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ÅRSMELDING FRA STYRETS ARBEID 2022-23

Til årsmøtet 30.mars 2023

Styret i TIHK i perioden 2022 - 2023:

Leder: Arild Hausberg

Nestleder: Carite Fønnebø (ute av styret i sesongen pga ansatt som Daglig leder)

Medlem: Kjersti Lillevoll (fung. Nestleder når Carite er ansatt)

Medlem: Ole Jensberg

Medlem: Jeanette Welfler

Medlem: Vidar Tyldum

Vara: Helena Roos

Vara: Erik Johansen

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

Revisorer: Lars-Petter Liland

Valgkomite: John Johnsen (leder), Rune Danielsen.

Styret har avholdt 9 styremøter i perioden etter siste årsmøte til nytt årsmøte.

Alle referat ligger på vår web-side https://www.tromsohockey.com/dokumenter

Noen hovedfokus i styrets arbeid i perioden:

• Konstituering med oppgavefordeling, samt minimum en fra styret i hvert utvalg

• Vidar Tyldum deltar som Tromsøs representant i planlegging av seriespill 3x3 i Nord Norge.



• Søkte Tromsø kommune om mulighet å bruke ishallen i sommer- avslag

• Ansettelse Sportssjef: Samtaler med 3 kandidater, to fra Sverige og en fra USA. Alle sa nei.

• Samtaler med Tromsdalen VGS og NTG-Tromsø om videre samarbeid

• Styret vurderer stort behov for markeds- og kommunikasjonskompetanse, for bruk internt

og eksternt. Sonderer om UiT og Breivang VGS kan ha slik kompetanse.

• Styret vedtar prinsipp om å dekke kostnader ved spilleroverganger for dame- og herrelaget

• Styret involverer seg for å få lokalmedia til å omtale hhv dame- og herrelaget ved seriestart.

Respons etter en tid med intervjuer spillere og trenere.

• Milepæl: Styret ansetter Jimmy Komulainen, skriver kontrakt og arbeider med instruks

/arbeidsoppgaver for den nyansatte sportssjefen.

• Uttalte forventninger fra styret om lavere kostnader til trenerhonorar med ansatt sportssjef

• Suksess i arbeidet med Tromsdalen & Kvaløya VGS; det blir ishockeylinje som

toppidrettssatsing – også for elever med yrkesfaglig studieretning

• Styret vedtar opprettelsen av AHA – Arctic Hockey Academy. En satsing på unge talenter

som går på VGS.

• Diskusjon i styret om satsing på seniorlagene i hht målsetting i Sportsplan. Altså opprykk

for begge lag, med spesielt store økonomiske konsekvenser for herrelaget. Temaet må

drøftes videre av nytt styre med begge lag.

• Etablering av et eget «Sponsorutvalg» som primært må arbeide for økte inntekter som skal

dekke de forventet økte kostnadene for herrelaget, men også i tilstrekkelig grad dekke opp

for økte kostander for damelaget.

•

Se de ulike Utvalg sine årsrapporter for detaljer i vår sportslige og administrative drift.

Styrets generelle betraktninger:

KORONA med unntakstilstand har bare vært et minne i perioden. Men ettervirkningen i form

av for lite trening og seriekamper, gjorde at sesongen 22/23 ble et sportslig konsolideringsår.

Styret har jobbet mye med å få strukturer til å sette seg enda bedre, det har vært møter med

både lag og tillitsvalgte i lagene.

Styret erkjenner at vi kan bli bedre på intern kommunikasjon. Det fungerer bra på mange

områder, men noen ganger kan mangel på dialog og kommunikasjon medføre misforståelser i

organisasjonen. Tid er en knapphetsressurs når vi driver på dugnad, det er medvirkende til at

vi ikke rekker alt like godt. Bruk av Carite som Daglig leder i den aktive sesongperioden, er et

stort bidrag for bedre drift. Hun lønnes i 50% stilling, men jobber periodevis minst i 100%.



Som styrets leder er min oppfatning at vi i denne perioden med gode resultater der styrets

medlemmer er representerte. Vi har en rekruttering som er «all time high», og det er selve

bærebjelken i en idrettsklubb. Nye styremedlemmer har fått ukjente fagfelt, men har tatt

oppgavene til en enda bedre struktur.

Økonomisk styring har Daglig leder overtatt viktige oppgaver med, og regnskapsføring er på

vei mot et tydelig skille mellom klubbens drift og lagenes drift. Det er avgjørende viktig for at

styret skal ha god oversikt over pengeflyten i klubben, og hvor tiltak eventuelt må settes inn.

Jeg vil også rette en direkte takk til John Johnsen som har tatt på seg viktige oppdrag på

vegne av styret, mhp å finne den rette sportssjef, søke muligheter for bedre anlegg (mer

isflate, bedre fasiliteter der vi er i dag), samarbeid med kommunen i drift av isløkker i

bydelene og Prostneset, samt unike evner for å fremskaffe sponsorer av størrelser til

klubben.

Så er det trist at vi har mistet ut av klubben og regionen, vår krumtapp Helena Roos. Hun har

bidratt i mange år overalt innen drift i klubben, og for spesielt U18 laget i den senere tid. At

hun flytter fra nord er et stort tap for klubben, på så mange måter. En selvoppofrende ildsjel

som skaper positivt sosialt miljø rundt seg. Helena har flyttet fra Tromsø, vi håper det er

mulig å flytte tilbake også…

Det er mye å være stolt over i klubben vår. Den sportslige aktiviteten fra små til store, med

progresjon i aktivitet og kvalitet år for år, er åpenbart godt for klubbfølelsen. Men driften

som hovedsakelig er avhengig av dugnadsvilje, er det som beveger meg mest. Fra styrets

medlemmer som ofrer mye på mange områder for å styre denne klubben på mange

områder, til alle trenere og tillitsvalgte på alle nivå, alle foreldre og andre, som bare stiller

opp og løser oppgaver. Det er til å bli kraftig beveget av. Det skaper unik klubbfølelse.

Heia Tromsø Ishockeyklubb.

På vegne av styret;

Arild Hausberg (styreleder TIHK).
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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
2020 2 21 12 8 33 76 12 52 47 7 73 191 267
2021 2 19 13 10 35 79 7 52 55 15 79 208 287
2022 0 28 25 10 48 111 6 44 62 23 89 229 331

ADM./ØKONOMIUTVALGET

2022 startet med noen siste krampetrekninger fra covid som satte en liten brems på starten av året.

Etterhvert løsnet det å vi kom oss i gang.

Vi streber stadig med å ha opplæring på alle tillitsvalgte slik at vi har en trygg økonomistyring i alle

lag. De aller fleste er flinke å gjøre nok dugnader til at kostnadene holdes relativt lave. U15 og U18 og

Herrelaget drar nok avgårde med den største kostnaden pr utøver.

Klubbens økonomi er preget av de kostnader vi har tatt på oss (daglig leder og sportssjef). Det blir

styrets ansvar å finne en langsiktig plan på finansiering av dette.

Tross alt har alle holdt aktiviteten i gang og hatt et fint år med mye aktivitet.

Carite Fønnebø

Jeanette Welfler

INKLUDERINGSFONDET

REGNSKAP 2022 Legges på hjemmesiden

BUDSJETT 2023 Legges på hjemmesiden

ANLEGGSUTVALGET

ÅRSMELDING for 2022

Utvalget har bestått av Frode Rinnan, Åge Aleksandersen, John Johnsen og Arild Hausberg.



Arbeidet går etter to hovedlinjer; et langsiktig arbeid for å bygge ny ishall, samt på kort sikt

nødvendige utbedringer og tilbygg på eksisterende ishall.

Utvalget har vært i møte med ordfører og kommunal administrasjon for å fremme våre interesser.

Anleggsbehovet (ny ishall) er også spilt inn til Idrettsrådet, og til kommunal Anleggsplan for idrett.

Vi har i tillegg spilt inn et forslag som et «columbi egg» i den pågående diskusjon i kommunen

omkring plassbehov for parkettidretter og fotball - når Tromsøhallen skal bygges ny eller rehabiliteres.

Vårt forslag er å bygge en grunnflate med infrastruktur for ny isflate, med et skall over som overbygg.

Der vil den kunne fungere som parkettidrettshall eller fotballhall, i de årene det tar å skape «nye

Tromsøhallen». Plassert på Elveneset der også en fotballhall skal bygges, vil den om noen år, kunne

bygges videre til en ny ishall med bl a større publikumsplass. Overskuddsvarme fra isflate-produksjon

kan brukes til å varme opp fotballhallen.

Vi er også i prosess med kommunen (som eier av dagens ishall), om å kjøpe arkitekttjenester med

formål å utnytte bedre og utvide fasiliteter. Flere garderober, treningsrom, mer tribuneplass, mm, er

ønsket prosjektert og kostnadsestimert.

Vi må også passe på at det ene gode ikke utelukker det andre. En kostbar rehabilitering /utbygging av

dagens ishall, kan medføre tanker hos beslutningstakere om at det da ikke er så viktig /presserende

med en ny ishall og ny isflate. Det behovet er uomtvistelig, kapasiteten er som kjent sprengt. En ny

ishall er ikke blant topp 4-5 store prosjekter innen Tromsøidretten og kommunen, i kommende 4-8 års

periode. Nøkkelen til en ny ishall ligger i å fremskaffe så mye økonomisk støtte utenom kommunal

finansiering, at kommunen ser at et slikt «spleise-selskap» kan de bli med på. Og da før vi er i

forventet prioritet.

Eller at et vinter-OL blir vedtatt arrangert i Norge…..

DRIFTSUTVALGET

Utvalget har bestått av Carite Fønnebø, Vidar Tyldum og Helena Roos.

SPORTSUTVALGET

Utvalget har bestått av Kjersti Lillevoll, Vidar Tyldum, John Harald Johnsen, Nathan Morry (frem til jan

23) og Aleksander Hamborgstrøm (jenteansvarlig). Sportssjef Jimmy Komulainen tiltrådte fra januar

23.

Utvalget ble konstituert mai -22 og har møttes jevnlig, om lag en gang per måned og oftere ved

behov.

Utvalget har brukt mye tid på å legge og justere trenerkabalen. En utfordring er at vi har få trenere,

og morgentrening har feks måttet utgå pga mangel på trener. I fremtiden er det viktig å være

oppmerksom på at man ikke legger for mange oppgaver og mye ansvar på få. Vi må prøve å

rekruttere flere trenere, gjerne fra foreldregruppa. Hovedtrenere til hvert lag (og lagsammensetning)

må også være på plass i god tid før sesongen starter.

Fordeling av istid og justeringer underveis har også vært en oppgave for sportsutvalget. Utvalget

fordelte tid slik at flere barnelag hadde samtidig trening, noe som har fungert relativt bra. Det er

imidlertid fortsatt en utfordring å sørge for tilstrekkelig istid for alle lag, og vi er langt unna det ideelle



antall treninger på is per lag som oppgitt i isbjørnmodellen. Utvalget ser på muligheter for å utnytte

tildelt tid på en enda bedre måte til neste sesong,

Utvalget hadde ambisjoner om å få til et opplegg for barmarkstreninger, men dette fikk vi ikke til. En

erfaring å ta med til neste sesong kan være å gå mer aktivt ut og invitere foreldre inn for å lede

barmarkstrening. Isbjørnmodellen har gode opplegg for trening.

Det har vært tre trenermøter i perioden, samt møter med enkeltvise lags lagledelse. Dialogen med

lagene har i hovedsak vært via e-post, hvor sportsutvalget har invitert lagledere til å sende en

statusoppdatering.

Vidar Tyldum har vært TIHKs representant i utvalget i Region Nord som har stått for oppstarten av

nordnorsk seriespill for barnelagene (U11, U13, JU16) denne sesongen. Fra TIHK har U11, U13 og

JU16 deltatt med lag, og oppstarten av serien må sies å ha vært svært vellykket.

REKRUTTUTVALGET

Tiltak som er satt i gang:

-Det er sendt ut info til alle barne-skoler og barnehager i Tromsø kommune. Her e lagt ved handout

med QR-kode linket direkte til «skøyte- og hockey skolen. Det er hengt ut plakater rundtom på

butikker osv i Tromsø kommune. -Det er innført gratis 3 første treninger. Etter første trening, må de

siste to gjennomføres påfølgende treninger.

-Det er gjennomført en strukturering av skøyte/hockey-skolen. Faste hjelpere i garderobe, 2 stk, samt

faste 2 trenere på is. Trenere på is har vært suplementert med hjelpere fra TIHK’s A-lag herrelag.

Herrelagets hjelpere har gått på rullering. Dette har vist seg å fungere meget godt, og vil bli videreført

til neste sessong.

-Det ble tidlig i sessongen besluttet å gå over til spond for registrering av deltakere samt betaling til

klubb. Alle interessenter har måttet registrere sine barn FØR adgang til is er gitt. Dette har blitt

sjekket og fulgt opp av våre 2 garderobe-hjelpere. Ordningen har fungert bra, men må videre

struktureres før neste sessong.

-Oppmøtet på hockey-skolen har gradvis økt. Og opplegget vårt har vært bra, med gode

tilbakemeldinger fra deltakere. Ta med en venn har også vært med på å rekruttere videre.

-Det er hver Tirsdag stekt vafler og det er kokt kaffe til foreldre for hver trening. Dette for å øke trivsel

og miljø.

-Det er mellom 30 og 35 barn på isen ved hver trening nå på slutten av sessongen. Potensialet er

fortsatt stort, og det må satses videre for å få flere barn på is.

Det er så vidt satt i gang arbeid med å lage en kommunalt/privet finansiert ordning for brøyting og

vanning av kommunens mange løkker på vinters tid. Her er Jon Johnsen primus motor. -Det er satt i

gang arbeid med bla sponsing av ATV og Traktor til brøyting av løkker og fotballbaner. Dette er viktig

ifbm rekruttering, da det vil gjøre det like vanlig å gå på løkka å spille hockey om vinteren som det er å

gå på løkka å spille fotball om sommeren. Dette arbeidet fortsettes neste sesong, og er meget viktig

for rekruttering.



Hilsen Ole B. Jensberg, leder

DOMMERUTVALGET

Dommerutvalget har ikke hatt så mye aktivitet bortsett fra vedtekter vi fikk med i Orga planen ved

årsmøtet 2021, og etablering av nye kontrakter ved oppstart høst 2023. 2 stk deltok på

dommersamling sommer 2022 og er tatt opp som forbundsdommeraspiranter. Det er vi veldig stolte

og glade for!

Terje Øvergård og Duane Campbell har tatt på seg å arrangerer møtepunkter i Tromsø for våre

dommere.

Utvalget består at Carite Fønnebø og Rita Rygh

KLUBBLEGE/ ANTIDOPING

Birger Flønes har dessverre tredd av som klubblege grunnet flytting. Vi takker for innsatsen han har

gjort, og søker samtidig en ny klubblege og antidoping ansvarlig.

U11

Lagleder: Ingrid Steineger Dahl

Materialforvalter: Vidar Tyldum

Dugnadsansvarlig: Terje Waage Nybakken

Trenere: Nathan Morry, Erlend Trondsen, og slutten av 2022 Fredrik Fjære

De fleste av spillerne på U-11, var med i fjorårets U-10. Laget har gjennom året vært ganske stabilt

med antall spillere, og hadde ved utgangen av året 10 gutter.

Det har vært fast 2 treninger i uken. Nytt av året for lagets spillere har vært deltakelse i Nord norsk

turnering, hvor vi totalt gjennom sesongen 2022/ 2023 har 3 Narvik-turer, og tre ganger hvor Narvik

og Hammerfest kommer til Tromsø. Antall barn på trening har holdt seg forholdsvis stabilt, og

lagleder opplever et godt samhold og miljø i laget og blant foreldre. I forhold til antall medlemmer,

har vi vært avhengig av at så godt som alle stiller på en av dagene når det er dugnad på herre- og

damekamper – og noen har også måttet stilt opp begge dagene. Men heldigvis har foreldrene stilt

opp.

U13

U13 har denne sesongen bestått av 14 spillere fra årskullene 09, 10 og 11.



Sesongens hovedtrenere har vært Erik Johansen og Hallvar Sæternes.

Lagledelsen har bestått av Teppo Rama, Kristin Lindquist, Andreas Altenburger og Gisle
Mjaatvedt.

Sportslig har laget deltatt i Nord Norsk seriespill som har vært organisert i seks serie
sammendrag. Tre i Tromsø og tre i Narvik. Den siste runden avholdes i Tromsø 15. april der
vi også får besøk fra Pajala Hockey U12.

Helgen 18. og 19. mars var U13 i Kiruna og spilt fire vennskapskamper mot Kiruna IF.

U13 har denne sesongen hatt to faste treningsdager av 45 minutt i uken på tredelt isflate
med JU16 og U11. I tillegg har alle spillerne hatt tilbud om Skillstrening sammen med de
andre aldersbestemte lagene i klubben.

Det satses etter lagleders egen vurdering for lite på de yngste gruppene i klubben. Ønsker vi
som klubb å rekruttere, beholde og bygge Tromsø Hockey fra bunnen av, så må vi tilby
aldersgruppene U10-U13 mer en knappe 1,5 timers isflate i uken. Det er et stort spenn i
alder og ferdigheter og kårene for utvikling blir veldig trange når hele denne gruppen presses
sammen på en isflate.

Alle i lagledelsen for U13 denne sesongen har barn som rykker opp til U15/16 neste sesong.

Vi vil derfor benytte muligheten til å takke for oss og takke for samarbeidet med U11, JU16,
U15, Drift og Sport.

Mvh

Gisle

U15

Sportslig;

Sesongen har sportslig sett gått meget bra, med seriemesterskap og 18 seiere, 0 tap og

3 uavgjort. Laget har hatt en veldig utvikling, både individuelt, men først og fremst som

et lag. Alle spillere som har spilt brorparten av kampene har bidratt med poeng, noe

som er relativt unikt.

Spillerne har syntes å trives godt med det sportslige opplegget, og fravær fra treninger

har vært lavt. Samtrening med U-18 har fungert greit, med enkelte

kommunikasjonsproblemer om tidspunkt og slikt, men alt i alt har det fungert godt.



Sosialt;

Gruppen har fungert veldig bra. Laget består av en kjerne med 08ere og 07ere. Disse ca

15 spillerne har spilt sammen i over fem år og er utrolig sammensveiset. Det gjør at det

nok kan oppleves litt vanskelig for de 09erne som er kommet inn i gruppa i år, og det er

noe vi må jobbe med. Jeg opplever at 08erne og 07erne har tatt imot 09erne på en god

måte, men at det naturligvis er vanskelig å komme inn hos noen som over år har spilt og

reist sammen.

Laget har vært eksemplarisk på reiser.

Mvh Lars-Petter, lagleder

JU16

Status:

JU16 har vokst fra ca 10 jenter i høst 2022 til 20 i løpet av 22/23-sesongen. Alderssammensetningen

er 8-14 år. Vi har fått 4 nye tenåringer på laget, som også trekker til seg flere jenter i denne alderen. I

februar -23 kom seks jenter fra hockeyskolen og begynte å trene med jentene. JU16 har 3 treninger i

uka; mandag og torsdager sammen med de andre aldersbestemte barnelagene og egen jentetrening

på onsdagene. Oppmøte har variert i løpet av sesongen, men 8-14 jenter i snitt har møtt på

treningene, mandagene og onsdagene har det møtt flest.

Trener:

Trenersituasjon har vært utfordrende for oss denne sesongen, vi mistet vår faste trener tidlig i

oppstarten av sesongen. Vi har løst dette med at damelaget har steppet inn og vi har flere foreldre

som har bidratt på isen. Til neste sesong håper jeg vi kan få en dedikert trener som kan følge opp

jentene på tvers av de aldersbestemte lagene. Det at flere foreldre fra barnegruppen har bidratt på

isen denne sesongen har sørget for at vi har klart å gjennomføre treningene.

Etter jul har vi forsøkt å trene jentene mer sammen med U11 og U13. Vi har fordelt litt etter

ferdigheter, men har i hovedsak holdt oss innenfor aldersbestemt fordeling. Dette har vært litt

utfordrende, da terskelen for å trene sammen med guttene har variert. Vi i barnegruppen

(U11,U13,JU16) har brukt mye tid for at alle spillere på tvers av kjønn og alder skal ha positive og

gode opplevelser på og utenfor isen.

Aktivitet:

JU16 har deltatt i Nordnorsk serie med eget lag i U11 klassen, dette har vært en stor suksess. Vi har

klart å stille eget lag til 5 av rundene i seriespillet. Jentene har virkelig løftet seg sportslig samt at

opplevelsen sammen med de andre lagene har skapt et godt samhold i barnegruppen. Vi har også

etablert et godt samarbeid med Aurorahockey i forhold til lån av spillere på tvers av klubbene.

Jentene som har deltatt på serien har hatt en god utvikling både med tanke på individuelle



ferdigheter meg også generell spilleforståelse. De som har deltatt i alle serierundene har ca 25-30

kamper. Vi har deltatt på to jentesamlinger i regi av region Nord. Vi har rekruttert to målvakter som

deltar på egne målvakttreninger. Jentene har også deltatt på flere sosiale tilsetninger i forbindelse

med seriespill, sesongavslutning på TSE med U11 sommer 2022 og deltatt på barmarkstreninger vår

2022 og bowling med aurora hockey.

Veien videre:

TIHK jobber for er godt utviklingsmiljø for jentene, både med tanke på å stille egne jentelag, men

også trening og spill med klubbens aldersbestemte lag. For rekruttering er det viktig at klubben legger

til rette for at ha egne jentetreninger.

Vi har som mål å stille to lag i nordnorsk serie ett i U11 -klassen og i ett U13- klassen sesongen 23/24.

Flere av jentene er motivert til å delta i seriespill i Sverige med U13/U14 neste sesong. Samt at vi ser

på mulighet for å delta med et rent JU16 lag som kan delta på jente cup til neste sesong.

Lagleder JU16

Aleksander Hamborgstrøm

U18

Damelaget 2022

Årsberetning damelaget,

Sesongen har vært vellykket med 10 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Forrige sesong (2021-22) overrasket

Tromsø flere 1. div lag. Denne sesongen har konkurrende lag valgt til å benytte seg av

samarbeidsavtaler med elite serie klubbene. Derfor er desto mer imponerende at damene vant 10

kamper, mot lag som har lånt opp mot 6 elite seriespillere. Årsaken til fremgangen har vært lagspill.

For damelaget har lagspill vært avgjørende for inkludering, rekruttering, og dannelse av en

«hockey»-kultur. En kultur som kan arves av neste generasjon damespillere.

Chris

Herrelaget 22/23

Hovedtrener – Nathan Morry

Økonomisk ansvarlig – John Harald Johnsen

Materialforvalter: Roger Karlsson



Etter en stressfull sommer der vi søkte etter nye spiller føltes det nesten ut som at vi ikke skulle få til

et lag da vi mistet en god del spillere fra tidligere sesong. Men så begynte ting endelig å falle på plass i

troppen. Vi fikk signert mange nye gode spillere og var så heldig og klarte å få tilbake William

Markstedt til byen.

I tillegg til William fikk vi totalt 7 nye tilskudd:

- Simon Bergholm

- Loïc Dury

- Erik Nyland

- Nicolai Sivertsen

- Filip Nilsson

- Andrè Bøen Eriksen

- Danny Triesler

Etter en veldig tuff sesong med 19 tap sto vi med et lag som nesten føltes sterkere enn noensinne.

Det som er fantastisk med det laget vi sto med i år er at stommen fortsatt bestod av egne

Tromsøfødte spillere som tatt store kliv, blitt mer moden på og av isen og ikke minst har vi en

fantastisk stemning på laget.

Jeg sa før sesongen at «vi kanskje ikke blir å være best på isen, men vi skal f*n være verdensmestere i

garderoben!». Det er noe jeg synes har vært herrelaget sitt DNA de siste sesongene, og noe som gjør

at vi spiller bedre og får den viktige «familie»-følelsen på laget. En god moral kommer man utrolig

langt med!

Oppmøte på trening gikk i taket, vi fikk til en treningskamp mot Narvik og vi fikk en fantastisk start på

sesongen med to store seiere mot Furuset.

Etter hvert som sesongen har gått har vi parkert på en 3e plass.

Vi mistet Tobias Jensberg, Daniel Triesler og Loïc Dury etter halve sesongen.

Nate har vært trener gjennom hele sesongen frem til han og Jeanette nå fikk barn og da har Jimmy

kommet inn som en «frisk flækt» til laget med sin ro og erfaring.

I vanlig ordning har oppmøte på trening gått stadig nedover utover sesongen og dette er noe vi må

jobbe hardere med mot kommende sesong.

Per dags dato er vi på 3e plass i 2. divisjon (forran lag som Tønsberg, som knuste oss med totalt 53-8 i

målforskjell i fjor). Vi blir å ende på en 3e eller 4e plassering og fremtiden for herrelaget ser meget lys

ut!

Årets høydepunkt:

Publikumskampen mot Narvik. Vi gikk seirende ut av “battle of the north” og tok totalt 7 av 12 poeng

mot Narvik. Det var en sinnsyk stemning i Tromsø ishall med større publikum enn noensinne (noen

folk fikk snu i døra pga at det var stappa i ishallen). En start på noe stort i byen!

Alt som alt har det vært en utrolig lykket sesong! Terningkast 6! Det viktige har vært å få tilbake

vinner-mentaliteten i laget og at vi klart å få inn mange nye viktige spillere som vil ha stor betydning

for fremtiden i laget, men også for klubben. Samtidig har våre egne blomstret ut til storspillere!

1 div. here we come.

Lagleder

Erik Heestand

OLDBOYS 2022



Denne årsmeldingen er noe begrenset av at Oldboys skiftet lagleder fra og med høsten
2022. Lagledere pr. 23.03 2023 er Svein Anders Noer Lie (leder) og Frank Olsen (nestleder).
Det meste av vår og høst 2022 var preget av et relativt lavt antall aktive medlemmer og
relativt få som til enhver tid stilte på trening. Når situasjonen er slik er det lett å havne i en
ond sirkel, og siste del av høstsemesteret satte vi derfor i gang med en «lavintensiv»
vervekampanje. Det resulterte i ca. 6-7 nye spillere. Mange av disse er svært ferske og
nivåforskjellen på spillerne er derfor temmelig stor, men de nyrekrutterte stiller ivrig opp og
blir stadig bedre. Stemningen på treningen er god, og vi føler oss svært heldige som har
Roger til å legge is, slipe skøyter og ellers stille opp på det meste.

En begrensning som gjør at spillere faller fra og nye potensielle spillere takker nei er, som
kjent, treningstidene. Vi er derfor svært glade vi har søndag kl 2000, (selv om søndag kveld
ikke er direkte familievennlig). Denne treningstiden er svært viktig for å opprettholde
medlemsmassen.

Oldboys har klart å stille mannskap på alle de dugnadene de har fått tildelt og det har gått
relativt greit, selv om det også må sies at vi nok fremstår som temmelig amatørmessige til
tider. Noen har stilt på hver dugnad noen svært få har ikke stilt i det hele tatt.

Det har vært gjort to initiativer for å spille mot andre lag i nord (Narvik og et samlet
«Finnmarkslag» - som tok kontakt med oss), men i begge tilfeller har det ikke latt seg
gjennomføre av ulike grunner. Våren 2023 (april) stiller vi lag i en turnering arrangert av Stars
og TSI.

Svein Anders Noer Lie (lagleder)


