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Strategiplanen 2020-2024
Tre sesonger påvirket av pandemien

Sesongen 19/20 – Ikke sesongavslutning og ikke VM 
Sesongen 20/21 – sterkt redusert aktivitet alle nivåer
Sesongen 21/22 – noe redusert hjemme, lite internasjonal aktivitet

Hvordan har dette påvirket de ulike målområdene i strategiplanen? 

13.06.2022
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Prosjekter underveis –
Kokkosnøtter eller peanøtter…?

Strategiplan – tettere på/mer operativ kraft
Ny revidert trenerstige (fokusområde i Strategiplanen)
Ny utviklingsplan – helhetlig filosofi – Isbjørnmodellen
Landslagsskole – spilleidè

Nye spillformer
Sertifisering av Topphockey-program (klubb-skoler)
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Flere Kokkosnøtter…
• Nytt «lag» på Sporten – mer operativ kraft

• Espen Sæther (utvikling)
• Vetle Dalberg (utdanning)
• Tobias Johansson (Tett på/U20) etter OKT

• Påfyll – og ny struktur – mer ut av hver enkelt, definerte roller
• Topphockeysjef/landslagssjef Tobias Johansson (fra 1/6/22)
• Tett på-coach Anders Gjøse (fra 1/6/22)
• Tett på-coach Jorid Dagfinrud (fra 1/9/22)

• Offensiv aktivitetsplan for landslagene i 4 år
• Implementering av NIFs parastrategi «En idrett»
• Likestille jenter og gutter
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Fokusområder - Trenerkompetanse

13.06.2022

• Revidert trenerstige
• Nye kurs
• Ny struktur
• Ny distribuering 
• Etter- og videreutdanningsmuligheter

• Helhetlig utviklingsfilosofi (LTAD)
• Isbjørn-modellen
• Landslagsskolen – Spilleide
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Topp - målsetninger

«Produsere spillere som er attraktive for 
de beste ligaene i verden»

Menn: Kvartfinale OL og VM
Kvinner: OL-deltakelse og opprykk A
Para: Semifinale internasjonalt – topp 4 i verden
Aldersbestemte: Alle yngre landslag i A-pulja
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Topp – tiltak landslag
Internasjonal matching av høy kvalitet
Mellom-landslag (U17, U19, JU22)
Utnytte perioder mellom IIHF-breaks
Investere i trener-kompetanse på landslag
Ha høy internasjonal kompetanse på staber
Helhetlig plan spillerutvikling
Helhetlig Landslagsskole – Spilleide
Para – utvikle spillere gjennom internasjonal matching
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Topp – tiltak spillerutvikling
Trener-kompetanse
Helhetlig sportsplan
Lærerplan for utdannings-institusjoner
Tett på klubber, skoler, trenere og spillere – personell
Synkronisering av planer 13-19 år
Spissede utviklingstiltak mot utvalgte
Mentorprogram for de som reiser utenlands
Delingskultur – flere med på laget – nye arenaer
Para – videreutvikling av rekrutt-landslag
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Topp – tiltak kamptilbud
Optimalisere kamptilbudet nasjonalt med tanke på 
internasjonale standarder

Sammen med NTH utvikle Fjordkraftligaen

Sammen med klubbene utvikle kamptilbudet for jenter 
senior

Sammen med klubbene sikre at U20, U18 og JU16 
(elite/A) holder så høyt nivå som mulig
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Topp
Para

Utvikle flere topp-internasjonale spillere
Kvinne-landslag 23/24
Rekrutt-landslag

Dommere
Minst 1 dommer på øverste nivå i IIHF – menn og kvinner

Arrangement
Tildeling av VM
Tildeling av Kvinne-VM eller U20-VM
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Bredde
Para

Klubbutvikling for å hjelpe klubbene med økt rekruttering 
Kamptilbud etablert

Dommere

10 nye regionale dommere pr sesong
Inkluderende og trygt miljø
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Bredde
Skøyte- og ishockeyskole

Årlig vekst til ishockeyskolene på 10% 
- 40% jenter

Alle klubber med aldersbestemte lag skal gjennomføre 
ishockeyskole hver sesong

Rapportert til NIHF/EF for 21/22 : 
Gutter 3766 – Jenter 1392  > Total 5137

13.06.2022NORGES ISHOCKEYFORBUND 13



Bredde
Lag

Øke antall lag i regionale og nasjonale serier slik at vi har 
et fullverdig kamptilbud for alle
Øke antall lag regionalt
Øke antall jentelag slik at vi kan ha rene årsklasser også 
her

Nye spillformer vil være nyttig i dette arbeidet
Antall jentelag øker
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Bredde
Jenter

JU10 øke med 1 regional serie
JU10 skal øke med minimum 2 lag pr sesong
JU13 skal øke med minimum 4 lag i perioden 
JU16 skal øke med 4 lag i perioden
Kvinner skal ha nok lag til tre nivåer i seriespillet
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