08 målvakt fra U11. 
� Malmberget – tap 1-6 og 3-11. Tross tap, var treneren fornøyd med 
framskritt laget har tatt siden forrige sesong. 
� Pitea – 5-10, med stilling etter første periode 1-5. Andre Kamp ble 
tap 3-7 med stilling etter første periode 3-5. 
 
o Narvik des 2018. 11+2 reiste, ……. 05 og ……… 08 målvakt. Det ble 
10+2 etter når 05 spiller ombestemte seg og dro hjem. “Reserve” målvakt 
spilte som utespiller i strid med både klubbens regler om hospitering og uttalelse fra sport. 
� Narvik – seier begge kamper; 4-1 første kamp og res 2. kamp er 
ukjent for meg siden jeg var bortreist 
� Kiruna – tapte begge kamper 2-6 (stilling er usikker siden jeg var 
bortreist) og 4-5, etter at et mål til Tromsø ble trukket tilbake 
 
Haparanda-Sunderby-Luleå helg – februar 2019. 12+0 reiser. Laget må låne målvakt fra 
motstandere pga keepermangel (kalender kræsj for ……. 05 og ……. 08 samt skade 
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på …….. 07). 
Økonomi -Turene til Norrbotten er dyre – 30-60.000,- per helg. Disse er finansiert via 
- dugnadspenger - salg av bambussokker, bemanning KSAT Konsert, Barnas Dag, 
ReddBarna samarbeidsprosjekt, og kampdugnad). Foreldregruppe er engasjert. 
- Tromsø Betong sponsor 
Utfordringer for laget 
- keepermangel – laget må utvikle egen keeper. 
- Mangel på treningstid - I 2018/2019 trener vi kun 2 ggr I uke som er uheldig og 
ikke som skissert I TIHK sportsplan. 
- Unnlatelse av å følge klubbens regler/barneidrettsbestemmelsene om 
hospitering skaper unødvendig bråk blant spillere og foreldregruppen når 
utvalgte spillere fra U12 lag trener opp til U15 og fra U11 trener opp med vårt 
lag. Sportsutvalget har klare regelverk for klubben som er i akkord med 
barneidrettsbestemmelsene….. (?). Så lenge disse er fulgt, unngår man bråk 
Positive for laget 
- første seiere i Norrbotten serie mot Narvik! 
- laget fortsetter utvikling som et lag, både sosialt og med samspill på isen 
- foreldregruppe er engasjert og melder seg til dugnad for å redusere kostnadene 
tilknyttet deres barns deltakelse i organisert ishockey aktivitet 
- powerskating ekstratrening med Chris Steele – ikke alle kan delta pga kl.slett og 
skoletid, men alle som deltok I høst fortsetter I vår. 
 
Rica Mortensen, lagleder U12 
 

ÅRSMELDING U15 for 2018 

U15 består i sesongen 2018-19 av spillere fra 2001-2005 (de eldste guttene er fra 2003). I 
oktober/november ble alle 03’er gutter flyttet over til U18, men med mulighet til å spille 
seriekamper for U15. U15 har også fire jenter som trener og spiller kamper for laget 
inneværende sesong, men disse spiller også kamper for damelaget. 
Vi har tre treninger i uka med til sammen 3,5 time på is. I tillegg er det barmarkstrening 
tilknyttet istreningen. Trenerne er Nathan Morry og Eirik Evensen på is og Mikko Moilanen 
på barmark. Laget spiller i nasjonal U15 C serie fordelt på 10 kamphelger, fem hjemme og 
fem borte. Laget har hatt en fin sportslig utvikling der spesielt de «nye» 05’erne har hatt en 
bratt læringskurve. Alle har fått tilbud om å delta på kamp, men is-tid har vært differensiert 
ut fra ferdigheter, fysisk forutsetning og modenhet. U15 er avhengig av at 03’erne bidrar på 
kamper ellers så klarer vi ikke å stille lag. 
Ut over dette har vi i tillegg fått til en kretssamling her i Tromsø for U15 samen med Narvik 
Hockey. Her er planen videre å få til en samling til i Narvik der landslagstrener for U16 
kommer for å informere om Isbjørnprosjektet til NIHF og gjennomføre istrening med 
kretsspillerne fra Region Nord Norge. I slutten av mars reiser så kretslaget til Trondheim for å 
delta på kretslagsturnering for gutter U15. 
Noen av utfordringene som laget har stått ovenfor er mangel på informasjon. De fleste av 
foreldrene kjenner ikke hockey sporten og hva som kreves for å gå fra et alderstrinn til et 
annet. Her må klubben være mer på banen og kanskje være tydelig og klar på at ferdigheter, 
fysisk styrke og modenhet er en forutsetning for å føle mestring. Når dette er under 
kommunisert, så klarer en ikke å styre forventningene riktig og både spillerne og foreldre 
kan bli skuffet/føle seg satt til side. Skal vi klare å ta vare på alle, må vi bli dyktigere, både 
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som lagledere, trenere og klubb til å kommunisere ut hensikt og intensjon med de 
avgjørelser som vi tar rundt barn og voksne i klubben vår. 
Vi i U15 har tre dedikerte trenere som virkelig ønsker å gi spillerne mestringsfølelse og 
hockey glede. Vi har en foreldregruppe som jobber sammen og stiller opp på dugnader. Vi 
har en fin spillergruppe bestående av ulike, men flotte ungdommer som representerer 
sporten og klubben vår på en veldig fin måte. 
 

Gisle Mjaatvedt, Lagleder U15 

 

ÅRSMELDING U18 for 2018 

Laget spilte i vårsesongen i U16-B nasjonal serie, høstsesongen har vært i U18 1.divisjon. 
Laget består nå av 18 spillere, 2 spillere forlot oss i sommer, så har laget fått påfyll av 03-ere fra 
klubben 
Dette har vært veldig positivt for både laget og for de 03-erne som tok steget opp på U18-laget. 
Etter sesongen i fjor, reiste laget til Riga og deltok på en turnering. Vi fikk spilt 10 kamper og kom 
relativt skadeskutt hjem, 2 med brudd i arm, i tillegg til en kragebein-brudd. 
Men ellers så var det en fantastisk tur for hele gjengen. 
 
Vi har full kontroll på økonomien i laget. Vi har gjennomført 5-6 dugnader som har gitt laget gode 
inntekter. 
Rundt laget har vi en fantastisk foreldregruppe som stiller opp på det de blir bedt om. De ser bare 
løsninger, ikke hindringer. 
  
Mvh Tom-Børge 
 

 

DAMELAGET: 

Vår 2018: 
Laget spilte i 1.div og kom på andre plass i serien. I løpet av halvåret hadde laget 2 treninger på is, 
samt 1 barmarkstrening per uke. Oppmøte på treningene var jevnt over bra og spillerne hadde god 
utvikling. I tillegg stilte laget til NM i Trondheim. Spillerstallen lå på rundt 15 spillere. Damelaget stilte 
opp med en representant for hockeyskolen, hadde representanter i sportslig utvalg, 
dommerutvalget, anleggsutvalget, rekrutteringsutvalget og i styret. Trener var Chris Steele og 
materialforvalter Trond Bakkevoll. 

Høst 2018 
Laget spilte i 1. divisjon etter ønske fra spillere og trener. Laget har to istreninger i uka med godt 
oppmøte samt 1 barmarkstrening pr uke. Laget tok juleferie som serieledere. Spillerstallen utgjorde 
ca. 21 stk. 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 2018: Sanna Øvervoll og høst 2018: Jeanette H Andersen.  
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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. Ideelt sett bør spillere kunne 
konsentrere seg om trening og kampaktivitet uten overdrevent fokus på drift. 

 

HERRELAGET 

En kort versjon om Herre-laget er at 2018 avsluttet vi sesong med 2 tap borte mot Kongsberg og kom 
på 2. plass i serien. Det skyldes i stor grad mange skader vi fikk under våren og vi kunne ikke stille 
fullt lag. I etterkant forsvant noen spillere, men heldigvis så kom det flere til under oppstart av ny 
sesong 18-19. 
I dag er gruppen 24 aktive spillere og har fått en flott utvikling som lag under høsten 2018. Vi måtte 
dessverre flytte flere kamper som skulle vært spilt i nov-des, og har derfor kun noen få kamper spilt 
før jul. Troen på at vi kan vinne serien er sterk i år og vi ligger godt an til det. 
Økonomi er i en rimelig god balanse og vi har en bra styring / støtte i John sitt fine arbeid der ikke 
minst sponsorene har bidratt godt. 
 Et arbeid for å se opp i seriesystemet er satt i sving og vi har i tankene at se div.2 innfor 19-20 sesong 
som mål. Hva som skjer får 2019 vise. 
   
Med vennlig hilsen   
Anders Blomkvist - Lagleder A-lag Herrer 
 

 

OLDBOYS-LAGET 

Vårt verdigrunnlag er: 
Glede, samhold, kameratskap og kjærlig harmoni. 
Det var i høstsemesteret 38 på medlemslista. 
Det har vært mellom 10 og 30 på treningene. 
Treningstider er Torsdag 2130 – 2230 og Søndag 2000 – 2100. 
Det er spilt tre kamper mot hhv damelaget, U15 og TSI. 
Vi prøver å leve etter verdigrunnlaget, men det er ikke alltid like lett. 
  
Spillerne har varierende kompetanse, men vi har en inkluderende kultur med fokus på lek og moro. 
Treningseffekten er en tilleggsgevinst. 
Vi deltar så langt det lar seg gjøre i frivillighetsarbeidet ved kamper: Noen er dommere, andre er i 
sekretariat, samt bidrag til dugnadsarbeid for andre lag. 
Videre bidrar vi med hjelpeinstruktører på skøyte- og hockeyskolen. 
  
Flere stiller seg undrende til at tildelt tid i ishallen er halvert i.l.a. de siste 2-3 år, mens 
treningsavgiften er gått opp. Dette til tross for at hall-leien er om lag den samme. 
Videre stiller vi oss også undrende til at ikke kommunen foretar isprep, men at dette må gjøres av 
laget til tross for at prepping er en del av halleien. 
  
MVH 
Per Erling Dahl 
Lagleder Old Boys 
 


