TIHK ÅRSMØTE 28. April 2021
Sted: Hotel The Edge

Tromsø Ishockeyklubb
TIHK

ÅRSMELDING for 2020
Styret i TIHK i perioden 2020 - 2021:
Leder: Arild Hausberg (Anleggsutv.)
Nestleder: Carite Fønnebø (Driftsutv., Adm.utv.)
Medlem: Eirik Evensen (trener, spiller herrelaget, sos medier, Sportsutv., Rekruttutv.)
Medlem: Ole Jensberg (leder Rekruttutv.)
Medlem: Kim R Eriksen (web ansvarlig, sekretær)
Medlem: Helena Roos (Driftsutv.)
Vara: Ingvild G Grunnvåg (Sportsutv.)
Vara: Jeanette Welfler (Adm.utv., Rekruttutv.)

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

Revisorer: Åse Krane og Gøril Bertheussen
Valgkomite: John Johnsen (leder), Rune Danielsen,

Styret har avholdt 10 styremøter i perioden etter siste årsmøte 26.mai 20 (juni20 - april21).
Referat ligger på vår web-side https://www.tromsohockey.com/dokumenter
Noen hovedfokus i styrets arbeid i perioden:
-

Konstituering med oppgaver fordelt i styret, samt alle utvalg fordelt på ressurspersoner
Korona
Islegging august ønsket, samarbeid m komm., tilskudd fra SpbNN
Økonomi virker halvveis i året å gå i pluss, reisevirksomhet avlyst, budsjett revideres
Kinoreklame-film produsert og vist mens det enda var lov å gå på kino
Oppdatering av instrukser (seksuell trakassering, økonomistyring i lagene, dugnad i lagene,
sosiale medier)
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-

-

-

Signerer 3 års kontrakt med hovedsponsor Avskjerming
Treningsavgift kun for de som får trene i ishallen (<20 år)
Dialog og krangel med kommunen for å ha optimale lager
Helena Roos = smittevernansvarlig
Birger Flønes = antidopingansvarlig og klubblege
Regnskapet ser ut til å bli et solid overskudd pga manglende aktivitet (reiser og serier avlyst),
mens inntekter sikres fortløpende
TIHK blir delegert administrering av Åpen hall fra kommunen
TIHK søker kommunen om å overta all drift av ishallen
Diskusjon om tiden etter korona – satsing administrativt og sportslig
Questback undersøkelse blant aktive spillere på seniornivå – god støtte til satsing der målet er
kvinner elite og herrer 1.div. Krever ansettelse av sportssjef /heltids trener og en daglig leder
funksjon.
Det søkes kreativt om økonomisk støtte pga korona, samt alle private støtteordninger som finnes
Trenere kan kjøpe godkjente klubbklær for 1.500kr
TIHK må inngå dialog med kommunen med formål å bygge et tilbygg på ishallen, som ivaretar
klubbens behov mhp styrkerom, lager, møterom, kontor, etc.
Trakassering av tillitsvalgte medførte til slutt utestengelse av en forelder for en periode. Det er
bra med engasjerte foreldre, og det er naturlig å ytre bekymringer på vegne av sitt/sine barn
noen ganger, men når det går over til trakassering på bl a sosiale medier, må styret reagere. Vi
anbefaler alle lag å holde varm foreldrevettreglene som står på hjemmesiden og i
Organisasjonsplanen, la reglene være tema på foreldremøter minimum ved sesongstart på
høsten.
Dessverre måtte Sportsutvalget og deretter styret også behandle en mobbesak, som førte til
advarsel og senere en måneds utestengelse av en ung spiller. Prosessen ble utført i dialog med
Idrettskretsen, og i hht idrettens retningslinjer.

Styrets overordnede 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
leder er stort, økonomisk handlingsrom er nå bedre enn noen gang.
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 blant
barn 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.
Den spesielle tiden vi er inne i med stillstand sportslig, er viktig å utnytte for sportslig og
administrativ strategisk planlegging. Derfor har styret sammen med Sport kjørt en intern
prosess etter nyttår, for å forankre og forberede en mer profesjonell satsing på seniornivå i
klubben, samt i daglig administrativ ledelse.
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.
Styret ønsker å ansette en hovedtrener /sportssjef, og en administrativ daglig leder. I hvor
stor stillingsandel må vurderes fremover. Uten mer profesjonell satsing vil klubben havne i
stagnasjon, og utbrenthet blant strategisk viktige tillitsvalgte. Rekruttering og attraktivitet
er avhengig av god flyt i driften, og dugnads driften vår (som alltid vil være hovedmotoren i
klubben) er avhengig av gode systemer og kvalitetssikringsrutiner som vedlikeholdes og
utvikles. Profesjonalitet med ansatte i strategisk viktige funksjoner er løsningen på dette.
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-

Vi er som kjent en dugnadsdrevet klubb med mange foreldre og andre involvert. Men
klubben styres av et styre med delegerte operative funksjoner til egne utvalg med funksjoner
innen Adm./Økonomi, 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 (inntil smittevern bestemmelser stoppet aktiviteten), og
de minste utvikler seg på mange områder med spill i det nordsvenske samarbeidet.

-

Det er all felles innsats for felles nytte & hygge, som gir inspirasjon til innsats i hverdagens
trening, seriespill og ulike arrangement.
Stor takk fra styret til alle dere frivillige i dugnadsklubben, og samme takk til alle andre
støttespillere /sponsorer, det er dere som er Tromsø Ishockey klubb!

Hilsen styret v/ A.Hausberg, leder
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ADM./ØKONOMIUTVALGET (AU)

REGNSKAP 2020
Legges på hjemmesiden

BUDSJETT 2021
Legges på hjemmesiden
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ANLEGGSUTVALGET (ALU)
Anleggsutvalget består av John Johnsen, Åge Aleksandersen, Frode Rinnan og Arild Hausberg.
Frode ble spurt om å være med ca fra høstvinteren 2020 pga pågående samarbeidsprosjekt mot
kommunens ishalldrift.
Tromsø Skøyteklubb har ønske om å bygge ny kunstisbane i dalen, en 400 meter bane med overbygg.
Med mulighet for isflate innenfor banen, som kan deles opp i bl a en treningsbane for ishockey.
Gjennom TUIL sitt anleggsarbeid er vi forespurt om vi er interessert å være med på dette, og det har
vi svart uforbindtlig ja til - det er i vår interesse å få en innebygget kunstfrossen treningsarena som
supplement til dagens ishall arena. Dette Skøyteklubb-TUIL prosjektet er imidlertid kun på
skissestadiet enda, men gjengen i TUIL er som kjent svært driftige folk, så hvem vet, plutselig……
Anleggsutvalget har på vegne av klubben og sammen med Driftsutvalget, dialog med kommunens
administrasjon med formål å overta drift av ishallen. Om det er mulig, og med hvilket omfang, er det
som p.t. forsøkes avklart i møter med kommunen nå.
Neste møte er 27.april (dagen før årsmøtet), og omhandler juridiske avklaringer, driftens økonomiske
omfang og tekniske krav.
På årsmøtet kan vi således bidra med mer fersk informasjon. Det som er helt klart dersom vi overtar
så mye drift som vi selv ønsker, er at dette krever fast ansettelse i klubben på drift av ishall. Oppsiden
vår skal være at vi drifter mer skreddersydd ishockey og andre is-idrettens behov, og utnytter
kommersielle muligheter bedre slik at det blir betydelig økonomisk inntekt /gevinst for klubben.

På vegne av Anleggsutvalget;
Arild Hausberg

DOMMERUTVALGET (DU)
Igjen har Covid situasjonen påvirket aktiviteten. Kun et fåtall av kamper er gjennomført, men flere av
disse kampene var det våre “egne” dommere som dømte i. Det er fremgang. Regel/
Klubbdommerkurs ble gjennomført i Tromsø Oktober 2020. Regionen har tatt over ansvaret for
dommerkurs fra 2020. Magnus Pedersen (Narvik) er ansvarlig for dette. Flere av våre ungdommer
deltok. Dette kurset skal arrangeres hvert år å være obligatorisk det året spillere fyller 12 år.
Noen av ungdommene har kunnet dømme internkamper ila sesongen. Det har vært nyttig både for
dommere og spillere. Vi mangler en koordinator for dommere. Det må på plass sesongen 21/22 om
vi skal ha 4 lag påmeldt i serie. Ansvarsområde vil være booking av billetter, påse at utstyret vi har i
hallen er i orden, og oppfølging av klubbdommere.
Hilsen Carite, eneste medlem igjen i dommerutvalget.
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DRIFTSUTVALGET (DU)
I 2020 har Covid- 19 selvfølgelig preget Drift
Etter nedstengning og åpning er det laget smittevernregler og rutiner basert på nasjonale,
kommunale og NIF’s/NIHF smittevern. Hatt fortløpende dialog med Tromsø kommune hele året.
Iverksatt maks antall på trening og kamp, og klart å følge det. Styret har fått engasjert klubblege –
Birger Flønæs som er til stor hjelp ved spørsmål og drøftinger om smittevern, antidoping og Rent
Idrettslag. Etablert smittesporing med QR kode og app. «I’m here». Det er etablert rutiner med
vaskemidler, antibac, overflatedesinfeksjon tilgjengelig for alle brukere på sentrale plasser. Alle lag må
ta ansvar for vask av garderober etter trening.
Kommunikasjon via Facebook med alle som bruker ishallen.
Fått gave av Ahlsell og NIF – fog- rengjører.
Utfordringer med Tromsø kommune og bruk av lager. Tromsø kommune ved Idrett og Byggdrift
mener utstyret lukter så mye at det er helsefarlig. Etter flere møter er det etter januar -21 enighet at
keepere, Tromsdalen VGs, spiller på HFO, powerskating og de med lang reisevei får bruke lager 5 for
oppbevaring av utstyr. Alt av kroppsnært tøy skal tas med hjem hver trening, det som kan vaskes skal
gjøres jevnlig. Kontrakt er laget med de ungdommene. Brudd leder til at de mister plassen.
U18 har driftet Åpen hall over julehelgen, i vinterferien, påsken og ved Publikumstid. Ungdommene
fikk først opplæring i basal HLR av klubblege. Drift er ansvarlig for innkjøp og stå i bakgrunnen ved
Publikumstid. Økt smittepress i kommunen førte til ny stengning i starten av mars, men Påsken var
relativt godt besøkt. Det ble og mulig å bruke kølle i perioder.
Jevnlige møter og kontakt med Tromsø kommune om feil på belysning i ishallen, feil på ventilasjon,
internet, feil på ytterdør og kode.
Dialog med Tromsø kommune om opplæring i isprepp. Ikke kommet til løsning.
Dialog med Tromsø kommune om spill og trening for de over 20 år, avhenger Covid 19 situasjonen.
Dialog med Tromsø kommune om manglende renhold.
Det er åpenbart for Drift at mange ting bør vedlikeholdes og følges opp tettere og mer regelmessig
for å unngå store skader i ishallen. Dette er meldt inn til ansvarlige i kommunen. God dialog med
flere i kommunen, men sårbart og meget tidkrevende.
Covid 19 tiltak og begrensning av antall fremmøtte har gjort vi ikke hatt klubbkveld eller felles møter.
Drakter er i orden. Hvert enkelt lag har ansvar for egne drakter.
Treningstrøyer er kjøpt inn til U11, 13, 15, 18
Hjelmer uten gitter og ørebeskyttelser er kjøpt inn til trenere som har barn/ungdom på
isen—anbefalt å bruke hjelm.
Det er planlagt innkjøp av nytt treningstøy til trenerne, dessverre fikk vi ikke tilbud fra leverandør så
det ble satt litt på vent. Avtalt trenere skal få kjøpe treningstøy for 1500 kr / år, mulig å kjøpe inn via
Torshov.
Hilsen Helena Roos
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REKRUTTERINGSUTVALGET (RU)
Siste året har jo vært preget av Covid-19, og det har vært vanskelig å få gjennomført alle tiltak som
var ønsket innenfor rekruttering. Dvs. oppsøking av skoler, barnehager, løkker og til og med ishallen
har vært krevende til tider. Men alle skoler og barnehager i Tromsø kommune har fått et
informasjonsbrev hvor Hockey-123, Hockey-go og HFO har vært promotert og forklart. Her fulgte også
med et rundskriv som jeg ba lærere og barnehageansatte gi barna som ranselpost. Videre har det
vært hengt opp plakater på stort sett alle butikker og kjøpsenter i byen.
Vi har også har forsøkt å oppsøke barn i sine lokalmiljø hvor vi vet det er ute-skøyteis. F.eks.
Prestvannet, Ekrehagen ol. Her har vi oppsøkt barn og voksne direkte med informasjon om skøyte og
hockeyskolen. Ca.300 flyers har vært delt ut på denne måten. Det er også sendt ut et brev til de
forskjellige Vel-foreningene i Tromsø kommune. Her har det vært skrevet informasjon om TIHK og det
vi driver med. Her er forklart viktigheten av å ha ute-is i nabolaget som unger kan boltre seg på. Jeg
har henstilt til Vel-lederene om å finne noen med traktor ellet hjullaster som kan brøyte løkkene i
nærheten. Så finne noen som kan være ansvarlig for vanning. Dette for å få så mange som mulige
plasser i byen hvor barn kan gå på skøyter. Det bør være like naturlig å ta på seg skøyter å møtes på
løkka om vinteren, som det er å ta med seg fotballskoene å møtes på løkka om sommeren. Det er min
hellige påstand. Men da må vi ha litt drahjelp rundt om i de forskjellige Vel. Derfor brevet. Ellers har vi
vedtatt at de som begynner på skøyte skolen får fritak fra treningsavgift om man gjennomfører 6
treninger. Det viser seg at et sted mellom 3-6 treninger må til før man virkelig knekker koden på isen.
Da blir det virkelig moro. Å holde på barna på mere enn 6 treninger er derfor viktig mtp. å få barna til
å bli i sporten. Videre forsøker jeg, så godt det lar seg gjøre å koke kaffe til foreldre.
Det viser seg at det ikke skal mere til for å få opp trivselen i en kald ishall på ettermiddagen, noe som
jeg tror på sikt kan bære frukter mtp. miljø og kultur. Dette er noen av de rekrutteringstiltak som har
vært gjennomført i inneværende sesong. Resultat; -Rundt 65 påmeldte på skøyte-/hockeyskole. -25 30 unger på hver trening. - Rundt 15 er jenter.
Hilsen Ole B. Jensberg.

SPORTSUTVALGET (SU)
Årsmelding fra sportslig utvalg - En sesong i pandemiens vold
Sesongen ble startet med optimisme og to av lagene våre fikk starte serien som normalt, U15 og U18.
Med et genuint håp om at alle våre lag skulle få starte opp sesongen denne høsten, gikk vi på med
friskt mot og stort pågangsmot. Håpet og motet svant etter hvert utover høsten, med smitte økning i
ulike deler av landet, som igjen gjorde det umulig for våre lag og fortsette i seriespill. Fra slutten av
oktober ble det klart at også denne sesongen ville bli kraftig redusert, og det endte opp med
avlysning på alle plan.
Grunnet varierende og uforutsigbare smitteverntiltak, fikk vi heller aldri kommet i gang med den
planlagte hospiteringen mellom våre ulike lag som ønsket. Etter hvert som tiden gikk, valgte vi til slutt
å flytte hele 2005-kullet opp en årsklasse, slik at de skulle få større utfordringer rent sportslig.
Treningsmessig har stort sett alle våre aldersbestemte lag holdt hjulene i gang gjennom sesongen.
Den treningsviljen som både trenere og spillere har vist gjennom denne vanskelige tiden, er virkelig
beundringsverdig. Stor respekt fra oss i sport.
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Status på våre seniorlag på dame og herresiden er uavklart. Vi håper og tror at spillerne er klare og
motiverte til å ta fatt på en ny sesong, til tross for manglende treningsgrunnlag.
Vårt oldboyslag har vist en utrolig tålmodighet. De har vært på oss hele sesongen og ønsket treninger,
men har respektert vårt svar om at det ikke lot seg gjøre grunnet smittevern.
I skrivende stund er vi i gang med kartlegging og planlegging av neste sesongs lagsammensetning,
men vi er ikke i mål med denne prosessen.

Med håp om en bedre fremtid
Sportsutvalget v/ Terje Ø.

KEEPER-TRENING/ UTVIKLING
Trenere: Fredrik Dretvik og Duane Campbell
Treningstid: fredag kl. 17:30 – 18:30
Et vellykket år, til tross for Covid19-begrensninger. Vanligvis hadde vi 3-4 keepere på hver
fredagstrening som representerte U10, U13, U15 og damelaget. Vi delte isen med U13-laget.
Keeperne har sin egen Spond-gruppe i år, og registrering for trening går gjennom Spond (elektronisk).
Spond-gruppen la oss få vite fra uke til uke hvor mange målvakter som kom til trening, slik at vi kunne
lage en treningsplan. Vi brukte også Spond-gruppen for å informere de som kom på trening, hvilke av
trenerne (eller begge) som skulle være på trening. Dette lar oss også spore hvem som var på trening i
tilfelle et Covid19-utbrudd.
Trenerteamet jobbet godt sammen med Fredrik som trente de eldre mer erfarne keeperne mens jeg
fikk jobbe med bare nybegynnere. Fredrik er en ressurs som klubben trenger å ta vare på.
I begynnelsen av sesongen da vi hadde flere av de eldre keeperne på trening, var vi nødt til å få litt
hjelp til å skyte fra U15-spillerne. Hjelpen ble satt stor pris på.
Forslag til neste sesong:
●
●
●
●
●

To treninger i uken i stedet for en
Flere unge keepere
«Train the trainer» kurs. Kurs for alle trenere om hvordan de kan trene (hjelpe, engasjere)
målvakter på trening.
Barmarkstrening for keepere (vår, sommer)
FLERE KAMPER!!!!!

Mvh
Duane Campbell
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SKØYTE 123 & HOCKEY GO
Våre dagtid tilbud er populære blant skoler og barnehager i Tromsø. Flere hundre barn er innom i
løpet av sesongen. Dette lavterskeltilbudet gir skøyteglede til ALLE. Det finansieres gjennom tilskudd
fra idrettsrådet og nif.

SKØYTE & HOCKEYSKOLEN
2020 startet veldig rolig for hockeyskolen. Et godt samarbeid med alpinklubben bidro til barn på isen,
men få av egne vervede. Selv med covid restriksjoner har vi fått virkelig gjennomført en knallsesong.
Etter nyttår må vi vel virkelig si oss fornøyde med å nesten ha hatt 70 barn registrert innom
skøyteskolen. I tillegg har vi fått 4+ barn inn på lag. Vi har i snitt ca 25-30 barn på isen hver gang. Jeg
har stått med det administrative ansvaret. Kristin og Chris Fenton med det sportslige. De har fått
kjempegod hjelp av Oda Skinstad-Brandsdal, Johannes Petteri Lydersen og Kristiane Woie-Rydningen.
Disse tre fortjener virkelig en hyllest.
Må også få rette en stor takk til Ole Bergeton Jensberg som har sendt over 100 mails rundt og
informert om hockeyskolen. Videoen som ble produsert har også vært til stor hjelp.
Mvh Eirik E

U11
Lag U11 består flest av barn født 2010/2011 og noen få barn født 2009 og 2012. Vi har per dags dato
et lag med rundt 22-25 barn, med en kjerne som allerede har spilt ishockey sammen i mange år. Nå
ved årsskiftet fikk vi mange nye medlemmer. Noen kom fra GET hockeyskole og noen har vært mye på
skøyter i vinter og naturlig fått interessen av å spille hockey. Det er vi meget takknemlige for.
På treningene møter i gjennomsnitt 15-20 barn. Nye barn på laget blir fort integrert av de andre
barna og de enormt gode trenerne. Dessuten jobber foreldrene med å bli kjent med både nye barn og
foreldre. Det jobbes med lagånd og god stemning.
På bakgrunn av coronapandemi har det ikke blitt gjennomført noen kamper. Vi fikk i høst gjennomført
regionsamling for barn født 2009/2010 og Knøttedager for barn født 2011 og yngre. Dette ble
evaluert som meget godt.
Utfordringen for foreldre og dermed også barn i høst har vært treningstider. Det har vært vanskelig å
rekke treninger som begynner kl 17, spesielt også når treningen har vært plassert to dager etter en
annen. Barna er fortsatt i en alder av å trenge hjelp med å komme seg til ishallen og også få hjelp med
påkledning. Resultatet ble at det var færre barn på trening på onsdager. Dette har tatt seg opp nå når
vi har fått treningstid på torsdager. Smittevernsrutiner har blitt godt ivaretatt.
Lik forrige år, fikk vi til sosial aktivitet på Golfklubben på Breivikeidet. Vi fikk i tillegg arrangert en fin
juleavslutning på Ekrehagen sin ute is. Begge aktivitetene hadde godt oppmøte av både barn og
foreldre.
Laget ønsker å sende et stort TAKK til de to ansvarlige trenerne vi har på laget som er helt fantastiske.
De skaper gode rammer, herlige øvelser, ser barna, er støttende og skaper utrolig god utvikling i laget.
Laget vil også takke andre dyktige trenere som raskt har hjulpet til når noen av de ansvarlige har vært
borte.
Mvh
Lagleder Jimmy Halvardsson
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U13
Laget står uten lagleder for tiden, jeg har trukket meg og vi er i påvente av en nå, etter vi har slått
sammen med u15.
Jeg sender kun info som gjaldt frem til sammenslåing. Vi hadde en i høst frafall på 3 spillere,og én til
på våren. Vi har samtidig fått inn ti medlemmer: én helt ny og én som kom tilbake. Nå er det 9 aktive
spillere på laget, alle født 2008.
I høst 2020 arrangerte vi turnering med Narvik i regi av regionsamlingen. Det var flere planer ang
samarbeidet med Narvik, men alt ble lagt på is pga restriksjoner.
Det har blitt spilt flere interne kamp mot u 15.
Mvh Anna Thorsen

U15
U15 2020- 2021 har bestått av -04, -05, -06,-07 og -08 som kom opp i mars -21
Stort aldersspenn, men etter 2004 gikk opp 2020, har det vært 05,-06,-07
3 keepere; 2004, 2005 og 2008
Trenere: Eirik Evensen, Sigurd Kastnes, Nate Morrey
Lagledere
Odd Christian Hermandsen (2006)
Reise/booking ansvar Ingvill Jensen (2005) Erik Haagensen (2006)
Materialforvaltere
Odd Christian Hermandsen isprepp
Kjell Erik Dalelv (2007) venter på kurs i isprepp
John Harald Johnsen (2007)
Hege Skogstad Berntsen (2007) skøyteslip
Gisle Mjaatvedt (2005) skøyteslip og sekretariat
Dugnadsansvarlig
Helena Roos, drakter (2006)/førstehjelp samt deltatt på reiser
Økonomi
Kristine Tollefsen, Henry Nyseth (2005) fra høsten 2020
I mars 2020 ble hockeysesongen satt på vent.
Fra høsten 2020 gikk 2004 til U18, bortsett fra målvakt som fikk disp. å spille med U15 C serielaget.
De fra 2007 som ønsket kom opp. Noen valgte å bli på U13.
Spilte kamp mot Kristiansand, Stavanger og Ringerike. Gode kamper, mye spilleglede og en fin gjeng å
være på tur med. En del utfordringer med stort aldersspenn, og litt testing av grenser på reise.
Enkelte hendelser med uønsket atferd i gruppen. God spillerutvikling.
Trening på is onsdag og fredag, og etter hvert herrenes treningstid mandager. Barmark ute fra april
2020 og fortsatt med det inne på tribune, og ute frem til mars 2021. Flere har vært aktive på
Powerskating og HFO.
Regionlagsamling med Narvik
Trenere har organisert utetrening på Charlottenlund og Prestvannet til stor glede for ungdommer og
foreldre, fungerer og som rekruttering.
Lagleder ordnet fin samling før julen med bowling og julegrøt. Laget setter stor pris på lagleder og
treneres genuine interesse og engasjement.
Alle (ikke 2008) har fått navnet sitt på kampdrakter. I mars 2021 er det 3 aktive jenter og 26 gutter.
Laget har hatt foreldremøte og venter nå på fordeling av oppgaver.
Hilsen Helena Roos
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JU16
Jentehockeygruppa er åtte jenter i alderen 6-14 år som trener hver tirsdag fra kl 17-17:50. Chris Steel
er trener. Gruppa har som mål og bygge opp jentehockeysatsinga i klubben, og her kan alle jenter
delta fra nybegynnernivå. Denne sesongen ble det ingen turnering, men målet er delta på jenter U 13
nasjonal turnering neste sesong. Vi vil veldig gjerne ha flere jenter med, og alle er velkommen.
Lagleder: Kari Lydersen
Trener: Chris Steel
Med vennlig hilsen
Lagleder, Kari Lydersen

U18
2020 var jo et merkelig år både samfunnsmessig og sportslig. De fleste av våre kamper dette året ble
jo avlyst pga restriksjonene ifm Covid-19. Selv om vi har spilt lite kamper, så har vi hatt bra oppmøte
og innsats på trening hele tiden. 15-16 ungdommer som trent regelmessig 2020. Det at vi har spilt
færre bortekamper enn budsjettert har jo vært positivt for økonomien til laget. Vi gikk vel med ca
150000 i overskudd i 2020, men skulle heller har brukt opp pengene på å spille kamper.
Mvh
Tom-Børge

DAMELAGET 1 Div
Vår 2020:
Laget spilte i 1.div Kvinner og rakk å fullføre seriespill før nedstenging 12.mars. Laget kom på
femteplass i serien. Spillerstallen lå på rundt 14+1 spillere.
Samarbeid med HPK, Finland, det ble arrangert Vennskapskamper både i Tromsø og i Hetta, Finland i
februar 2020.
Trener var Chris Steele, målvaktstrener Duane Campbell, materialforvalter Trond Bakkevoll.
Høst 2020
Laget har hatt to istreninger i uka med svært godt oppmøte. Flere spillere fra forrige sesong (19/20)
har flyttet men mange nye spillere ble rekruttert. Totalt antall spillere 24+-1 stk. Laget ble påvirket av
nedstenging i noen uker i høstsemester. Seriespill for sesongen 20/21 kom ikke i gang pga pandemien.
Chris Steele som hovedtrener, Duane Campbell som målvaktstrener og Trond Bakkevoll som
materialforvalter.

Lagledelse vår 2020: Rica Mortensen og Høst 2020: Jeanette H Andersen.
Mvh Jeanette
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HERRELAGET 2 Div
2020 ble avsluttet i Div.2 for første gang og vi er rimelig fornøyde med innsats og plassering. Til tider
var vi helt i topp men med noen tap så havnet vi sånn midt på tabell i en jevn serie, med unntak for
Bergen som ledet hele tiden med stort forsprang.
Vi rakk akkurat at avslutte seriespillet, men sluttspill ble innstilt og forbundet bestemte seg for at
ingen rykker opp / ned i 2019/2020 div.2 herrer.
Et forsøk på at holde gruppen samlet innenfor sesong 2020-2021 og med ønske om en forbedret
sesong førte til at vi startet opp treninger utenfor is- da oppstart for istrening ble forsinket og når den
endelig startet så ble det mye frem og tilbake utover høsten og seriestart ble utsatt flere ganger før
man besluttet avvikle seriespill div.2 herrer for godt denne sesong. Både nasjonale og kommunale
smitteverntiltak har ført til at gruppen ikke har kunnet trene på is under store deler av sesong.
Under tiden så reiser seg spørsmål om veien videre og hvem som er med innenfor sesong 2021-2022,
og ikke minst om det skal legges planer for opprykk til div. 1 noe som klubben og styre har tatt videre.
Her er det uttrykt bekymring for hvilke spillere som blir i klubben og om det er interesse for at få hjem
/ komme hjem fra noen ungdomsspillere som kan være interesserte i å spille i div.1.
Dette ble ført videre ut i 2021 og er for min del ukjent hva som er besluttet (om noe beslutt
foreligger).
Lite å melde sportslig grunnet alle årsaker.
Mvh
Anders Blomkvist (Lagleder Tromsø Hockey herrer)

OLDBOYS
Årsrapport Old boys TIHK, 2020-2021
Det har vært 29 betalende medlemmer i høstsesongen 2020. Det er avholdt treninger torsdag og
søndag. Vi har vært nøye med å overholde smitteverntiltak i denne perioden; brukt flere garderober,
spriting av garderober etter bruk, dusjing hjemme, flere har skiftet hjemme. Treningene var vellykket.
Ingen skader, ingen brakte smitte med seg inn eller ut. Vårsesongen har det ikke vært organisert
trening grunnet pandemien.
En person har så langt meldt seg ut grunnet uoverenskomst med styret.
MVH
Per Erling Dahl (Lagleder)

ÅRSMELDING INKLUDERINGS FONDET 2020
Inkluderingsfondet har gjort tildelinger i totalt 5 saker i 2020.
Totalt utbetalt tilskudd for 2020 er 21 200 kr.
Mvh
Gøril Bertheussen, leder for Inkluderings fondet
Lars Kaupang (forvalter)
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