Tromsø Ishockeyklubb TIHK

ÅRSMELDING for 2021
TIHK – Tromsø Ishockey Klubb
Årsmøte-22 på Scandic Ishavshotell

30.mars 2022 kl 18:00 - 20:00
Styret i TIHK i perioden 2021 - 2022:
Leder: Arild Hausberg (på valg)
Nestleder: Carite Fønnebø (ikke på valg)
Medlem: Helena Roos (på valg)
Medlem: Ole Jensberg (ikke på valg)
Medlem: Jeanette Wefler (ikke på valg)
Medlem: Erik Johansen (på valg)
Vara: Ingvild G Grunnvåg (på valg, velges for 1 år)
Vara: Tora Langøy (på valg, velges for 1 år)
------------------------------------------------------------------------Revisorer: Ekstern revisor. Lars-Petter Liland
Valgkomite: John Johnsen (leder), Kristin Lindquist, Rune Danielsen. Vara: Terje Øvergård
Styret har avholdt 8 styremøter i perioden etter siste årsmøte, altså i perioden mai-21 til mars-22.
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
Formalisering av retn.linjer for opptak ved Skøyte- & Hockeyskolen (alle må være medlem i
klubben pga forsikringsdekning)
Fortsatt «kamp» mot kommunen for is klar til bruk i uke 33
Anleggsutvalget skal sjekke muligheter for påbygg (flere garderober, treningsrom,
klubblokale)
Carite frikjøpes i 50% stilling fra høsten av pga stor arbeidsmengde i klubbens daglige drift
Det ble camp i uke 33 i ishallen
Styret vedtar rammer for aldersbestemte lag
Planlagt sponsortreff på en bestemt kamp, ble sterkt amputert pga korona
Vedtar redusert treningsavgift for dame- og herrelaget pga korona
Flere i styret deltar på teammøter /webinar i regi NIHF
Styret vedtar å gi vårt gamle hockey vante til Vadsø Hockey, som henter dette selv

●
●
●
●
●
●

Optimisme mhp muligheter for ny ishall da Stavangers velgjører signaliserer støtte
Veldedighetskamp med TIL utgår pga korona
TIHK får støtte fra forbundet for regelendring mhp utbetaling dommer faktura (tidsfrister)
Leder og nestleder møter Tromsdalen vgs for å evaluere hockey linja
Teams møte for diskusjon med Sport i forbundet vedr ansettelse av Sportssjef i TIHK
Styret vedtar at vi søker samarbeid med Narvik fra høst-22 i aldersbestemte lag

Se de ulike Utvalg sine årsrapporter for detaljer i vår sportslige og administrative drift.
Styrets generelle betraktninger:
KORONA og Covid19 er hovedsaken også for 2021. Etter frislipp på høsten-21 gikk det kort tid før
Norge stengte ned igjen. Breddeidretten har mistet mye gjennom 2 år med pandemi.
Vår planlagte satsing for seniorlagene, er satt i ventemodus. En amputert sesong avsluttes nå i vår, og
fokus retter seg mot sesongene i 2022-23.
Økonomisk har vi klart oss bra grunnet lave reisekostnader. Den daglige driften må likevel gå, med
mange svært ulike oppgaver. Erfaringen med delvis frikjøpt ressurs for daglig drift, viser at dette må
klubben fortsette med. Vi har ikke konkludert i styret med hvordan dette løses. Et alternativ er å
kombinere behovet for frikjøpt /ansatt sportslig sjef i klubben med også daglig drift oppgaver,
diskuteres videre.
Vi må ta sportslige steg videre for seniorlagene, spesielt for herrelaget gjelder at vi må arbeide inn
kvalitet og kvantitet nok for opprykk til 1.divisjon. Altså at vi deltar på nesthøyeste nivå for
seniorlagene, med størst mulighet for damelaget å ta steget til høyeste nivå i årene fremover.
Økonomisk utløses økte sponsorinntekter når vi kommer på et høyere seniornivå. Men like viktig og
avgjørende for videre positiv utvikling; vi øker mulighetene for å beholde egne unge talenter som tar
steget opp på seniornivå, vi kan beholde etablerte spillere på seniornivå – samt at vi øker vår
attraktivitet for å rekruttere nye spillere fra andre klubber.
Finner vi og ansetter en Sportssjef som drar oss fremover i slik satsing, sammen med videre satsing på
breddelagene og rekruttering, vil vi ta viktige utviklingssteg som klubb i årene fremover.
Dette sammen med enda bedre struktur og flyt i dugnadsarbeidet, vil gi oss stødigere plattform for
sunn økonomisk utvikling.
Sammen med ishallens eier håper vi å kunne bygge fysisk bedre fasiliteter for klubben, både ved
kamparrangement og ved trening og annen klubbdrift.
Styret vil til slutt takke alle aktive barn, unge og voksne, foreldre, trenere, lagledere og andre
tillitsvalgte, for et tilbakelagt fantastisk dugnad år. Dere driver klubben på alle nivå, selv gjennom de
begrensende pandemi perioder vi har vært gjennom.

Hilsen og på vegne av hele styret i TIHK;
Arild Hausberg, styrets leder
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ADM./ØKONOMIUTVALGET
2021 har vært nok et utfordrende år for klubben, med lite aktivitet og begrenset tilgang på normale
arrangementer, dugnader ol. Styret i Tromsø Ishockeyklubb ansatte en daglig leder i august 2021, noe
som har gitt utvalget en mulighet til å kunne videreutvikle våre prossesser og oppgaver, samt gitt oss
mulighet til å systematisere de administrative oppgavene i klubben på en bedre måte. Våren var
preget av mindre aktiviteter, og til tider ingen treningstid. I lys av dette var administrasjonen rundt
treningsavgifter og medlemsregister lavere, og det samme så vi på høsten. Denne høsten hadde vi
mulighet til å tilby alle på Hockeyskolen, gratis trening, ved hjelp av SNN. Dette har også lettet noe på
den administrative jobben med denne gruppen.

I en klubb som er i stadig endrig har vi også sett behovet for å endre våre rutiner og
ansvarsfordelinger. Høstens seriekamper for Herre- og Damelaget startet med et helt nytt system for
salg av billetter til kamp. Klubben har inngått et samarbeid med Ticketco, for forhåndssalg via
internett, og direktesalg til alle seriekamper som spilles for disse to lagene. Dette samarbeidet er
utvalget svært fornøyd med, og vi mener de hjelper oss med å profesjonalisere driften og vårt bilde ut
mot befolkningen. Hockey hører hjemme i Tromsø.

Økonomisk sett har året vært preget av mange usikkerheter for lagene, flybestillinger som blir
kansellert og reiser som må utsettes. Dette har ført til at det i 2021 har vært en betraktelig stor jobb å
holde styr på bilag og de forskjellige lagenes midler.

Utvalget er fornøyd med at klubben som helhet går med overskudd i nok et år, til tross for at noen lag
leverer et mindre «resultat» enn tidligere år. Dette håper vi løser seg i 2022, da tilgangen på dugnader
og normal aktivitet (forhåpentligvis) går tilbake til normaltilstander.

Vi har stor tro på klubben vår, og at denne prosessen med å profesjonalisere oss i alle ledd er riktig vei
å gå for spillerenes fremtid.

Erik Andreas Vatland Johnsen
Carite Fønnebø
Jeanette Welfler

INKLUDERINGSFONDET
Rapport fra Inkluderingsfondet 2021

Sak 1:
Søknad fra familie om å få dekket treningsavgift og medlemsavgift. Søknaden vurderes å falle
innenfor regelverket og imøtekommes.
Bevilget 4050 kr.

Sak 2:
Søknad spiller på aldersbestemt lag om støtte til deltakeravgift på Nordlys Hockeykamp. Søknaden
vurderes å falle innenfor regelverket og imøtekommes.
Bevilget 4000 kr.

Sak 3:
Søknad fra aldersbestemt lag. Søknaden vurderes å falle innenfor regelverket og imøtekommes.
Bevilget 5095 kr.

Sak 4:
Søknad fra spiller på aldersbestemt lag. Søknaden vurderes å falle innenfor regelverket og
imøtekommes.
Bevilget 5000 kr.

Sak 5:
Søknad fra spiller på aldersbestemt lag. Søknaden vurderes å falle innenfor regelverket og
imøtekommes.
Bevilget 5000 kr.

Regnskapstall:
Totalt er det bevilget 23 145 kr. fra fondet. Det har kommet inn 30 000 kr fra Sparebankstiftelsen,
gave fra U18-laget på 50 000 kr, og resten (2 221) er en rekke innbetalinger fra andre (vipps).

Inngående saldo
38 653
Innbetalinger
82 221
Utbetalt
23 145
Utgående saldo
97 729

For inkluderingsfondet

Gøril Bertheussen

REGNSKAP 2021 Legges på hjemmesiden
BUDSJETT 2022 Legges på hjemmesiden

ANLEGGSUTVALGET

Medlemmer: Arild Hausberg, John Johnsen, Åge Aleksandersen og Frode Rinnan.
Korona-tidene har også preget arbeidet i Anleggsutvalget. Det er ikke gjort et nærmere planarbeid
mhp å utvide fasiliteter i dagens ishall, med tanke på å få flere garderober, eget treningsrom med
vektutstyr og lignende, eget klubblokale, mm.. Dette arbeidet vil tas opp igjen nå når vi kommer inn i
mer normale tider.
Bygge ny ishall arbeidet, har hatt noen aktiviteter. Stavanger Oilers velgjører signaliserte at han ville
støtte oss i å bygge en skikkelig arena for spill i toppen av norsk ishockey, der han (og vi) mener
ishockey i Tromsø på sikt hører hjemme. Vi hadde et møte med kommunens ledelse om
tomtemuligheter, og ble presentert kommunal tomt nesten ferdig regulert på fyllinga nedenfor Troms
Kraft. Forslaget fra kommunen er at vi samarbeider med byggingen av en eventuell stor fotballhall på
samme tomt.
Bodø-Glimt planlegger stor innendørs arena for fotball, med partneravtale med Bodø Hockey for
bygging av ishall i samme konsept. Ideen er etterpå diskutert med TILs ledelse, men der er det ikke
konkludert med tilsvarende bygging anda (både TIL og Fotballkretsen har sine planer og ønsker).

DRIFTSUTVALGET
På begynnelsen av året fikk TIHK endelig på plass et vedtak om is i uke 33 hvert år i samarbeid med
Tromsø Kommune. Dette sikrer på årlige camp og gir en tidligere sesongstart. Ellers har vi har
midlertidig drift av åpen hall tilbudet til kommunen. Tilbudet kom sent i gang pga sen beskjed fra
Tromsø Kommune, så inntektene her har ikke vært så store som først forventet. Dette vil nok løse seg
til neste sesong. Eller er det gjort små og mellomstore innkjøp på både hockeyutstyr/ keeperutstyr og
fellesutstyr. Kommunen er purret på for å erstatte målbur ol. Arrangement går relativt knirkefritt, men
krever fortsatt en del assistanse og veiledning fra drift.
KJøkken i 2 etg i hallen er prosjektert og godkjent. Vi avventer byggestart.

Utvalget består av Carite Fønnebø og Helena Roos

SPORTSUTVALGET
REKRUTTUTVALGET
Sesongen har vært preget av mye corona-restriksjoner for barn og unge. Hver periode med vekst, har
vært etterfulgt av nedstengning og avlysninger grunnet utbrudd av corona.
Tiltak som er satt i gang:
-Det er sendt ut info til alle barneskoler og barnehager i Tromsø kommune. Her e lagt ved handout
med QR-kode linket direkte til «skøyte- og hockeyskolen. Det er hengt opp plakater rundt om på
butikker osv i Tromsø kommune. -Det er innført gratis trenings-avgift for nye medlemmer, ta med en
venn.

-Oppmøtet på hockeyskolen har gradvis økt etter hver åpning av samfunnet, men som sagt, blitt
kraftig redusert ifbm. nedstengning.
Det er pr. nå mellom 15 og 20 barn på hver trening.
Det er så vidt satt i gang arbeid med å lage en kommunalt/privat finansiert ordning for brøyting og
vanning av kommunens mange løkker på vinters tid. Dette arbeidet fortsettes neste sesong, og er
meget viktig for rekruttering

Hilsen Ole B. Jensberg, leder rekrutt.

DOMMERUTVALGET
Dommerutvalget har i år bestått av to medlemmer med hvert sitt ansvarsområde. En med sportslig
ansvarlig ( Rita Rygh) som har kunnet bistått klubbens dommere faglig, samt en logistikkansvarlig som
har hatt som ansvar å styre logistikken rundt tilreisende og lokale dommere på klubbens
hjemmekamper.
Dette har fungert godt i samarbeidet med forbundet, både på det sportslige og det tekniske.
Denne fordelingen gjør også at det er enklere for klubben å stille med folk til dommerutvalget som
ikke behøver å ha full oversikt over det sportslige for å kunne utføre jobben rundt logistikken.
Pandemien har også her bydd på utfordringer i form av avlyste eller endrede kamper i siste liten. Det
har igjen resultert i flere runder med forbundet om hva som er klubbens ansvar ved uforutsette
hendelser i forhold til det økonomiske ansvaret.
Det har også vært runder angående enkelthendelser med enkeltindivider, men også her har
forbundet vært behjelpelige i å løse opp overbestemmelser raskt og effektivt.
Dommerutvalget har hatt en målsetning om å jobbe for at klubben skal kunne ha flere egne
dommere som kan dømme i opptil flere nivåer. Her har den sportslige ansvarlige vist seg å være svært
nyttig. Denne målsetningen vil vi fortsette å jobbe mot. Heldigvis for klubben har vi mange gode
dommere som kan være gode forbilder for nye rekrutter.

Tora Langøy, på vegne av dommerutvalget.

KLUBBLEGE/ ANTIDOPING
Rapport antidoping arbeid 21/22
·

Publisert retningslinjer fra antidoping Norge og Olympiatoppen med info om
grunnleggende trening, ernæring og antidoping info

·
·
·
·
·
·

Gjennomført garderobeprat med u18
Gjennomført foredrag med foreleser fra Antidoping Norge med herrelag, damelag og u18
Veiledning av enkeltutøvere med spørsmål om antidoping og kosttilskudd
TIHK er resertifisering som Rent IL i 2 år
Startet gjennomføringen av ny runde med Ren Utøver våren 2022
Deltatt på Nasjonale Antidoping seminarer og kurs

Ettersendt 25.03.2022

U10
Lagleder: Vidar Tyldum
Ass. Lagleder: Ingrid Dahl
Materialforvalter: Vidar Tyldum
Trenere: Nathan Morry & Erlend Trondsen
Laget ble etablert høsten 2021 og har gjennomført et ordinært foreldremøte i forbindelse med
etableringen. Klubben har etablert laget ved å i hovedsak rekruttere fra skøyte- og hockeyskolen.
Per 31.12.2021 består laget av 11 gutter, ingen jenter.
Det har vært fast 2 treninger i uken, og et mindretall har deltatt på Knøttedag i henholdsvis Tromsø og
Narvik. Covid har forhindret øvrig aktivitet.

U13
Årsberetning U13 - Tromsø Hockey

Våren 2021 ble preget av Covid 19 og laget hadde begrenset med treningsmuligheter pga stengte
fasiliteter og nedstengning i samfunnet. Laget opprettholdte medlemsantal gjennom pandemien på
våren. Barn og foreldre leverte men det ble ikke kamper eller turneringer på vårparten. Mengden
barn på trening økte gjennom hele perioden og det vitner om et godt samhold og god miljø i laget og
blant foreldre.

Høsten 2021 begynte med påmelding til turnering i Sverige. Nedstengning i samfunnet gjorde at vi
fikk utsette dette til senere. Det ble istedet jobbet med treningskamper og opplevelsestur til Hamar
og Oslo for barn og foreldre.
Over 30 barn og foreldre dro sammen for å spille mot Storhamar og Vålerenga i November 2021.
Denne turen var vellykket og trenere og lagledere fikk bygge relasjon med apparatet rundt disse to
lagene.
Barna elsket denne turen tross 60 - 2 i målforskjell. Vi ble veldig godt mottatt av alle sørpå.

I 2021 var Jimmy Halvardsson lagleder og Erik Johansen hovedtrener. Trener Patrick Høisveen som vi
var heldig å ha med en periode flyttet og vi fikk inn nye hjelpetrenere fra U16.

Våres ambisjoner har hele veien vært å ha et godt miljø for barna der det sosiale står i front. Dette
har vi lyktes med fra start da Erik Johansen har skapt et godt grunnlag på isen og i garderoben. Veldig
få har sluttet i dette laget siden det ble omgjort til et lag fra Hockey skolen. Vi ser at flere barn og
foreldre bevisst har søkt seg til laget da de har opplevd at det er et godt samhold og god stemning.

Vi har i dag omtrent 25 aktive barn i gruppa. I snitt 15-20 på hver trening. Fredagstreningene har vært
vanskelige for mange virker det som da deltakerantall har minket betraktelig på disse treningene.

Mvh Jimmy Halvardsson

U15

JU16
Jentegruppe har trener Chris Steele og trener to ganger i uka: tirsdager og torsdager. Det har vært
8-12 jenter som har vært med på treningene i løpet av året. Aldersspennet er fra 6-15 år. Mange nye
tar kontakt og ønsker å være med. Gruppa er et lavterskeltilbud og tar i mot nykommere. Det har
vært to foreldremøter og en sosial tilstelning for jentene i 2021.

Lagleder: Kari Lydersen

U18
Årsmelding fra U18 sesong 2021- 2022
Trenere: Chris Steele, Tore Seternes, hockeyfilosof og veileder
Lagleder: Helena Roos

Materialforvaltere
Skøyteslip: Roger Andersen
Isprepper: Frode Hermansen, Roger Karlsson
Drakter: Helena Roos
Økonomi: Henry Nyseth, Kristine Tollefsen
Reiseansvarlig: Ingvill Jensen, Erik Haagensen
Sekretariat: Mikko Moilanen, Tore F. Trondsen
Dugnadsansvar: Hilde Kaspersen, Helena Roos
15 faste spillere, 4 spiller på A laget når det er mulig, men de har hovedbase på U18. 3 jenter fra
Damelaget trener og spiller hjemmekamp med oss når mulig. I starten av sesongen jobbet vi hardt for
å få med de spillere som ikke var sikker de ville /kunne fortsette. Vi var heldige å få beholde flere
2003 spillere. Stor takk til Chris Fenton, Tore Seternes og Chris Steele for at de motiverte og inspirerte
disse ungdommene.
4 født 2003, 3 med dispensasjon
4 født 2004
5 født 2005
2 født 2006
De trener to ganger / uke. Godt oppmøte Covid tatt i betraktning. Hatt en del teknikktrening grunnet
Covid restriksjoner da flere videregående elever ikke fikk ha kontakt trening. Chris S. har
hovedtreneransvar- Tore S. har tatt treninger ved sykdom og vært med på alle reiser, treninger og
kamper. Et par skadde i starten av sesongen, ellers skadefritt, dersom en ikke teller Covid- som satte
sitt preg på hele laget januar-februar mellom 2 kamphelger.
Barmark tar de ansvar for selve, og majoriteten går på styrketrening.
Reiseansvarlige har gjort en enorm innsats med å finne rimelige billetter, og kjempet hardt mot SAS
og Widerøe for å få tilbakebetalt billetter i forbindelse med forsinkelse og utsettelser. Det har de
lyktes med. Vi har hatt et foreldremøte, samt god kommunikasjon per Facebook og Spond.
Laget har deltatt på samtale/info med klubblege Birger Flønæs og på nyttig seminarkveld med
Antidoping Norge. 2 spillere har tatt Grasrot-trenerkurs del 2, de er hjelpetrenere på U10 og U13
samt på hockeyskolen. 1 spillere har dommerkurs.
12 lag i serien – kamp mot Stavanger utgikk grunnet problemer å finne plass i kalenderen. Vi har hatt
5 hjemmekamper og 3 bortekamper til nå. Laget har utviklet seg i positiv retning, mindre negativ
fysisk «hissig» spilleteknikk, og færre utvisninger. Bedre spilleteknikk og forståelse for lagspill. Vi har
vunnet flere kamper på rad. Laget har og tatt til seg bedre språkbruk, og er meget morsomme å være
sammen med. Lagleder oppfatter et godt miljø, og har prøvd å kartlegge at alle er med. Det har vært
meget verdifullt for ungdommene at spillere fra herrelaget stiller på kamper og treninger. Sterkt
motiverende og godt samhold. Det er stort sprik mellom 2003-2006, men det oppfattes en god
holdning, og «alle er med».
Laget har kun en målvakt, all ære til Asbjørn!

Reiseansvarlige har gjort en enorm innsats med å finne rimelige billetter, og kjempet hardt mot SAS
og Widerøe for å få tilbakebetalt billetter i forbindelse med forsinkelse og utsettelser. Det har de
lyktes med. Vi har hatt et foreldremøte, samt god kommunikasjon per Facebook og Spond. En ser
utfordringer med å få inn penger til laget – vi har ikke hatt tilgang på noen store dugnader.
Panteflasker, salg av blomster og Bambusa har ikke gitt store inntekter. Vi blir nødt å øke egenandelen
på slutten av sesongen for å kunne levere en brukbar sum på konto.

Lagledere takker hele gjengen for en fin og lærerik sesong. Laget med foresatte takker Chris Steele og
Tore Seternes for en flott sesong, utrolig mye jobb som ligger bak trenerjobb. De er inkluderende,
tålmodige, ser den enkelte spillere og møter forberedt til treninger. Perfekt for meg som ny lagleder,
hvor Chris og Tores evne til tålmodighet vært verdifull.
Helena Roos

Damelaget 2021
Lagsammensetting
- avsluttet 20/21 sesong med 23+1 spillere hvorav mer enn halvparten var nye spillere som begynte i
19/20. Sesongen var avkortet grunnet pandemien.
- begynte 21/22 sesong med 29+ 1 spillere.
- Ved oppstart i januar 2022, har laget 23+1 spillere.
- Damelaget har spilt tre kamphelg og sitter i midten av tabellen.
Utvikling av jente/dame hockey
- samarbeid med HPK Finland, men planlagt samarbeid helg i Finland er utsatt grunnet pandemien.
- Samarbeid med Narvik Aurora Hockeyklubb; planlegging av en treningskamp vår 2022
Trening
- utfordrende med trening pga korona restriksjoner siden mer enn halvparten av laget er over 20 år.
De under 20 trente på ishallen mens de over 20 trente på Charlottenlund.
- Med gjenåpning av sesongen, trenere jentene/damene sammen igjen med bra oppmøte på intern
treningskamp 7 februar.
Økonomi
- Tidligere sponsorer (TosLab og Båt og Byggstål) fortsetter
- Nye sponsorer (Kongsberg Tannklinikk og ArcticZymes) skaffet i 2021
- Med forventet kostnader knyttet en bortehelg i Oslo og to kamphelg hjemme, vil laget ha overskudd
på konto ved sesongslutt.
Støtteapparat
- Jeanette Hammer Andersen - lagleder
- Sanna Filpus og Else-Marie Mortensen - økonomiansvarlig
- Trond Bakkevoll - materialforvalter
- Chris Steele - hovedtrener
- Chris Fenton - trener
- Duane Campbell - keepertrener

Herrelaget 21/22
Lagleder – Erik Heestand
Hovedtrener – Nathan Morry
Økonomisk ansvarlig – John Harald Johnsen
Materialforvalter: Roger Karlsson
Før sesongen:
Sesongen har vært en av de sportslig tøffere som herrelaget har hatt de siste årene. Vi gikk inn i
sesongen med en ”underdog stempel” og så for oss at det sku bli en sesong med mange vanskelige
kamper. Vi er et ungt lag som har mye og lære men hele laget var på det klare at det ikke sku bli en
lett sesong.
Dette her sku være en viktig sesong for hva som skal komme de neste årene. Nå begynner skrittet
mot å bli et etablert 2. div lag slik at vi har en trygg og stabil grunn å stå på når vi senere kan ta
skrittet videre mot 1. div.
Troppen:
Troppen består for første gang til større del av Tromsø-fødte spillere! Et stort skritt for klubben og en
fasit på at vi har gjort noe riktig i den sportslige utviklingen av våre spillere. Troppen så ut å være
mannsterk men har under sesongen gått litt ned og jeg vil si vi har hatt 15 faste spillere på herrelaget.
Jeg gikk inn i rollen som lagleder i løpet av sommeren og hadde kort tid på å finne tilskudd til laget.
William Markstedt og Niclas Börjesson var de to første signeringene som jeg gjorde og der har
William vist seg være et kjempe tilskudd da han også gikk ut av sesongen som laget sin beste
poengspiller. Utover sesongen gikk også André Otterstad inn i laget. Ellers har det vært å prøve å ta
vare på de vi har i laget og sørge for at de som er her har lyst å bli og trives slik at de vil være en del av
laget.
Covid19:
Covid har selvfølgelig vært en trussel mot oss gjennom hele sesongen og når forbundet tok besluttet
å stenge ned divisjonen så fikk vi en naturlig konsekvens av dette. Moralen, motivasjonen, interesse
og oppmøte gikk naturlig nok ned. Dette var ikke en gunstig tidspunkt da vi hadde planer om å spille
publikumskamp mot Skien i Tromsø ishall, med live-band (!) og 3 kamper der vi hadde gode sjanser å
vinne og få opp moralen i laget og klubben. Dessverre avlystes kampene og vi fikk aldri spilt mot
Skien.
Lagleders tanker:
Jeg har vært en del av dette laget i 4 år nå og jeg kunne ikke vært mer stolt av gutta. Det er fantastisk
å se hvor positiv og sultne laget har vært på fremgang selv når sesongen ser ut slik den gjør. Vi spiller
altså 20 kamper og ender med 1 vinst på de kampene. Vi har tapt alle hjemmekamper, tapt med 16-0,
suttet i karantene, ikke fått lov å spille kamper men likevel sitter vi samlet etter siste kamp i
Kongsvinger med smil på fjesene. Likevel sitter de unge Tromsø-gutta med en stolthet og en følelse av
at vi har representert vår egen by i sporten vi elsker og kommet oss igjennom denne vanskelige
sesongen SAMMEN med hodet høyt. En fantastisk følelse å se hvor gla og stolt de er over å få spille

ishockey sammen i et A-lag for byen de elsker. Jeg trur de fleste, liksom meg, gleder seg masse
allerede til neste sesong!
Veien videre:
Nå er det slik at jeg allerede er i gang med rekruttering og planering for neste sesong. En ny spiller fra
Sverige ser ut å være på vei inn og så blir vi selvsagt å miste noen spillere fra årets sesong. Det fine er
at vi har en god grunn å stå på som vi har bygget opp og nå handler det bare om å sakte men sikkert
ta nye skritt sesong for sesong. Jeg ser det som naturlig at vi skal kunne bli et topp-lag i 2. div innen
tre år og da kunne satse opp mot 1. div. Først må vi bli etablert i 2. div og den veien ble begynt i år.

Oldboys
Fra siste årsmøtet har gruppen betalende medlemmer vært uendret; 25. Fjorårssesongen ble
amputert grunnet Covid og høstsemesteret ble avsluttet i Desember, mens oppstart i januar også ble
utsatt noen uker.
Torsdag er treningstiden 2130 – 2300
Søndag er treningstiden 2000 - 2130
Det er varierende antall på treningene, 10-15 stykker på torsdag. Dette skyldes at spillerne er i arbeid
og skal tidlig opp fredag morgen.
Søndager derimot er vi ofte opp mot 20 spillere.
Vi inviterer spillere fra U15, U18 og damelaget slik at de får ekstra istid og trening. Særlig
damespillere gis særskilt opplæring i taktikk, skøyteferdigheter og skuddteknikk.
Flere av gruppens medlemmer har lagleder- og trener funksjoner for andre lag.
Vi har fått en treningskamp i 2022 mot TSI som vi vant med to mål.
Per Erling Dahl
Lagleder.

