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Sak 12/80

NIHFs beretning sesongen 2017-18
Beretningen skal legges fram for Tinget.

Vedtak:
NIHFs beretning sesongen 2017-18 vedtatt og oversendes Tinget.

Sak 12/81

Gullpucker 2018

Gullpucken Paraishockey 2018 - Audun Bakke

Bakke er en utøver som leverer en treningshverdag i verdensklasse. Han har vært på
samtlige samlingsdøgn hele fjorårssesongen, og er et eksempel til etterfølgelse for både
nye og etablerte utøvere.
En spiller av internasjonal klasse som man vil ha med seg i krigen.
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Gullpucken menn 2018 – Ken Andre Olimb

Kan Andre Olimb har hatt en ny, sterk sesong i sitt svenske klubblag Linköping i SHL.
Under både seriespillet og sluttspillet var han en av lagets mest nyttige spillere. På
landslaget har han alltid vært et eksempel til etterfølgelse gjennom sin høye profesjonalitet,
sterke konkurranseinstinkt og viljen til å gjøre sitt beste i alle situasjoner – så vel på trening
som i kamp.

Som spiller utnytter han sin gode spilleforståelse gjennom å kombinere taktisk klokskap
med evnen til å bryte mønsteret når det er krevet. Han er således en moderne
ishockeyspiller som behersker både den offensive og defensive delen av spillet. Dette gjør
han svært verdifull for alle lag han spiller på.

Gullpucken kvinner 2018 – Ingrid Morset
Ingrid Morset har denne sesongen vært sentral i svenske Linköping sine fremganger, der
hun også har fungert som assisterende kaptein. På landslaget har hun løst kapteinsrollen
forbilledlig gjennom sitt humør og engasjement, noe som gjør henne til en verdifull
rollemodell for de andre. Sine gode leder-egenskaper utenfor banen tar hun med seg ut på
isen, der hun gjennomfører hver trening og kamp med stor profesjonalitet. For landslaget
er hun en viktig spiller som alltid tar stort ansvar. Hennes prestasjonsnivå holder alltid høyt
nivå, noe som gjør henne svært verdsatt av både trenere og medspillere. Under VM ble
hun kåret til Norges viktigste spiller.

Forslag til vedtak:
Gullpucken 2018 tildelt som foreslått

POST: Ullevål Stadion, 0840 Oslo | BESØK: Sognsveien 75 J, 0840 OSLO | TLF: +47 2102 9000
ORG NR: 971 218 347 | Bankkonto 7874 05 97085 – lisens | EPOST: hockey@hockey.no | www.hockey.no

Page 2 of 2

