
  

FORBUNDSSTYRETS BERETNING 2016-2017                                  
 

 

 

Forbundsstyret for perioden 2015 – 2017 ble valgt på NIHF ting 14. juni 2015. Forbundsstyret består 
av president, visepresident, 4 tingvalgte styremedlemmer og 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 
Forbundstinget har også valgt to varamedlemmer som møter fast. De ansatte har valgt et varamedlem.  
I styrets andre virksomhets år (registrert 30. april 2016 -  5. mai 2017) er det avholdt 10 styremøter, og 
behandlet 89 saker. 
 

Generelt 
Sesongen 2016/17 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå på mange fronter, der den kanskje mest 
spennende begivenheten var sluttspillfinalene mellom Stavanger Oilers og Frisk Asker Elite.  Norsk 
ishockey satt med finalekampene et verdig punktum for sesongen. Stavanger vant serien med knapp 
margin, og kongepokalen ble værende i Stavanger etter at de vant kamp 6 i Asker i finalen. 
 
DNB Arena er fortsatt Norges mest moderne arena, og kampene der trekker fulle hus nesten hver 
gang Oilers spiller kamper. Samtidig har man opplevd veldig gode publikums tall på Hamar der 
Storhamars passerte over 100 000 tilskuere på sine hjemmekamper denne sesongen.   
 
Norsk ishockey fortsetter oppsvinget blant publikum og som TV-idrett. Aldri før har det vært vist så mye 
ishockey direkte på norsk TV. TV2 har gjennom direktesendte kamper og Hockey-ekstra utviklet et 
godt konsept for visning av Get-ligaen. Seertallene har også vært veldig gode.  
 
Førstedivisjon ble gjennomført med 10 lag, og kvaliteten på serien er blitt jevnere enn den var tidligere. 
De to beste lagene i 1. divisjon spilte om opprykk, men hverken Nidaros eller Comet maktet å 
kvalifisere seg for spill på øverste nivå. De to siste lagene spilte kvalifisering med to lag fra 2. divisjon 
om spill i neste års 1. divisjon. Moss må ta veien ned i divisjonssystemet mens Gjøvik og Tønsberg 
spiller i 1. divisjon fra neste sesong. 
 
Arbeidet med organisatorisk kvalitetsheving i klubbene er vellykket og at klubbene på de øverste 
nivåene fungerer stort sett godt.  
 
A-landslaget herrer kvalifiserte seg til OL i 2018 gjennom å beseiret Kazakhstan, Italia og Frankrike i 
kvalifiseringskamper som ble arrangert på Jordal i september 2016. A-landslaget ble nr 11 i VM som i 
2017 ble arrangert i Paris/Köln og rykket opp fra plass 11 til 9 på VM-rankingen. Kvinne-landslaget 
endte på en bra 3. plass i VM - 1 div. Laget spilte også 2 OL-kvalifiseringsrunder, men lykkes 
dessverre ikke med å kvalifisere seg. Første kvalifiseringsrunde ble spilt i Stavanger i desember 2016, 
der Norge gikk videre til siste kvalifiseringsrunde etter å ha beseiret Ungarn, Slovakia og Kazakhstan. 
Denne ble spilt i Arosa, Sveits og endte med tap for Sveits og Tsjekkia og seiere over Danmark. U20 
laget for herrer rykket dessverre ned i Divisjon 1 B etter årets VM, mens for våre andre yngre landslag 
er det omtrent status quo med tanke på plasseringer og resultater i VM/turneringer. Internasjonalt ga 
sesongen 4.plass i Kjelkehockey VM i Sør-Korea, som også ga Norge en plass i paralympiske leker i 
Sør-Korea 2018. 
 
I det følgende gis en kort gjennomgang av sesongen. En mer utførlig rapport fra de forskjellige 
virksomhetsområder finnes under «Sesongen som gikk».  
 
På Tinget i juni 2015 ble det vedtatt «Strategiplan for Norsk ishockey 2015-2019». Strategiplanen er 
ment å være et levende styringsverktøy for NIHF.  Det er viktig at kretser og klubber tilpasser sine 
planer og tiltak iht en felles overordnet plan slik at norsk ishockey står samlet om målsettinger og tiltak.  
 

Organisasjon 
Forbundsstyret har de senere årene prioritert en fortsatt styrking av administrasjonen. FS mener det er 
en nødvendighet at det er en solid administrasjon som kan møte framtidige oppgaver og utfordringer. 
Det ble opprettet en ny stilling i administrasjonen fra og med 1. juli 2016, slik at administrasjonen står 
sterkere i arbeidet med kampadministrasjon og tilhørende oppgaver. 
 
Forbundsstyret ser fortsatt at kretsleddet fungere veldig forskjellig. Det er for stor ulikhet på hvordan 



  

disse er rustet til å utføre oppgaver som skal føre norsk ishockey fremover. Det er nedsatt en gruppe 
som ser på kretsleddets rolle. I det arbeidet defineres det kretsenes oppgaver, og ser på hvilke 
oppgave som er minste felles multiplum for alle kretser. Arbeidsgruppen har ennå ikke konkludert i sitt 
arbeid delvis begrunnet i at norsk idrett bør avvente en overordnet statlig regional struktur. 
 
Isbjørnprosjektet går sin gang med mange deltakere og høy aktivitet.  NIHF fikk primo 2017 tildelt ny 
gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 3 millioner kroner fordelt på tre år (2017-19). Opplegget fortsetter 
derfor som tidligere rapportert og finansieres i tillegg med egenandeler og over NIHF’s budsjett. Det er 
viktig for utvikling av våre talenter og trenere at dette arbeidet har kontinuitet og er langsiktig. 
 
Samarbeidet med Eliteklubbene gjennom Norsk Topphockey AS (NTH) har vært godt, og partene har i 
fellesskap forhandlet om kommersielle avtaler innenfor rammen av samarbeidsavtalen. Det ligger 
fortsatt et betydelig potensial i et nærmere samarbeid om utvikling både hva angår organisasjon, 
marked og sport i klubbene. Det samarbeides nå blant annet om et felles regnskapssystem for 
klubbene i Get, noe som både vil kunne sikre løpende innsyn i klubbenes økonomi samt gi bedre 
grunnlag for sammenlignbarhet og kontroll. 
 
 

Sport 
 
De ulike landslagenes sesong er beskrevet nærmere i «Sesongen som gikk». Det knyttet seg mer 
spenning enn vanlig til årets sesong i og med at det var kvalifisering til OL for både Menn senior, 
Kvinner senior og Paraishockeylandslaget. 
 
Allerede i september, på hjemmebane, med ny hovedtrener ved roret, skulle det kjempes om OL-plass 
for gutta. Turneringen ble spilt på historiske Jordal Amfi, og markerte på denne måten en verdig 
avslutning for en arena som har betydd mye for norsk ishockey. Rammen, med fullsatt arena, våre 
største stjerner på plass, samt det faktum at det hele ble avgjort til vår fordel helt på slutten av den 
siste kampen, gjorde at sesongen fikk best tenkelig start for idretten vår.  
Sesongens andre hovedmålsetting var VM i Paris i mai. Med en i utgangspunktet vanskelig pulje, med 
blant annet vertslandet Frankrike i åpningskampen, var spenningen som vanlig stor før mesterskapet. 
Mesterskapet viste imidlertid at vi fortsatt kan utfordre de beste i enkeltkamper, men samtidig at om 
marginene er mot oss, så må vi kjempe for å overleve i A-puljen. Denne gangen sikret laget plassen 
gjennom seire mot Frankrike og Slovenia, samt poeng mot stormaktene Tsjekkia og Finland. Plassen i 
kvartfinalen misset vi gjennom tap mot hhv Sveits, Canada og Hviterussland. Vi endte dermed på 11 
plass, men bedret vår plassering på verdensrankingen fra 11. til 9. plass.   
 
Kvinnelandslaget spilte også OL-kvalifisering. På grunn av lavere ranking måtte laget gjennom to 
kvalifiseringsrunder. I den første, arrangert i Stavanger i desember, spilte laget meget godt og vant alle 
sine kamper. Motstandere var Ungarn, Slovakia og Kazakhstan. I neste – og avsluttende runde, som 
ble spilt i Sveits i desember, ventet Sveits, Tsjekkia og Danmark. Her tapte vi for favorittene Sveits og 
Tsjekkia, før vi vant stort mot Danmark. Dermed ble det ingen OL-plass for jentene i 2018. Senere på 
sesongen spilte laget VM i Graz. Østerrike. Her endte laget til slutt på en gledelig bronseplass etter ett 
meget jevnt mesterskap, men hvor Japan til slutt var de sterkeste. Totalt sett en positiv sesong for 
jentene, som er inne i en generasjonsskifte.  
 
U18-jentene spilte sitt VM i Ungarn og fikk en meget god start på sitt mesterskap gjennom to strake 
seire. I det hele tatt var mesterskapet oppløftende for våre jenter. De var lenge med i kampen om i 
opprykk, men tapte knepent for Slovakia og Tyskland. Dermed endte også de opp med 
bronsemedaljer.  
 
U20-landslaget på guttesiden opplevde et tungt mesterskap. I en turnering der man hadde forventinger 
om at laget kunne kjempe om opprykk, endte det til slutt med nedrykk for laget. Skuffende for både 
trenere, spillere og stab, men samtidig en klar påminnelse om at konkurransen er økende på 
juniorsiden i internasjonal ishockey. Kun en seier ble fasiten fra turneringen, der Hviterussland til slutt 
rykket opp.  
 
 
U18-landslaget spilte sitt VM i Bled, Slovenia. Også her var det med visshet om at konkurransen 
internasjonalt er økende, men samtidig er ikke den internasjonale bredden like stor. Laget presterte til 
tider meget bra og var lenge med i kampen om opprykk. Den muligheten gikk tapt i og med tapet mot 



  

Frankrike (som rykket opp), men mange positive opplevelser fra turneringen for både lag og 
enkeltspillere. Laget endte til slutt på 4. plass, noe som forteller om hvor jevnt det er under toppen i 
internasjonal ungdomshockey.  
 
U16-landslaget gjennomførte sesongen med samlinger i kombinasjon med kamper i de internasjonale 
oppholdene, der 4-nasjoners i desember og 6-nasjoners i april er de store arrangementene. I den 
sistnevnte avanserte laget til finale hvor de måtte se seg slått knepent av Tyskland etter en jevn finale.  
 
På hjemmebane deltok Stavanger Oilers og Lørenskog i Champions Hockey League. Til tross for gode 
resultater i enkeltkamper klarte ingen av lagene å avansere til neste runde.  
 
I GET-ligaen vant Stavanger Oilers seriemesterskapet foran Lørenskog og Storhamar. I sluttspillet 
gjentok Stavanger-laget prestasjonen fra de 6 siste mesterskapene, og sikret seg sin 7 Kongepokal. 
Frisk Asker ble slått i finalen.   
 
På Kvinnesiden vant Vålerenga seriemesterskapet. I det påfølgende sluttspillet lyktes Stavanger å 
spille hjem Kongepokalen, etter å ha beseiret Vålerenga i finalen.  
 
 

Økonomi 
Forbundsstyret hadde budsjettert med et underskudd for regnskapsåret 2016 på NOK 926 149 – en 
risiko man anså akseptabel i og med størrelsen på egenkapitalen. På grunn av økt aktivitet, med OL-
kvalifisering for både herrer og kvinner i 2016 som det ble bevilget ekstra penger til, ble resultatet NOK 
1 461 101 i underskudd, hvilket Forbundsstyret anser som tilfredsstillende. Langtidsbudsjettet er et av 
styringsverktøyet Forbundsstyret jobber etter. Se regnskapet for detaljer. 

 
Det er innført økonomisk ratingsystem for Klubblisens som ser ut til å fungere godt. Klubbene som må 
følge handlingsplaner slik at de kommer i «grønn sektor» har et tett samarbeid med NIHFs 
administrasjon. 

 
Det arbeides fortsatt med innføring av et nytt felles regnskapssystem for alle klubbene i Get og 1. 
divisjon der løpende regnskapsrapportering kan hentes ut sentralt. Noen klubber er allerede i test med 
nytt system. 

 

Anlegg 
Anleggsutvalget arbeider med Anleggsplan som vil være en Utviklingsplan til støtte for Strategiplanen. 
Det daglige anleggsarbeidet har i stor grad vært en oppfølging av ulike initiativ som er kommet, men 
også en videreføring av tidligere innsatser ulike steder.  
 
I Oslo er Jordal nå revet. Ny hall er planlagt ferdigstilt i september 2018. Oslo kommune har satt opp 
en midlertidig hall ved siden av Jordal Ungdomshall som erstatningsarena i byggeperioden. 
Vålerengas A-lag spiller sine hjemmekamper i Furuset Forum i byggeperioden. 
 
Både Presidenten og Generalsekretæren har brukt mye ressurser mot Bergen uten at det har ført til 
andre konkrete prosjekt enn ny ishall i Åsane (Arena Nord). Det er fortsatt et sterkt ønske at Bergen får 
bedre hallkapasitet, samtidig som det bør bygges en byarena som man har i Stavanger. I Trondheim 
er det også initiativ for bygging av ny storhall. Dette prosjektet er nå etablert og det arbeides godt med 
prosjektet av ishockeymiljøet i området. NIHF har også deltatt i prosessen i møter med ledelsen i 
Trondheim kommune. 
 
Det er fortsatt stort behov for flere og gjerne enklere haller i Norge.  Flere ishaller er en absolutt 
nødvendighet for videre vekst innen norsk ishockey. Utebaner er det større etterspørsel etter, og det 
har denne vinteren vært stor aktivitet mange steder, der man nå ønsker mer permanente løsninger 
utendørs. 
 
Rekruttering og ungdomshockey 

Det er løst 9101 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (8635). Økningen er 
gledelig, og det er stor økning der det er forholdsvis nye ishaller/miljøer. I tillegg er det gledelig å se at 
medlemstallet øker.  Ved siste registrering har vi 14 645 medlemmer. Som andre særforbund har vi  
en utfordring med å begrense frafallet i aldersgruppen gutter 13 – 15 år. 
  



  

Med et par unntak arrangerer samtlige klubber med yngres avdeling skøyte-/ishockeyskole. 
Majoriteten av klubbene benytter enten Den Norske Skøyte- og Hockeyskolen og det legges ned en 
stor innsats. Skøyte-/ishockeyskolene er vår desidert viktigste rekrutteringsarena og skolene opplever 
at stadig flere barn deltar.  
 

 

Jenter 
Rekrutteringen av jenter er fortsatt knyttet til de tradisjonelle ishockeyskoler som blir arrangert rundt i 
klubbene, hvor man ønsker spesielt fokus på at jentene er velkomne. Dette er imidlertid ikke nok, så 
behovet for å videreføre Jentehockeydagen som rekrutteringsprosjekt er helt sentralt. I tillegg har 
Forbundstyret etablert en egen «jentegruppe» og engasjert en person fra medio februar 2017 som skal 
arbeide målrettet med å etablere og styrke Jentehockey i klubbene våre. Denne personen vil også, 
sammen med administrasjonen ta del i det arbeidet som IIHF gjør for å styrke jentesatsningen 
internasjonalt.  
 
Det har vært avholdt 2 jenteturneringer i løpet av sesongen, samt at vi har arrangert punktsamlinger for 
jenter. I tillegg har vi arrangert Global Girls Hockey Game som er et rekrutteringsprosjekt initiert av 
IIHF. 

 

 

Paraishockey og integrering 
NIHF har fortsatt stort engasjement på paraishockey (kjelkehockey) gjennom en 100% stilling innen 
fagområdet. Stillingen deles mellom Rekruttering, utvikling og landslag.  
Vi anser at den positive utviklingen for sporten fortsetter og at det stadig jobbes godt og langsiktig både 
med rekruttering og prestasjon. Ulike utviklingsprosjekter for unge utøvere er igangsatt og det jobbes 
med sikte på å få etablert flere klubbmiljøer. Nye rekrutteringstiltak er igangsatt, men det er fortsatt 
nødvendig med stort fokus på rekruttering til idretten, da antallet utøvere er sårbart.  
 
Sportslig sett var sesongens hovedmål bronsemedalje i VM og kvalifisering til OL 2018. VM endte på 
en 4. plass mens den viktige OL- plassen ble sikret.  
 
 

 
Oslo, 31. mai 2017 
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