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SPORT 

 

A-LANDSLAGET 
Denne sesongens hovedmålsetting var VM i Moskva, som ble arrangert fra 5.-20. mai 2016. 
 
Men landslagssesongen ble tradisjonen tro innledet allerede i november med Meca Hockey Games i 
Stavanger. Her var Frankrike, Ungarn og Danmark våre  motstandere. Etter å ha slått både Frankrike 
(4-2) og Ungarn (4-0) i de første to kampene, møtte vi Danmark i turneringens «finale». Også 
danskene ble beseiret (4-1) og Norge gikk dermed ubeseiret gjennom turneringen.  
 
I desember ventet turnering i Arosa, Sveits, noe som også har blitt en tradisjon. Her møtte vi Sveits i 
første kamp, og måtte se oss beseiret knepent 1-2. I den andre kampen, hvor Hvitrerussland var 
motstander, ble de rutinerte hviterusserne for sterke for et ungt norsk lag. Klart tap med 1-5.  
 
I februar deltok vi i 3-nasjoners turnering i Danmark. Vi hadde også avtalt en ekstra treningskamp mot 
Sør-Korea før turneringen startet. Den ble vunnet greit med 5-2 Igjen hadde vi et ungt mannskapsom 
på reise, med innslag av noen vetarener. Sør-Korea ble for lette for dette norske mannskapet, også 
når de møttes i turneringen. Vi vant nå 3-1. I siste kamp ventet igjen Danmark på motsatt side. Denne 
gang måtte vi se oss slått knepent 1-0.  
 
Mars-måned betyr VM-oppkjøring for norske landslagsspillere. Medio mars startet «Camp-Roy» på 
Jordal Amfi, treningsleir for spillere slått ut av sluttspillet. Dette pågikk i tre uker, og inneholdt som 
vanlig masse god trening.  
 
Fire uker før VM var det klart for første landskampene, mot Russland på bortebane. Fortsatt var 
mange unge spillere med i den norske troppen, som slo laget godt fra seg i St. Petersburg. Til tross for 
2 tap, den ene på overtid, var trenerteamet godt fornøyd med gjennomføringen.  
 
 
 
 
Tre uker før VM møtte vi en annen sterk motstander hjemme. Finland kom på besøk. I begge 
kampene bød vi på god motstand, men måtte se oss slått klart i begge kampene.  
 
Med to uker igjen til VM gikk turen til Danmark. Ett lag vi kom til å møte senere, i VM-premieren i 
Moskva. Nok en gang ble kampene jevne, men denne gang med norske seire i begge. Gledelig, 
ettersom vi ikke hadde slått Danmark tidligere i sesongen.  
 
Den siste oppkjøringsuka foregikk på hjemmebane, med landskamper mot Frankrike på Lørenskog. 
Her vant vi enkelt i første kamp, mens Frankrike kriget til seg en knepen 2-3 seier i den andre kampen.   
 
Underveis i denne perioden på 4 uker har spillere tilsluttet seg troppen suksessivt ettersom lagene 
deres ble slått ut av sluttspillet. Direkte etter kampene mot Frankrike ble den endelige VM-troppen tatt 
ut, bestående av 3 målvakter, 7 backer og 15 løpere. 
 
Inntrykkene fra disse ukene er også denne ganen at bredden bak toppen stadig blir større, men at vi 
fortsatt er avhengig av våre toppspillere for å kunne matche de beste nasjonene.  
 
VM startet med en nøkkelkamp mot Danmark. Til tross for overtak både spillemessig og 
sjansemessig, måtte vi til slutt se oss slått av danskene. I turneringens andre kamp ventet Sveits. Her 
revasjerte vi oss, og hadde ledeslen helt til 10 sek gjenstod. Da utliknet Sveits, men vi kunne heldigvis 
avgjøre på overtid. Kamp nr 3 var på forhånd ansett som nøkkelkamp mot Kasakhstan. Her var vi 
veldig solide tverrs i gjennom, men det var likevel spenning hele veien. Til slutt vant vi 4-2.  



 

 

I de tre påfølgende kampene ventet stornasjonene Tsjekkia, Sverige og Russland. Det ble tap i alle tre 
kampene, men både kampen mot Russland og særlig Sverige, var gode. Mot svenskene kunne vi godt 
ha tatt poeng i en jevnspilt kamp. I turneringens siste kamp møtte vi Latvia. Ettersom både nedrykk og 
kvartfinaleplasser var avgjort, handlet kampen kun om plassering. Norge var det bedre laget og kunne 
til slutt vinne greit med resultatet 3-1.  
 
Oppsummert var dette et VM til klart godkjent. På forhånd fryktet vi jevnheten i pulja, noe som var 
berettiget. Marginene mellom nedrykk og kvartfinale er små. Den første kampen mot Danmark ble til 
slutt avgjørende for at vi misset kvartfinalen. Turneringen sett under ett spilte vi mye veldig god 
ishockey, og egentlig kun en dårlig kamp (mot Tsjekkia). Til slutt endte vi på 10. plass i VM 2016.  
 
Vi takker alle spillere og hele støtteapparatet for VM-turnering. En spesiell takk til Roy Johansen som 
gjorde sitt 15 VM som landslagssjef. Dette var hans siste mesterskap før Petter Thoresen overtar 
jobben.  
 
VM-troppen 2016 bestod av:  
 
Målvakter: Lars Haugen, Lars Volden, Steffen Søberg. 
 
Backer: Jonas Holøs, Mats Trygg, Henrik Ødegaard, Johannes Johannesen, Dennis Sveum, Mattias 
Nørstebø og Ole-Kristian Tollefsen. 
 
Løpere: Morten Ask, Anders Bastiansen, Martin Røymark, Mats Zuccarello, Andreas Martinsen, 
Kristian Forsberg, Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Niklas Roest, Andreas Stene, Mats Rosseli Olsen, 
Mathias Trettenes, Michael Haga, Thomas Valkvæ Olsen og Robin Dahlstrøm.  
 
Debutanter i VM var Johannes Johannesen, Dennis Sveum, Michael Haga og Thomas Valkvæ Olsen. 
 
Norges beste spillere, kåret av støtteapparatet ble Ole-Kristian Tollefsen, Mathis Olimb og Ken Andre 
Olimb.  
 
Vil også denne gangen takke Olympiatoppen for godt samarbeid i sesongen som har gått. 
 
Vil også passe på å gratulere Kristian Forsberg med 75 offisielle landskamper, samt Ole-Kristian 
Tollefsen og Ken Andre Olimb med Isbjørn for 50 landskamper. 

 

U-20 LANDSLAGET 
Siste sesong resultert i 2. plass i Divisjon I gruppe A (B-VM). Årets mål var naturlig nok opprykk til A-VM.  
 
Oppkjøringen til VM besto av 4 samlinger. Den første samlingen var Eliteleiren på Hamar i 26.-31. juli 2015.  
 
Det neste samlingen startet på Jordal med istrening 19.8. Deretter deltok laget som tidligere år i U20 Super 
Challenge turneringen i Karlstad 19.-23.8. 
Der spilte laget kamper mot Østerrike U20 (2-4),  Zürich Lions (2-4), Red Bull Salzburg (2-8) og Färjestad (4-3). 
Tross 3 tap så var det god gjennomkjøring og sammenlignet med året før var det positivt. 
 
Tradisjonen tro deltok Norges U20 lag i 4 Nasjoner turneringen i november. Samlingen foregikk 4.-8.11. 
Turneringen ble arrangert i Poprad, Slovakia og det ble spilt mot Sveits (1-2), Tyskland (3-4) og Slovakia (2-5). 
Både resultatmessig og spillemessig var det framgang fra i fjor. 
 
Før avreisen til VM hadde U20 landslaget oppkjøring i Leksand, Sverige 7.-10.12 og spilte treningskamper mot 
Moras (2-0) og Leksands (5-2) U20 lag. 
 
VM ble arrangert i Wien, Østerrike 13.-19.12 med 6 nasjoner og enkelt seriespill hvor kun vinneren rykker opp. 
 
Kampresultater: 
Italia – Norge 1-10 
Norge – Østerrike 3-4 
Norge – Latvia 1-2 (straffer) 
Norge - Kasakhstan 3-4 (straffer) 
Tyskland – Norge 3-4 (straffer) 
 
Norge endte på 4. plass, Latvia rykket opp, mens Italia rykket ned. Med unntak av storseieren mot Italia ble alle 
kampene svært jevne. 3 av 5 kamper ble avgjort på straffer. Latvia avga kun 1 poeng og det var mot Norge.   



 

 

 
Følgende spillere deltok i VM: 
Fredrik Grønstrand, Jonas Arntzen, Kevin Berg, Christian Bull, Johannes Johannesen, Christian Kåsastul, 
Jesper Nipe, Emil Lyngstad Sæteraas, Kristian Sjødahl Østby,  
 
Jostein Ekaas, Tobias Fladeby, Martin Gran, Petter Grønstad, Anders Gulliksen, Magnus Brekke Henriksen, 
Ludvig Hoff, Fredrik Hagberg Jørgensen, Henrik Lilleberg Knold, Eirik Solbrekken Lavik, Stian Kaltrud Nystuen, 
Colin Spaberg Olsen og Martin Rønnild. 
 
Trenere: Tor Nilsen, Stig Johansen og André Lysenstøen 
Materialforvaltere: Raymond Michaelsen og Per Egil Mørk 
Fysioterapeut: Kristoffer Torgersen 
Video coach: Petter Salsten 
Lagleder: Jan Brandvold 

 

U-18 LANDSLAGET 
Som tidligere år startet landslagssesongen med samling på Hamar ifm Eliteleir. Om lag 30 spillere inne 
til trening og internkamper i hhv uke 31 og uke 32 gir en god start på sesongen.  
 
I november gjennomførte vi en ny treningssamling på Lillehammer, mens det var klart for landskamper 
på hjemmebane mot Frankrike i desember. Her ble resultatene som følger:  
 
17.12.15   NOR-FRA   3-2 
18.12.15  NOR-FRA 2-3 
19.12.15 NOR-FRA 6-0  
 
Neste samling var 4-nasjoners i Minsk, samme sted som skule arrangere VM senere på sesongen. 
Her var Hviterussland, Latvia og Danmark motstandere. Våre resultater var: 
 
11.02.16 LAT-NOR 2-4 
12.02.16 BLR-NOR 4-2 
13.02.16 NOR-DEN 1-5 
 
Norge endte dermed på tredjeplass i turneringen, som Danmark vant.  
 
I forkant av VM arrangerte vi samling på Jordal Amfi. Samlingen inneholdt foruten treninger, også to 
treningskamper mot U19-landslaget.  
 
Den 7. april gikk avreisen til VM i Minsk. Et mesterskap som vi på forhånd visste ville bli jevnspilt. Det 
er ingen svake motstandere på dette nivået lengre, og marginene mellom opprykk og nedrykk er små.  
 
I VM startet vi med å tape mot to av favorittene til opprykk, hhv Tyskland og Hviterussland. I kamp tre 
møtte vi Østerrike i en kamp som dermed ble svært viktig med tanke på å holde plassen. Her vant 
Norge 4-2. I vår neste kamp møtte vi Kasakhstan. Etter uavgjort ved full tid tapte vi etter straffeslag. I 
vår siste kamp var Frankrike motstander. Med seier her var plassen sikret. En nervøs og spennedne 
klamp endte dessverre med tap 5-4. Dermed måtte vi satse på at Kasakhstan slo Østerrike i siste 
kamp for at vi skulle berge plassen. Det gjorde de heldigvis med solide 5-2.  
 
VM har vist oss at kampen for å overleve på nest øverste nivå blir stadig tøffere i internasjonal 
ishockey. Vi konstanterer også at det er stadig lengre mellom de gangene våre lag er med i kampen 
om opprykk til øverste divisjon. Det er en utvikling vi må ta på alvor.  
 
Hviterusskland rykket opp, mens Østerrike rykket ned fra vår pulje.  
 
Våre VM-kamper endte med følgende resultat: 
   
09.04.16  GER-NOR 6-3 
10.04.16 NOR-BLR  3-6 
12.04.16 AUT-NOR 2-4 
13.04.16 NOR-KAZ 3-4 str 
15.04.16 FRA-NOR 5-4 
 



 

 

 
VM-laget til Norge bestod av følgende spillere:  
 
Målvakter (3): Fredrik Bøckmann, Jakob Opsahl, Adrian Rønold. 
    
Backer (7):  Sivert Harbosen, Niclas Jessesen,  
Marius Johansen, Max Krogdahl, Even Myreng, Håkon Løken Pedersen, Sander Rønnil .  
    
Løpere (13): Gustav Willman Borvik, Tom André Christensen, Fredrik Dahl, Marcus Ekberg, Martin 
Ellingsen, Even Engjom, Mats Grøsvik, Mads Homdrom, Christoffer Karlsen, Jacob Noer, Mathias 
Emilio Pettersen, Sander Rekstad, Esbjørn Fogstad Vold. 
 
Støtteapparat:  
Coach: Anders Gjøse 
Ass. coach: Frikk Juell 
Goalie coach: Jonas Norgren 
Video coach: Magnus Melbye 
Fysio: Jon Rømoen 
Materialforvalter: Svein Erik Rydningen og Ole Anders Tøftum  
Manager: Roar Berg. 
 

U-16 LANDSLAGET 
Det ble en noe spesiell sesong for dette laget iom deres deltakelse i Ungdoms-OL på hjemmebane i 
februar. De fleste av spillerne var innvolvert i Isbjørn-prosjektets sommersamlinger, og Eliteleiren på 
Hamar.  
 
Lagets første samling ble derfor en turnering i Sverige i september, hvor TV-puck lag var motstandere. 
Jevne kamper, fin erfaring og gode muligheter for trenere å bli ytterligere kjent med spillerne.  
 
I november ble det gjennomført en mønstringssamling med om lag 50 spillere inne til tester og 
treninger. Samlingen ble avholdt påToppidrettssenteret i Oslo og Ullensaker ishall. Foruten istreninger 
ble det også spilt internkamper.  
 
Som tidligere år var vi avhengig av velvillighet fra foresatte til spillere i Oslo-området slik at overnatting 
kunne gjennomføres på en lite kostnadskrevende måte. En stor takk til dem.  
 
I desember gikk reisen til Frankrike hvor laget deltok i en 4-nasjoners turnering med vertslandet 
Frankrike, Latvia og Danmark. 
Resultatene fra turneringen ble:  
 
16.12.15 NOR-LAT  5-3  
17.12.15  DEN-NOR 3-2 
18.12.15 FRA-NOR 8-1 
 
Store variasjoner i resultat, men prestasjonen var jevnere enn resultatet tilsier. En fin sportslig erfaring 
for våre unge gutter på veien mot Ungdoms-OL. 
 
Til Ungdoms-OL samlet vi spillerne tidlig i februar. Kun 15 spillere og 2 målvakter var det antallet 
nasjonene kunne stille med, så spenningen var stor blant mange håpefulle før det endelige uttaket. For 
de utvalgte 17 ventet en kort treningssamling, med innlagt kamp mot U18-laget til Manglerud Star på 
Ullensaker som forberedelse før turneringsstart.  
 
Ungdoms-OL ble en opplevelse på alle måter for spillere og ledere. Sportslig sett var nivået 
imponerende høyt, samtidig som nok respekten for de store nasjonene spilte inn på våre prestasjoner. 
Dermed kom vi til kort i alle kampene, med av positive saker tar vi med oss lagets prestasjoner bedret 
seg utover i turneringen, kanskje i takt med at respekten forsvant?  
 
Resulater fra våre kamper: 
 
12.02.16 FIN-NOR 11-0 
14.02.16 NOR-USA 0-8 



 

 

15.02.16 RUS-NOR 13-1  
16.02.16 NOR-CAN 0-6 
 
USA vant turneringen etter å ha slått Canada i finalen.  
 
Norges lag: 
 
Theo Rooseboom de Vries, Kristian Høvik, Kalle Rode Sonder Bolling Vaaler, Markus Mikkelsen, 
Kristoffer Thomassen, Fredrik Pedersen, Oliver Renden Skraamo, Eirik Beier Jensen, Mathias Emilio 
Pettersen, Jens Jacob Togstad Bjørnslett, Lars Christian Rødne, Sander Dilling Hurrød, Pontus 
Finstad, Christian Wetteland, Truls Bråthen, Aleksander Thomas.    
 
I begynnelsen av april ventet sesongens siste oppdrag, 6-nasjoners turnering i Dresden, Tyskland. Her 
var våre motstandere Danmark, Sveits, Tyskland, Østerrike og Italia. Vi var i denne gang i gruppe med 
Sveits og Italia. Innledende kamper endte med knepen seier mot Italia, mens vi tapte for Sveits. Vi var 
imildertid klare for semifinale hvor Tyskland ventet. Her tapte vi 4-1, et resultat som gjentok seg i 
plasseringskampen mot Østerrike dagen etter. Dermed endte laget på 4.plass i turneringen til slutt.  
 
Støtteapparatet har bestått av trenere Rene Hansen, Lars Erik Lund, Patrick Børresen og Michael 
Brandasu. Materialforvalter har vært Per Nyhus, fysioterapeut har vært Fredrik Sæther, mens Manager 
er Jan Lindahl. Jon Haukeland har bidratt i mange ulike funksjoner. 

 

KVINNELANDSLAGET 
Til denne sesongen hadde Laura Rollins overtatt jobben som hovedtrener, assistert av Thomas 
Pettersen.  
Sesongens første samling ble avholdt i Skien med landskamper mot Frankrike, hvor trenerne hadde 
kalt inn 4 keepere, 8 backer og 13 løpere til samlingen. Kampene endte som følger:  
 
05.11.15  NOR-FRA  4-2  
06.11.15 NOR-FRA  2-1 
07.11.15 NOR-FRA  3-2 
 
I desember ventet 4-nasjoners i Frankrike, hvor Frankrike, Tsjekkia og Sveits var motstandere. Våre 
resultater fra denne turneringen ble følgende: 
 
17.12.15  FRA-NOR  0-4 
18.12.15 CZE-NOR 4-0 
19.12.15 SUI-NOR 5-2 
 
Vi endte på tredjeplass i turneringen, bak Sveits og Tsjekkia.  
 
I februar deltok laget i en ny 4-nasjonersturnering med de samme nasjonene. Denne gangen i Sveits. 
Her ble resultatene: 
 
12.02.16 FRA-NOR 1-4 
13.02.16 NOR-SUI 2-6 
14.02.16 NOR-CZE 4-0 
 
Det endte med en gledelig 2. plass bak A-nasjonen Sveits.  
 
VM ble spilt i Ålborg hvor følgende lag deltok foruten Norge: Danmark, Slovakia, Frankrike, Østerrike 
og Tyskland. I vår første kamp møtte vi Frankrike, som vi hadde vunnet over ved hver anledning 
tidligere i sesongen. Denne utgaven av det franske laget viste seg imidlertid å være klart bedre enn 
tidligere utgaver, og vant da også til slutt 4-1. I vår neste kamp møtte vi Østerrike, som vi etter en jevn 
kamp hvor vi ledet hele veien til slutt måtte se oss slått på straffeslag. Neste kamp var mot  Tyskland, 
opprykksfavoritten. I denne kampen var Tyskland klart best, noe som endte i en komfortabel seier 3-0. 
I oppgjøret mot vertene fra Danmark begynte nok nervene å spille inn, og på nytt måtte vi se oss slått 
knepent. Det betød skjebnekamp om å unngå nedrykk mot Slovakia. Til tross for spillemessig overtak 
hele kampen endte kampen uavgjort etter full tid. På overtid lyktes vi imidlertid få inn den avgjørdene 
pucken slik at 5.plassen og ikke minst plassen i gruppa ble sikret.  
 



 

 

Våre VM-kamper endte slik:  
 
25.03.16  NOR-FRA 1-4 
26.03.16 AUT-NOR 3-2 str 
28.03.16 GER-NOR 3-0 
29.03.16 DEN-NOR 3-2 
31.03.16 NOR-SVK 4-3 overtid 
 
Tyskland vant mesterskapet og rykket opp. Slovakia rykket ned.  
 
VM-laget bestod av følgende spillere: 
 
Målvakt (3): Karoline Næss Åvik, Ingrid Sandven og Linnea Holterud Olsson 
 
 
Forward (12): Camilla Bakkene, Line Bialik, Andrea Dalen, Josefine Engmann, Mathea Fischer, Sofie 
Fjellvang, Madelen Haug Hansen, Martine Henriksen, Jeanett Hjelm, Karoline Pedersen, Une Bjelland 
Strandborg og Ramona Wais. 
 
Backer (8): Silje Holøs, Ingrid Morset, Anniken Olafsen, Rikke Tautra, Lene Tendenes og Julie Øiseth, 
Linn Aakre og Therese Strømstad.  
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener Laura Rollins 
Assistenttrener Thomas Pettersen 
Målvaktstrener: Viktor Alm 
Manuell-/fysioterapeut Marius Asla Engen 
Materialforvalter Morten Dalen 
Manager Randi Aase 

 

 

U18 JENTER 
Til denne sesongen var det nye trenere også på U18J-landslaget. Laura Rollins og Thomas Pettersen 
var erstattet av Morten Haglund og Magnus Evensen.  
 
Jentene som utgjorde laget var samlet gjennom sommeren med sin deltakesle i Isbjørn-prosjektet, 
samt at de var på Hamar under Eliteleiren.  
 
Som vanlig reiste laget til Kuortane i Finland for en samling med Finlands U18-landslag i oktober. 
Samlingen ble som vanlig velykket, selv om matchingen ble tøff:  
 
07.10.15 FIN U18-NOR  3-2 
08.10.15 FIN U20-NOR 10-0 
09.10.15 FRA-NOR 3-5 
 
Laget gjennomførte deretter en samling på Jordal i desember (17.-20) hvor trening på og utenfor is 
stod på programmet.   
VM ble spilt i Miskolc i Ungarn fra 10. til 16 januar. Etter den oppløftende sesongen i fjor, men santidig 
vissheten om at flere av de mest markante spillerne var borte, knyttet det seg en viss spenning til hvor 
det norske laget stod sportslig før mesterskapet. 
 
I vår føste kamp mot Tyskland tapte vi klart. Stemningen var derfor desto større når Ungarn ble slått i 
andre kamp. Mot Slovakia kom vi igjen til kort før vi beseiret Danmark med solide sifre. I den siste 
kampen møtte vi turneringens beste lag, Japan. Til tross for at vi kanskje gjorde vår beste kamp ble 
det tap knepent tap 1-0. Dermed endet vi med 2 seire, tre tap, og en fjerdeplass i  mesterskapet.  
 
Våre kamper: 
 
10.01.16 GER-NOR   5-1  
11.01.16 NOR-UNG 5-0 
13.01.16 NOR-SVK 2-5 



 

 

14.01.16 NOR-DEN 6-1 
16.01.16 JPN-NOR 1-0. 
 
VM-troppen bestod av: 
 
Målvakter (2): Mia Christine Isdahl, Ena Nystrøm. 
     
Backer (6): Emma Bergesen, Elise Johnsrud, Thea Jørgensen, Maren Knudsen, Renee Kristola, Lene 
Tendenes. 
     
Løpere (12): Marie Alfer, Henriette Behn, Ingrid Holstad Berge, Nora Christophersen, Josefine 
Engmann, Emma Granholt, Emilie Kruse Linköping, Hanna Olsen, Karoline Pedersen,  
Millie Sirum, Une Strandborg, Anne Margrethe Aasen.  
 
Støtteapparatet U18J var: 
 
Hovedtrener: Morten Haglund 
Trener: Magnus Evensen 
Keepertrener: Patrick Børresen 
Material: Terje Tendenes 
Manager: Petter Nystrøm 

 

KJELKEHOCKEYLANDSLAGET 

 

Kjelkehockeysesongen 2015/16 kan på mange måter sees tilbake med positive fortegn, samtidig som flere 

utviklingsområder har dukket opp. Støtteapparatet forble uendret sammenliknet med 2014/15 med unntak 

av at Andreas Hoel ble engasjert som videoanalytikker/ assistenttrener. På spillersiden har det også vært 

stabilt, men konturene av et kommende generasjonsskifte begynner synes i horisonten. Ettersom fjorårets 

VM i Buffalo ble langt mer kostbart enn forutsett, samt at sesongen 2016/17 innebærer et VM med 

kvalifisering til PL 2018 ble en noe mer begrenset sesong på aktivitetssiden. Klok av skade var det viktig 

for laget å ha budsjettert med aktivitetsmidler til etter fullføringen av sesongens mesterskap.   

 

Sesongen 2015/16 bar preg av et overordnet fokus på forbedring av fysiske ferdigheter / off-ice trening. I 

tett samarbeid med Olympiatoppen ble landslagets testbatteri pusset opp i tillegg til at treningsdagboka ble 

totalrenovert og dermed fullt tilpasset kjelkehockey. Lagets kjerneutøvere har opprettholdt treningsmengde 

og treningskvalitet ved Olympiatoppen, samtidig som det har skjedd spennende ting i Trondheim gjennom 

samarbeidet med Strinda VGS og Olympiatoppen Midt-Norge.  

 

Sesongen startet i månedsskifte mai/juni. Lagets første samling for sesongen ble avholdt på Olympiatoppen 

i Oslo 3.-5.juli. Her ble fjorårssesongen evaluert og gjennomgått i sin helhet. Fysiske kartleggingstester ble 

utført og status på spillergruppa ble opprettet.  

 

13.-16.august ble NIHFs årlige sommersamling arrangert på Hamar. Landslagsutøverne fungerte som egen 

gruppe i tillegg til at noen unge, lovende fikk mulighet til å hospitere. Landslagsutøvere ble også brukt som 

instruktører for yngre og mindre erfarne utøvere. Dette skal gjentas ved senere anledninger.  

 

19.september deltok et flertall landslagsutøvere igjen på Oslo Maraton. Dette er et stort arrangement med 

høy PR-verdi. På herresiden kom landslagsutøverne Martin Hamre og Audun Bakke på hhv andre og 

tredjeplass, mens Lena Schrøder tok andreplass på damesiden.  

 

8.-13.desember reiste landslaget til Torino for deltakelse på firenasjonersturnering med Canada, Italia og 

Korea. Samlingen ble muliggjort etter finansiell støtte fra Olympiatoppen og var fra før av sterkt prioritert 

av landslagsledelsen for å sikre god kamptrening første halvdel av sesongen. Som forventet var det tøffe 

kamper og god motstand. Norge endte til slutt på fjerdeplass.  

 

15.-18 januar hadde laget treningssamling i Skien. Her ble det fokusert mye på istrening og lærdom fra 

turneringen i Torino.  

 



 

 

21.-24 januar deltok landslaget på trenasjonersturnering i Østersund. Motstandere var Tyskland og Sverige. 

Det ble spilt to kamper mot begge motstandere. Norge endte med fire seiere og en soleklar førsteplass. En 

mental opptur etter oppvåkningen i Torino.  

 

3.-6.mars ble det spilt tre kamper mot Tyskland i Mittenwald. Dette var lagets siste treningssamling med 

kamper før precamp og EM. Igjen ble det tre seiere for det norske laget, men vi innser i ettertid at vi bør 

oppsøke sterkere motstand enn Tyskland så tett opp mot konkurranse.  

 

30.mars reiste landslaget til precamp i Østersund hvor EM senere ble arrangert. Her ble det bra trykk med 

en god kombinasjon av istreninger, videoanalyse/ forberedelser og hvile. Norge spilte og vant en 

treningskamp mot Tyskland under precampen. Laget konkluderte med at det er en viktig del av 

forberedelsene å spille kamp under precamp.  

 

2.-11.april ble EM arrangert i Østersund. Følgende nasjoner deltok: Russland, Italia, Sverige, Tyskland, 

Tsjekkia, Norge. Det ble spilt enkel serie med round robin, uten sluttspill. Med seier over Tsjekkia, 

Tyskland og Sverige, og tap mot Italia og Russland endte Norge til slutt med en bronsemedalje.  

 

I sesongen 2016/17 venter VM i Korea med kvalifisering til PL 2018.  

 

Debutanter dette året: Ola Bye Øiseth (Rosenborg) 

 

Støtteapparat: Espen Hegde (landslagssjef), Ole Eskild Dahlstrøm (assistenttrener) , Tommy Rovelstad 

(assistenttrener), Andre Lysenstøen (målvaktstrener/ video), Andreas Hoel (assistenttrener/ video), Lise 

Jacobsen (manager på tur), Thony Johansson (materialforvalter), Kay Pedersen (materialforvalter), Mari 

Gundersen (helseansvarlig).   

 

SPILLERUTVIKLING 
Det verdibaserte spillerutviklingen Isbjørn-prosjektet fortsatte denne sesongen. I løpet av sommeren 
ble det avholdt 9 samlinger for aldersgruppen U15 til U20. Det har siden oppstarten vært 28 
samlingsdøgn totalt, og om lag 2000 deltakerdøgn samlet. I løpet av perioden er over 500 ulike 
individer i ulikt omfang.  
 
Arbeidet har fortsatt bestått av direkte påvirkning på utøvere, samt indirekte påvirkning gjennom klubb-
besøk fra Isbjørn-coachene.  
 
Underveis har prosjektet blitt evaluert, noe som har resultert i at man sannsynligvis må differensiere 
innsatsen mer inn mot den enkelte klubb og det lokale mottakerapparatet. I tillegg har det blitt vedtatt 
at en del av tiltakene skal finansierers gjennom egenandeler fra deltakerne.  
 
Tiltakene utgjør fortsatt en betydelig økning i samlingsfrekvensen for spillerne i landslagsalder, spesielt 
i sommerhalvåret. 
Fortsatt vil innholdet ta sikte på å heve spillernes kunnskap om trening, og samtidig heve deres 
bevissthetsnivå hva angår egen treningshverdag og hva som skal til for å nå sine mål.  
 
Isbjørncoachprogrammet, som innebærer engasjement av et antall personer som hver får ansvar for 
oppfølging av klubbene i et gitt geografisk område, har fortsatt med klubb-besøk og fellesmøter. 
Inndelingen i regioner har vært den samme, dvs Vestlandet inkl. Kristiansand, Oslofjord Vest (BTV + 
Asker/Bærum), Oslo, hvori opptatt Lørenskog, Oslofjord Øst (Østfold + Ski), Innlandet (H&O + 
Akershus nord og øst), Sør Trøndelag og Nord Norge. Fortsatt er det engasjert fire unge, men erfarne 
trenere, som alle er involvert i landslagsvirksomheten til å være Isbjørn-coacher. Disse, i samarbeid 
med sentralt personell har utarbeidet konkrete forslag til treningsinnhold som deretter formildes 
klubbene.  
 
Oppsummert så jobbes det fortsatt etter to sentrale hovedlinjer, direkte påvirkning på spillere gjennom 
samlingsregimer, samt indirekte påvrikning gjennom klubb-besøk.  
 
Fortsatt innebærer Isbjørnprosjektet en betydelig investering fra NIHFs side, og det var tidlig klart at en 
fullskala implementering av prosjektet ville kreve delfinansiering fra eksterne kilder. Det er vedtatt at 



 

 

egenandel fra deltakere skal bidra til å finanisere prosjektet framover. Fortsatt bæres prosjektet til stor 
del takket være en gave på en million kroner pr. år i to år fra Sparebankstiftelsen DNB. 
 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 
Ungdomslederseminaret ble gjennomført på Clarion hotell Gardermoen lørdag 6. februar. Her var 36 
deltagere påmeldt. Emnene som ble presentert og drøftet var:  

 Hodninger, dikriminering og språkbruk 

 Informasjon om dommervirksomheten 

 Regelement – herunder overganger U14-U15, samt laginndeling i barne- og 
ungdomshockeyen 

 «Hvordan ta jentene på alvor» 

 Alderinndeling bredde U16 – U18, hva kan vi gjøre? 
 
 

KAMPADMINISTRASJON 
Get-ligaen ble avviklet med 10 lag i 5 runder. Seriesystemet er likt tidligere sesonger, med avgjørelse i 
alle kamper med sudden death/straffer ved uavgjort etter ordinær spilletid, med poengtildeling 3 for 
seier, 2 for uavgjort seier, 1 for uavgjort tap og 0 for tap.  Dette ble en sesong uten poengtrekk, for 
første gang på mange år.  Serievinner ble Stavanger, nr 2 ble Lørenskog Elite og Frisk Asker Elite ble 
nr. 3. Point Streak er videreført og fungerer godt.  
 
De 8 beste lagene kvalifiserte seg til sluttspill hvor alle serier ble spilt i best av 7 kamper. I kvartfinalen 
valgte lag 1, 2, hvilket av lag 7 og 8 de ville møte, dernest valgte lag 3,4 hvilket av lag 5,6 de vil møte. 
Høyest rangerte lag valgte først. En kvartfinale ble avgjort i kamp 4. og 3 kvartfinaler ble avgjort i kamp 
6.   I semifinalen valgte høyest rangert lag mellom de to lavest rangerte lagene,det ene oppgjøret ble 
avgjort i kamp 5 og det andre i kamp 7. Finalen gikk i år mellom Stavanger og Lørenskog, og i år igjen 
fikk vi en svært gode kamper og en sesongavslutning man sent glemmer. Oppgjøret ble avgjort i 6. 
finalekamp, hvor Stavanger vant 3-0.  Alle 6 kampene var jevne og ble svært god reklame for Norsk 
Ishockey. Stavanger tok sitt 6. NM gull. 
 
Kvalifiseringsserien til neste sesongs GET-liga ble spilt mellom lagene 9/10 fra GET-ligaen og lag 1/2 
fra 1. divisjon i 6 runder. Spillesystem var som i GET-ligaen.  Lillehammer vant kvalifiseringen og 
Kongsvinger Elite ble nr 2, noe som medfører at begge lag fortsetter i neste sesongs GET-liga. 
Tønsberg Elite nr. 3. og Bergen ble nr. 4, begge lag fortsetter dermed i 1. div.  
 
1. divisjon ble arrangert med 10 seniorlag, sesong 2 etter endring fra påmeldingsserie. Det ble spilt 4 
runder (36 kamper) Tønsberg Elite ble serievinner med 10 poengs margin til Bergen som dermed ble 
nr. 2. Disse deltok i kvalifiseringen til neste sesongs GET-liga (se pkt over).  Furuset og Nes Elite 
endte på hhv 9. og 10. plass og deltok i kvalifisering med beste 2 lag fra 2. div for å beholde plassen i 
neste sesongs 1. div. Se eget avsnitt vedr Hockey Live til slutt under Kampadministrasjon. 
 
Kvalifiseringsserien til neste sesongs 1. div ble spilt mellom lagene 9/10 fra 1. div (Furuset og Nes 
Elite) og lag 1/2 fra 2. divisjon (Nidaros og Gjøvik) i 3 runder (enkel serie).  Den ble arrangert over en 
helg i Gjøvik Fjellhall, av Gjøvik. Spillesystem var valgt av klubbene selv. Nidaros vant kvalifiseringen 
og Nes Elite ble nr 2, noe som medfører at begge lag fortsetter i neste sesongs 1. div, Furuset rykket 
ned i 2. div og Gjøvik fortsetter i 2.div. 
 
2. divisjon besto av 7 lag Det ble spilt 4 serierunder (24 kamper). Dette var 2. sesong som del av 
Prestasjonsdelen i norsk ishockey som påmeldingsserie og alle kampene ble ført i Hockey Live.  Det 
viser  seg å være  en utfordring for klubbene, og vil bli evaluert før neste sesong..  Vinner av 
avdelingen ble Nidaros med Gjøvik på 2. plass kun 2 poeng bak Ingen lag rykker ned, da avdelingen 
fortsatt skal være en påmeldingsserie. 
 
3. div avd. Vest besto av 4 lag i 4 runder (12 kamper), hvor nystartede Hafrsfjord Ishockeyklubb vant 
avdelingen.  
 
3. div avd. Øst A besto av 8 lag, som spilte dobbel serie (14 kamper).  Eiksmarka vant avdelingen.  
 



 

 

3. div avd. Øst B besto av 8 lag, som spilte dobbel serie (14 kamper).  Sledsmo vant avdelingen på 
innbyrdes oppgjør mot Ullensaker, med samme poengsum.   
 
4. div Øst A besto av 7 lag som spilte dobbel serie (12 kamper) og vinner ble Nordstrand. 
 
4. div Øst B besto av 8 lag som spilte dobbel serie (14 kamper) og vinner ble Jordal. 
 
Kvinner Elite ble videreført som landsomfattende serie med 4 lag i 6 runder (18 kamper), som 
turneringsspill og enkeltkamper. Hockey Live ble ført i alle. IHK Stavanger ble serievinner, 2 poeng 
foran Vålerenga. 
 
Kvinner 1. div ble også videreført som landsomfattende serie. 9 lag i dobbel serie (16 kamper) og med 
Wing som nytt lag, Kongsberg/Ringerike tilbake igjen etter noen års fravær. Wing ble serievinner, 1 
poeng foran Stavanger 2. 
 
NM kvinner ble arrangert som enkeltkamper. Nr 3 og 4 fra Elite samt1 og 2 fra 1 div spilte kvartfinaler, 
vinnere gikk videre til semifinale hvor de møtte nr 1 og 2 fra Kvinner Elite, deretter finale. Kampene ble 
spilt i Trondheim samtidig med Pokalturnering for kvinner IHK Stavanger ble Norgesmester for første 
gang gjennom å vinne over Vålerenga i finalen. 
 
U20 ble spilt i 2 avdelinger – Elite- og 1. divisjon - og besto av hhv 9 lag i 4 runder (32 kamper) og 3 lag 
i 6 runder (12 kamper). Deretter NM sluttspill for de 8 beste fra Elite i kvartfinaler, semifinaler og finaler 
(best av 3 kamper i kvart- og semifinaler, best av 5 kamper i finale), Eliteseriemester ble Storhamar og 
Norgesmester ble Lørenskog. 
 
U18 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 11 lag i 3 runder (30 kamper) deretter NM sluttspill for de 8 
beste i kvartfinaler, semifinaler og finaler (alle best av 3 kamper).  Lillehammer ble Eliteseriemester og 
Lørenskog ble Norgesmester. U18 1. divisjon ble arrangert med 5 lag i 4 runder (16 kamper) og 
avdelingsvinner ble Holmen. 
 
U16 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet - avdeling A besto av 9 lag som spilte 
3 runder (24 kamper) og avdelingsvinner ble Frisk Asker på innbyrdes oppgjør mot Lørenskog med 
samme poengsum.  Avd. B besto av 9 lag i 2 runder (16 kamper) og avdelingsvinner ble Tønsberg på 
innbyrdes oppgjør mot Lillehammer med samme poengsum.. 
 
U15 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet - avdeling A besto av 10 lag som 
spilte trippel serie (27 kamper) og avdelingsvinner ble Leangen.  Avd. B besto av 8 lag i trippel serie 
(21 kamper) og avdelingsvinner ble Storhamar. 
 
U14 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet – avdeling A besto av 8 lag i trippel serie (21 
kamper), avdelingsvinner ble Sparta Sarp.  Avd. B besto av 10 lag i dobbel serie (18 kamper), 
avdelingsvinner ble Stjernen.  
 
U13 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet.  Avd. A besto av 12 lag i dobbel serie (22 
kamper) og avd. B av 7 lag i trippel serie (18 kamper). 
 
U12 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter geografi/kvalitet, med 10, 8 og 7 lag, i hhv dobbel 
serfie (18 kamper), trippel serie (21 og 18 kamper). 
 
U11 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter geografi.  De besto av hhv 10, 9 og 9 lag, alle spilte 
dobbel serie (18/16/16 kamper). 
 
Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert i Stavanger, av IHK Stavanger Storhamar 29.1.-
31.01..2016. 6 lag deltok i enkelt serie – alle mot alle. Rogaland/Hordaland vant, Oslo ble nr 2 og 
Akeshus/Østfold/HedOpp ble nr 3.  
 
Kretslagsturnering U15 ble arrangert i Trondheim av Leangen IHK 26.-28. februar 2016. 7 lag deltok. 
og det ble spilt først i puljer (3/4 etter rangering fra fjorårets turnering). Nr 1 og 2 i hver pulje spilte 
deretter i ny pulje (A sluttspill), 3 og 4 i ny pulje (B-sluttspill), og til slutt Finale, Bronsefinale og 
plasseringskamp.  Sør Trøndelag ble kretslagsmester etter seier i finalen med 3-2 etter 
straffeslagkonkurranse mot Akershus. Østfold ble nr 3. 



 

 

 
Forbundscup U15 ble arrangert i Trondheim av Leangen 18.-20. mars 2016. 8 lag hadde kvalifisert seg 
og rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  Deretter sluttspill hvor Lørenskog vant 4-3 i finalen mot 
IHK Stavanger.  Manglerud Star ble nr 3. 
 
Forbundscup U16 ble arrangert i Stavanger av IHK Stavanger 11.-13. mars 2016. 8 lag hadde 
kvalifisert seg og rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  Deretter sluttspill hvor Lørenskog varnt 7-1 i 
fnalen mot Frisk Asker. Vålerenga ble nr. 2. 
 

TURNERINGSADMIN og HOCKEY LIVE 
Vi tok i bruk ny programvare for kampadministrasjon denne sesongen, samt ny programvare for 
liveføring av kamper i klassene som har dette, unntatt GET-ligaen.  TA (turneringsadmin) har vært et 
stort prosjekt hvor NIHF har deltatt i utviklingen hele veien, og det har fungert godt og som forventet.  
Det er tilpasset dagens behov og med større brukervennlighet og muligheter enn forgjenger NAIS.  
Hockey Live var kun på minimumsnivå ved oppstart av sesongen, og har vært utviklet gjennom hele 
sesongen.  Det har vært utfordrende både for brukerne (klubbene) og for NIHf, men programvaren 
forventes å være tilfredsstillende ved oppstart av ny sesong. 
 

DOMMERE 
 
Norsk ishockey har et etterslep i utviklingen av nye dommere, størrelsen på etterslepet er ulikt fra 
region til region. NIHF og Dommerutvalget jobber målbevisst for å snu trenden ved å iverksette ulike 
tiltak samt jobbe tettere på kretsene og deres klubber. Det fins ingen raske løsninger men arbeid og 
tiltak igangsatt. Målet er selvfølgelig at alle klubber og regioner skal ha nok godt utdannede dommere 
til gjennomføring av sine kamper. Ved denne målsettingen vil vi få mindre administrasjon og til slutt en 
bedre økonomi for alle involverte.  
 
Våre dommere ble også denne sesongen tildelt en rekke gode oppdag fra IIHF. Denne sesongen har 
vi hatt to kvinner og to menn i IIHF A turneringer, der Jon Kilian og Aina Høve har representert Norge 
på høyeste nivå. 
 
I tillegg til IIHF sine turneringer har det denne sesongen vært flere norske dommere i CHL. I tillegg til 
CHL oppgjør her i Norge ble hoveddommer Per Gustav Solem tildelt kamper via IIHF, dette ahr 
tidligere kun har vært forbeholdt de større nasjonene.  
 
Sammen med Metal Ligaen (Danmark) og EBBL (Østerrike) har vi også denne sesongen gjennomført 
dommerutveksling for kamper i GET-ligaen. Dette er et bidrag til utvikling på øverste nivå og 
erfaringene er positive. 
 
Vi har denne sesongen vært representert med en dommer i Svensk ishockey, Alexander Waldejer, 
han viste seg tilliten verdig og ble tildelt kamper både i Allsvenskan og SHL,  
 
Dette var første sesong i GET-ligaen hvor målkamerasystem har vært tilgjengelig i alle kamper. Den 
tekniske løsningen som ble valgt er ikke optimal men har vist seg å fungere godt nok og er uten tvil et 
stort steg i rett retning for vår øverste serie. Løsningen er ment å være midlertidig da NTH og TV2 
planlegger videre for en sentral løsning. Innføringen av målkamera er til stor hjelp for alle aktører, 
samtidig som vi ser at nye løsninger og endringer naturlig nok skaper rom for diskusjoner og nye 
fokusområder. 
 
NIHF har gjennom hele høsten jobbet aktivt for gjennomføring av kurs for lokale og yngre dommere, 
dette er pr i dag en del av virksomheten som må struktureres. Kurs ble gjennomført i samtlige 
regioner, men ikke hos alle klubber. NIHF og Dommerutvalget kommer til å ha ekstra fokus på dette 
området. 
 
Som et ekstratiltak inviterte NIHF dommere til årets Eliteleir, responsen ga oss muligheten til å kjøre 
en hel gruppe en uke. Dommerne forlot Eliteleiren fulle av motivasjon og vi kan si at dette er et meget 
positivt tiltak i arbeidet for å øke dommernes kunnskap, lojalitet og motivasjon. 
 
Alle dommere på våre øverste nivåer ble i august invitert til en storsamling på Gardermoen; 
Forbundsdommeraspirant, Forbundsdommer, Elitedommer. I arbeidet med å øke fokus på jenter og 
kvinner valgte Dommerutvalget samtidig å avholde en egen samling for jenter og kvinnedomemrne.. 



 

 

  
Sør-Trøndelag har pr i dag en så stor gruppe dommere at der ble det avholdt en separat 
dommersamling i Leangen arena. Målet er at vi også i fremtiden skal kunne gjøre tilsvarende for 
Vestlandet og på den måten kunne spare resurser ved kortere reise. 
  
Hoveddommer Robert Hallin og linjedommer Jon Kilian fikk under årets sluttspill utmerkelsene årets 
hoveddommer og linjedommer av Norsk Topphockey, prisene ble delt ut under finalespillet. 
 
Dommerutvalget ved sesongstart: 
Lars Olav Gaden – leder 
Tomas Rusten – ansvarlig oppsett GET 
Morthen Wikstrand – ansvarlig bredde 
Janne Krogh – ansvarlig kvinner 
Tom Slåen – ansvarlig veiledere 
Jon Magnussen – dommeroppsett 
Hans Ole Sageng – veiledning bredde 
Jaye Smith - linjedommer 
Tor Hamsen - hoveddommer 
Kjetil Bøe - regelbok 
Anett Gunnerud - internett 
Christer Gangsø – jus - disiplinær 
 
 
Arbeidet som gjøres i Dommerutvalget, via resurspersoner, er omfattende og helt nødvendig for 
virksomheten. Dette er og vil være en stor og meget viktig del i NIHFs arbeid videre i utviklingen og 
oppfølgingen av Norske ishockeydommere. 

 

DISU/FBU 

 
Disiplinærutvalget har under sesongen 2015/2016 behandlet saker fra Prestasjonsdelen av 
virksomheten. Totalt 90 saker ble behandlet 2015 - 2016 mot 137 saker 2014 - 2015. Hovedårsaken til 
nedgangen i antall saker er et markert lavere antall saker etter regel 141  - Å Slåss / Slåssing. 
 
Utvalget bestod av leder Snorre Haukali, medlemmer Kirsten Haune, Håkan Sødergren, Steinar 
Jonassen, Anders Blegeberg, Leif-Helge Haugom og Hege Ask. 
 
Fornyet behandlingsutvalg har bestått av leder Johan Peter Hougen, medlemmer Pål Idar Sørensen, 
Hanne Finstad, Dag Høyem og Elisabeth Myhre Johansen. Utvalget hadde 3 saker til behandling.  
 
 

 

 

 
 

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET  
AAU arrangerte 27. august sitt årlige seminar for arrangører og deltakende lag i 1. divisjon, kvinner 
elite, U20/U18. Her ble det lagt vekt på opplæring av Hockey Live (HL) som skulle innføres i alle disse 
gruppene fra sesong-start. Denne innføringen har for det mest gått greit, men det har vært stor 
belastning til tider på de som har hatt ansvaret for kommunikasjon både mot brukerne og de som har 
levert systemet. Det har også vært mange henvendelser om endringer og mangler hvor av noe har blitt 
rettet opp fortløpende. Status for videre fremdrift på HockeyLive og Pointstreak er for øvrig uavklart pr. 
d.d. 
 
AAU valgte også i år å besøke de klubbene som ønsket bistand, samt at vi blinket ut noen arrangører 
med særlige utfordringer og fulgte disse opp spesielt. Dette har foregått gjennom direkte kontakt med 
den enkelte, ved direkte konsultasjon og ved føring av kampdokumentasjon, protokoller, HockeyLive, 
Pointstreak eller gjennom delegatvirksomheten. Videre sørget utvalget for en revidering / oppdatering 
av arrangements-bestemmelsene til sesongstart. 
 
Utvalget har dekket CHL, GET-ligaen, alle TV-kamper og sluttspill- og kvalifiseringskamper, en del 1. 
divisjonskamper, samt NM kvinner elite og NM-sluttspill for begge juniorklasser. Ordningen har fungert 



 

 

meget bra, og blitt meget godt mottatt av arrangørene. Det har ikke vært opplevd noen friksjoner i 
tilknytning til delegatvirksomheten og vi opplever å ha en god dialog med arrangørene. Utvalget ser sin 
oppgave primært å være ressurspersoner og positive bidragsytere for arrangørene. Vi har også hatt en 
meget god kontakt og dialog med Norsk Topphockey og TV2 gjennom hele sesongen. 
 
Utvalget videreførte arbeidet med sertifisering av ishallene i Norge, og har foruten de nye arenaene 
fokusert på de arenaene hvor det er behov for endringer. I og med at IIHF vedtok nye regler for vant og 
glass før sesongen, ser vi for oss et stort og utfordrende arbeid rundt gjennomføringen av dette for alle 
parter i årene som kommer. Utvalget har også i samarbeid med Norsk Topphockey laget en oversikt 
med status på alle dagens arenaer i GET-ligaen, samt en status på vant/glass i alle arenaene i Norge. 
 
Utvalget har også vært ansvarlige samt med-ansvarlige for en rekke landskamper og turneringer i alle 
klasser som er arrangert her hjemme. Alle turneringer ble gjennomført til både deltageres og de 
internasjonale forbunds tilfredsstillelse. 

 

REKRUTTERING 
Det er løst 8635 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (7823). Økningen er 
betimelig, spesielt sett i forhold til at vi har fått flere ishaller de siste sesongene. I tillegg er det gledelig 
å se at medlemstallet stadig øker. Vi har fortsatt en utfordring med å begrense frafallet i aldersgruppen 
gutter 13 – 15 år. 
  

GET hockeyskole 
Med et par unntak arrangerer samtlige klubber med yngres avdeling skøyte-/ishockeyskole. 
Majoriteten av klubbene benytter GET hockeyskole, som er en videreføring av Den Norske Skøyte- og 
Hockeyskolen og det legges ned en stor innsats. 
Klubber som benytter opplegget har gjennomgående en markant økning av deltagerantallet. Totalt har 
vi nå i underkant av 5000 barn som deltar på skøyte-/ishockeyskolenen. Dette er vår desidert viktigste 
rekrutteringsarena. 

 

AKTIVITETSMIDLER 
18 klubber og 8 kretser har mottatt statlige aktivitetsmidler over Post 3. 
 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 
13 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr. 

 

TRENERUTDANNING 
Det har blitt gjennomført Introkurs for trenere i Haugesund, Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo, Moss 
og Nærbø. Totalt har deltagere fra 21 klubber deltatt på kurset. 
 
Trener I-kurs har blitt avholdt i følgende kretser:  
Oslo/Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Norge og Østfold. 
I tillegg er det gjennomført kurs i klubbregi på Hamar og i Kristianssand. 
 
Til sammen har det blitt utdannet i overkant av 90 Trener I. 
 

Trener II-kurs har blitt avholdt på Lillehammer (del 1) og på Toppidrettssenteret (del 2) i forbindelse 
med en Isbjørnsamling. Kurset hadde til sammen 12 deltagere. 

 

JENTER/KVINNER 
Jentehockeydager 
Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et antall jentehockeydager som er blitt gjennomført på 
Kongsvinger, Skedsmo, Bergen, Klepp, Tromsø og  Holmen.Totalt har det deltatt i overkant av 200 
jenter på disse dagene.  Det er ingen tvil om at jenter ønsker å spille ishockey dersom forholdene 
legges til rette for det. 
 
Jenteturneringer 
Det har vært avholdt to jenteturneringer. En på Ringerike, samt en på Jordal. 
Begge turneringene hadde god oppslutning – hver med 12 deltagende lag. I tillegg var det planlagt en 
turnering i Tronheim, men denne måtte dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte lag. 



 

 

 
Jente-/kvinneseminar 
Jente-/kvinneseminaret vil bli inkludert i seriemøtet for kvinner som vil bli avholdt i juni, alternativt som 
et eget seminar. 
 
Punktsamlinger 
Det har vært arrangert en punktsamling på Hamar i november, samt en samling på Skedsmo i slutten 
av mai.  

 

VETERAN 
Veteranutvalgets rapport for 2015/16 
(NOHA Styrets beretning for sesongen 2015/2016.) 
 

Organisasjon: 
Styret NOHA har bestått av: 
Kåre N. Østensen, president. 
Roger Fausko, visepresident, dommer ansvarlig. 
Johan P. Hougen, styremedlem, serieansvarlig. 
Bjørn Wiker , styremedlem, økonomiansvarlig. 
Bjørn Svendsen, styremedlem, sekretær. 
Ann- Karin Ingvaldsen, styremedlem, kommunikasjon/data/tabeller. 
 
 

Styremøter: 
Det har vært avholdt 13 styremøter og det har vært mye mail og telefon kommunikasjon og møter med 
hallutleiere og klubber for å manuelt gjennomføre serien  
da NIF la ned SPEAKER og NIHF meddelte at de ikke hadde kapasitet til utarbeidelsen av 
serieoppleggene.  
Saker det har vært arbeidet med utover å gjennomføre seriene har vært: 
 

Nasjonalt samarbeid: 
Visjon om å utvikle veteranhockeyen lokalt i Oslo og utvide til nye områder. 
NIHF anbefalte ytterligere samarbeid med kretser som det da er forsøkt uten noen gode resultater. 
NOHA har ikke vært oppnevnt som deltager i komiten som skulle se på hvordan arbeide best mulig i 
kretsene og organiseringen av disse. 
 
NOHA har vært opptatt av lisenser og forsikringer for veteranspillere og blant annet hvordan integrere 
veteranspillere som driver uorganisert aktivitet spesielt i Stor Oslo området 
 
Oppdatere og informere om de spesielle kampreglene for veteraner som i hovedsak er slik de 
praktiseres i CARHA turneringer. 
 
NOHA var til stede med hilsninger og oppmerksomhet ved Atlantic Icebreakers 30 års jubileum. 
Dessverre ble det ikke en internasjonal turnering i Trondheim da kretsen ikke fant anledning til å finne 
istid til dette.  

 

Internasjonalt samarbeid: 
 
Det har vært kontakt med broder organisasjoner i Sverige SOHA  og Finland FOHA. om blant annet en 
mulig gjennomføring av NORDIC CUP 2015 for « Veteranlandslag). Den ble gjennomført i Mariehamn 
på Åland uten deltagelse av NOHA da beslutning om turnering sted kom sent og medførte for store 
logistikk utfordringer. 
På Åland fant landene som deltok ut at de ønske at NOHA arranger Nordic cup 2016 i Norge i 
november, SOHA i 2017 og FOHA i 2018.  
Arbeidet med å planlegge turneringen i Furuset Forum Ishall i Oslo er igangsatt.  
 
Lite aktivitet i EUROHA utover at de har vært i kontakt med IIHF. 

Representasjon i utlandet. 
Flere norskelag har vært i utlandet. Atlantic Icebreakers  dro til Gøteborg ( møtte Storhamar i kampen 
om 3.plassen.) 
Jutul har vært i Nederland. 



 

 

Oslo Oilers stilte igjen opp i  CARHA WC 2016, i Windsor, Ontario,Canada. 
De hadde ett +65 lag og ett +70 lag. Forøvrig var Molson Canadien Carha World Cup 2016 et storslått 
arrangement som flere norske lag burde prøve på, neste gang om 4 år. 
 

Seriespillet: 
NOHA måtte i år klare seg uten hjelp fra NIHF, og har gjennomført seriespillet i egen regi. Det ble en 
ganske omfattende oppgave  å sy sammen seriene med 270 kamper i 20 ishaller. Men med godhjelp 
fra flere av hallene og tålmodighet fra lagene, gikk det bedre enn forventet. Det sier seg selv at det ble 
en del ekstra arbeid for enkelte styremedlemmer. Oppsettene og gjennomføringene har i det 
vesentligste fungert greit. 
 
 

Utfordringer i denne sesongen har vært følgende: 
Antall dommere og kvaliteten på noen av disse. 
Kamper som ikke ble spilt, spesielt bortekamper for noen lag. 
Innsending av protokoller og resultater. 
Ansvarlige for protokoll og intern kommunikasjon på flere lag. 
Skal/Skal ikke NOHA bruke foreliggende regelverk til bøte legging.  
 
Styret i NOHA er i dialog med NIHF slik at vi fra neste sesong kan komme med i NIF/NIHF sitt system 
for gjennomføring av seriespillet, rapportering og tabellsituasjonen slik at vi også kan få mindre av 
utfordringene vi har hatt denne sesongen.  
 
Seriesystemet til NOHA har i år bestått av 3 divisjoner. Her ble fordelingen svært ujevn. 5 lag i første, 
hvorav ett trakk seg før sesongen, og ett etter at sesongen var satt opp.  
2. Div. har bestått av 11 lag og 3. div av 8 lag.  

Vinner av div 1: Jutul 
Vinner av div 2: Kongsberg 
Vinner av div 3: Ski Farmers.             

 
 

Dommere: 
Årets dommersesong gikk greit , sett i lys av de mange kampene som skulle avvikles. Men, det er rom 
for forbedringer. NOHA må prøve å fornye og heve dommerstanden. 
Enkelte lag har dommere som har satt seg godt inn i våre regler, mens andre er litt mindre flinke. Noen 
er også mest kjent med vanlig divisjonsspill og derigjennom blir spillet godt i overkant av hva NOHA 
står for. 
For denne sesongen prøvde NOHA å gjennomføre et kurs på linje med det som var i fjor. Det fikk bare 
en påmelding og ble derfor avlyst. 
Det er ønskelig at NOHA i større grad prøver å få til et samarbeide med NIHF og/eller kretser for å 
bedre situasjonen. 
NOHA vil takke alle dommerne for den gode innsatsen de har gjort. 
 
 

Økonomi:  
Økonomien i denne sesongen har vært god. NOHA har holdt seg innenfor budsjettet.  
Oslo Oilers søkte om tilskudd til ett draktsett for bruk i Carha WC 2016, hvor man stilte med 2 lag. 
Søknaden ble innvilget. 
Det er også anledning for andre lag å søke om støtte i slike tilfeller. 
Årets regnskap ble gjort opp med Inntekter kr 62.400, Utgifter kr 58.900. Altså et resultat på kr 3.500.   
 
 

Utmerkelser:  
Følgende ble tildelt NOHA gullmerket for lang og tro tjeneste. 
Kai Konnerup fra Ski Farmers  
Roar Gjertsen fra Jutul  
 
Vår kasserer Bjørn Wiker med 25-års farts tid , fylte 80 år. Dette ble feiret med en gave (en 
snapphanske) og et arbeidsmøte med bespisning. 
 
 



 

 

 

ORGANISASJON 

 

ADMINISTRASJON 
Administrasjonen har vært i kontinuerlig endring, og Forbundsstyret er bevisst den situasjon at den 
sentrale administrasjonen kan bli en begrensing for utvikling. Etter FS oppfatning vil en sterk og robust 
administrasjon være drivkraften i utviklingen.  Administrasjonen må sikres ressurser til ikke bare å 
ivareta sin rolle som serviceorgan for klubber og kretser og utføre de daglige drifts- og 
utviklingsoppgaver på en tilfredsstillende måte.  
FS mener at administrasjonen nå er på et fornyftig nivå når det gjelder personalressurser. 
 
Som følge av at Bjørg Sandbæk i juni 2016 går over i pensjonistenes rekker har man planlagt hennes 
overtagelse i et lengere perspektiv. Beate Kylstad Larsen overtar Bjørgs oppgaver, og har hatt en 
overlapping av disse oppgavene i hele 2016. Som erstatter for Beate er Kirsten Wille ansatt fra og med 
1. Januar 2016. FS mener at markedsarbeidet er viktig, og med Kirsten på plass vil NIHF ha gode 
ressurser i dete arbeidet. 
 
Norsk Topphockeyleier arbeidsplass hos NIHF. 

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 
Anleggsutvalget for perioden 2015/16 har ved starten av sesongen  bestått av følgende personer: 
Elisabeth Faret, Stavanger Ishockeyklubb (leder), Dagfinn Reinertsen, Stjernen, Rune Molberg, MS og 
Tage Pettersen, Kråkene Moss. Rune Molberg ble i løpet av sesongen fritatt fra arbeidet med 
anleggsutvalget grunnet hans proffesjonelle rolle innen idrettsanleggsutbygging. Generalsekretæren 
har vært sekretær for utvalget. 
 
Anleggsutvalget har i hele perioden hatt fortsatt fokus på utarbeidelse av ny anleggsplan, i tillegg til 
arbeidet med ishallutbygging.  
 
Det er et interessant samarbeid med NTNU/SIAT gjeldende energiøkonomisering av ishaller. Dette 
kom i stand som følge av prosessen med OL-anlegget på Jordal. Representanter fra NTNU har deltatt 
i flere møter vedrørende nye hallprosjekter. 
 
I NIFs anleggsutvalg har Gerhard Nilsen representer ishokcey. 
 

Anleggsstatus 
I Strategiplan 2015-2019 er det satt opp mål om 12 haller som skal være ferdig, påbegynt eller vedtatt 
bygget i løpet av perioden. 
 
Det er 46 ishaller i drift, men flere er under planlegging. Ny hall er under bygging i Sandefjord og i 
Stokke i Vestfold. Andre haller er planlagt eller vedtatt bygd, men ennå ikke i byggeprosessen. 
 

Informasjon 
Anleggsutvalget har vært representert på flere regionale anleggs- og idrettspolitiske konferanser og 
seminar. I tillegg har det vært løpende kontakt med aktuelle politiske miljøer på kommunalt, regionalt 
nivå for å påvirke beslutningstakere til beste for isidrettenes behov for flere ishaller.  
Anleggspolitisk påvirkning er styrket, og er viktig i tiden fremover. 

 

STRATEGISK PLAN 
På Tinget i Sandefjord i juni 2015 ble det vedtatt Strategisk plan 2015-19. Denne planen skal være et 
viktig styringsverktøy for norsk ishokcey i gjeldende periode. 

 

APPELLUTVALGET 
Utvalget har i perioden fått oversendt og behandlet to saker. Leder av utvalget har deltatt på NIFs lov- 
og domsseminar.  

 

DOMSUTVALGET 
Utvalget har i perioden hatt to sak til behandling.  
Leder av utvalget har deltatt på NIFs lov- og domsseminar.  



 

 

 

KLUBBLISENSUTSVALGET 
Klubblisensutvalget arbeidet i 2015 videre med det finansielle oppfølgingssystemet (ratingmodellen), 
som i fremtiden skal benyttes i vurderingen av klubblisens. Året 2015 ble en testperiode for 
ratingmodellen. Det nye finansielle oppfølgingssystemet vil bli implementert og benyttet som grunnlag 
for lisensvurdering i 2016/2017 sesongen. Klubber i 1.divisjon og Eliteserien som ikke har godkjent 
rating og/eller negativ egenkapital havner i rød sone. Disse må utarbeide en Handlingsplan. I 
handlingsplanen inngår et langtidsbudsjett, der klubben må vise at det er mulig å tilfredsstille kriteriene 
til lisens i løpe av en treårsperiode. Handlingsplanen skal godkjennes av Klubblisensutvalget og 
Forbundsstyret før klubben får fornyet sin klubblisens. 
 
Med det nye systemet tatt i bruk, forventer vi å få alle klubber over i gul sone i løpet av en 
treårsperiode. Vi mener også at systemet skal sette fokus-og hjelpe klubbene med økonomistyringen, 
som på sikt vil gi klubbene mer økonomiske muskler enn tilfelle er i dag. 

 

MARKED 

 

SPONSORATER 
Marked og sponsorinntektene er fortsatt i vekst. NIHF har flere store samarbeidspartnerne som vil 
sørge for forutsigbarhet fremover men det jobbes med flere nye partnere som vil kunne gi ytterligere 
vekst.  
Marked/salgs avdelingen har omstrukturert og oppbemannet siste året. Dette fører til at vi vil klare å 
jobbe tettere med våre samarbeidspartnere samt følge opp de forpliktelser som ligger i avtalene bedre.  
Det vil fortsatt være viktig å fortsette arbeidet med omdømmebygging og synlighet.  
 
NIHF har hatt større fokus på synlighet i sosiale medier, noe som det vil bli jobbet ytterligere med i 
tiden fremover. 
Det vil også settes i gang et større arbeid med medlemsverving i samarbeid med klubbene. 
 
Det har blitt signert forlengelse/nye kontrakter med noen av de største samarbeidspartnerne og ny TV 
avtale med Tv2 er inngått. Avtaler som ikke har blitt fornyet denne perioden er Blåkleder. Det jobbes 
med flere nye samarbeidspartnere for kommende sesong. 
 
Våre samarbeidspartnere er bla Norsk Tipping, Life, Blåkleder, Tv2, Amfi, Neh, X-ide, Choice Hotels, 
Dressmann, Get, CCM, Howies Hockey Tape, MECA, IG og Sponsor Insight. 
 
Sponsor Insight gjennomfører bl.a målinger av sponsorater og synlighet i media. Samarbeidet ansees 
som viktig i det videre arbeidet innen marked og sponsorater. 
 
I forbindelse med 4-nasjonersturnering i Stavanger november 2015 ble det arrangert et 
Markedsseminar for sponsorer. Det var faglig innhold med foredrag, landskamper og sponsorkamp 
mot TV2.  
 
Det ble arrangert ny tur for sponsorer til New York i mars. I tillegg til to kamper var det faglig innhold.  
 

 

MEDIA 
TV2 har sendt en kamp ukentlig fra Get-ligaen, samt fem landskamper, i tillegg til at alle Get-kamper 
sendes med forenklet produksjon på Tv2Sumo. Nett TV anses som ett viktig produkt fremover. 
Hovedkampen hver uke blir sendt på «åpen kanal» med full produksjon. 
Det har sesongen 2014/15 blitt etablert et hockeyxtra, dette ble videreført for sesongen 2015/16. 
 
TV2 har vært veldig fornøyd med seertallene for ishockey denne sesongen, og Ishockey blir ansett 
som en helt avgjørende rettighet for Tv2Sportskanalen. 
 
Medieinteressen er fortsatt økende. Våre største profiler og et spennende NM-sluttspill  har ført til mye 
oppmerksomhet. 
 
Landslagets gode resultater har gitt oss en ytterligere vekst i interesse og media. Administrasjonen vil 
vektlegge viktigheten av å prege mediene og fortsette arbeidet med omdømme. Dette vil øke vår verdi, 
både mtp rekruttering og marked. 



 

 

 
Discovery eier VM rettighetene for ytterligere ett år. Kampene vil i all hovedsak sendes på kanalen Max 
og Eurosport Norge. 
Teknisk har produksjonen vært et løft kontra tidligere år. Vi ser det som positivt å ha forutsigbarhet for 
VM rettighetene de kommende år. 
 
Det har vært færre negative medie oppslag knyttet til organisatorisk rot, men vi har allikevel hatt noen 
utenomsportslige hendelser som setter vårt omdømme på prøve. 

 

INTERNETT 
Mesteparten av 2015 har gått med på å utvikle ny webportal. NIF-IT ønsket at vi oppgraderte til 2015-
versjonen av Sharepoint (2013-versjonen var valget forrige gang), men etter lengre diskusjoner om 
hvorvidt Sharepoint var det beste alternativet for å tilfredsstille våre krav, endte valget på Episerver 
som Håndballforbundet. 
 
Hovedårsaken til å velge denne plattformen var skreddersømmen, brukervennligheten og det 
responsive designet den tilbyr. Dette gjør at vi lettere kan tilpasse oss evt. nye krav i fremtiden. 
Sharepoint-plattformen har mye strengere rammer, og er ikke like fleksibel. 
 
Arbeidet med å fylle nettsiden med innhold er en kontinuerlig og tidkrevende prosess, som må følges 
tettere opp i tiden fremover og innen august/september 2016. Her må det gjøres mye! 
 
I 2015 lanserte NIF-IT TurneringsAdmin (TA), et verktøy for serie- og turneringsoppsett. Vi valgte å 
lansere bruken av dette for alle seriene våre bortsett fra GET, som vi førte i Pointstreak også ut denne 
sesongen. I 2016/17 skal GET over på TA. En del av TA-prosjektet var også en Live-løsning, altså 
kampføring i sanntid. Vår versjon ble kalt for HockeyLive, og er kampføring-biten, samt en rekke 
statistikker som tabeller, beste poengplukkere, beste målvakter og overtall/undertall. Denne løsningen 
er da ment å erstatte Pointstreak. 
 
Andre lanseringer som har skjedd i 2015 og i 1. kvartal 2016, er lanseringen av «Min Hockey»-appen 
og strømmetjenesten LiveArena. Min Hockey er en app hvor du kan følge ditt favorittlag, motta varsler 
for resultater og kampendringer og sjekke kalenderen for de neste kampene. LiveArena er en 
strømmetjeneste hvor klubbene selv tjener penger på hver kamp de sender. Gjennom 2015 har NIHF 
sendt ut TV-kameraer til alle interesserte klubber. En veldig positiv utvikling for norsk ishockey. 
 
Opprettelse og oppdatering av redaksjonelt innhold på nettsiden, blir fremdeles i stor grad utført av et 
beskjedent antall frivillige som gjør en enestående innsats. NIHF takker dere! 
 
Se analyse av besøk på nettsiden i vedlegg 1a og 1b. 

 

 

ØKONOMI 

 
NIHFs driftsinntekter i 2015 var kr 36 156 727 og driftskostnader beløp seg til kr 37 425 307. Sum 
finansposter endte med et overskudd på kr 185 083. Årsresultatet i 2015 ble et underskudd på kr 
1 083 497. Sum gjeld og egenkapital ved utgangen av 2015 er kr 17 141 985 hvorav egenkapital utgjør 
kr 7 293 419. Egenkapitalen tilsvarer 42,55% av totalkapitalen. For mer detaljerte opplysninger 
henvises det til Norges Ishockeyforbunds årsregnskap. 
 
Gjennom god kostnadsstyring i slutten av året, ble årsresultatet litt bedre enn vårt budsjett i 2015, som 
hadde et underskudd på 1,279 MNOK. 
 
Sammenlignet med 2014 økte medlemsinntekter i form av lisens, overgangsinntektene ble noe 
redusert som følge av svekket utenlandsk valuta og lagpåmeldingsinntekter ble økt. Tilskudd fra NIF 
over Post 2 gikk ned sammenlignet med 2014, men nedgangen skyldes feil knyttet til NIF’s behandling 
av fjorårets søknad. Tilskudd over Post 3 ble derimot høyere enn året før. 
 
Norges Ishockeyforbund utarbeidet i 2014 et nytt egenkapitalkrav. Vi ønsker at egenkapitalen til enhver 
tid skal utgjøre minimum 6 måneder med lønn pluss 20 % av våre markedsinntekter. Ved utgangen av 
2016 er kravet til egenkapital 6 904 308 kroner. Legger vi budsjettet for 2016 til grunn, forventer vi å 
bryte dette egenkapitalkravet med 0,5 MNOK. Dette gjøres for å kunne opprettholde ønsket sportslig 



 

 

satsning. For å bedre økonomistyringen utarbeidet Norges Ishockeyforbundet i 2015 et 
langtidsbudsjett på 5 år. Langtidsbudsjettet forventer økte sponsorinntekter på 10-15 % de kommende 
årene, noe som vil gjøre at vi etter hvert tar igjen dette egenkapitalkravet. 

 

KONTROLLKOMITÈEN 
Beretning, se regnskapet 



 

 

 


