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Styret i TIHK i 2019: 

Leder: Arild Hausberg 

Nestleder: Bjørn Olav Brandsdal (Rekruttutv., klubbens jenteansv., oppdatere hjemmesiden) 

Medlem: Carite Fønnebø (Driftsutv. & Økonomi/Adm.utv) 

Medlem: Ingvild G Grunnvåg (Sportsutv) 

Medlem: Kim R Eriksen (Medl.oppfølging) 

Medlem: Jonny Ternlind (Anleggsutv) 

Vara: Eirik Evensen (trener, spiller herrelaget, sos medier, oppdatere hjemmesiden) 

Vara: Gro Hauglid (Dommerutv., keeperutstyr) 

Obs! Jonny T trakk seg fra styret sommer-19, Eirik E overtok som fast styremedlem. 

------------------------------------------------------------------------- 

Revisorer: Åse Krane og Gørild Bertheussen 

Valgkomite: John Johnsen (leder), Kristin Lindquist og Simen Andersen. Vara: Ole Jensberg 

 

 

Styret har avholdt 10 styremøter i perioden etter sist årsmøte (referat ligger på 

hjemmesiden, unntatt det siste fra 4.febr.). 

Hovedfokus i styrets arbeid i perioden: 

- Økonomioversikten er styrets viktigste styringsverktøy. TIHK har i 2019 tatt overgang til 
nettbasert løsning med ‘Effektiv regnskap, Trippeltex’ fra mars 2019, men med virkning fra 
1.jan2019. Overføring av inngangsbalanse for 2019, samt dokumentasjon av to første mnd i 
2019 fra forrige regnskapsbyrå har vært mangelfullt, og medført forsinkelser for å ferdigstille 
regnskapet for 2019. Erik Johnsen er tilsatt som regnskapsmedarbeider, og har i samarbeid 
med nytt regnskapsfirma, lagt ned et stort implementeringsarbeid for å komme ajour i 2019. 
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Han har også innført forenklinger i økonomirutiner ut mot lagene. Vi håper dermed at 2020 
blir et år mer preget av enklere oppdateringer i regnskapet, og økonomioversikt kontinuerlig 
og på skinner. 

- Treningsavgiften økes med 500kr/år 
- Orden i Ishallen generelt, og i garderober spesielt 
- Ny ishall? Forpostfektinger med Fløya og kommunen i starten av året, dette ga ingen 

resultater. Samarbeid med Skøyteklubben senere på året, mulig samarbeid om ishockey på 
indre bane dersom det blir ny kunstisbane 

- Krangel om åpningsdato på høsten. Kommunen hadde stipulert åpning ca etter serieåpning 
pga behov for ferieavvikling blant ansatte….! Press fra klubben vhja media, åpning 
begynnelsen av sept. 

- Klubben fikk støtte på kr 115 000 til Skøyter 1-2-3, Hockey GO og GET Skøyte- og 
hockeyskole for sesongen 2019/20. 

- Fokus fra styret for å øke dommerrekruttering i klubben, flere dommere vil spare oss for 
mange titusener i kostnader gjennom året. 

- Sammensetting av lag er alltid en utfordring i en klubb med få spillere på hvert alderstrinn. 
Styret ble involvert også denne høsten. 

- Samarbeid med andre klubber mhp spillerutveksling skapte noen interne oppklaringsbehov 
og presiseringer: Dette er ikke noe som skal startes og planlegges mellom aktører i lag, men 
først starte som formell henvendelse mellom klubbene. Hos oss skal Sportsutvalget 
involveres, og godkjenne før lagene selv ordner det praktiske. Alle barn/unge spillere skal i 
utgangspunktet få delta like mye, intern avsjekk av lånespillere skal avklares før vi går til 
annen klubb. Topping av lag på aldersbestemt nivå er ikke vår politikk. 

- Fokus på holdninger under trening og kamp. Ambisiøse foreldre bes lese 
foreldrerolle-reglene på hjemmesiden. Spilleradferd er treners ansvar og fokus. 

- Kampmål – flexipegger. Dagens mål ødelegger isen. Styret ønsker å få et kostnadsoverslag for 
å vurdere om klubben skal dekke disse utgiftene. 

- Dopingsak i klubben og økt innsats i antidopingarbeid. 1 års utestengelse (okt-okt) på spiller 
hos oss. Alle i klubben fra U14 og oppover skal gjennomføre e-programmet til Antidoping 
Norge. Brosjyrer – eksempelvis trenrent fra Sats eller dopingkontakten.no 

- Strategi for overtagelse av Åpen hall, eller eventuelt kjøpe ishallen. Forespørsel sendt 
kommunen for adm og pol behandling. Styreleder melder seg inhabil i denne saken pga 
sentralt politisk verv, og fratrer alt arbeid i saken. Nestleder og leder av driftsutvalget følger 
denne saken videre. 

- Ungdomslederseminar i regi NIHF på Gmoen, Carite deltok fra TIHK. 
- Møte med regionen, NIHF og Narvik i Tromsø. Infoutveksling, samarbeid og utvikling som 

tema. 
-  
- Det er i perioden blitt avholdt møter i regi styret med noen av lagene og medlemsmøter. 
- Styret vedtar at vi vil avholde fast møter i hver sesong (høst og vintervår) med lag /foreldre 

og allmøter. 

 

 

Styrets overordnete betraktninger: 

- Økonomistyring er styrets viktigste oppgave. Samt å lage rutiner for lagene som gjør det 
enklere og mer oversiktlig med drift i klubb og lag. Behovet for fast ansatt administrerende 
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leder er stort, økonomisk handlingsrom er fortsatt utfordringen. Med bedre økonomioversikt 
kan det bli enklere å ta nye steg i enda mer profesjonell drift, og slik løfte klubbens utvikling. 

- Styret er tydelig på at vi først og fremst er en breddeklubb som skal utvikle både trivsel og 
mestring. Barneidrettsbestemmelsene er vår «bibel» i slik sammenheng. Rekruttering er 
viktig å få bedre til. Slik bygger vi stein på stein, og til slutt når vi målet om bæredyktighet i et 
overordnet mål om å realisere trygg toppidrett også på seniornivå. Herrelaget har tatt et 
stort steg med spill i 2.div., vi har forlatt det delvis hobbypregete nivå i 3.div.. Men vi er ikke 
helt klar for kvalifisering til 1.div., både av hensyn til for liten egenrekruttering enda, samt en 
profesjonalisering som betyr frikjøp til trening og seriespill på hverdager på dagtid. 
Damelaget er godt etablert på nesthøyeste nivå, de kan ta steget opp i elite, men det må kun 
skje hvis det er bærekraft i å beholde det nivået. Samme utfordring mhp rekruttering som 
herrelaget. 

- Utvikling av trenere, lagledere og dommere, er en hovedoppgave vi må bli enda bedre på. 
Styret vil ha profesjonalitet på trenersiden også på aldersbestemte lag. Foreldretrenere er en 
stor ressurs, men må være et supplement og støtte for hovedtrenere på lagene. 

- Vi er som kjent en dugnadsdrevet klubb. Som styres av et styre med delegerte funksjoner 
innen Drift, Sport, Anleggsutvikling, Dommer og Rekruttering. Uten alle frivillige som stiller 
opp for klubb og ikke minst i lagene, ville vi ha vært uten vekstmuligheter. Våre trenere som 
får en liten økonomisk kompensasjon for stor innsats, driver også klubbens lag videre til nye 
steg. Vi hevder oss godt i nasjonale serier, og de minste utvikler seg på mange områder med 
spill i det nordsvenske samarbeidet. 

- Stor takk fra styret til alle dere som er Tromsø Ishockey klubb. Det er all felles innsats for 
felles nytte som gir inspirasjon til innsats i hverdagens drift, og til kampsystemets mange 
oppturer. 
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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 

2019 3 16 9 2 33 63 4 57 38 10 84 193 256 
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ADM./ØKONOMIUTVALGET 

2019 har vært et år med mange endringer for klubbens administrative side. Vi byttet 

regnskapsbyrå og gikk dermed over til Effekt Regnskap fra Mål Regnskap i månedsskifte 

Februar/Mars 2019. Det nye regnskapsfirmaet er lokalisert i Oslo med mer faglig tyngde på 

idrettsorganisasjoner. Dagens måte å føre regnskap er svært nettbasert og dermed fungerer 

dette som en god løsning.  

Ideen om å skifte regnskapsfirma går hovedsakelig ut på å spare penger og kostnader knyttet 

til generelt dyre tjenester. Med en hovedsakelig nettbasert løsning ser vi i 2019 at dette har 

spart tid og penger. I samsvar med denne beslutningen ble det også bestemt å ansette en 

lokal konsulent med tilknytting til klubben for å føre mesteparten av regnskapet, med støtte 

fra regnskapsfører. Dette har gjort at styret har fått en mer direkte kontakt med den 

økonomiske styringen, og at kostnadene rundt regnskapsføring også har gått ned.  

  

2019 har vært en godt år for klubben, vi ser klart at både økonomien i lagene og for klubben 

i sin helhet er god og har hatt en god utvikling gjennom hele året.  

Slik som i alle idretter er vår klubb preget av dugnadsånd, sponsorer og hardt arbeid for at 

hjulene skal gå rundt, det vil i 2020 være en prioritet å finne de smarte løsningene for å 

skape god struktur innad og for å kutte kostnadene for alle parter. 

 

Administrasjonsutvalget har bestått av Carite Fønnebø 
 
 

REGNSKAP 2018 
Legges på hjemmesiden 
 

 
 
BUDSJETT 2019 
Legges på hjemmesiden 
 

  

DRIFTSUTVALGET (DU) 

Drakt-innkjøp og komplettering av det som manglet er kjøpt inn. Kjøpt inn strømper uten nummer til 

herrene som U18 og U15 kan bruke ved behov. Excel skjema oppdatert med oversikt over drakter. 

Materialforvalter på hvert lag som har drakter hjemme mellom kamper. Fungerer bra, ingen svinn. 

Dugnadsgruppe er opprettet for å avlaste drift fra alle innkjøp til alle arrangement. Det lag som har 

dugnad for en kamp har og ansvar for innkjøp, gjennomføring og økonomirapport. Mål er at dette 

fungerer enda bedre 2020-2021. 

1 klubbkveld er gjennomført med 1.e hjelp, mål er at det skal ordnes mer praktisk i løpet av våren 
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2020. På klubbkveld var det også stasjoner med oppgaver i sekretariat, dugnad mm men det var tynt 

oppmøte 

Renhold – hygiene. Tett dialog med Tromsø kommune om manglende renhold, dårlige forhold i og 

på lager. Det er iverksatt tiltak med luftavtrekker, rengjøring, alt undertøy, klær skal tas med hjem. 

Alle må bidra med renhold og god hygiene for å unngå at vi mister lager og plass. 

NIH har installert kamera for Live Arena, så nå filmes alle kamper automatisk. 

Drift (1 person) bruker mye tid på booking av ishall og kommunikasjon med Tromsø kommune, ser 

behovet for at flere avlaster og tar noen av disse oppgavene. 

Hentepant.no- Drift organiserer mye med hentepant ordning – for å avtale når vi skal hente i 

kommunen, hvilke lag og når, samt når hentepant.no skal hente pant i ishallen. 

Plan er å bruke årshjul mer aktivt. 

 

 

 

SPORTSUTVALGET (SU) 

Årsmelding fra sportsutvalget 2019 
 
Fra og med våren 2019 har utvalget bestått av Ingvild Grunnvåg (styrets representant og 
leder av utvalget), Chirs Steele(hovedtrener), Eirik Evensen (styrets representant og trener) 
Odd Christian Hermandsen(lagleder U15), Jeanette Hammer Andersen(spiller) og Terje 
Øvergård(lagleder U18). 
 
Utvalget har det overordnede sportslige ansvaret i klubben sammen med hovedtrener Chris 
Steele. SU har blant annet ansvar for lagsammensetning, påmelding av lag til seriespill og 
fordeling av treningstider. SU skal ha et nært samarbeid med lagledere og trenere gjennom 
hele sesongen. SU skal ha ansvar for at sportslige aktiviteter i klubben overholder klubbens 
reglementer og følger NIHFs reglementer. 
 
I løpet av 2019 har det vært avholdt mange møter i sportsutvalget. Hele året har det vært en 
tett dialog med trenere og lagledere og situasjonstilstanden i lagene. Våren 2019 var 
hovedfokus å sette sammen lag og treningsgrupper og fordeling av treningstider for 
sesongen 2019/2020. Det var noe utfordrende ettersom enkelte årskull ikke har nok spillere. 
Det endte med at et årskull ikke har hatt et optimalt tilbud denne sesongen. Dette må taes 
til etteretning i ettertid. Det har vært avholdt lagleder/trener møter, hvor sportsutvalget har 
vært delaktig. Vi har fortløpende behandlet innkomne enkeltsaker. Det har vært jobbet med 
ny sportsplan for 2020/2021. Det er fokusert på tillegg i sportsplanen for å gjøre det mer 
forutsigbart for alle parter, både spillere, foreldre og trenere. 
 
Videre fokusområder for neste år vil være forbedring av kommunikasjon, det er viktig at 
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kommunikasjon angående det sportslige i klubben rettes formelt per epost til 
sport@tromsohockey.no. Vi skal samt jobbe for å implementere enda bedre rutiner for 
sportslig aktivitet, og øke forutsigbarheten for alle parter i klubben. Etterstrebe god 
oppfølging av enkeltsaker. 
 
 

 
REKRUTTUTVALGET 

Rekrutteringsutvalget har bestått av Bjørn Olav Brandsdal, Sigrun Eriksen og Eirik Evensen.  I 2019 har 
rekrutteringsutvalget arbeidet med å bedre tilbudet klubben gir til barn og unge gjennom GET 
Skøyte- og hockeyskolen, og lage enklere prosedyrer for registrering av nye medlemmer. 
 
U10  promoterte også klubben med egen stand på Barnas dag i Skarphallen i november. Denne dagen 
arrangeres i samarbeid med Rød Kors og FN-Sambandet og er rettet mot barn i alderen 5-12 år. 
Tromsø kommune tildelte i 2019 klubben midler for å videreføre Skøyter 123 og Hockey Go. Dette er 
tiltak som retter seg mot henholdsvis barnehager og skoler. Begge disse tiltakene ble startet i 2017 
og har vært veldig populære.  
 
Rekrutteringsutvalget vil i 2020 ha et sterkt fokus på rekruttering og fortsette arbeidet med å utvikle 
struktur og bedre rutiner for GET Skøyte- og hockeyskolen. Rekrutteringsutvalget vil tilrettelegge for 
og gjennomføre aktiviteter for å øke rekruttering av barn og unge til klubben.  

 
ANLEGGSUTVALGET 

Anlegg har i året som har gått hatt fokus på å få realisert mer isflate, uten å kunne konkludere med 
en løsning. Samarbeidet med Fløya er avsluttet, pr tiden er det samarbeid med Skøyteklubben i 
forhold til deres jobb med å få bygd ny kunstisbane. Løsning synes å være noe ut i tid. 

Et spor er i søke samarbeid med NIHF og klubber i sør som planlegger og som bygger det vi kan kalle 
«Enkel ishall». Det kan skje i klubbens egen regi dersom betingelsene er de rette, som for eksempel 
gratis tomt fra kommunen og et konsept som gir innebygget isflate med noen garderober i nær 
tilknytning. Eget klubbhus med møterom og treningsfasiliteter er også et ønske å få til. 

 

DOMMERUTVALGET 

Dommerutvalget har bestått av dommerkontakt Gro Hauglid og Sanna Filpus (begge 
damelaget). 
Terje Øvergård deltok på dommerseminar i august. Chris Steele fikk fritak, men er oppdatert 
på regelendringene og fikk ok fra dommeransvarlig bredde Atle N. Larsen i Norges 
Ishockeyforbund. 
 
1.november kom dommerveileder Rita Rygh til Tromsø og hadde kurs.  
De som deltok på kurset var: 
Tobias Jensberg (U18) 
Bendik Andersen (U18) 
Duane Campbell ( oldboys) 
Roger Karlsson (oldboys) 
Hans-Eemil Blenche (U15) 
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Sigve Grunnvåg (U13)) 
Julian Haagensen (U15) 
De 3 yngste har fått tilbud om å dømme noen internkamper. 
De er for unge enda for dømming i seriespill. 
De fleste andre har dømt kamper i seriespill.  
 
NB: Klubben ønsker fortsatt at flere tar dommerkurs for å få ned kostnadene på 
dommerutgifter (som var på over 100.000kr i 2019). 
 
Mvh 
Gro Hauglid 
Dommerkontakt.  
 
 

 

U10 

Lag U10 består av: 2 barn født 2009 + 6 barn født 2010 + 9 barn født 2011 

I tillegg har vi noen barn (3-4 stykker) som er født 2012 som trener med oss. De har vært 

sammen med oss i mange år på GET hockeyskole og føler treningsidentitet med laget. 

På treningene møter i gjennomsnitt 14-16 barn (iblant noe færre). Mange i laget har trent 

sammen (GET hockeyskole/lag) i 2-4 år, så barna er godt kjent med hverandre og flinke til å 

integrere nye medlemmer. Laget, inklusive foreldre har en kjempegod stemning og lagånd. 

Ettersom barna er så små, så har kun de som er født mellom 2009-2011 i høst, vært i Narvik 

og hatt «vennskaps treningskamper» mot dem. Dette var en meget positiv opplevelse, på tross 

at resultatet kanskje ikke alltid helt viser på seier. 

Vi har også hatt sosial aktivitet for å bli kjent med hverandre på Golfklubben på Breivikeidet. 

Mange prøvde golf for første gang, noe som kanskje ikke var så enkelt. Dette ble også godt 

mottatt. 

Vi er glade i våre trenere. Hovedtrener Erik er sporty og kan dette med å lese av barn, møte 

dem der de er og jobber med utvikling. Med mange barn på isen, så trenger vi hjelp. Derfor 

ønsker vi spesielt å framheve våre «hjelpetrenere» Stefan og Tobias fra lag U18 og deres 

meget flotte arbeid. Stefan og Tobias kjenner barna godt. De er utrolig flinke på å veilede 

hvert enkelt barn i f eks skøyteteknikk etc. Barna ser virkelig opp til sine trenere og det er stor 

glede på isen. 

Eva Mäki og Jimmy Halvardsson, lagledere 

 

U12 
14 spillere, seriedeltakelse i svensk serie i 2019/2020 sammen med u13, pluss to Cuper i 
Sverige: okt 2019 i Kiruna med u13 og mars 2020 i Kalix kun 08re. 
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Samarbeidslag: i egen klubb u13, i Narvik u12. 

Stemning i laget: Ok generelt, men noen konflikter i garderoben oppstår, særlig når voksne 
ikke er til stede. En spiller har tatt pause av denne grunnen. Lagledere følger opp saken. 

Progresjon i 2019: Her er det nok best at trenere uttaler seg, men sånn sett er det blitt bedre 
resultater i kamp, vant flere ganger ila sesongen. Dette kan også skyldes sammenslåing med 
u13. 

Anna Thorsen, lagleder 

 

U13 
U13 (2007) består av 15 +1 spillere. Vi har deltatt i serie med U12 med de spillere vi har hatt 
lov til (4 spillere pr kamp). Noen ganger har alle fått være med. Vi har økt medlemsmassen 
med 4 spillere i år og vi jobber godt med miljø for å få enda flere med og ivaretatt.  

Vi planla deltakelse på Birkebeiner Cup, men dette ble avlyst pga Corona.  

Carite Fønnebø, lagleder 

Ingvild Grunnvåg, lagleder 

Taija Blenche, økonomiansvarlig 

John Johnsen, materialforvalter 

 

U15 

Laget har bestått av spillere født 2003-2006 som har deltatt i U15 serien 

21 spillere har deltatt på treningene og 22 spillere har spilt kamp. 

5 jenter og resten gutter 

Vi har to faste målvakter + ei av jentene har har vært keeper i noen kamper. 

Laget har hatt fin framgang i løpet av året. 

Utfordringen er økonomi,da det blir mange reiser i løpet av året. 

Trenere har vært Nathan Morry, Eirik Evensen og Marius Røsok. 

På de fleste bortekampene har Tore Sæternes ledet laget, og på en hjemmekamp har Chris Fenton 
stillt 

opp. 

Økonomiansvarlig : Rica Mortensen 

Drakt/dugnadsansvarlig : Helena Roos 

Matrialforvalter : Roger Andersen 
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Iskjørere : Frode Hermansen og Odd Chr. Hermandsen 

Lagleder Odd Chr. Hermandsen 

Reise/bookingansvarlig : Ingvill Jensen 

 

U18 
 
U18 består av 18 spillere, men pga skader og sykdom har vi stort sett hatt 16 tilgjengelige 
spillere til kampene. 
Det er god stemning i laget, og guttene trives på tur med hverandre selv om det er stor 
aldersspredning blant spillerne siden laget består av alt fra 01-ere til 04-ere. 
Laget spiller i nasjonal 1.divisjon, der de med optimal avslutning på sesongen kan bli nr 2 i 
serien. Vi har ikke deltatt i noen cuper i 2019. 
  
Tom Børge, lagleder 
 

DAMELAGET 1 Div 

Damelaget 19/20 sesong 

Laget begynte 19/20 sesong med 14+1 (i realiteten kun 13+1 pga vedvarende skade fra 18/19 

sesong) og avsluttet sesongen som nummer 5 på tabellen Kvinner 1. divisjon. 

Økonomi er under kontroll med forventet overskudd ved sesongslutt. 

Pga spillerflukt (to 01 spillere er ferdig med Vgs hvorav minst en flytter bort, to 03 spillere 

fortsetter med Vgs i utlandet samt to damer er usikkert pga studie/økonomi), blir det 5(8) 

utespillere som fortsetter i 20/21 og med «nye» spillere (tre 07 jenter som trente med laget 

samt spilte for Trønderjentene U16 samt retur av en 18/19 sesong spiller) blir det 9(12) 

utespiller tilsammen hvorav to av disse har meldt interesse i å trene som keeper. Det finnes 

5-6 tidligere TIHK damelag spillere som bor i Tromsø som sluttet å trene pga økonomisk 

utfordringer med treningskostnadene. 

Utvikling av jente/dame hockey fortsetter med samarbeid med HPK samarbeidsprosjekt, 

Jentehockeytrening på tirsdager og diskusjon med Aurora Hockeyklubb i Narvik om et 

samarbeidslag. 

 

Rica Mortensen, lagleder 

 

HERRELAGET 2 Div 

Herrelaget kom ut i 2019 med mulighet at vinne div. 3 , noe som ble virkelig og den samme gruppen 

var med å ta opp laget til div. 2 for å prøve oss i litt høyere divisjon. Oppstarten var svært positiv og vi 

lå godt ann i serien når året nærmet med slutt. Gruppen var inntakt hele tiden, med et unntak der en 

av våre spillere ble tatt i dopingkontroll. Det førte til mye nytt i hvordan handtere situasjonen og mye 
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bra kom ut av det i læring av dopingregler og hvordan vi skal gå frem når slikt skjer. I gruppen så er 

flere av spillerne engasjert som trenere i ulike aldersgrupper og de yter betydelig tid og energi i 

hallen hver uke. 

Spillergruppen var mellom 24-26 stk og med litt ulike skader og annet så klarte vi allikevel å 

opprettholde bra aktivitet på treninger. Vi har tatt noen bra skritt videre både sportslig og 

organisatorisk og føler at vi mestrer dette nivået godt. 

Økonomisk så er budsjettet noe høyere da vi fikk flere reiser i 2019(2020) men der har det og gjorts 

en god jobb og vi kommer ut med en positiv balanse for 2020( regnskap er ikke ferdig). 

Utfordringer fremover er hvordan ta vare på de ungdommer som nå begynner bli over 18 år, og 

hvordan vi går frem sportslig med tanke på at se høyere opp i divisjonene. Det kommer at bli en 

viktig sak for 2020 og prege fremdriften og fremgangene for laget nærmeste år. 

Spillere, trenere og lagledelse vil evalueres etter sesong 2019-2020 for å bli bedre i alle ledd og nå et 

høyere nivå innfor neste sesong. 

 

Anders Blomkvist, Lagleder herrer 

 

 

ÅRSMELDING INKLUDERINGSFONDET 

Inkluderingsfondet har gjort tildelinger til totalt 11 barn/ungdommer i 2019 

Totalt utbetalt tilskudd for 2019 er 31 440 kr. 

 

Mvh 

Gøril Bertheussen, leder for inkuderingsfondet 

Pia Willumsen (forvalter) 

Lars Kaupang (forvalter) 
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