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SPORT 
A-LANDSLAGET 

Utgangspunktet for sesongen var opplagt. Det var å 

opprettholde verdensrankingen som 9 beste nasjon etter 

VM 2012, noe som ville gjøre oss direkte kvalifisert til 

OL i Sochi 2014.  

 

A-landslagets første samling var i Frankrike i november, 

hvor vi spilte 2 landskamper mot vertsnasjonen. 

Kampene var jevne, intense og holdt et bra nivå. Mange 

av våre yngre spillere fikk prøve seg på den 

internasjonale arenaen, noe som er svært nyttig. Vi vant 

den ene kampen 2-1, mens vi måtte se oss slått 3-4 på 

overtid i den andre.  

 

I desember reiste vi til Slovenia for å delta i 4-

nasjonersturnering der. Igjen mønstrer vi et ungt lag 

direkte fra seriespill hjemme. Turneringen viste at 

konkurransen på den internasjonale arenaen er mye 

hardere enn det mange av våre hjemlige spillere er vant 

til. Motstandere som Russland B, Slovenia og Frankrike 

ble alle sammen for sterke for oss denne gang.  

 

I februar arrangerte vi turnering på hjemmebane 

(Lørenskog), hvor A-nasjonene Frankrike, Latvia og 

Danmark var gjester. Vi vant alle tre kampene i denne 

turneringen, og særlig i den siste kampen mot Danmark 

imponerte laget. Troppen bestod for det meste av spillere 

som til daglig spiller utenlands, og man kan si det var en 

tilnærmet VM-tropp vi mønstret denne gangen.  

 

Våre VM-forberedelser startet medio mars, med 3 ukers 

(uke 11, 12 og 13) 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 14 samlet vi den første troppen til landskamper mot 

Sverige på Jordal Amfi. Omtrent halvparten av spillerne 

vi hadde inne er det forventet at kommer med i den 

endelige VM-troppen. Kampene endte med 2 klare tap. 

Under disse ukene trenes det meget hardt. Vårt fokus er å 

bygge form inn mot VM, noe som kampene bærer preg 

av. Våre motstandere har nok en noe annen tilnærming til 

disse kampene, da deres spillere her fortsatt er langt unna 

en VM-plass. De kan derfor konsentrere mer på kamper 

enn trening.  

 

Den påfølgende uken (uke 15) reiste laget til Finland, 

hvor 2 nye kamper mot Finland stod på programmet. 

Igjen endte det med 2 tap mot den regjerende 

verdensmesteren, men likevel mye oppløftende spill ra 

Norge. Dessverre fikk vi en del sykdom på turen, noe 

som preget en del av spillerne og laget.  

 

Uke 16 ble gjennomført i Oslo, med nye kamper mot 

Frankrike (!). Selv om trenerne har begynt å slippe opp 

på dosene virket laget fortsatt tungt og tregt. Vi vant den 

første kampen klart, men måtte se oss slått 3-4 i den siste.  

 

 

 

 

 

Noen dager med hvile før vi reiser til Slovakia for de siste 

forberedelsene vil gjøre laget godt nå.  

 

Uke 16 ventet kamper mot Hviterussland og Slovakia i 

Bratislava, og for første gang med en tilnærmet VM-

tropp. I vår første kamp slo vi vertlandet Slovakia etter 

straffer, mens vi tapte 4-0 for Hviterussland i en jevnere 

kamp en resultatet tilsa. Med disse kampene var 

oppkjøringen (både trening og kamper) fram mot VM 

over. 

 

For å knytte noen kommentarer rundt oppkjøringen så var 

vi meget godt fornøyd med opplegget fra start mot SWE 

på hjemmebane til avslutningen i Slovakia. Både antall 

kamper og motstandere. Eneste minuset vi opplevde var 

reiseopplegget i Finland, som var i overkant slitsomt. 

Særlig ettersom vi også ble rammet av sykdom på reisen. 

Også forholdet hviledager-trening, samt reisene ifm 

samlingene har vi fått positive tilbakemeldinger på fra 

spillerne.  

 

Vi ankom VM-byen Stockholm tirsdag 1 mai – 2 dager 

før mesterskapets start. Totalt rommet troppen 24 spillere 

(21 utespillere og 3 målvakter). Det betydde at vi hadde 

en plass åpen for eventuelt nye spillere ved ankomst.  

 

Våre første motstandere i mesterskapet var mot de tre 

høyest rankede lagene Sverige, Russland og Tsjekkia. Vi 

hadde derfor på forhånd mentalt forberedt oss på de ulike 

mulighetene dette ga, både positive og negative. Som 

forventet ble ikke den poengmessige uttellingen stor i 

disse kampene, men alle tre ble gjennomført på en måte 

som styrket oss i troen på at vi kunne prestere bra i dette 

mesterskapet. Godt defensivt arbeid, kombinert med 

større offensiv kraft enn tidligere gjorde at selvtilliten 

steg for hver kamp. Knepne tap for Sverige og Russland, 

ble til tap etter straffer for Tsjekkia, og dermed var vårt 

første VM-poeng sikret. 

 

I neste kamp møtte vi Italia. Kampen var på forhånd 

utpekt som ”må-vinne-kampen” i forhold til å holde 

plassen i A-gruppa. Som i de siste mesterskapene mestret 

vi denne utfordringen bra. Italia føltes aldri som den store 

trusselen, og seieren ble på komfortable 6-2 til slutt.  

Seieren betød at vi var relativt sikre på plassen i neste års 

A-VM, og at neste fokus var kvartfinaleplass i dette 

mesterskapet.  

 

Første motstander var Latvia, som vi tradisjonelt har hatt 

problemer med å slå. Ikke denne gang. En tvers i 

gjennom solid kamp endte med seier 3-0. Dagen etter 

stod Tyskland for tur. Dette ble en opplevelse av 

dimensjoner for alle involverte. Aldri har vi sett et norsk 

lag med slik selvtilliten og effektivitet som i denne 

kampen. Til slutt visste tavla 12-4 til Norge, et resultat 

for historiebøkene. Disse to kampene gjorde at 

kvartfinaleplassen var sikret allerede før den siste kampen 

mot Danmark. At vi likevel mobiliserte på en slik måte at 

Danmark ble slått enkelt 6-2, forteller det meste om 



 

 

hvilken tilstand denne troppen var i. Her var fullt fokus 

på hver kamp, og man var mentalt sett verken ferdig med 

mesterskapet eller allerede i kvartfinalen. Fokus på 

prestasjoner, og gjenskape disse, var innstillingen som 

rådet.  

 

I kvartfinalen ventet Russland, VMs beste lag så langt. I 

den første kampen mot dem hadde vi prestert bra, så 

stemningen før kampen var realistisk, men optimistisk. Vi 

følte vi hadde en bra sjanse, men i det lå at vi måtte 

prestere opp mot vårt maksimale – alle sammen. Kampen 

endte med 5-2 tap, men ikke uten at vi presset de 

kommende verdensmesterne i lange perioder. Etter 2 

perioder var stillingen 2-2, takket være solid forsvarsspill 

og stor effektivitet framover. Akkurat slik vi hadde håpet 

på før kampen. Men, når Russland tok ledelsen 3-2 tidlig 

i tredje orket vi aldri å komme tilbake. Kreftene var slutt, 

og Russland kunne avgjøre med 2 sene mål. Med det var 

mesterskapet over for vår del, mens Russland til slutt 

endte opp som verdensmestere etter å ha vunnet klart i 

både semifinale og finale. I ettertid så ser vi at det var 

mot Norge i kvartfinalen Russland hadde størst 

problemer, noe som er en ekstra fjær i hatten til laget.  

 

Plasseringen i VM 2012 ble 8.plass. Slikt sett klarte vi 

ikke å matche fjorårets historiske 6.plass, men ser vi på 

gjennomføringen av alle kampene, den offensive 

produksjonen, de individuelle prestasjonene – og det som 

lå i potten (OL-plass) – rangeres nok dette mesterskapet 

som bedre enn fjorårets. Den gangen vant vi 4 kamper, 

noe som aldri hadde skjedd før til da. Denne gang endte 

vi med 4 seire, og en uavgjort. Legg til kvartfinale for 

andre gang på rad, sikret OL-deltakelse i Sochi 2014 – ja 

så kan ikke dette klassifiseres som noe annet enn suksess. 

Når så i tillegg Patrick Thoresen ble tatt ut til VMs All 

Star team er Norge satt skikkelig på ishockeykartet en 

gang for alle.  

 

Mesterskapet ble nok en bekreftelse på at vi er på 

frammarsj i internasjonal ishockey, noe vår 

verdensrankingen bekrefter. Vi er nå – etter mesterskapet 

- ranket som nr 8 i verden. 

 

Vårt støtteapparat var i år utvidet med en profesjonell 

mediesjef. Dette har vist seg helt nødvendig all den tid 

laget, både spillere og trener, blir stadig mer interessante 

for media. Når mesterskapet spilles i Sverige, hvor mange 

av spillerne til daglig spiller, øker naturlig nok 

etterspørselen også.  

 

Av andre endringer i støtteapparatet/funksjoner som 

anses som viktige er at den administrative lederrollen 

under mesterskapet (GM/Team Leader) deles på en slik 

måte at Team Leader har ansvar inn mot 

organisasjonskomiteen, mens GM har ansvar inn mot 

eget apparat. Dette fungerte bra under mesterskapet.  

Videre har analyse-/scouting-teamet blitt utvidet med en 

ressurs for å ivareta individuell spilleroppfølging. Disse 

nedringene gjør at vi er fullt på høyde med våre 

motstandere i organiseringen av laget under mesterskap. 

Utfordringen blir å gjøre disse ressursene tilgjengelig 

hele veien fram mot – både kommende mesterskap og OL 

2014.  

 

Vi takker alle spillere og hele støtteapparatet for en 

fantastisk VM-turnering.  

VM-troppen 2012 bestod av:  

 

Målvakter: Lars Haugen, Lars Volden Pål Grotnes. 

 

Backer: Jonas Holøs, Ole-Kristian Tollefsen, Mats Trygg, 

Alexander Bonsaksen, Henrik Solberg, Juha Kaunismäki, 

Lars Løkken Østli. 

 

Løpere: Morten Ask, Marius Holtet, Lars Erik Spets, 

Anders Bastiansen, Patrick Thoresen, Mats Rosseli 

Olsen, Martin Røymark, Andreas Martinsen, Kristian 

Forsberg, Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Per-Åge 

Skrøder, Mads Hansen, Tommy Kristiansen.  

 

Vert for oss i Sverige var Bjørn Ferber, som løste alle 

sine oppgaver på en strålende måte, taakk 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. 

 

Etter mesterskapet ble det besluttet at spillerne selv skulle 

stemme på Norges 3 beste spillere. Avstemningen 

resulterte i at Lars Haugen, Jonas Holøs og Patrick 

Thoresen ble valgt. Stort grattis til dem. Som alltid når 

lag presterer bra er det alltid mange gode kandidater til 

individuelle priser. Disse tre er på alle måter verdige 

representanter for det Norge framstod som under VM, 

nemlig ett lag med stor L. Det var LAGET Norge som 

imponerte på alle, denne gangen også!  

 

U-20 LANDSLAGET 

U20-landslaget startet sesongen 2012, med samling i 

uke31 på Hamar. Det skjedde under Eliteleiren, hvor 

laget var samlet fra mandag til fredag.   

 

Den neste samlingen var deltakelse i en minneturnering i 

Riga. Dette ble tre kamper av internasjonal kvalitet på tre 

dager. Meget bra matching for laget på et tidlig stadie av 

sesongen. Det ble også en fin mulighet for trenere og 

støtteapparat til å bli bedre kjent med spillerne på. 

 

Årets 4-nasjoners gikk i Slovakia i medio november. 

Motstander var som vanlig Tyskland, Sveits og Slovakia. 

Meget nyttig og bra internasjonal motstand igjen. En jevn 

turnering hvor vi også spilte en treningskamp mot det 

lokale div.1 laget.  

 

Før VM hadde laget en 2 dagers samling på Jordal i Oslo 

 

A-VM gikk i Garmisch Partenkirchen, Tyskland. 

 

GBR-Nor-2-5, Belarus-Nor 2-3, Nor-Østerrike 5-2, 

Slovenia-Nor 1-4 og det ble finale i siste kampen mot 

vertslandet Tyskland, Norge ledet til det sto ca. 4 min. 

igjen av kampen, men greide å slippe inn 3 mål på de 

siste min., så istedenfor å vinne og rykke opp, ble det 3 

plass, men en fin turnering av de norske gutta  

VM-troppen 2012 bestod av følgende: 

Kenneth Eriksen, Lars Volden, Jens Ulrik Bacher, Adrian 

Saxrud Danielsen, Michael Haga, Linus Juell, Sondre 

Olden, Joakim Hjelm, Iver Haaland, John N. Næsgård, 



 

 

Sander Valde, Magnus Hoff, Markus Søberg, Anders 

Pedersen, Michael Stenersen, Ole D. Setsaas, Espen Salo, 

Olai S. Johannesen, Jonas Knutsen, Aleksander 

Reichenberg, Emil Frøshaug, Mathias Trettenes.  

Støtteapparatet besto av følgende: 

Trenere: Ørjan Løvdal og Geir Hoff. Målvaktstrener: 

Daniel Bjørnberg. Fysioterapeut: Freddy Løvseth. 

Materialforvalter: Ingar Engjom. Lagleder: Jan-Petter 

Selvik. 

 

U-18 LANDSLAGET 

Etter nedrykket til Divisjon 1A, ble sesongen startet med 

en samling på Hamar i slutten av august under årets 

Eliteleier. Her var 57 spillere innkalt til en samling 

fordelt på 2 grupper. 

 

Det neste på programmet var 6 kamper i Minnesota, hvor 

vi var invitert til å delta i Bauer NIT, en turnering som 

bestod av 7 lag fra Minnesota og Norge U18. 25 spillere 

fikk oppleve å spille 6 kamper på liten bane, bo hos 

amerikanske familier med norske aner.  

 

Vi spilte 3 treningskamper, mot Austin Bruins, St. Olaf 

College og Augsburg College samt 3 kamper i selve 

turneringen. Vi vant vår første kamp mot New England 

med 6-2 og dermed ble det sluttspill og semifinale mot 

Shattuck, turneringens beste lag og vi tapte ganske klart 

med 9-1. Dermed avsluttet vi vårt 10 dagers opphold med 

kamp mot Minnesota White i kampen om bronse. Vi 

spiller vår 6 kamp på 10 dager og det bærer kampen litt 

preg av også. Vi taper 5-3 og ender som nummer 4 i 

turneringen, noe vi mener er godkjent. Hele oppholdet 

ble en minnerik opplevelse for hele troppen og som gir 

alle en god motivasjon i å legge ned enda mer trening for 

å kunne bli enda bedre. 

 

I  februaroppholdet reiste vi til Esbjerg i Danmark og 

møtte Latvia, Hviterussland og Danmark. På veien til 

Esbjerg spilte vi en treningskamp mot Røgles J20 lag, en 

kamp som vi vant etter mye godt spill. Kampene i 

Esbjerg endte med 3 tap selv om vi spillemessig var med 

i alle kampene.  

 

Før VM reiste vi til St. Pölten i Østerrike hvor vi spilte 2 

kamper mot Østerrike, hvor vi vant begge før vi reiste 

videre til Piestany i Slovakia hvor årets VM ble arrangert. 

3 dager før VM spilte vi vår siste treningskamp mot 

Frankrike og vant også den. Vi vant 3 av våre 4 første 

kamper og det gjorde at vi på VMs siste dag kunne spille 

opprykks finale mot vertsnasjonen Slovakia foran en 

fullsatt ishall i Piestany. Dessverre var vi ikke gode nok 

og tapte for ett bedre lag, og dermed klarte vi ikke å nå 

vårt mål for sesongen, nemlig opprykk. Endre Medby ble 

kåret til Norges beste spiller under VM turneringen og 

fikk for dette en Tissot klokke av IIHF. 

 

For andre gang siden VM for U18 ble arrangert for første 

gang i 1999, klarte vi ikke å rykke direkte opp igjen. Sist 

dette skjedde, var i Sanok, Polen i 2007 da vi ble nummer 

3 etter Danmark og Japan. Nå må vi utsette vårt mål om 

opprykk til neste sesong hvor våre motstandere blir 

Danmark, Frankrike, Italia, Slovenia og 

Hviterussland. 

 

 

VM-laget til Norge:  

Joachim Svendsen, Edvardt Vinjar Saugen, Fredrik 

Grønstrand, Magnus Fischer, Tallak Lyngset, Erlend 

Lesund, Mattias Nørstebø, Markus Noteng, Christer 

Simonsen, Jonas Løken, Mathias Baar, Eirik Salsten, 

Markus Søberg, Didrik Tollefsen, Jørgen Karterud, 

Simen Nielsen, Mats Henriksen, Endre Medby, Ole 

Petter Øvergaard, Carl Henrik Andersson, Espen Klem, 

Markus Bilstad Pedersen og Magnus Nilsen. 

 

Støtteapparat:  

Coach: Robert Jonsson, Ass. coach: Espen Sæther, 

Goalie coach: Andre Lysenstøen, Video coach: Roger 

Harli, Physio: Stian Engen og Erling Strand, Eq. 

manager: Raymond Michalsen, Manager: Jan Hexeberg. 

 

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 på Åland. Før 

turneringsstart spilte laget treningskamp mot Danmark 

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

Finland, og tapte knepent mot 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 februar spilte laget tre treningskamper mot Danmark i 

Kristiansand. Etter to jevne kamper vinner vi klart den 

siste kampen 10-1. Dette var en veldig bra samling for 

alle gutta og ledere. 

 

I begynnelsen av april deltok laget i 5-

nasjonersturneringen i Stavanger. Her møtte vi Danmark, 

Sveits, Tyskland og Italia. Turneringen ble fin læring for 

laget. Vi vinner klart mot Italia og slår Tyskland og 

Danmark i to jevne kamper. Vi taper knepent for Sveits i 

en kamp der vi ikke kommer opp på vårt beste nivå. Vi 

havner på 2 plass. Dette var en veldig nytting erfaring for 

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

laget hadde en bra stigning gjennom sesongen. 

 

Trenere. Anders Gjøse. John Wikstrøm. Daniel Bjørnberg 

Materialforvalter: Frode Bråthen. Fysioterapeut: Martin 

Engedahl. Manager: Jan Lindahl. 

 

KVINNELANDSLAGET  

Etter OL i Vancouver 2010 varslet IOC at de ønsket en 

jevnere kvinnehockeyturnering hvis jentene fortsatt skulle 

være en del av det olympiske programmet. IIHF har 

derfor iverksatt målrettede tiltak og en stor satsning for at 

dette skal oppnås. Norge er, som følge av sin positive 

utvikling og plass på rankingen, med blant nasjonene som 

IIHF satser på.  

 

Med bakgrunn i dette har det vært en aktiv sesong for 

hockeyjentene. IIHF har finansiert flere turneringer denne 

sesongen for å gi de nest beste nasjonene mulighet til å 

spille mot bedre rangerte nasjoner. 

 



 

 

En del av satsingen er også IIHF Mentorprogram hvor 

Norges trenere har Melody Davidson fra Canada som 

mentor, mens spillerne har Erika Holst fra Sverige og 

Jamie Hagerman fra USA. Vi har på denne måten 

opparbeidet en svært godt forhold og god kontakt med 

Canada. 

 

Landslagssesongen startet i begynnelsen av juni med 

tester og utsending av sommertreningsprogram.  

 

I august hadde laget en barmarksamling med 

treningsøkter og tester på Toppidrettssenteret i Oslo. 

 

I månedsskifte august-september reiste laget til IIHF  

4-nasjoner i Courchevel i Frankrike. Dette var første del 

av IIHF 12-nasjoners. En god start på sesongen ga oss 

seier 5-3 over Tsjekkia, seier 6-1 over Frankrike og tap  

4-3 i overtid for Tyskland. 

 

Andre del av IIHF 12-nasjoners ble spilt i Füssen i 

Tyskland i november. Turneringen ble en stor suksess for 

Norge da laget vant IIHF 12-nasjoners etter seiere 4-3 

over Japan, 3-2 over Russland, 5-3 over Sveits og 3-1 

over Slovakia. Resultatmessig var dette sesongens 

høydepunkt ettersom alle motstanderne var A-nasjoner, 

unntatt Japan som rykket ned i fjor. Spesielt seieren over 

Russland var en milepæl for hockeyjentene. 

  

Deretter reiste laget til Bratislava i Slovakia i desember 

for å spille en ny 4-nasjoners. Denne gangen møtte vi 

Sveits, Frankrike og Slovakia. Vår mentor fra Canada, 

Melody Davidson var med oss på denne turneringen. 

Norge kom på 2. plass etter seier 3-2 over Sveits, seier  

5-4 over Frankrike og 5-2 tap for Slovakia. 

 

I januar gjennomførte vi en treningssamling på Gjøvik. 

Vi hadde besøk av spillernes mentor, Erika Holst fra 

Sverige, og Petter Salsten hjalp oss med en treningsøkt 

for våre backer. Samlingen ble brukt som forberedelse til 

VM i mars.  

 

Neste aktivitet på programmet var 4-nasjoners Mountains 

Cup i Sveits i februar. Vi ble nummer 3 i turneringen 

etter å ha slått Østerrike 4-1 og tapt 5-2 for Sveits og 3-1 

for Slovakia.  

 

22. mars reiste vi til Ventspils i Latvia for å gjennomføre 

en 3 dagers samling før VM turneringen. Vi hadde med 

oss spillermentor Jamie Hagerman fra USA til Latvia. 

 

25. mars startet VM Division I i Latvia. Vårt delmål på 

veien mot OL i Sochi var å vinne gullmedalje. Nivået på 

lagene i Division 1 har hatt en svært positiv utvikling og 

nasjonene som deltok var Kazakhstan, Japan, Tsjekkia, 

Østerrike, Latvia og Norge.  

Vi vant til slutt sølv etter å ha slått Østerrike 7-2, 

Kazakhstan 2-1, Japan 4-2 og Latvia 6-0. Vi tapte 

dessverre 2-1 for Tsjekkia og de rykket dermed opp i  

A-puljen. Jeanett Hjelm debuterte i dette mesterskapet. 

 

A-landslagets ledelse deltok som vanlig også under NM 

som var i Grünerhallen fra 9. til 11. mars. 

 

Vi har nå 10 aktuelle spillere i Sverige og 2 i USA. Før 

neste sesong ser det ut som om det vil være 4-5 nye 

spillere som flytter til utlandet. 

Spillere som har deltatt på samlinger og/eller spilt kamper 

med landslaget denne sesongen; Christine Smestad, Jorid 

Dagfinrud, Kaja Røkeness, Kristine Andreassen, Toini 

Veronica Nilsen, Mie Berg Iversen, Trine Martens, Silje 

Holøs, Marte Carlsson, Ingrid Morset, Hedda Gjerde, Ida 

Zeline Lien, Rikke Tautra, Andrea Dalen, Ingvild 

Farstad, Line Bialik, Henriette Sletbak, Hege Ask, Helene 

Martinsen, Ingrid Renli, Madelen Haug-Hansen, Martine 

Henriksen, Victoria Løvdal, Jeanett Hjelm, Marthe 

Leinum Holm, Jannicke Wiig, Elise Hauan Dahl og 

Mathea Fischer. 

 

Trenere for laget har vært Sten Gunnar Jørgensen og Ole-

Anders Backe. Keeper- og videotrener har vært Laura 

Rollins. Materialforvalter har vært Morten Dalen, mens 

Iselin Haugland Johansen og Brit-Jane Skaar har vært 

fysioterapeuter. Vi har også hatt med idrettspsykolog, 

Anne Fylling Frøyen fra Olympiatoppen. Managere har 

vært Tone Smestad og Marthe Østeraas som har ledet en 

landslagsledelse som har fungert meget godt. Sesongen 

har vært meget utviklende og positiv for laget. 

 

U18 JENTER 

U 18 kvinner er inne i sin fjerde sesong. Og begynner nå 

å bli et etablert landslag. Laget har før denne sesongen 

hatt store endringer i trenerteam og støtteapparat. I 

trenerteamet fra i fjor er Kjersti Malo Brattland fortsatt 

med, men laget har fått ny hovedtrener i canadiske Laura 

Rollins. Ny målvaktstrener er Andre Lysenstøen 

 

Sesongen startet med samling i Skien, her var det både 

gamle og nye spillere klare for en ny sesong. Her ble 

laget presentert for ny trener og ny manager. U 18 

kvinner har denne sesongen hatt stor utskiftning av 

spillere da hele 10 spillere fra forrige sesong var for 

gamle til å delta denne sesongen. 

 

Første store samling var i år som i fjor i Kuortane, 

Finland der det ble spilt tre kamper mot Finland U18. 

Den første kampen ble tøff med stort tap 12-0, kamp to 

noe mere jevnt med tap 5-0. Siste kamp i Finland ble 

også lagets beste. Der ledet Norge 2-0 etter to perioder, 

dessverre ble Finland for sterke i 3 periode og vant 

kampen 4-2. Kuortane i Finland er et meget fint sted å ha 

samlinger med gode treningsfasiliteter, så vi fortsetter det 

gode samarbeide, og det er allerede bestemt nye kamper i 

Finland oktober 2012.  

 

14-18 desember ble siste samling før VM. Den ble holdt 

på Hamar. Vi hadde nå fått avklart etter regelendring i 

IIHF at alle 97 jenter kunne spille VM, så på Hamar 

dukket det opp noen nye fjes. Her ble det spilt kamper 

mot et regionslag fra Finland, Finland Selects. Her endte 

det uavgjort 1-1 på fredag, tap 2-0 på lørdag og seier 2-1 

på søndag. En fin samling. 

 

Vi var i år så heldige å få VM på hjemmebane. Og laget 

kom til VM-byen Tromsø tre dager før mesterskapet 

startet. Der ble spilt en treningskamp mot Japan som 

oppkjøringen til mesterskapet. Dette ble en meget jevn 

kamp som Norge tapte knepent 4-5. 

Målet om medalje ble dessverre ikke nådd under VM. 

Kampene var meget tette, og marginene var ikke på laget 

sin side. Men Norge holdt spenningen om medalje oppe 

helt til siste kamp, der vi tapte knepent 1-2 for sølvvinner 

Østerrike Det ble også tap 2-5 mot vinnerlaget fra 



 

 

Ungarn, som gikk rett fra kvalifisering og opp i A-puljen. 

Tap 3-1 ble det også mot Japan. Men vi fikk to seire mot 

Slovakia 7-2 og Storbritannia 2-1 som gav Norge en 

fjerdeplass, som er samme plassering som året før.  Norge 

fikk i år for første gang en spiller på All Star team. 

Victoria Løvdal ble VMs beste back. 

 

Vil også benytte anledningen til å takke Tromsø for et 

flott mesterskap på hjemmebane.   

 

VM-troppen:  

Victoria Løvdal, Ingrid Sandven, Emma Kvello, Ramona 

Wais, Jeanett Hjelm, Toini Nilsen, Madelen Rognaldsen, 

Maja Thomassen, Mathea Fischer, Jannicke Wiig, Linn 

Aakre, Julie Øiseth, Sofie Fjellvang, Silje Johansen, Line 

Berntsen, Mariel Vatland, Karoline Flaa, Ingunn 

Mathilde Anseth, Anniken Olafsen, Susanne Haug og 

Katerina Hatzigiannis  

 

Trenere: Laura Rollins og Kjersti Malo Brattland 

Målvakstrener: Andre Lysenstøen 

Managere: Elin Rønning og Andrè Brattland.  

Fysioterapeut: Ingrid Otnes. Materialforvalter: Lars 

Fladeby. 

 

KJELKEHOCKEYLANDSLAGET 

Kjelkehockeylandslaget ble for nittende (19) 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.  

 

Sesongen startet som vanlig på Hamar med 

rekruttsamling i august. Her får landslaget vist seg fram 

og ikke minst inspirert flere nye unge talenter inn til 

Kjelkehockey.  

 

I november / desember reiste laget til Calgary i Canada 

hvor de spilte mot USA, Canada og Japan. Turneringen 

ble avholdt i den splitter nye Winsport Canada´s arena. Et 

meget flott anlegg som sikkert de andre landslagene får 

glede av å spille i fremtiden. Denne turneringen fikk laget 

bronse. Turneringen ble noe spesiell for landslaget, da 

Thomas Jacobsen ble skadet i innledende kampen mot 

USA. Kapteinen Jacobsen ble som kjent hospitalisert og 

saken fikk mye media dekning. Jacobsen er fortsatt ikke 

friskmeldt etter skaden han pådro seg i denne 

turneringen.  

 

Landslaget styrker trenerapparatet med å engasjere Andre 

Lysenstøen som målvaktstrener i begynnelsen av 

desember. 

 

Laget reiste til Nagano i Japan for fjerde året på rad. Her 

ble det avholdt 4 nasjoners turnering mot Japan, Canada 

og Korea. Norge vinner sølv i denne turneringen. 

 

VM på Hamar i mars 

Laget hadde ambisjoner om medalje på hjemmebane. 

Alle forhold lå til rette for at landslaget skulle ta edel 

metall foran hjemmepublikum. Men laget skuffet 

overraskende i innledende puljespill mot Korea og Italia. 

Dette gjorde at Norge fikk et håpløst utgangspunkt om å 

nå kvartfinale. Istedenfor å kjempe om medaljer, stod 

laget plutselig i fare for å rykke ned til B-gruppen. Det 

ville vært en gedigen skuffelse. Gutta klarte imidlertid å 

hente seg inn, og berget en flott 5 plass. Landslaget er 

veldig stolte og takknemlig for det flotte arrangementet 

som ble presentert for kjelkehockeyverden på Hamar. 

Tusen takk til Bjørn Ruud og alle hans flotte hjelpere. 

Takk til Ishockeyforbundet og ikke minst NIF.  

 

Debutanter dette året:  

Kristian Buen (mv) 

 

Trenere: Morten Haglund, Frank Dahlstrøm, Espen 

Hegde og Andre Lysenstøen. 

General manager: Kent Nyholt. Materialforvalter: Thony 

Johansson, & Kay Pedersen. Fysioterapeut: Espen 

Hanssen / Kristine Green Sandvik (vikar). Media: Bjørn 

Kordahl. 

 

MÅLVAKTSUTVIKLING 

Prosjektet ”Målvaktsutvikling i klubbene” har vært en 

nysatsing i sesongen 2011-12. Daniel Bjørnberg ble 

engasjert som prosjektleder. Tilbudet ble i 

utgangspunktet sendt ut til utvalgte klubber, men etter 

hvert ble enda flere invitert. Hver klubb fikk to besøk 

som inneholdt både teori og praksis. I tillegg ble 

klubbene fulgt opp i mellom besøkene. Bjørnberg har 

totalt besøkt 14 klubber (28 besøk). 

 

Økonomisk støtte til regionale målvaktssamlingene ble 

opprettholdt. Klubber benyttet ekstern trenerkompetanse 

og mottok økonomisk støtte fra NIHF til 

gjennomføringen (kr 2500 per samling). Det har vært 

færre slike samlinger denne sesongen enn i tidligere 

sesonger. 

 

Eliteleiren på Hamar inneholdt også et forsterket opplegg 

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

deltagerne. Daniel Bjørnberg var ansvarlig for opplegget. 

   

SPILLERUTVIKLING 

Sentrale tiltak for spillerutvikling har vært gjennomføring 

av 

 Basishelg i Oslo i mai (180 deltakere) 

 Eliteleir på Hamar i juli/august (296 deltakere) 

 

Både Basishelgen og Eliteleiren samler 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. 

For øvrig hadde dommerne en egen gruppe ved årets 

Eliteleir, og det var et vellykket tiltak som vil bli 

videreført. 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 

Ungdomslederseminaret ble gjennomført på Lørenskog, 

lørdag 11. februar 2012 med 30 deltakere. Emnene som 

ble presentert og drøftet var:  

 ”Talentplukk, topping og tidlig spesialisering, 

er det lurt?” (foredrag v/Yngvar Ommundsen) 

 Utviklingstrekk i norsk ishockey (tall/antall) 

 ”Ærlig spill”, holdningskampanjen 

 Sportslig utviklingsplan, mal for innhold 



 

 

Deltakerne opplevde Ommundsen sitt foredrag som svært 

relevant og nyttig. Seminaret var en blanding av 

presentasjoner og drøftinger, og dette var konstruktivt. 

 

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 Stavanger IHK. 4 klubber mistet i år poeng/fikk 

endret kampresultat som følge av å ha benyttet spillere 

uten spilleberettigelse i et antall kamper (Lørenskog, 

Vålerenga, Sparta 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 

Stavanger og Lørenskog. Stavanger avgjorde i den 6. 

kampen og med dette tok laget denne sesongen sin 2 NM 

tittel og  ”the double” for første gang. Flott prestasjon ! 

 

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.  

Tønsberg vant kvalifiseringen og Frisk Asker ble nr 2, 

noe som medfører at vi kan gratulere med Tønsberg med 

opprykk og debut i GET-ligaen neste sesong. MS ble nr 

nr. 3. og rykker ned i 1. div og spiller der neste sesong 

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 9 senior 1. lag og 9 senior 

2.lag, totalt 18 lag (Lørenskog 2 var med fra start, men 

trakk laget før jul).  Det ble spilt 2 runder (34 kamper).  

Tønsberg og Omegn IHK ble serievinner med kun 1 tap, 

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 (9 senior 1. lag og 2 senior 2. 

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

vant 2. divisjon og Grüner 2 endte sist, men 

Forus/Sandnes endte siste av senior 1. lagene. 

Reglementet sier at den klubbs førstelag som ender sist i 

2. divisjon mister sin automatiske rett til å delta i 2. 

divisjon neste sesong og Forus/Sandnes rykket dermed 

ned i 3. divisjon. 

 

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

en Vest og en Øst. 

 

Avdelingen Vest besto av 6 lag i 3 runder (15 kamper).  

Fana ble vinner.  Avdelingen Øst besto av 9 lag (5 1. lag 

og 4 2. lag) og det ble spilt 2 runder (16 kamper).  Skien 

vant avdelingen.  I reglement står at det skal være 

opprykkskvalifisering mellom vinnere av 3 div 

avdelingene (best av 2; 1-.hjemme-/1 bortekamp), men 

med bakgrunn i at det er en ledig plass i 2 div ble denne 

kvalifiseringen avlyst og begge 3 div vinnere får tilbud 

om plass i 2.div. Det er ingen landsomfattende 4. divisjon 

og ingen lag rykker ned. 

 

4. divisjon, østland besto av 1 avdeling, 11 lag (6 1. lag 

og 5 2. lag) som spilte 2 runder (20 kamper) og vinner 

ble Prinsdal 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.  Vålerenga ble serievinner.  

 

Kvinner 1. div ble også videreført som landsomfattende 

serie. 4 lag i 5 runder (15 kamper), som turneringsspill og 

noen enkeltkamper. Grüner ble serievinner. 

 

NM kvinner ble arrangert som enkeltkamper. Nr 3, 4 og 5 

fra Elite samt vinner av 1 div spilte kvartfinale nr 3 elite 

mot nr 1 1 div og nr 4 og 5 elite, 1 kamp), kampene ble 

spilt lørdag 3. mars. Nr 1 og 2 elite var direkte kvalifisert 

til semifinale hvor de møtte vinnere av kvartfinale (høyest 

mot lavest ranger). Vinnere av semifinale spilte finale, 

kampene ble spilt i Grünerhallen 10.-11. mars..  

Vålerenga ble Norgesmester og tok også ”the double” på 

kvinnesiden. 

 

NIHF arrangerte en Pokalturnering for resterende 

kvinnelag som ønsket å delta utenom NM. Denne ble 

arrangert i Grünerhallen 9.-11. mars.  Vinner av denne 

turneringen ble Siddis/Viking. 

  

Klasseinndelingen for aldersbestemte klasser ble 

videreført uten endringer. 

 

U19 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 6 lag i 5 

runder (25 kamper, Rosenborg trakk laget rett før 

seriestart), deretter NM sluttspill for de 4 beste i 

semifinaler og finaler (best av 5 kamper), Eliteseriemester 

og Norgesmester ble Vålerenga. 1. divisjon ble arrangert 

med 5 lag i 6 runder (24 kamper) og avdelingsvinner ble 

Comet. 

 

U17 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 10 lag i 4 

runder (36 kamper), deretter NM sluttspill for de 8 beste i 

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

Sparta Sarp ble både Eliteseriemester og Norgesmester.  

1. divisjon ble arrangert med 11 lag i 3 runder (30 

kamper) og avdelingsvinner ble Comet. 

 

U 15 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter 

kvalitet - avdeling A besto av 10 lag som spilte 2 runder 

(18 kamper) og avdelingsvinner ble Lørenskog.  Avd. B 

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

ble Lillehammer. 

 

U14 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet 

– avdeling A besto av 10 lag i 2 runder (18 kamper), 

avdelingsvinner ble Sparta Sarp.  Avd. B besto av 9 lag i 

2 runder (16 kamper), men 2 lag trakk seg rett etter 

seriestart.. Avdelingsvinner ble Holmen.   

 



 

 

U13 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet.  

Avd. A besto av 10 lag i 2 runder (18 kamper) og avd. B 

besto av 11 lag i 2 runder (20 kamper). 

 

U12 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet.  

Avd. A besto av 11 lag i 2 runder (20 kamper) og avd. B 

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

 

U11 Østland ble arrangert i 3 puljer med hhv 6 lag (15 

kamper) / 9 lag (12 kamper, 2 lag trakk seg rett før 

seriestart) / 8 lag (14 kamper) geografisk inndelt. 

 

Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert på Nærbø, 

Jæren 3.-5. februar 2012. 6 lag deltok i enkelt serie – alle 

mot alle. Oslo ble kretslagsmester. 

 

Kretslagsturnering U15 ble arrangert i Trondheim 25.-26. 

februar 2012. 6 lag deltok i enkelt serie – alle mot alle. 

Akershus ble kretslagsmester. 

 

Forbundscup U14 ble arrangert i Oslo (Manglerud og 

Furuset) 23.-25. mars 2012. 8 lag hadde kvalifisert seg og 

rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  Deretter 

sluttspill hvor Sparta Sarpsborg vant i finalen. 

 

Forbundscup U15 ble arrangert i Oslo (Jordal og 

Manglerud) 30.03.-01.04 2012. 8 lag hadde kvalifisert 

seg og rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  Deretter 

sluttspill hvor Lørenskog vant 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 for 2 

år siden og tilbakemeldinger fra trenere og spillere tilsier 

at vi ligger på et fornuftig nivå. Vi har satt oss som mål å 

etterstrebe en større grad av likhet for kommende sesong.  

Dette skal vi oppnå ved økt bruk av video og analyse 

etter kamp i samarbeid med veileder. 

 

Internasjonalt har vi hatt flere gode prestasjoner på alle 

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

Det er gledelig at Jon Kilian ble tildelt A-VM senior, 

samt at Aina Høve fortsetter å prestere på aller høyeste 

nivå internasjonalt. Stian Halm har vært i aktivitet i 

ungdoms OL og gjort det veldig bra. Rekrutteringen i 

forhold til IIHF oppdrag er stigende for menn og kvinner. 

Dette ser vi på som meget gledelig og det faktum at vi fra 

neste år innfører 4 dommer system i GET ligaen gjør oss 

aktuelle for HD oppdrag i de høyest ranket turneringene i 

IIHF. Totalt har vi hatt 9 dommere ute på IIHF oppdrag. 

Vi ser at alle holder nivået og det er gledelig for videre 

utvikling. 

 

Dommerutvalget har gjennomført to samlinger for 

Elitedommer, en før sesong og en før sluttspill. På 

forbundsdommernivå har vi gjennomført en samling, 

samt at vi har gjennomført samlinger for HD prosjektet 

og utviklingsgruppa. 

 

Vi er nå inne i sesong to med HD prosjektet og vi vil 

legger mer fokus på dette for å sikre at vi hele tiden 

utvikler nye hoveddommere som med tiden blir aktuelle 

for GET ligaen. Ansvarlig for prosjektet er Lars-Arve 

Kronborg og han vil bruke kommende sesong til å spisse 

og rendyrke denne modellen ennå mer.  

 

Vi vil også fortsette med utviklingsgruppa hvor fokuset er 

mer rettet mot linjedommere i GET-ligaen.. 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. Morten har 

også hatt det operative ansvaret 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 

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 vår største utfordring og 

slik vi er organisert i dag har vi ikke mulighet å jobbe 

med dette på en optimal måte. Det er gledelig at NIHF 

har utlyst en stilling som også vil ivareta dette elementet 

så fort personen er på plass. Vi ser på dette som meget 

viktig for å sikre etterveksten på en mye bedre måte. 

 

På administrasjonssiden fortsetter Jon Magnussen med 

dommeroppsett og annet dommerrelatert arbeid. Vi vil 

fortsette med å bruke Lars Arve Kronborg som sentral 

bidragsyter på GET liga oppsett for å sikre at vi gjør en 

best mulig fordeling med tanke på ranking, kostnader og 

reise. 

 

Vi har de siste 3 årene brukt sensornett som portal for 

våre tilbakemeldinger til dommere for veilederkorpset.  

Dette verktøyet fungerer meget bra og vi nærmer oss 

1000 veilederrapporter som er lagret på den enkelte 

dommer. Dette gir oss verdifull historikk i videre 

utvikling av dommere, samtidig som at dommere selv kan 

bruke sine rapporter over tid for å se på fokusoppgaver 

og utvikling. 

 

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.  I samarbeid med NIHF, 

Elite Hockey og Dommerklubben har vi lykkes å innføre 

4 dommermodellen for kommende sesong. Det vil bli en 

gradvis innføring over 3 sesonger og Dommerutvalget er 

meget tilfredse med at vi endelig har dette på plass. 

 

Det har vært et bra samarbeidsklima gjennom hele 

sesongen med klubbene og det er gledelig å se at 

klubbene benytter seg av de kommunikasjonskanaler som 

er etablert mot Dommerutvalget/NIHF.  

 

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 arrangerte 22. august sitt årlige seminar for 

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

U19/U17. Videre sørget utvalget for en mindre 

revidering/oppdatering av arrangementsbestemmelsene 

og sekretariatskompendiet til sesongstart. 



 

 

Utvalget blinket ut noen arrangører både i GET-ligaen og 

i 1. divisjon med særlige utfordringer og fulgte disse opp 

spesielt. Videre hadde utvalget gjennom hele sesongen et 

større fokus på, og oppfølging av U17 og U19. Dette har 

foregått gjennom direkte kontakt med den enkelte, ved 

direkte konsultasjon ved føring av kampdokumentasjon, 

protokoller og Pointstreak, eller gjennom 

delegatvirksomheten. Denne ble i sesongen utvidet særlig 

mot U17 og U19. Utvalget har denne sesongen hatt noen 

flere ressurspersoner. Utvalget har dekket GET-ligaen, 

alle TV-kamper og sluttspill- og kvalifiseringsarrangører, 

en del 1. divisjonskamper, samt NM kvinner elite og 

NM-sluttspill for begge juniorklasser. 

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. Fem saker vedr brudd på 

sikkerhetsbestemmelser ble sendt DISU til videre 

behandling. 

 

Vi har hatt en meget god kontakt og dialog med TV2 

gjennom hele sesongen. 

 

Utvalget videreførte arbeidet med sertifisering av 

ishallene i Norge, og fokuserte mot slutten av sesongen 

forhold knyttet til særlig Tønsberg Ishall. 

 

Et av utvalgsmedlemmene var ansvarlig for 

landskampene på Lørenskog og på Gjøvik. 

 

Det har vært avholdt tre ordinære møter i utvalget 

gjennom sesongen.  

 

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 med 

sikte på samlinger for arrangørene. 

 

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 6520 lisenser, hvilket er en økning 

sammenlignet med forrige sesong (6177). Økningen er 

betimelig spesielt sett i forhold til at vi har fått flere 

ishaller de siste sesongene. Heller ikke i år har vi hatt 

kapasitet til å sjekke lisensene. Før sesongen 06/07 ble 

det besluttet at det ikke skal løses lisens i klassene U8 – 

U12 for spillere som ikke står oppført på 

matchprotokollen. Dette kan ha medført et lavere 

lisenstall. Vi har en særlig stor 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 eller Learn to Play-programmet og det 

legges ned en stor innsats. Skøyte-/ishockeyskolene er 

vår desidert viktigste rekrutteringsarena. 

 

DNSH 

Sesongen har blitt brukt til gjennomføring av kurs og 

presentasjoner for klubber. I tillegg er nettsiden Dnsh.no 

videreutviklet. Det har vært gjennomført kurs eller 

presentasjoner på følgende steder: Moss, Kristiansand, 

Hamar, Stavanger, Trondheim og i Haugesund. 

 

Med bakgrunn i erfaringene fra DNSH er det nå 

utarbeidet et introduksjonskurs for å trene lag i U8 – 

U10. 

 

AKTIVITETSMIDLER 

21 klubber og 4 kretser har mottatt statlige 

aktivitetsmidler over post 3. 

 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 

16 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr. 

 

TRENERUTDANNING 

Introkurs for trenere ble gjeninnført denne sesongen. 

Prosjekt- og kursleder er Kjell Erik Myreng. Totalt 51 

trener har gjennomført kurset i sesongen 2011-12. Øvrige 

detaljer kan leses under DNSH. 

Trener I-kurs ble avholdt i Oslo (23), Sør-Trøndelag 

(18) og Østfold (7). Til sammen ble det utdannet 48 med 

Trener I-status. 

Trener II-kurs ble gjennomført med del 1 på 

Lillehammer (september) og del 2 på Toppidrettssenteret 

i Oslo (april). Kurset hadde 17 deltagere. 

Trener III-kurs ble gjennomført med del 1 på Tjøme 

(mai) og del 2 på Lillehammer (november). Kurset hadde 

10 deltakere.  

 

Styret har vedtatt at trenerutdanning skal være 

obligatorisk i norsk ishockey i fremtiden. Arbeidet med 

dette starter i sesongen 2012-13 og administrasjonen har 

laget en fremdriftsplan for dette. Kretsene blir svært 

viktige i dette arbeidet.  

 

Målvaktstrenerkurs 1 ble avholdt på Skedsmo 21. 

januar 2012 med 19 deltagere. Kursleder var NIHFs 

målvaktsansvarlige, Daniel Bjørnberg. 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.  

 

JENTER/KVINNER 

Jentehockeydager 

Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et antall 

jentehockeydager som er blitt gjennomført på: Ringerike 

(2), Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger, og 

Kongsberg. Totalt har det deltatt ca 200 jenter. 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 mer organisert konkurransetilbud for jenter 

neste sesong. 

 

 

 



 

 

Jenteturneringer 

Det har vært avholdt to jenteturneringer. En på Skedsmo 

og en på Kongsberg. 

 

Jente-/kvinneseminar 

Jente-/kvinneseminaret vil bli inkludert i seriemøtet for 

kvinner som vil bli avholdt i. mai. 

 

Punktsamlinger 

Det har vært arrangert to punktsamlinger – en på høsten 

med 32 deltagere, samt en på våren med 45 deltagere. 

Instruktørene melder om en stadig nivåheving på 

deltagerne. 

 

VETERAN 

Styrets sammensetning; 
President: Kåre N. Østensen, Oslo Oilers 

Visepresident: Terje Nyhaug, Progress  

Kasserer: Bjørn Wiker, Oslo Oilers 

Sekretær: Børre Borgen Lund, Hasle/Løren Vikings 

Styremedlem: Annelise Østensen, Oslo Oilers 

Styremedlem: Morten Varsla, Frisk Oldtimers 

Serieoppmann: Cato Ryd, Grüner Eastenders 

NOHAs formål er å tilrettelegge organisert seriespill for 

spillere over 35 år som ønsker å fortsette å spille ishockey 

etter en aktiv karriere. Styret har avholdt 9 styremøter i 

inneværende år. 

Det nye styret forsøkte seg på å utforme et forslag på 

visjoner og verdier i NOHA. Dette er tråd med NIHFs 

ønsker om at kretser og utvalg lager en fremtidsplan for 

sitt område. NOHA deltok på NIHF forbundsting 2011 

med representant Cato Ryd i Stavanger 

 

Styret i NOHA er samtidig veteranutvalget i NIHF med 

talerett på forbundstinget. Debatten om nye visjoner og 

verdier ble ikke fullført, men utsatt til behandling senere. 

Det mest kontroversielle i årets sesong har vært styrets 

splittelse i hvorvidt det skal satses internasjonalt. NOHA 

fikk en unik invitasjon om å delta i Arctic-cup i St. 

Petersburg, Russland. Invitasjonen kom til NIHF, men 

ble dessverre liggende en stund før NOHA fikk 

kjennskap til den. Det skapte tidsproblemer for NOHA.. 

For første gang i historien fikk vi nå et "landslag" med 

NIHF drakter og norsk flagg på brystet. Pga tidsnød ble 

ikke uttaket av spillere slik NOHA ønsket. Laget ble tatt 

ut i samarbeid med NIHF, 18 spillere, 2 lagledere og 1 

NIHF representant dro over. For spillere og NOHA ble 

det en svært minnerik opplevelse. Nå fikk NOHA 

sterkere bånd knyttet opp mot NIHF, gjennom et 

nasjonslag. Kåre N. Østensen coachet laget til en 

akseptabel plass i turneringen. 

Serien: Serieavviklingen har gått bra. Serieoppmannen, 

Cato Ryd, tok tak i problemene vedr. matchprotokollene 

og nå kommer 95 % av disse inn pr. e-post til rett tid.  

Resultatene: 1. div. ble avviklet med 6 lag og ble vunnet 

av MOS med 30 poeng.2. div. ble avviklet med 7 lag og 

vunnet av Gruner/Hugin med 32 poeng.3. div. ble 

avviklet med 9 lag og vunnet av Jutul Rhinos med 31 

poeng. 

Dommere: Det har ikke vært noen spesiell 

dommerkomite siste sesong. Denne gjerningen, samt det 

vesentligste av dømmingen, har helt utmerket blitt 

håndtert av Terje Nyhaug. Det er kun innrapportert 1 

kamp hvor dommer ikke møtte. Hovedregelen er: Hvert 

lag stiller med dommer til hver match. Vi kan ikke få 

takket de nok, de få som forsaker mye familieliv for å 

stille som dommere hele Østlandet rundt. 

Lisenser / spilleberettigelser: NOHA v/ serieoppmannen 

har hatt en offensiv også når det gjelder spillerlisenser. 

Disse ble brakt i orden i løpet av sesongen. For øvrig 

etter korrespondanse mellom klubbene og ledelsen i 

NOHA. 

NOHA så behovet for å skjerpe kontrollen av innbetalte 

spillerlisenser. Kontrollen ble utført i november og 

avdekket flere manglede spillerlisenser. Det er viktig å 

presisere viktigheten at denne blir betalt. Den er 

spillerens forsikringsbevis. Samtidig fungerer 

innbetalingen som et press på spilleren om å ha en 

klubbtilhørighet. Spilleren må betale sin 

medlemskontingent til sin moderklubb for å få et KID nr. 

slik at spillerlisens kan innløses. NOHA er klar over at 

det finnes "huller" her som man i samarbeid med 

NIHF vil søke å tette igjen. Det har vært Cato Ryd som 

har hatt hovedansvaret for dette arbeidet.  

Økonomi: Regnskapet har vært ivaretatt av Bjørn Wiker. 

NOHA har blitt godt styrt og fått et overskudd. 

Innbetaling av kontingent og serieavgifter har gått bra 

med noen få unntak. NOHA vil innskjerpe 

innbetalingsfristen for neste sesong  

Internasjonale cuper siste sesong: Atlantic Icebreakers 

har deltatt i Gothen Cup, Gøteborg og Oslo Oilers har 

deltatt i Snoopy Cup i California, sist sommer og 

Oldtimers W/C i Sault St. Marie, Canada nå i 

mars. Alle lag har hevdet seg bra. For øvrig er det 

fremdeles lag som deltar i turneringer utenlands uten å 

være organisert i NOHA. 

 

ORGANISASJON 
 

ADMINISTRASJON 

Torbjørn Orskaug har redusert sitt engasjement hos 

Norges Ishockeyforbund til 40 %, på grunn av et 

engasjement hos Olympiatoppen. NIHF synes det er 

hyggelig at Olympiatoppen finner det interessant å 

engasjere kompetanse fra vårt miljø, og ønsker Orskaug 

lykke til i engasjementet.  

 

Forbundsstyret er på vakt overfor den situasjon at den 

sentrale administrasjonen kan bli en begrensing for 

utvikling, og styret vurderer fortløpende om, og i tilfelle 

hvilke områder som skal styrkes.  

 

Det er gitt fullmakt til ansettelse av én person, hvis 

hovedarbeidsområder er tenkt å være dommerarbeid, 

arrangement og økonomi.  

 

Isbjørn Arena deler kontorlokaler med NIHF, og 

Elitehockey disponerer også et kontor i forbundets 

lokaler ved behov.  

 



 

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 

I forbundsstyrets konstituerende møte onsdag 24. august 

2011, i sak 1/14 Oppnevning av anleggsutvalg, ble 

følgende personer valgt:  

Kåre Breivik, Kirkenes Puckers (leder), Rolf Taraldsen. 

Nes Ishockeyklubb, Rune Molberg, MS/Isbjørn Arena as 

og Tage Pettersen, Kråkene Moss. Utvalgets mandat og 

arbeidsinstruks vedtatt i FS 5/09-11 av 2. februar 2010 

opprettholdes. 

 

I utvalgets første møte den 23.09.11 ble følgende aktuelle 

saker diskutert: Status for ishallbygging, oppfølging av 

NIHF sin strategiske plan ang. anlegg for planperioden, 

anleggsplaner for de neste 10 år, anleggsutvalgets 

ressursbehov og utvikling av informasjonsmateriell. Egen 

møteprotokoll er sendt FS fra utvalgets møter. 

 

Utvalgets videre arbeid hadde også fokus på å forsterke 

samarbeid med de andre tre isidrettsforbund. Det ble 

planlagt og gjennomført et eget isbaneseminar på Hamar i 

februar 2012. Tilstede deltok alle fire forbundenes 

anleggsrepresentanter, medlemmer av forbundsstyre, 

idrettsstyre og flere idrettspolitikere fra regionen. 

Resultatet fra seminaret var et felles ønske om etablering 

av et eget isbaneforum i landet. Det skal utarbeides eget 

mandat, som vil bli forelagt de respektive forbundsstyrer 

til godkjenning. 

 

Anleggsstatus. 

I forbundets strategiske plan som anleggsutvalget 

forholder seg til beskrives viktige innsatsområder. Den 

langsiktige ambisjonen uttrykkes gjennom visjonen, 

knyttes sammen med kjernevirksomheten og 

innsatsområdene anlegg, og andre viktige områder. 

Potensialet for vekst deles i to, og består av eksisterende 

virksomhet og ny virksomhet som en konsekvens av nye 

ishaller. Når det gjelder ny virksomhet vil potensialet for 

vekst henge nøye sammen med antall nye ishaller. Flere 

ishaller er en avgjørende rammefaktor dersom målet om 

vekst og utbredelse av mer ishockey og andre isidretter 

skal innfris i planperioden. Hovedmålet for målet om 

flere anlegg sier at norsk ishockey skal få bygget 16 nye 

ishaller innen 2013. Så langt i denne perioden er det 

bygget 9 ishaller, og det totale tallet er nå kommet opp i 

43 ishaller. 

 

Informasjon 

Engasjement og økende interesser fra flere nye miljøer/ 

kommuner i hele landet kan tyde på at den fastsatte 

målsetting kan nåes dersom arbeidet med mer 

informasjon og prosjekteringsarbeid blir prioritert det 

neste år. 

For å styrke informasjonsarbeidet har det vært arbeidet 

med en utgivelse av en egen 20 siders 

informasjonsbrosjyre. Den vil bli produsert og distribuert 

i løpet av mai/juni 2012. 

Anleggsutvalget er representert på regionale anleggs- og 

idrettspolitiske konferanser og seminar. I tillegg utøves 

det løpende kontakt med aktuelle politiske miljøer på 

kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå for å påvirke 

beslutningstakere til beste for isidrettenes behov for flere 

ishaller. 

 

 

 

STRATEGISK PLAN 

Den nåværende strategiske plan for NIHF er gjeldende 

for perioden 2009 – 2013, etter små justeringer på Tinget 

2011. FS vil i løpet av 2012 sette i gang arbeidet med å 

skrive forslag til en ny plan for behandling på Tinget 

2013.  

 

DOMSUTVALGET 

Utvalget har i perioden ikke hatt saker til behandling. 

Leder av utvalget har deltatt på NIFs lov- og 

domsseminar.  

 

APPELLUTVALGET 

Utvalget har i perioden fått oversendt og behandlet to 

saker, begge appellene over Forbundsstyrets vedtak 

vedrørende tap av poeng. I begge saker ble 

Forbundsstyrets vedtak opprettholdt. 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 Nivea For Men, NeH, Friskmeldt og Smartfish. Rica 

Hotels, Reebok, Skoda og AXA har alle økt sine bidrag. 

Majoriteten av de eksisterende avtaler knytter seg til 

gjennomføringen av Get-ligaen, noe 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. Avtalen med NeH vil 

bidra til at vi får opprette nettside med salg av supporter 

utstyr. 

 

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, Amfi, 

Skoda, Nivea For Men, Amfi og AXA.   Øvrige 

verdifulle samarbeidspartnere er Reebok, 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. 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. 

 

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. 

 

 



 

 

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.  

 

Det har blitt ansatt en person gjennom Telenor Open 

Mind til å ferdigstille og drifte den nye portalen. Arbeidet 

med ny hjemmeside er tidkrevende og denne ansettelsen 

vil kunne sikre fremdriften frem til ferdigstillelse. 

 

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. 

 

 

ØKONOMI 
 

KONTROLLKOMITÈEN 

Beretning, se regnskapet.   

 


