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SESONGEN SOM GIKK - 2010/2011                                            

 

SPORT 
A-LANDSLAGET 

Sesongens store målsetning var VM i Slovakia fra 29. 

april til 15. mai 2011. Gjennom at vi før mesterskapet var 

ranket nr 11 i verden på IIHFs liste, vil VM 2011 og 

2012 avgjøre hvilke nasjoner som er direkte kvalifisert til 

OL 2014.  

 

A-landslagets første samling var i november, hvor vi 

reiste til Hviterussland. Kamper mot A-nasjonene 

Slovenia, Danmark og Hviterussland er nyttig erfaring for 

oss, selv om både økonomi ifm reisen og arbeidsmengde i 

forkant (Visumkrav inn i Hviterussland) er betydelige. 

Slovenia ble beseiret, Danmark slo oss etter straffer, mens 

hjemmelaget ble for tøffe i den siste kampen.  

 

I desember reiste laget til Jesenice i Slovenia, hvor det 

ble spilt kamper mot Østerrike, Ungarn og Slovenia. Det 

ble seier mot Østerrike, mens det ble tap mot både 

Ungarn og Slovenia. Når vi heller ikke hadde alle våre 

presumptivt beste spillere med kan slike turneringer synes 

lite givende. Vi mener imidlertid dette er meget nyttig 

erfaring for våre mange unge spillere, som etter U20 alder 

får minimalt med internasjonal matching før de eventuelt 

etablerer seg på A-landslaget.  

 

I februar arrangerte vi turnering på hjemmebane 

(Lørenskog), hvor Italia, Ukraina og Latvia var gjester. 

Vi tapte alle tre kampene i denne turneringen, alle med 

ett mål, til tross for overtak i banespillet. Erfaringen var 

at effektiviteten må bedres, samt forsvarsspillet 

intensiveres.  

 

Våre VM-forberedelser startet medio mars, med 2 ukers 

(uke 11 og 12) punktsamlingsleir for spillere som var 

slått ut av sine respektive sluttspill, samt yngre spillere vi 

vurderte har potensial. Treningen foregikk på Jordal Amfi 

(is) og Olympiatoppen (barmark).  

 

I uke 13 samlet vi den første troppen til samling på 

Gjøvik. Pga pågående sluttspill og skadeforfall var det en 

relativt ung og uerfaren tropp vi samlet denne første uken 

i april. Samlingen ble avsluttet med 2 landskamper mot 

Tsjekkia. Vi tapte begge kampene knepent (1-2), men 

gjennomføringen av kampene var oppløftende, sett på 

bakgrunn av de mange forfallene på dette stadiet i 

oppkjøringen.  

 

Den påfølgende uken (uke 14) reiste laget til Danmark, 

hvor 2 nye kamper mot Danmark var avtalt. En seier og 

ett tap ble resultatet, uten at dette ble vektlagt i stor grad. 

Fortsatt var fokus på store treningsdoser for å bygge 

form, og fortsatt var det mange VM-kandidater som 

fortsatt var i spill for klubblagene sine.  

 

Uke 15 startet vi i Oslo, men forflyttet oss raskt til St. 

Petersburg for kamper mot Russland. Igjen 2 kamper med  

bra gjennomføring mot en av de antatte VM-favorittene. 

Tap på straffer i første kamp, mens Russland vant ved full 

tid i kamp 2.  

 

 

 

 

Alle disse 6 landskampene (CZE, DEN, RUS) er en del 

av en turnering som skal foregå over 2 sesonger (også før 

VM 2012), og som sikrer oss meget god matching inn 

mot VM.  

 

Avreise til VM gikk denne gang via Riga, hvor vi møtte 

Latvia i dobbeltlandskamp 24. og 25. april. Begge 

kampene endte med tap i 2 ”rufsete” kamper.  

 

Vi ankom VM-byen, Kosice, den 27. april, og første 

kamp var mot Sverige den 29. april. I de siste ukene før 

VM fikk vi noen forfall fra etablerte spillere, men også 

tilgang av spillere som var ferdige med sluttspillet i 

Sverige. Det gjorde at vi kun hadde Jonas Holøs (opptatt 

med sluttspill i AHL) som spørsmålstegn når vi ankom 

Kosice. Resultatene i kampene hans gikk ”vår” vei, og 

han tilsluttet seg troppen på formiddagen den 29. april, 

dessverre for sent til at han rakk kampen mot Sverige 

samme dag.  

 

I vår første kamp i dette VM brøt laget en barriere 

gjennom å slå Sverige etter straffer. Dermed var tonen 

satt for mesterskapet, som ble det beste Norge noen gang 

har gjennomført. En historisk 6 plass til slutt, etter at 

laget hadde vunnet 4 av 7 kamper.  

 

Sverige ble som nevnt beseiret etter straffer, mens det ble 

knepent 4-2 tap mot USA i en kamp vi lenge ledet 2-0. I 

kampen mot Østerrike, som på forhånd var utpekt som 

nøkkelkamp, vant vi solid med 5-0. Dermed var spill i 

mellomspillet sikret.  

 

I mellomspillets første kamp møtte vi Sveits. En ny stor 

kamp endte med norsk seier 3-2. Et meget godt 

utgangspunkt for å avansere til kvartfinale. Canada ble 

for sterke i neste kamp, men ikke før vi hadde presset 

dem lenge i en kamp vi til slutt tapte 3-2. I siste kamp var 

Frankrike motstander. Ved seier var vi sikret kvartfinale. 

Igjen leverte laget, og kunne innkassere en ny solid seier 

og plass i kvartfinalen. Av 6 kamper hadde vi vunnet 4!  

 

Etter en forflytning til Bratislava ventet Finland i 

kvartfinalen. Kampen åpnet som vi ønsket, nemlig at vi 

orket å stå i mot Finlands press. Når vi så gjorde 1-0 midt 

i kampen, var nok en sensasjon på gang. Dessverre kom 

svaret fra Finland raskt. Med 4 mål på norske utvisninger 

de siste 10 minuttene av 2 periode, var kampen avgjort. 

Totalt sett gjorde vi nok en meget sterk kamp, hvor vi 

produserte mange store sjanser i 5 mot 5 spillet. Totalt 

sett var Finland best i kampen og vant fortjent, samtidig 

som vi gjennomførte nok en god kamp uten å oppnå det 

resultatet vi ønsket. Finland vant kampen 4-1.  

 

Norge endte dermed som nr 6 i VM 2011. En prestasjon 

som fører oss opp på 9.plass i verdensrankingen til IIHF. 

Ettersom vi var ranket nr 11 inn i mesterskapet kan man 

vanskelig konkludere med annet enn at mesterskapet ble 

en stor sportslig suksess. Også med i den konklusjonen 

ligger at vi av ulike årsaker også denne gang manglet 
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noen av våre støttespillere fra tidligere mesterskap. Det 

gjør prestasjonen enda sterkere. 

 

Det gode resultatet fra VM 2011 medfører også at vi pr 

dato er direkte kvalifisert til OL 2014 (de 9 beste). Den 

plasseringen må imidlertid opprettholdes etter VM 2012 

for at det skal bli en realitet, noe som betyr at OL-

kvalifiseringen i praksis kan skje under VM neste sesong.  

 

Mesterskapet ble nok en bekreftelse på at vi er godt 

etablert i rankinggruppe 3, samt at vi i enda større grad er 

i stand til å vinne mot de aller beste på gode dager. To 

kvartfinaler og 2 mellomspill er fasiten fra de siste fire 

verdensmesterskapene, og gode internasjonale resultater 

er fortsatt den største garantien for at norske spillere blir 

attraktive for de beste internasjonale proffligaene. 

Fortsatt oppfatter vi dette som et viktig premiss for at 

landslaget skal kunne prestere på toppnivå også i 

fortsettelsen.  

 

VM-troppen 2011 bestod av  

Målvakter: Lars Haugen, Robert Hestmann, Pål Grotnes. 

Backer: Morten Ask, Jonas Holøs, Ole-Kristian 

Tollefsen, Eerikki Koivu, Alexander Bonsaksen, Lars 

Løkken Østli, Brede Csiszar, Erik Follestad.  

Løpere: Marius Holtet, Lars Erik Spets, Peter Lorentzen, 

Anders Bastiansen, Martin Røymark, Andreas Martinsen, 

Kristian Forsberg, Martin Laumann Ylven, Ken Andre 

Olimb, Mathis Olimb, Anders Fredriksen, Per-Åge 

Skrøder, Mads Hansen, Tommy Kristiansen.  

 

Støtteapparatet bestod av Roy Johansen (trener), Knut 

Jørgen Stubdal (trener), Per Erik Alcen (målvaktstrener), 

Tom Jøstne (videoanalyse), Petter Salsten (videoanalyse) 

Ole Fosse (lege), Lars Eirik Borgesen (fysioterapeut), Jon 

Aase (massør), Bjørn Glosli (materialforvalter), Nicklas 

Karlsson (materialforvalter), Bjørn Mathisrud (media), 

Jon Haukeland (manager).  

 

Vert for oss i Slovakia var Peter Zubek, som gjorde en 

uvurderlig innsats under hele oppholdet. Stor takk til han.  

 

Vil også denne gangen takke Olympiatoppen for meget 

godt samarbeid i sesongen som har gått. Vi har benyttet 

deres kompetanse innenfor mange ulike fagfelt, og ser 

fram til ytterlige samarbeid i sesongene som kommer. 

Både spillere og støtteapparat opplever dette som meget 

verdifult. 

 

Den norske lagledelsen fant det meget vanskelig å 

nominere våre tre beste spillere etter mesterskapet. Det 

var, hyggelig nok, veldig mange gode kandidater, og 

kanskje blir det feil å fremheve noen etter et slikt VM 

hvor det var Norge som LAG alle snakket om. Fra 

organisasjonskomiteen var vi imidlertid pålagt å plukke 

ut tre spillere, og etter avstemning falt valgte på disse tre: 

 

Lars Haugen, Ole-Kristian Tollefsen og Anders 

Bastiansen.  

Lars Haugen, som spilte alle kampene for oss, og til tross 

for liten internasjonal erfaring før VM, løste sine 

oppgaver på en særdels bra måte. Han vokste i takt med 

laget fra kamp til kamp, og var kanskje VMs største 

overraskelse. Backene Jonas Holøs og Ole-Kristian 

Tollefsen fikk mest istid pr kamp av samtlige i VM, og 

var store turneringen gjennom. Holsø ble av svensk 

media kåret til en av VMs 10 beste spillere, mens 

Tollefsen også løste sine kapteins-oppgaver på en 

frembragende måte. På løpersiden var det vanskelig å 

komme utenom Anders Bastiansen. Totalt sett et meget 

solid mesterskap, men hvor første (SWE) og siste (FIN) 

kamp var ektraordinært gode. Men igjen, det var LAGET 

Norge som imponerte på alle denne gang.  

 

U-20 LANDSLAGET 

U20-landslaget startet sesongen med 3 samlinger i 

sommer på Toppidrettsenteret. I mai, juni og juli 

gjennomførte vi helgesamlinger med barmarkstrening, i 

samarbeid med U18 og Olympiatoppen.  

 

I august var første issamling. Det skjedde under 

Eliteleiren på Hamar, hvor laget var samlet fra tirsdag til 

lørdag. Samlingen ble avsluttet med kamp mot 

Storhamar. 

 

Den neste samlingen var deltakelse i European Junior 

Trophy i Karlstad. 5 kamper på tre dager er mye, men 

samtidig meget bra matching for laget, og en bra måte å 

bli kjent med spillerne på for trenerne.  

 

Årets 4-nasjoners gikk i Tyskland medio november. 

Motstander var som vanlig Tyskland, Latvia og Slovakia. 

Meget nyttig og bra internasjonal motstand. En jevn 

turnering hvor vi slo Sveits, men tapte knepent for Latvia 

og Tyskland.  

 

A-VM gikk i Buffalo, USA. Mange utfordringer med 

manglende utstyr som følge av at bagasje ikke kom fram, 

gjorde at oppladningen ikke var optimal i forkant. Når 

turneringen først startet viste laget gode takter, men var 

rett og slett ikke gode nok til å holde plassen i dette 

meget harde selskapet. En liten opptur var det at 

Tyskland ble slått i siste kamp, den første seieren på 

meget lenge for Norge på U20 A-nivå. 

VM-troppen 2011 bestod av følgende: 

Kenneth Eriksen, Steffen Søberg, Lars Volden, Robin 

Andersen, Jens Ulrik Bacher, Nicolay Bryhnisveen, 

Adrian Saxrud Danielsen, Kenneth Madsø, Daniel 

Rokseth, Tobias Skaarberg, Simen Viker Brekke, Eirik 

Børresen, Petter Røste Fossen, Hans Kristian Hollstedt, 

Michael Haga, Rasmus Juell, Magnus Lindahl, Torstein 

Nordrum, Sondre Olden, Mats Rosseli Olsen, Jonas 

Oppøyen, Andreas Stene, Joachim Sundelius, Nicholas 

Weberg.  

Støtteapparatet besto av 

Trenere: Geir Hoff og Pål Guldbrandsen. Målvaktstrener: 

Jarl Eriksen. Fysioterapeut: Freddy Løvseth. 

Materialforvalter: Ingar Engjom. Lagleder: Jan-Petter 

Selvik. 

 

U-18 LANDSLAGET 

Etter opprykket til A Gruppen ble sesongen startet med 2 

samlinger i Oslo på Toppidrettsenteret i juni og juli. Som 

vanlig ble det innkalt mange spillere til denne samlingen, 

slik at trenerne fikk treffe flest mulig av årets kandidater. 

I uke 30 under årets Eliteleier ble U18 landslaget samlet 

til årets første istreninger. 

 

Det neste på programmet var 3 landskamper mot 

Russland U17 på Hamar i slutten av august. Det ble tre 

tap, men nyttig matching for vårt U18 landslag. 
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Også denne sesongen la vi årets siste samling til Oslo og 

Grünerhallen. Vi fikk 3 kamper mot Grüner og Hasle 

Løren som endte med 2 tap og en seier. Takk til Grüner 

Ishockey ved Trond Erik Larsen for all bistand som er 

gitt oss. 

 

I  februaroppholdet reiste vi til Amstetten i Østerrike og 

vant Cider Cup etter 2 store seiere over Østerrike og 

Frankrike og ett knepent tap for Danmark. En flott 

turnering som ga oss håp foran årets VM. 

 

Vi fikk en forespørsel fra Danmark om vi kunne spille 2 

kamper mot dem uken før VM, da deres motstander 

Japan av naturlige årsaker ikke kunne spille mot dem. Vi 

stilte selvfølgelig opp og fikk 2 gode kamper uken før 

VM. Nå ble dette 2 kamper som var utenom programmet, 

men likevel ga oss mange svar og vi fikk møte ett meget 

godt dansk lag som vant begge kampene med 4-1 og 6-1.  

 

Vi reiste med buss til Dresden 5 dager før VM og spilte 

en kamp i Chrimmitsau mot Sveits som vi tapte, men som 

var nyttig lærdom kun dager før mesterskapet.  

 

VM i Dresden, Tyskland ble vel som forventet. Vi hadde 

mål om å klare oss, men var dessverre ikke dyktige nok 

til å klare dette, og det ble en seier over Slovakia i siste 

kampen. Det betyr at vi neste sesong er tilbake i Divisjon 

1 og skal kjempe med Slovakia om opprykk. Vi har 

dessverre alt for få kamper mot lag som spiller med så 

høyt tempo og intensitet i spillet sitt som det er under ett 

U18 VM. Det er å håpe at vi kan få til flere kamper i 

sesongene som kommer. 

 

VM-laget til Norge:  

Espen Johansen, Steffen Søberg, Joachim Svendsen, 

Martin Bjørnsland, Iver Håland, Erlend Lesund, Marcus 

Noteng, John Nicolay Næsgaard, Sebastian Kjos Sæves,  

Adrian Aslaksen, Magnus Fischer, Andreas Heier, 

Magnus Hoff, Jørgen Karterud,  Jonas Knutsen,  Martin 

Lund, Endre Medby, Markus Bilstad Pedersen,  Espen 

Salo,  Eirik Salsten,  Markus Søberg, Matthias Trettenes, 

Sebastian Weberg. 

 

Ørjan Løvdal og Kristian Gilbert er trenere, Stian Engen 

fysioterapeut, Raymond Michalsen materialforvalter,  

Jan Hexeberg er manager i et støtteapparat som fungerer 

meget godt sammen.  

 

U-16 LANDSLAGET 

Lagets første samling ble avholdt i Oslo i november. Som 

vanlig var dette en treningssamling med internkamper. 

Mange spillere ble innkalt for at vi skal kunne se flest 

mulig. Som vanlig var vi avhengig av velvillighet fra 

foresatte til spillere i Oslo-området for overnatting. En 

stor takk til dem.  

 

I desember deltok laget i Nordic Cup i Skien. Før 

turneringsstart spilte laget treningskamp mot Danmark 

(2-4). Under turneringen kom vi til kort mot Sverige og 

Finland, men slo Danmark i turneringens siste kamp.  

Dette er for mange av våre det første møte med 

internasjonal ishockey, og det oppleves som særs nyttig å 

erfare hva dette nivået handler om.  

 

I mars deltok laget i 5-nasjonersturneringen i Danmark. 

Her møtte vi Danmark, Sveits, Tyskland og Italia. 

Turneringen ble fin læring for laget. Vi vinner klart mot 

Italia men taper for Tyskland, Danmark og Sveits. Vi 

havner på 4 plass. Dette var en veldig nytting erfaring for 

alle spillerne. Dette var en fin gjeng å være på tur med. 

 

Trenere. Robert Jonsson, Espen Sæther, Martin Boork. 

Materialforvalter: Frode Bråthen. Fysioterapeut: Martin 

Engedahl. Manager: Jan Lindahl. 

 

KVINNELANDSLAGET  

Det har vært en aktiv sesong for Kvinnelandslaget. Årets 

høydepunkter var samlingen i Canada, 4-nasjoners i 

Sveits og VM Div.I i Ravensburg i Tyskland. 

 

Landslagssesongen startet i begynnelsen av juni med 

tester på Toppidrettssenteret. I juni gjennomførte vi også 

en kombinert barmarks- og issamling på Hønefoss. 

Jentene fikk utlevert individuelle treningsprogram basert 

på testresultatene. Alle spillerne ble også testet av vår 

fysioterapeut på denne samlingen.  

 

I august ble alle spillerne testet på Toppidrettssenteret 

igjen, og vi kan dokumentere stor fremgang. 

 

I månedsskifte august-september reiste laget til Canada. I 

Canada trente vi og spilte 6 kamper mot gode college- og 

universitetslag. Resultatet ble 5 seiere og 1 tap. Lagene vi 

møtte var Limoilou Titans (2 kamper), Lafléche College 

Dragons, Napean Team, Ontario Hockey Academy og 

Ottawa Carleton Ravens. Dette var en stor opplevelse, 

lærerikt og ga laget god og nødvendig kamperfaring. 

 

I oktober ble det gjennomført samling med 3 kamper mot 

Danmark i Halden. Det ble 3 seiere 3-1, 3-0 og 5-2. I 

tillegg gjennomførte vi 5 treningsøkter. 

  

Neste aktivitet på programmet var 4-nasjoners Mountains 

Cup i Sveits i februar. Vi ble nummer 2 i turneringen 

etter å ha slått Chicago Mission (USA U19) 5-1, 

Østerrike 7-1 og tapt 4-2 for Sveits. Sveits er forøvrig 

rangert som nummer 5 i verden. 

 

Den første helgen i april gjennomførte vi en Powerplay-

samling i Bærum Ishall. Vi hadde tatt ut 2 

powerplayenheter som brukte helgen på denne viktige 

delen av spillet. Dette var nyttig og vi oppnådde en 

effektivitet på i underkant av 30 % i VM. 

 

7. april reiste vi til Ravensburg i Tyskland for å ha en 3 

dagers pre-camp før VM turneringen. Vi gjennomførte 5 

treningsøkter og reiste til Bodensee med buss for å møte 

det sveitsiske VM-laget i en treningskamp. Sveits vant 

kampen 7-5 etter at vi ledet etter 2 perioder. 

 

11. april startet VM Div. I i Ravensburg. Vårt delmål på 

veien mot OL I Sochi var å vinne medalje. Denne 

turneringen var på forhånd den tøffeste turneringen 

hockeyjentene har hatt på mange år. Av de 6 nasjonene 

som skulle delta hadde Kina, Japan og Tyskland flere års 

erfaring fra A-gruppen. Japan måtte dessverre trekke 

laget pga naturkatastrofen i landet. Vi vant til slutt sølv 

etter å ha slått Kina 7-3, Østerrike 3-1 og Latvia 2-0. Vi 

tapte finalen mot Tyskland 3-1 etter en kamp med et lite 

overtak både spille- og sjansemessig for Norge. Madelen 

Haug Hansen, Martine Henriksen og Rikke Tautra 

debuterte i dette mesterskapet. 
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A-landslagets ledelse deltok som vanlig også under NM i 

Kongsberg fra 18. til 20. mars. 

Vi har nå 11 aktuelle spillere i Sverige og 2 i USA og 

Canada. Før neste sesong ser det ut som om det vil være 

2-3 nye spillere som flytter til utlandet. 

 

Spillere som har deltatt på samlinger og kamper med 

landslaget denne sesongen; Christine Smestad, Jorid 

Dagfinrud, Kaja Røkeness, Kristine Andreassen, 

Christine Berger, Hege Ask, Silje Holøs, Hedda Gjerde, 

Mie Berg Iversen, Trine Martens, Rikke Tautra, Marte 

Aurora Harmens, Monica Kleven Johansen, Birgitte 

Lersbryggen, Line Bialik Øien, Madelen Haug Hansen, 

Helene Martinsen, Henriette Sletbak, Marte Carlsson, 

Andrea S. Dalen, Ingrid Renli, Ingvild Farstad, Celine 

Strandrud, Marthe Østeraas, Elise Hauan Dahl, Ingrid 

Morset, Martine Henriksen, Victoria Løvdal, Tina Scott, 

Kanutte Fladeby. 

 

Etter OL i Vancouver varslet IOC at de ønsket en jevnere 

kvinnehockeyturnering hvis idretten fortsatt skal være å 

finne i det olympiske programmet. IIHF har derfor 

iverksatt målrettede tiltak og en stor satsning for at dette 

skal oppnås. Norge er, som følge av sin plass på 

rankingen, med blant nasjonene som IIHF satser på.  

 

Trener og Manager deltok på IIHF Think-tank i 

Vierumäki i Finland 5. og 6. juli. Dette var et idémøte 

hvor de 12 beste nasjonene deltok. Resultatet var en 

rekke forslag til tiltak som nå er i ferd med å iverksettes. 

 

Trener deltok på IIHF International Womens Coach 

Symposium 2011 i april. Dette er det første 

trenersymposium som er arrangert for trenere av 

kvinnelandslag. Dette fant sted i Zurich fra 22.-23. april. 

 

Trenere for laget har vært Sten Gunnar Jørgensen og Ole-

Anders Backe. Materialforvalter har vært Morten Dalen, 

mens Julie Marie Ervik har vært fysioterapeut. Manager 

har vært Tone Smestad, som har ledet en landslagsledelse 

som har fungert meget godt. Sesongen har vært meget 

utviklende og positiv for laget. 

 

U18 JENTER 

Tredje året for dette landslaget som i år har tatt store steg 

med flere treningssamlinger utenlands. Trenere var også i 

år Birger Aaserud og Kjersti Malo Dyb.  

 

Sesongen startet med dagssamlinger på Skedsmo og 

Nærbø for å finne aktuelle jenter til landslaget.  

 

Første store samling var i Kuortane, Finland der det ble 

spilt en kamp mot et lokalt lag og tre kamper mot Finland 

U18. Kampresultatene mot Finland var gode (1-4, 0-3, 1-

2), tre tap til tross. Samarbeidet med Finland var så godt 

at det allerede er bestemt nye kamper i Finland oktober 

2011.  

 

Måneden etter var det tre nasjonsturnering i Radenthein, 

Østerrike mot vertsnasjonen og Sveits. Dessverre hadde 

kvinnelandslaget samling på samme tidspunkt som gjorde 

at U18 kvinner stilte med redusert mannskap. Det ble tre 

tap, men nye lovende jenter fikk prøvd seg under 

samlingen.  

I januar hadde landslaget en stille og rolig 

treningssamling i Skien. Fasilitetene lå godt til rette for 

en god samling.  

 

Oppkjøringen til VM var tilfredsstillende da laget kom til 

VM-byen Dmitrov, Russland allerede fire dager før 

verdensmesterskapet startet. Det ble spilt en 

treningskamp mot Russland under oppkjøringen til 

mesterskapet.  

 

Målet om medalje ble dessverre ikke nådd under VM. 

Kampene var meget tette, og marginene var ikke med 

laget da det ble ettmålstap mot både sølv og 

bronsevinnerne Slovakia og Østerrike. Det ble også et 

hederlig tap mot vinnerne Russland. To solide seire mot 

Frankrike og Kasakhstan gav Norge en fjerdeplass, som 

er lagets beste plassering så langt.   

 

VM-troppen:  

Marthe Holm, Heidi Soudska, Kanutte Fladeby, Martine 

Henriksen, Ingrid Morset, Victoria Løvdal, Silje Holøs, 

Emilie Solhaug Jensen, Ingrid Sandven, Madelen 

Hansen, Lise Otnes, Emma Kvello, Ramona Wais, Tuva 

Nerland, Jeanett Hjelm, Toini Nilsen, Kaisa Fjellhammer 

Martinsen, Mathilde Nilsen, Madelen Rognaldsen, og 

Maja Thomassen.   

 

Trenere: Birger Aaserud og Kjersti Malo Dyb. 

Målvakstrener: Line Kuvås. Manager: Andrè Brattland.  

Fysioterapeut: Inger Østensen. Materialforvalter: Lars 

Fladeby. 

 

KJELKEHOCKEYLANDSLAGET 

Kjelkehockeylandslaget ble for attende (18) sesongen 

trent av hovedtrener Morten Haglund, som imidlertid 

hadde god hjelp av ass. trener Frank Dahlstrøm og ass. 

trener Espen Hegde.  

 

Foruten samlinger på hjemmebane og mye trening på 

dagtid, har laget vært på mange turneringer denne 

sesongen.  

 

November i Italia ble sesongen åpnet, hvor Tyskland, 

Sverige og Italia ble slått med god margin. Laget vinner 

turneringen. 

 

I desember reiste laget til Russland hvor de spilte mot 

Tsjekkia, Russland og Korea. Her ble det også tre seiere 

av tre mulige.  

 

Februar måned var det EM i Sollefteå, Sverige. Dette var 

det store målet for sesongen. I gruppespillet møtte vi 

Estland, Storbritannia, Nederland og Tyskland.  

Vi vant vår gruppe med fire seiere og en score på 44-3 

I semifinalen møtte vi Italia, en motstander som mange 

vil si at vi undervurderte. Italia vant kampen 2-1.  

Dermed ble det bronsefinale mot Estland som de norske 

isbjørnene vant 4-0.  

 

I mars var laget i Nagano, Japan for å spille 4 nasjoners 

turnering mot Japan, USA og Canada. De spilte mot 

Japan den samme dagen som det grusomme jordskjelv 

ryster Japan. Norge vinner kampen 6-2. Dagen etter ble 

kampen mot USA utsatt på grunn av hendelsene i landet 

med en dag.  “Safety first” var informasjonen som kom 

fra arrangøren. Nagano hadde ikke blitt berørt av 
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ødeleggelser, men Big Hat som var OL arena i 1998 

måtte allikevel sjekkes grundig for skader i 

konstruksjonen.  

 

Neste dag blir USA slått 3-2 etter at Norge scoret det 

avgjørende målet 4 minutter inn i sudden death. Siste 

dagen møtte vi Canada i en avgjørende finale kamp. 

Norge vinner 1-0 og hele turneringen i Japan. Hva som 

vil bli husket fra denne turneringen er jordskjelvene vi 

opplevde underveis, samt all den medieoppmerksomhet 

kjelkehockeylandslaget fikk fra aviser/radio/tv i Norge. 

Våre tanker går fortsatt til våre venner i Japan som mistet 

sine kjære. 

 

Påsken denne sesongen tok laget sølvmedalje i Ontario, 

Canada. Her var det en ny 4-nasjoners turnering med de 

samme lagene som i Japan.  

 

Debutanter dette året:  

Kjell Christian Hamar (mv), Emil Krististuen (f), Tor 

Rivera (f), Martin Hamre (f) og Jan Roger Klakegg (b) 

 

Trenere: Morten Haglund, Frank Dahlstrøm, Espen 

Hegde. Videocoach: Espen Hegde. General manager: 

Kent Nyholt. Materialforvalter: Thony Johansson, & Kay 

Pedersen. Fysioterapeut: Espen Hanssen / Mari 

Gundersen (vikar). Media: Bjørn Kordahl. 

 

MÅLVAKTSUTVIKLING 

Målet for sesongen var å videreføre de regionale 

målvaktssamlingene uten administrasjon fra NIHF. 

Klubber og kretser har tatt direkte kontakt med Sam 

Liebkind for gjennomføring. Bidraget fra 

ishockeyforbundet har vært økonomisk støtte. Responsen 

fra målvaktene har også denne sesongen vært god.  

 

Eliteleiren på Hamar inneholdt også et forsterket opplegg 

for målvaktene, som gjør denne leiren til en nyttig uke for 

deltagerne.  

   

SPILLERUTVIKLING 

Sentrale tiltak for spillerutvikling har vært gjennomføring 

av Basishelgen på NIH i april, samt Eliteleiren på Hamar 

i juli/august. 

 

Både Basishelgen og Eliteleiren samler relativt mange 

deltagere, noe som tyder på at de dekker et behov. 

Allikevel ville det være ønskelig å få tiltakene inn som 

elementer i et helhetlig spillerutviklingsprogram. Et 

forslag til opplegg for dette foreligger, men mangler 

fremdeles finansiering. 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 

Ungdomslederseminaret ble gjennomført på Helsfyr, 

lørdag 29. januar 2011 med 35 deltakere. Emnene som 

ble presentert og drøftet var:  

 ”Positiv coaching” 

o fordrag ved Peter Eriksson 

 Rekruttering – veien over til laget 

Klubbene hadde på forhånd sent inn tall som viste hvor 

mange de hadde fått med over i lag (U8) fra forrige 

sesongs ishockeyskole. I forlengelsen av det ble det 

drøftet ulike tiltak for å bedre og optimalisere rekruttering 

over til lag. Disse rådene/tiltakene vil bli implementert i 

DNSHs modul 5.  

 

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.  Serievinner 

ble Sparta Sarp. Elite. 3 klubber mistet poeng/fikk endret 

kampresultat som følge av å ha benyttet spillere uten 

spilleberettigelse i et antall kamper (Lørenskog, 

Vålerenga og MS). Point Streak er videreført og fungerer 

tilnærmet perfekt. Ole Lande er fortsatt NIHFs 

ressursperson og han gjør en svært god jobb med 

klubbene og som ansvarlig overfor eier/utvikler av 

programvaren.  

 

De 8 beste lagene kvalifiserte seg til sluttspill hvor alle 

serier ble spilt 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. Kvartfinalene ble avgjort i 4. og 5. 

kvartfinale.  I semifinalen valgte høyest rangert lag 

mellom de to lavest rangerte lagene og kampene ble 

avgjort i kamp 5 og 6.  Finalen gikk i år mellom Sparta 

Sarp. Elite og Stavanger. Sparta Sarp Elite var det beste 

laget og med NM seier tok laget denne sesongen ”the 

double”. Flott prestasjon etter langsiktig og godt arbeid.  

 

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.  

MS vant kvalifiseringen og Stjernen ble nr 2 og begge 

beholder sin plass i GET-ligaen, Tønsberg ble nr 3. og 

fortsetter i 1. divisjon sammen med IK Comet Halden 

som ble nr. 4. 

 

Modellen for inndeling i Prestasjonsdel og Mosjonsdel 

ble videreført, uten endringer i klasseinndeling fra sist 

sesong. 

 

1. divisjon ble arrangert med 10 senior 1. lag og 9 senior 

2.lag, totalt 19 lag, Ringerike var ny klubb.  Det ble spilt 

2 runder (36 kamper).  Tønsberg og Omegn IHK ble 

serievinner med god margin, 31 seiere, 3 uavgjorte og 

kun 2 tapte kamper, IK Comet Halden ble nr 2. og 

dermed også de 2 beste senior 1. lagene og deltok dermed 

i kvalifiseringen. 

 

2. divisjon besto av 10 lag (8 senior 1. lag og 2 senior 2. 

lag).  Det ble spilt 2 serierunder (18 kamper).  Oppsal 

vant 2. divisjon og Fana endte sist. Den klubbs førstelag 

som ender sist i 2. divisjon mister sin automatiske rett til 

å delta i 2. divisjon neste sesong og Fana rykket dermed 

ned i 3. divisjon. 

 

3. divisjon fikk vi i år til å arrangere i 2 avdelinger – en 

Vest og en Øst. 

Avdelingen Vest besto av 4 lag i 2 runder (12 kamper).  

Forus/Sandnes ble vinner.  Avdelingen Øst besto av 10 

lag (6 1. lag og 4 2. lag) og det ble spilt 2 runder (18 

kamper).  Kråkene vant avdelingen.  I og med at kun 1 

lag fra 3. div rykker opp i 2. div ble det arrangert 

opprykkskamper (best av 2; 1-.hjemme-/1 bortekamp) 

mellom Forus/Sandnes og Kråkene. Lagene vant hver sin 

hjemmekamp, men Forus/Sandnes ble best pga 

målforskjell og rykker dermed opp i 2. divisjon. Det er 
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ingen landsomfattende 4. divisjon og ingen lag rykker 

ned. 

 

4. divisjon, østland besto av 1 avdeling, 10 lag (7 1. lag 

og 3 2. lag) som spilte 2 runder (18 kamper) og vinner 

ble Skedsmo 2.  

 

Kvinner Elite ble videreført som landsomfattende serie 

med 5 lag i 5 runder (20 kamper), spilt som turneringer. 

Games Online ble ført i alle kamper og statistikken ble 

tatt på alvor av klubbene.  Astor ble serievinner.  

 

Kvinner 1. div ble også videreført som landsomfattende 

serie. 5 lag i 3 runder (12 kamper), som turneringsspill og 

noen enkeltkamper. Grüner ble serievinner. 

NM kvinner ble arrangert på Kongsberg etter at 

seriespillet var slutt, rangering inn i mesterskapet var 

basert på resultatene fra seriespillet. 9 lag deltok, Sparta 

Sarp ble Norgesmester etter å ha vunnet finalen 3-1 over 

Vålerenga. 

 

Klasseinndelingen for aldersbestemte klasser ble 

videreført uten endringer. 

 

U19 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 9 lag i 4 

runder (32 kamper), deretter NM sluttspill for de 8 beste i 

kvartfinaler, semifinaler og finaler (best av 3 kamper), 

Eliteseriemester ble Vålerenga, Norgesmester etter endt 

sluttspill ble Lillehammer/NTG. 1. divisjon ble arrangert 

med 7 lag i 4 runder (24 kamper) og avdelingsvinner ble 

Skien. 

 

U17 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 12 lag i 3 

runder (33 kamper), deretter NM sluttspill for de 8 beste i 

kvartfinaler, semifinaler og finaler (best av 3 kamper).  

Manglerud Star ble både Eliteseriemester og 

Norgesmester.  1. divisjon ble arrangert med 8 lag i 3 

runder (21 kamper) og avdelingsvinner ble Ski. 

 

U 15 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter 

kvalitet - avdeling A besto av 11 lag som spilte 2 runder 

(20 kamper) og avdelingsvinner ble Stjernen.  Avd. B 

besto av 8 lag i 3 runder (21 kamper) og avdelingsvinner 

ble Vålerenga. 

 

U14 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet 

– avdeling A besto av 9 lag i 3 runder (24 kamper), 

avdelingsvinner ble Frisk Asker.  Avd. B besto av 6 lag i 

4 runder (20 kamper) og avdelingsvinner ble 

Hasle/Løren.   

 

U13 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet.  

Avd. A besto av 7 lag i 3 runder (18 kamper) og 

avdelingsvinner ble Vålerenga.  Avd. B besto av 7 lag i 3 

runder (18 kamper) og avdelingsvinner ble Furuset. Avd. 

C besto av 6 lag i 3 runder (15 kamper) og 

avdelingsvinner ble Kongsvinger. 

 

U12 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet.  

Avd. A besto av 12 lag i 2 runder (22 kamper) og avd. B 

besto av 9 lag i 2 runder (16 kamper).  

 

U11 Østland ble arrangert i 3 puljer med hhv 11 lag (20 

kamper) / 8 lag (21 kamper) / 6 lag (20 kamper) 

geografisk inndelt. 

 

Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert på Skedsmo 

som et nytt tiltak i år 4.-6. februar 2011. 6 lag deltok i 

enkelt serie – alle mot alle. Oslo ble kretslagsmester. 

Kretslagsturnering U15 ble arrangert i Skien 25.-27. 

februar 2011. 6 lag deltok i enkelt serie – alle mot alle. 

Hedmark/Oppland ble kretslagsmester. 

 

Forbundscup U14 ble arrangert Sarpsborg 1.-3. april 

2011.. 8 lag hadde kvalifisert seg og rangert i 2 puljer 

som spilte enkelt serie.  Deretter sluttspill hvor Leangen 

vant over Storhamar i finalen. 

 

Forbundscup U15 ble arrangert i Sarpsborg 8.-10. april 

2011. 8 lag hadde kvalifisert seg og rangert i 2 puljer som 

spilte enkelt serie.  Deretter sluttspill hvor Stjernen vant 

over Storhamar i finalen. 

 

DOMMERE  

Inneværende sesong har vært meget spennende med 

mange gode dommerprestasjoner i hjemlige serier, samt 

dommere ute i internasjonale oppdrag. 

 

Vi har videreført nivået vi satte på destruktivt spill fra 

forrige sesong, men det er samtidig veldig viktig at vi 

kontinuerlig evaluerer det nivået vi har her hjemme mot 

de ligaer rundt oss som det er naturlig å sammenligne seg 

med. Vi i Dommerutvalget har en god dialog med alle 

aktører og vil gjøre en analyse av årets sesong opp mot 

nivået internasjonalt før sommeren. Dette vil gi oss en 

god indikasjon om vi er på rett spor. 

 

Internasjonalt har vi hatt flere gode prestasjoner på alle 

nivåer og i år har nye krefter fått slippe til internasjonalt. 

Det er gledelig at Per Gustav Solem fortsetter sin gode 

utvikling og leverer godt i U18-VM. På kvinnesiden 

fortsetter Aina Høve å levere på toppnivå og har vært i 

aksjon i VM for kvinner.  Totalt har vi hatt 8 dommere 

ute på IIHF oppdrag. Vi ser at alle holder nivået og det er 

gledelig for videre utvikling. 

 

Dommerutvalget har fortsatt arbeidet med å utvikle de 

mentale sider av dømmingen, samtidig som vi har stilt 

tøffere krav til fysisk form for våre toppdommere. To 

samlinger ble gjennomført, og både stemningen og 

motivasjonen i Elitegruppa oppfattes som meget positiv. 

 

Vi har nå gjennomført vårt første år med Hoveddommer 

Elite prosjektet hvor vi har som målsetning å finne 3-5 

nye kandidater som vi gir økt veiledning og coaching for 

å utvikle disse til Elitedommere på en optimal måte. 

Ansvarlig for prosjektet er Lars-Arve Kronborg og han 

vil bruke kommende sesong til å spisse og rendyrke 

denne modellen. Vi ser at den er en nødvendighet for å 

sikre ettervekst! 

Vi vil også fortsette med utviklingsgruppa hvor fokuset er 

mer rettet mot linjedommere i GET-ligaen. Disse vil også 

delta på elitedommersamlingen i august og teller 12 stk 

høyt motiverte talenter. Disse blir prioritert til alle 

forbundscuper, turneringer og gis god innsikt i hva som 

forventes for å bli Elitedommer. Dette har blitt ledet av 

Morthen Wikstrand som har gjort en meget god jobb med 

å bistå denne gruppa, samt på de fleste turneringer på 

breddesiden i regi av NIHF. 

 

På breddesiden har Stian Branden styrt alle aktiviteter 

med stødig hånd. Vi har gjennomført en samling og flere 
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turneringer (Forbundscuper og Kretslagsturneringer). Vi 

har også etablert tydelige ranking nivåer for å sike at alle 

har mulighet til få de kamper man fortjener basert på 

sunn konkurranse. 

 

Rekrutteringsarbeidet er fortsatt det viktigste vi gjør på 

breddesiden og dommerstigen er nå ferdig utviklet. Dette 

gir NIHF og klubber en komplett oversikt over de nivåer 

som finnes og de krav som er relatert til det enkelte nivå. 

Målsetning for kommende sesong er at alle klubber 

gjennomfører dommerkurs i henhold til ny dommerstige 

og at vi har et bredt tilbud som alle kan ta del av. 

 

På administrasjonssiden fortsetter Jon Magnussen med 

dommeroppsett og annet dommerrelatert arbeid. Vi vil 

rendyrke denne modellen kommende sesong og jobbe 

innenfor de rammebetingelser som foreligger fra 

administrasjonen. 

 

Vi har de siste 2 år brukt sensornett som portal for våre 

tilbakemeldinger til dommere for veilederkorpset. Det er 

gledelig å informere om at denne portalen er et verktøy 

som alle delaktige setter stor pris på og det ligger i dag 

nesten 750 dommerrapporter på portalen Dette gir oss 

muligheten til å følge opp dommere på en mer effektiv 

måte, samtidig som vi deler all informasjon innad i 

veiledergruppa. Sensornett har blitt et meget nyttig 

verktøy som sikrer kvalitet i veilederjobben. Ansvarlig 

for prosjektet, Tom Slåen vil fortsette å utvikle denne 

portalen. 

 

Vi har gjennomført strategimøter i felleskap med Elite 

Hockey/GET liga klubber og NIHF for å sikre at vi har 

god dialog i felleskap og at vi sammen kan sette oss mål 

for utvikling av dommerstanden som vi alle er avhengige 

av. Vi ser et slikt fora som meget nyttig og at dette må 

forvaltes videre.  

Dommerutvalget i sin helhet fortsetter neste sesong, noe 

som sikrer kontinuitet og stabilitet. Vi gleder oss til å ta 

fatt på en ny sesong. 

 

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET 

AAU innledet arbeidet med sesongen allerede før 

fjorårets sesong var avsluttet, både med hensyn til 

oppgavefordeling og planlegging av seminar for 

arrangører og deltakende lag i 1. divisjon, kvinner elite, 

U19/U17. Dette ble avviklet i forkant av sesongstart, 24. 

august 2010. Videre sørget utvalget for en 

revidering/oppdatering av arrangementsbestemmelsene 

og sekretariatskompendiet til sesongstart. 

 

Utvalget blinket ut noen arrangører med særlige 

utfordringer, blant annet det nyopprykkede laget 

Rosenborg til GET-ligaen, og fulgte disse opp spesielt. 

Oppfølgingen av arrangørene har vært gjennom direkte 

kontakt med den enkelte, ved direkte konsultasjon ved 

føring av kampdokumentasjon, protokoller og 

Pointstreak, eller gjennom delegatvirksomheten som 

denne sesongen ble sterkt utvidet. Særlig har tilfanget av 

flere ressurspersoner til utvalget og opplæring av andre 

utvalgsmedlemmer ført til at vi har kunnet følge mer opp 

særlig i forhold til 1. divisjon, men også GET-ligaen hvor 

alle TV-kamper og sluttspill- og kvalifiseringsarrangører, 

samt NM kvinner elite og NM-sluttspill for begge 

juniorklasser ble dekket.  

 

Ordningen har fungert meget bra, og ble meget godt 

mottatt av arrangørene. Det har ikke vært opplevd noen 

friksjoner i tilknyttet delegatvirksomheten og vi opplever 

å ha en god dialog med arrangørene. Utvalget ser sin 

oppgave primært å være ressurspersoner og positive 

bidragsytere for arrangørene. To saker vedr brudd på 

sikkerhetsbestemmelser ble sendt DISU og i begge saker 

ble det ilagt sanksjon til respektive klubber. 

 

Vi har hatt en meget god kontakt og dialog med TV2 

gjennom hele sesongen. 

 

Utvalget videreførte arbeidet med sertifisering av 

ishallene i Norge, og grep blant annet fatt på kort varsel i 

den akutte situasjonen som oppsto ved Leangen Ishall 

ved avslutningen av seriespillet. 

 

Et av utvalgsmedlemmene var ansvarlig for 

landskampene på Lørenskog og på Gjøvik. 

 

Det har vært avholdt tre ordinære møter i utvalget 

gjennom sesongen. Utvalgets stab med ressurspersoner 

ble utvidet i denne sesongen, noe som vi opplever som 

svært positivt ikke minst i oppfølgingen av de enkelte 

arrangører på ulike nivå. 

 

Utvalget er svært fornøyd med hvordan arrangørene i 

GET-ligaen løser oppgaven med føring av Pointstreak. 

Overgangen til at Pointstreak er benyttet som base for de 

offisielle kampdokumentene til hver kamp har vært 

vellykket. Det er en langsiktig målsetting for utvalget å få 

en felles ordning for kampdokumentasjon som også sikrer 

kontroll for spilleberettigelse. 

 

Utvalget har startet arbeidet med kommende sesong, hvor 

samlinger for 1. divisjon, kvinner elite, U19/U17 er 

berammet til august 2011. 

 

Utvalget er tilfreds med at vi har lyktes i å ha fått fordelt 

arbeidsbelastningen og fått utvidet kapasiteten til nye 

områder. Det har gjennom hele sesongen vært en stor 

innsatsvilje og positiv holdning fra utvalgets medlemmer 

og de ressurspersoner som er blitt bedt om å ta oppdrag. 

 

REKRUTTERING 

Det er løst 6177 lisenser, hvilket er en liten nedgang 

sammenlignet med forrige sesong (6256). Vi har ikke hatt 

kapasitet til å sjekke lisensene denne sesongen. Før 

sesongen 06/07 ble det besluttet at det ikke skal løses 

lisens i klassene G8 – G12 for spillere som ikke står 

oppført på matchprotokollen. Dette kan ha medført et 

lavere lisenstall. En gjennomgang av både løste lisenser 

og medlemstall over tid viser at tallene totalt sett er 

stabile. Flere ishaller har så langt ikke resultert i økning 

av verken antall medlemmer eller løste lisenser. Vi har en 

særlig stor utfordring med å begrense frafallet i 

aldersgruppen gutter 13 – 19 år. 

 

Med et par unntak arrangerer samtlige klubber med 

yngres avdeling skøyte-/ishockeyskole. Majoriteten av 

klubbene benytter enten Den Norske Skøyte- og 

Hockeyskolen eller Learn to Play-programmet og det 

legges ned en stor innsats. Skøyte-/ishockeyskolene er 

vår desidert viktigste rekrutteringsarena. 
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DNSH 

Sesongen har blitt brukt til gjennomføring av kurs og 

presentasjoner for ulike klubber og læresteder/studenter. I 

tillegg er nettsiden Dnsh.no etablert og videreutviklet. 

Det har vært gjennomført kurs eller presentasjoner på 

følgende steder: Narvik, Holmen, Halden, Nærbø, 

Trondheim, Ski, samt på Universitetet i Stavanger. 

 

Med bakgrunn i erfaringene fra DNSH arbeides det med å 

utvikle et introduksjonskurs for å trene lag i U8 – U10. 

 

AKTIVITETSMIDLER 

28 klubber og 3 kretser har mottatt statlige 

aktivitetsmidler over post 3. 

 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 

17 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr. 

 

TRENERUTDANNING 

Trener I-kurs ble avholdt i Oslo og i Rogaland. Til 

sammen ble det utdannet ca. 40 med Trener I-status. 

Trener II ble gjennomført med del 1 på Lillehammer og 

del 2 på Toppidrettssenteret. Der var det 19 deltagere.  

 

Målvaktstrenerkurs 1 ble avholdt i Sarpsborg 6. 

november 2011 med 17 deltagere. Målvaktstrenerkurs 2 

ble gjennomført på Hamar helgen 5.-6. februar 2011 med 

16 deltakere. Denne målvaktstrenerutdanningen er etter 

svensk modell, og det er en viktig satsing fra NIHFs side. 

Ishockeyforbundet ønsker økt kompetanse ute blant 

trenere som påvirker unge målvakters treningshverdag. 

Intensjonen er at norske trenere med MV2-status skal 

kunne ta Målvaktstrenerkurs 3 i Sverige. 

 

NIHFs Trenerseminar ble gjennomført 12. februar 2011 

på Helsfyr hotell i Oslo. Seminaret var et tilbud til trenere 

med Trener II-, Trener III- og MV2-status og det ble 

gjennomført i forbindelse med at Norge arrangerte Euro 

Ice Hockey Challenge. Foredragsholdere var: 

 Roy Johansen, landslagssjef 

o Forberedelser inn mot sluttspill 

 Geir Hoff, Hovedtrener U20-landslaget 

o Erfaringer fra U20-VM 

 Eddy Knudsen Storsæter, NTG-Bærum og OLT 

o Idrettsspesifikk basistrening 

Til det siste emnet kan vi gjøre oppmerksom på at 

ishockey har fått sin egen side på olympiatoppen.no 

under ”Utviklingstrapper”. Der finnes bakgrunn, teori og 

øvelseseksempler for temaet idrettsspesifikk basistrening. 

 

NIHF opplevde seminaret som svært positivt. 

Hovedcoach for lagspillidretter ved OLT, Marit Breivik, 

var aktiv tilhører og uttalte seg positivt om tiltaket og 

innholdet. NIHF ønsker å gjøre seminaret til en årlig 

tradisjon. 

 

JENTER/KVINNER 

Jentehockeydager 

Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et antall 

jentehockeydager som er blitt gjennomført på Nes, 

Ringerike, Ski, Skien, Sparta, Skedsmo, Jordal, Leangen, 

Storhamar og Grüner. Totalt har det deltatt ca. 300 jenter 

i alderen 4 – 15 år og det er ingen tvil om at jenter ønsker 

å spille ishockey dersom forholdene legges til rette. 

Prosjektet videreføres og vil forhåpentligvis gi oss 

tilstrekkelig med spillere til å etablere et 

konkurransetilbud for jenter neste sesong. 

 

Jenteturneringer 

Det har vært avholdt to jenteturneringer. En på Skedsmo 

og en på Kongsberg. 

 

Jente-/kvinneseminar 

Jente-/kvinneseminaret i mars måtte dessverre avlyses på 

grunn av for få påmeldte. De viktigste temaene vil bli tatt 

opp på seriemøtet i juni. 

 

Punktsamlinger 

Det har vært arrangert to punktsamlinger – en på høsten 

med 28 deltagere, samt en på våren med 25 deltagere. 

Instruktørene melder om en stadig nivåheving på 

deltagerne. 

 

VETERAN 

Det har vært avholdt 5 styremøter og 5 arbeidsmøter, og 

samtidig har vi god dialog med NIHF i forbindelse med 

serieavviklingen og oppsettet. Styret i NOHA er samtidig 

veterankomiteen i NIHF. 

 

Dommerkomiteen:  

Siste sesong gikk ble gjennomført på en tilfredsstillende 

måte, men NOHA presiserer grunnregelen om at hvert lag 

stiller med egen dommer. Selv om dommersituasjonen er 

noe bedre, er den fortsatt ikke bra. Derfor er NOHA igjen 

nødt til  be årsmøtet om hjelp til å håndheve enkle tiltak. 

Det er fortsatt mangel på stabile dommere. Samtidig en 

kjempehonnør til de som dømmer på sene kveldstimer.  

 

Seriekomiteen:  

Seriekomiteen har i år hatt store problemer med å 

fremskaffe matchprotokoller. Disse kan ha kommet bort 

ved unøyaktig adressering. Det mangler fremdeles noe på 

å fylle ut protokollen korrekt. 

 

Serien ble i år gjennomført i tre divisjoner med 6 lag i 1. 

div. pga og de andre divisjonene ble gjennomført med 7 

lag i div. II og i 8 i div. III. Problemet i år var klubber 

som omgikk NOHAs reglement om å fremskynde 

kamper, men gikk direkte til NIHF. 

 

Lisenser/spilleberettigelser:  

NOHA har valgt å stole på at alle formaliteter er i orden 

og i samarbeids med NIHF har vi hatt noen stikkontroller 

som har vært i orden. 

 

Atlantic Icebreakers 25 års Jubileumsturnering i 

Trondheim 

Her deltok Oslo Oilers i +50 og Vikings i + 35. (Elliten). 

Internasjonale kontakter:  

Oslo Oilers deltok i en turnering i Tampere, Finland. 

Vikings gjorde det samme i Åbo, Finland. Jutul 

Ghostbusters har hatt besøk av Luton OT, Canada. 

 

ORGANISASJON 
 

ADMINISTRASJON 

Sports- og utviklingsarbeidet ble betydelig styrket ved at 

Torbjørn Orskaug er heltidsansatt fra sesongstart, men det 

er stadig behov for økte administrative ressurser på 
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mange områder, og styret vurderer fortløpende om, og i 

tilfelle hvilke områder som skal styrkes.  

Med såpass få ansatte til å dekke såpass mange 

forskjellige oppgaver kreves det stor fleksibilitet både på 

individnivå og for administrasjonen som kollegium. Dette 

kan til tider oppleves som frustrerende, spesielt fordi det 

ofte vil være slik at alles travle perioder kommer 

samtidig.  

Det er lagt opp til fleksibilitet mht arbeidssted og til en 

viss grad arbeidstid for at de ansatte skal kunne klare de 

mest krevende periodene og samtidig kunne gi rimelige 

muligheter for et normalt familieliv, uten at dette skal gå 

ut over administrasjonens tilgjengelighet.  

Isbjørn Arena deler kontorlokaler med NIHF, og 

Elitehockey disponerer også et kontor i forbundets 

lokaler ved behov.  

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 

Forbundsstyret oppnevnte et eget anleggsutvalg i FS- 

møte 21. oktober 2009. Følgende personer ble valgt: 

Rune Molberg, Kåre Breivik, Rolf Taraldsen. I 

anleggsutvalgets første møte ble Kåre Breivik valgt som 

leder. Utgangspunktet var å revidere NIHF’s anleggsplan.  

 

En omfattende anleggsoversikt som forbundet har 

utarbeidet, satt i system av Rolf Taraldsen,  og Rune 

Molberg sin anleggskompetanse for prosjektering og 

bygging ishaller, var et viktig grunnlag for en 

anleggsplan.Arbeidsoppgavene ble etter hvert langt mere, 

og henvendelser fra ulike deler av landet ble etterhvert  

en stor utfordring. Både anleggspolitiske og 

anleggstekniske spørsmål, samt utfordringene med å søke 

om spillemidler var bakgrunn for de fleste henvendelser. 

 

Forbundsstyret fikk vedtatt et anleggsbudsjett, som også 

styrket grunnlaget for Isbjørn Arena AS. 

Det ble fastsatt en målsetting om 50 ishaller de neste 10 

årene. Det ble etablert et godt samarbeidsklima mellom 

aktuelle særforbund med behov for ishaller. Det ble også 

etablert en god dialog med Kultur- og kirkedept. (KKD). 

Det ble også startet et arbeid med politisk påvirkning mot 

Stortinget, idrettskretser og aktuelle kommuner. I juni 

2010 ble det sendt ut eget informasjonsbrev om ishaller i 

kretsene / fylkene til alle idrettskretser, ishockeykretser/ 

regioner, fylkesidrettskonsulentene, og 

Fylkeskommunene v/Fylkesordfører. 

 

Anleggsstatus 

Programsatsningen med 6 mill i ordinær og 4 mill i 

ekstraordinær støtte fra KKD/idrett som ble en realitet 

ved starten på 2000-tallet nærmer seg nå sin avslutning. I 

alt er det bevilget 16 hjemler med denne støtten. 

Pr. dags dato er følgende 9 haller åpnet: Skien, 

Sarpsborg, Moss, Hå, Haugesund, Bergen, Trondheim, 

Tromsø og Narvik.  Kristiansand er ferdig, men ikke 

offisielt åpnet. 

Ishallen på Jar og Stavanger er under bygging. 

Lillehammer, Ullensaker, Kongsvinger og Karmøy har 

fått tilsagn om midler. Kongsvinger er ikke ny, men en 

rehabilitering og en utvidelse med liten treningshall.  

2 haller er innstilt fra forbundet: Beitostølen og Sonja 

Hennie Arena i Oslo. En hall går utenfor dette 

programmet: Oilers Arena. Dermed får vi 17 nye haller 

og en rehabilitering.  

Med alle ferdigstilt vil altså antall ishaller øke med nesten 

60 % etter oppstarten av programsatsningsprosessen. 

I tillegg er det bygget to storhaller: Bjugn og Sørmarka 

med hockeyflater på indre bane. 

Isolert sett er det hyggelige tall, men vender vi oss mot 

fremtiden og behovet for mere istid for barn og unge 

rundt i landet, så er fortsatt det meste ugjort. 

 

Marked. 

Selv om programsatsningsperioden er over, er 

anleggsutvalgets erfaringer fra markedet, særlig i siste 

halvår, meget positive. Utspillet om 50 nye ishaller har 

vakt oppsikt og fått ringvirkninger helt inn i Stortingets 

spørretime. Senere fikk vi all viraken om landslagets 

strålende innsats som drahjelp i oppmerksomheten på 

ishaller. Utvalget har god markedskontakt og sitter med 

konkrete henvendelser fra 15 – 20 interessenter og tallet 

stiger fra dag til dag.  

Som kjent er det statlig interesse for en kraftig øking 

avspillemiddelpotten, en prosess som vel vil bli avklart 

med kommende årlige statsbudsjett. Utvalget er 

optimister og ruster seg nå for nye utfordringer. I tiden 

som har gått har anleggsutvalget og Isbjørn Arena knyttet 

kontakter med noen av landets beste ishall- og 

fryseeksperter så vi står faglig godt rustet, men ser behov 

for økt idrettspolitisk administrativ ressurs. Nettverket 

vokser, men vi skulle gjerne ha en mer forpliktende 

anleggskontakt i våre kretser og regioner. At ishockeyen 

skal spres betyr ikke at eksisterende miljøer skal overses. 

Et mer formeldt forhold til ishockeykretsene bør nå 

komme på plass, gjerne med en valgt anleggskontakt 

både på klubb, krets- og regionnivå. 

For øvrig henvises til forbundsstyrets egen beretning som 

i flere avsnitt også omtaler situasjon for anlegg. 

 

STRATEGISK PLAN 

Tinget 2009 vedtok forslaget til strategisk plan for 

perioden 2009-2014 slik det var foreslått. Enkelte tillegg 

ble gjort, herunder ble det vedtatt å utarbeide en 

handlingsplan for kjelkehockey. Dette arbeidet er 

igangsatt under ledelse av Bjørn Ruud og vil bli lagt frem 

for Tinget 2011.   

Den vedtatte handlingsplan for kvinne- og jentehockey 

ble vedtatt videreført, i og med at det fremdeles gjenstår å 

gjennomføre en rekke av de tiltak som er beskrevet der. 

 

DOMSUTVALGET 

Utvalget har i perioden fått oversendt to saker til 

behandling. Domsutvalget traff dom i disse sakene og de 

som var anmeldt ble dømt.   

 

APPELLUTVALGET 

Utvalget har i perioden fått oversendt og behandlet to 

saker, en appell over Disiplinærutvalgets vedtak og en 

klage over et Forbundsstyrevedtak. Leder av utvalget har 

deltatt på NIFs lov- og domsseminar.  

 

MARKED 
SPONSORATER 

Markedsarbeidet foregående år har bestått av forlengelser 

med eksisterende samarbeidspartnere, samt nysignering 

med Møller Bil (Skoda). Majoriteten av de eksisterende 

avtaler knytter seg til gjennomføringen av Get-ligaen, noe 
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som gjør at et tilfredsstillende samarbeid med 

Elitehockey AS er av avgjørende betydning. 

Samarbeidet med våre partnere er godt, men det er en 

utfordring for administrasjonen å følge opp de 

forpliktelser som ligger i avtalene uten at en person har 

dette som sin definerte oppgave. Administrasjonen har 

gjennomført vellykkede auksjonsrunder for 

landslagsdrakter på eBay. Forskjellige alternativer innen 

merchandising bør vurderes og bør gjennomføres. 

 

Det har blitt skrevet avtale med 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. 

 

Vår hovedsamarbeidspartnere er Norsk Tipping og Amfi 

eiendom.  Øvrige verdifulle samarbeidspartnere er 

Reebok, AXA, Sunkost, Dressmann, Rica Hotels, Steve 

Perryman, Maxim, SAS og Skoda. 

 

MEDIA 

TV2 har sendt en kamp ukentlig fra Get-ligaen, samt fem 

landskamper. Produksjonen var forenklet noe fra første 

sesong i avtalen, men holdt høyt nivå. Dessverre har TV2 

ikke funnet grunnlag for å fortsette det ukentlige 

magasinprogrammet fra første sesong, noe som oppfattes 

som et savn innenfor ”menigheten”. TV2’s utfordring var 

sannsynligvis nettopp det at sendingene ikke har klart å 

engasjere tilstrekkelig mange seere utenfor ishockeyens 

kjernepublikum. 

En undersøkelse gjort gjennom firmaet Sponsor Insight 

viser at medieomtalen av ishockey er betydelig høyere 

enn tidligere, og stigende, noe som muligens er i strid 

med den oppfatningen mange har. 

Det som ble svært tydelig var hvilket potensial som ligger 

i at landslaget lykkes. Kun tre norske mediekanaler hadde 

søkt om akkreditering til ishockey-VM i Slovakia, og 

blant dem var verken Aftenposten eller NTB, og 

naturligvis heller ikke Dagbladet. Etter hvert som 

mesterskapet utviklet seg eksploderte interessen, og innen 

laget hadde nådd kvartfinalen var mixedzone full av 

norske journalister. 

 

INTERNETT 

NIHF utvikler ny hjemmeside. Når dette arbeidet er 

ferdigstilt vil hockey.no fremstå i helt ny ”drakt”. 

Hjemmesiden vil da være tilpasset mobilløsninger og nye 

medier. I denne prosessen inngår også arbeid med 

kommunikasjonsstrategi. Et beskjedent antall frivillige 

gjør en enestående innsats bak kulissene for å oppdatere 

sidene, og bidrar i utviklingen av nye hockey.no.  

 

NIHF har opprettet Facebook og Twitter profiler. Disse 

er ment som et supplement til Hockey.no og er et ledd i 

kommunikasjonsstrategien. Vi opplever at dette har blitt 

positivt mottatt og at aktiviteten er høy. 

 

Sporten i NIHF har etablert hockeycoaching.no som et 

supplement til hockey.no. Målet er å gjøre informasjon 

og fagstoff lett tilgjengelig for spillere, trenere, ledere og 

foresatte. Utviklingsavdelingen i NIHF ønsker å 

kommunisere hva, hvordan og hvorfor vi gjør det vi gjør. 

Vårt ønske er å gjøre det mulig for alle å følge NIHFs 

utviklingsprosesser. Siden er under utvikling, men 

inneholder per nå temaene: 

 

 Utvikling – NIHFs utviklingstiltak 

 Utdanning – NIHFs utdanningstiltak 

 Trening – øvelses- og treningstips 

 Eksterne tilbud – ulike invitasjoner 

 Blogg – meninger om aktuelle saker 

 Linker – linker til nytt (fag-)stoff 

 

ØKONOMI 
Klubblisensutvalget (KLU) oppnevnes av forbundsstyret.   

 

Klubblisensutvalget (KLU) har i sesongen 2010/2011 

behandlet søknadene om lisens og gjennomgått 

rapporteringene fra klubbene i henhold til 

Klubblisensreglementet. KLU skal motta søknader og 

tilhørende dokumentasjon fra klubbene i henhold til de 

rapporteringsfrister som gjelder etter reglementet. Med 

bakgrunn i mottatt dokumentasjon utarbeider KLU sin 

innstilling til forbundsstyret som endelig tar stilling til 

lisenssøknad basert på mottatt innstilling. 

 

Også i sesongen 2010/2011 har KLU hatt et utfordrende 

arbeid med å analysere den økonomiske situasjonen i 

klubbene som har søkt lisens. Det skyldes særlig at 

dokumentasjonen ikke kommer innen de tidsfrister som 

gjelder og/eller at mottatt dokumentasjon er svært 

mangelfull. KLU beklager at mange av klubbene fortsatt 

ikke respekterer de frister som gjelder. Mangelfull eller 

for sent innlevert dokumentasjon medfører rutinemessig 

sanksjoner i form av bøter for klubbene. KLU har utstrakt 

kontakt med flere av klubbene for å søke å gi sin bistand 

til et mest mulig korrekt og grundig materiale for å 

bedømme klubbenes økonomiske situasjon. KLU er 

avhengig av at klubbene følger de frister og 

rapporteringskrav som gjelder for å kunne gjennomføre 

analysen av den økonomiske situasjonen, og oppnå en 

mest mulig ”fair” og lik behandling. Fortsatt er det 

krevende å behandle klubbene likt fordi det ikke 

rapporteres enhetlig fra klubbene. Derfor arbeider KLU 

med et forslag om å forbedre retningslinjer for 

økonomisk rapportering fra klubbene. I denne forbindelse 

har KLU vært en pådriver for å oppmuntre klubber til å 

etablere allianseidrettslag som beskytter breddeidretten 

ved en eventuell konkurs i elitedelen. 

 

Mange av klubbene har fortsatt dårlig økonomi og store 

problemer med å oppfylle de minimumskrav som følger 

av klubblisensreglementet. Denne utviklingen er 

bekymringsfull med tanke på de forpliktelser klubbene 

påtar seg overfor spillere og sine øvrige kreditorer. 

Enkelte klubber utformer budsjetter med urealistiske 

målsettinger eller forsøker å gi inntrykk av at klubbens 

økonomiske situasjon er bedre enn det er grunnlag for. 

KLU antar at god økonomisk planlegging og styring er 

helt sentralt for å utvikle idretten og oppnå tillit og 

troverdighet som er nødvendig for å trekke til seg 

sponsorer og andre støttespillere. 

 

KLU vil fortsatt arbeide for å revurdere reglement og 

virkemidler for å oppnå en bedre økonomistyring i 

klubbene, og ønsker innspill fra alle som har synspunkter 

og er interessert i å profesjonalisere økonomistyringen i 

klubbene for å oppnå gode sportslige resultater. 

 

KONTROLLKOMITÈEN 

Beretning, se regnskapet.   


