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SPORT 
A-LANDSLAGET 

 

For A-landslaget inneholdt sesongen en stor målsetning, 

A-VM i mai. Sesongens internasjonale opphold (nov, des 

og feb) ble som vanlig benyttet til å matche laget, med de 

spillerne som var tilgjengelig i den aktuelle tidsperioden.  

 

Landslagets første samling var i Danmark i november, 

hvor vi hadde avtalt tre landskamper. Den norske troppen 

bestod hovedsakelig av spillere fra GET-ligaen, men også 

spillere som til daglig spiller utenlands var med. Alle tre 

kampene ble spilt i et høyere tempo enn det den nasjonale 

ligaen innehar. Dette var god matching i så måte. 

Resultatene ble også positive, i og med at alle endte med 

norsk seier. To av dem ikke før på overtid, men likevel 

svært positivt ettersom danskene satset hardt mot OL-

kvalifiseringen på hjemmebane i februar senere samme 

sesong. 

 

I desember reiste laget til Arosa i Sveits, hvor vi deltok i 

en 4-nasjonersturnering med Slovakia, Hviterussland og 

Sveits. Også i denne turneringen bestod laget til stor del 

av spillere fra GET, men nå også med noen av våre 

største profiler. Turneringsformen var semifinaler og 

finale/bronsefinale, det vil si 2 kamper pr lag. Totalt sett 

gjennomførte laget to nye sterke kamper, men måtte se 

seg slått på straffer mot Slovakia. Hviterussland ble 

beseiret 4-1 i kampen om tredjeplass.  

 

I februar ventet turnering på hjemmebane, denne gang i 

Stavanger. Motstandere var Slovakia og Sveits. Disse 

kampene ble en opptur, både arrangementsmessig og 

sportslig. Dels leverte laget 2 meget gode kamper, hvor 

både Slovakia og Sveits ble beseiret på en overbevisende 

måte. Like gledelig var det at kampene trakk mye folk i 

den topp moderne DNB Arena. Både spillere og ledere 

var meget godt fornøyd med organiseringen av kampene, 

og den mottakelsen laget fikk i Stavanger. Dette frister 

absolutt til gjentagelse. Laget ved denne anledningen var 

tilnærmet VM-tropp, ettersom alle spillerne var 

tilgjengelige.  

 

Årets VM-forberedelser startet sin vane tro på Jordal 

Amfi medio mars. Da ble spillere som var slått ut av play-

off invitert til treningssamling hvor mengde og volum på 

trening hadde fokus. Både i uke 11, 12 og 13 

gjennomførte landslagsledelsen istreninger på Jordal og 

fysisk trening på Olympiatoppen.  

 

Etter tre uker med relativt få spillere inne, innkalte vi til 

den første ”skikkelige” samlingen med påfølgende 

landskamper mot Frankrike i Frankrike. En ung norsk 

tropp med mye trening i beina imponerte i disse 

kampene. Begge ble vunnet relativt komfortabelt.  

 

Uken etter startet vi igjen på Jordal Amfi med tilnærmet 

lik spillertropp. Denne gang ventet landskamper mot 

Finland på Lillehammer fredag og lørdag. Til tross for 

mye og hard trening, samt at vi manglet en del sentrale 

spillere (fortsatt opptatt med sluttspill) gjorde vi to meget  

 

 

 

 

 

bra kamper mot Finland. Den første ble vunnet 3-2, noe 

som ikke er hverdagskost. I den andre kampen var det 

meste av kreftene borte, og Finland var revansjelystne. 

Det stoppet på 1-5, noe som ikke var ufortjent. Oppholdet 

på Lillehammer fungerte meget bra, med gode 

forberedelser av administrasjonen og klubben.  

 

Neste samling startet allerede mandagen, med nye 

treningsøkter på Jordal Amfi. Troppen lå her og trente 

fram til tirsdag, da det var avreise til Stavanger og 

dobbeltkamper mot regjerende verdensmester Russland. 

Fortsatt opprettholdt laget mange og harde treninger, selv 

om kanskje volumet gikk noe ned. Troppen fikk tilgang 

på ytterligere spillere som var slått ut av sluttspillet, noe 

som gjorde at også noen spillere ble kuttet fra troppen. 

Stavanger er blitt en hockey-metropol, ikke minst takket 

være den innbydende DNB-Arena. Når også klubbens 

administrasjon er både profesjonell og serviceinnstilt, 

samt at Stavanger-publikummet møter mannsterke opp, 

så er det ikke rart at laget trives utmerket i Stavanger. Det 

var inntrykket også denne gangen. Som ren bonus 

beseiret også det norske laget Russland 3-2 for første 

gang i moderne tid i den første kampen fredag. Også i 

lørdagens kamp spilte vi jevnt med Russland, men måtte 

da til slutt se oss slått 0-2. Totalt sett en ny bra uke med 

resultater som viser at laget er i rute foran VM.  

 

Den siste uken (uke 16) før VM var i år som i fjor lagt til 

Bratislava, og kamper mot Hviterussland og vertslandet 

Slovakia. Avreise var tirsdag, med kamper lørdag og 

søndag. Nå begynte det å nærme seg en ren VM-tropp, 

med kun noen få spørsmålstegn i form av småskader. 

Trenerne slapp denne uka opp noe på belastningen, men 

opprettholdt intensiteten. I den første kampen mot 

Hviterussland tapte vi på straffer, mens mot vertslandet 

Slovakia gjennomførte vi en god generalprøve. Etter 

uavgjort ved full tid vant vi på overtid foran en fullsatt 

arena i Bratislava. 

 

Sesongens precamp, fra start medio mars, til avreise VM 

1 mai, har fungert veldig bra. Med base i Oslo, og kamper 

på andre steder, har vi fått en god kombinasjon av å være 

samme sted over en periode, samtidig som vi har 

forflyttet oss til nye miljøer. Vi oppfattet at spillerne var 

godt fornøyd med denne løsningen.  

 

Etter Bratislava fikk alle noen dager fri før avreise 

Stockholm onsdag 1. mai. VM troppen bestod av 25 

spiller (3 + 22) og et støtteapparat på 14 personer. De 

første dagene ble benyttet til å etablere oss på hotellet, i 

garderoben og ishallen, noe som i og for seg var godt 

kjent for oss allerede i og med at vi også var her i fjor.  

 

Lørdag 4. mai startet VM for vår del, med 

formiddagskamp mot Slovenia. Vår nye ranking gjorde at 

vi denne gangen møtte de lavest rankede lagene først. Å 

ha de så kalte «må-vinne» kampene først var en noe uvant 



 

 

situasjon for oss. Normalt har vi møtt ett eller flere av 

topplagene først.  

 

Kampene mot Slovenia og Danmark ble begge så jevne 

som vi hadde fryktet, men heldigvis klarte vi å vinne 

begge. Godt spill av Lars Haugen i mål var nøkkelen i 

begge kampene. Vi hadde dermed fått den starten vi 

håpet, full pott etter to kamper, og «nedrykksspøkelset» 

på avstand. I de to neste kampene møtte vi Canada og 

Sverige, kamper vi hadde alt å vinne i. Det endte med to 

klare tap, etter at vi kom bakpå fra start i begge kampene. 

I motsetning til de siste sesongene klarte vi aldri å lage 

«kamp» mot disse to store ishockey-nasjonene. Kamp 

lagde vi definitivt mot Hviterussland to dager senere. 

Dette ble den best gjennomførte kampen fra vår side i 

dette mesterskapet, og resultatet 3-1 var i underkant. 

Seieren gjorde at vi hadde satt oss i en gunstig posisjon 

før avslutningen mot Sveits og Tsjekkia. Med seier i én 

av disse kampene ville kvartfinale være sikret. Dessverre 

klarte vi ikke å komme opp på vårt beste nivå i noen av 

disse kampene, og derfor endte også årets VM-turnering 

med to strake tap, ingen kvartfinale og plass nr. 10.   

 

Forventningene, både fra omgivelsene og internt, var 

høye før årets mesterskap. Det skyldes den fenomenale 

VM-turneringen laget gjennomførte i 2012, samt veldig 

gode resultater mot sterke nasjoner i forkant av årets VM. 

Når vi da endte opp med å være langt unna å utfordre de 

beste nasjonene, oppfatter nok mange mesterskapet som 

en skuffelse. Dette til tross for at laget vant de kampene 

man måtte vinne, dvs. mot de lavest rankede nasjonene. 

Vi skal huske at dette på ingen måte er noen selvfølge, og 

at disse nasjonene (BLR, DEN, SLO) gjorde jevne 

kamper mot alle toppnasjonene også.  

 

Evalueringen av årets mesterskap er ikke ferdig når denne 

rapporten skrives, men at vi aldri klarte å komme opp på 

vårt nivå fra de siste sesongene – eller fra 

treningskampene før VM, synes klart. Hverken som lag 

eller som enkeltspillere. At vi likevel klarer å vinne de 

kampene vi må vinne, og ikke havner i kampen for å 

unngå nedrykk, er noe av det vi tar med oss videre fra 

mesterskapet.  

 

Vi takker alle spillere og hele støtteapparatet for VM-

turnering. VM-troppen 2013 bestod av:  

 

Målvakter: Lars Haugen, Lars Volden, Steffen Søberg. 

 

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

Alexander Bonsaksen, Henrik Solberg, Henrik Ødegaard, 

Daniel Sørvik. 

 

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, Niklas Roest og Robin 

Dahlstrøm.  

 

Vert for oss i Sverige, i år som i fjor, var Bjørn Ferber, 

som løste alle sine oppgaver på en strålende måte, 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. 

 

Etter mesterskapet plukket støtte-apparatet ut Norges tre 

beste spillere under mesterskapet. Den interne 

avstemningen resulterte  i at Mats Trygg, Anders 

Bastiansen og Mathis Olimb ble valgt. Stort grattis til 

dem.  

 

Vil også passe på å gratulere Per-Åge Skrøder med 100 

offisielle landskamper, samt Marius Holtet og Kristian 

Forsberg som begge passerte 50 offisielle landskamper 

under turneringen. 

 

U-20 LANDSLAGET 

U20-landslaget startet sesongen 2012-13 med samling i 

forbindelse med Eliteleiren på Hamar i slutten av juli. En 

fin treningsuke hvor spillere og trenere hadde mulighet til 

å bli godt kjent med hverandre.  

 

Den neste samlingen var deltakelse i en stor internasjonal 

juniorturnering i Russland i slutten av august-

begynnelsen av september. Topp internasjonal motstand i 

form av kamper mot svenske, finske, russiske og trans-

atlantiske klubblag ga stort sportslig utbytte. Hele 

arrangementet var for øvrig av topp klasse fra 

vertsnasjonen Russland. 

 

Årets 4-nasjoner arrangerte vi selv i Østfold. Som vanlig 

tøffe og jevne kamper mot hhv Sveits, Slovakia og 

Tyskland, som gir oss en fin oppkjøring inn mot VM. 

Takk til de lokale klubbene i Østfold (Stjernen, Sparta og 

Comet) for et fint arrangement.  

 

Før VM, som ble spilt i franske Amiens, møtte laget 

Frankrike til siste oppkjøringskamp i Frankrike. Dette ble 

en real vekker, ettersom vi tapte 6-1. På forhånd var 

turneringen spådd å bli meget jevn, og at det skilte lite 

mellom de beste og de antatt svakeste lagene. Dette viste 

seg også da å holde stikk.  

 

I mesterskapets åpningskamp vant Norge over Østerrike 

med 4-1. Deretter rullet det på med seire over Frankrike 

og Hviterussland i to meget streke kamper. I den fjerde 

kampen møtte vi turneringens favoritter Danmark. Etter 

uavgjort ved full tid klarte vi å få inn den avgjørende 

pucken på overtid, og dermed ville det holde med seier 

mot Slovenia i siste kamp for å sikre opprykk. Den 

kampen var lenge jevn, men tålmodig spill ga seier hele 

5-1 til slutt – og dermed et meget gledelig opprykk til A-

pulja for U20-landslaget.   

 

VM-troppen 2013 bestod av følgende: 

Steffen Søberg, Joakim Svendsen, Nicolai Andresen, Iver 

Haaland, John Nicolay Næsgaard, Dag Christian 

Frøystad, Erlend Lesund, Emil Frøshaug, Mattias 

Nørstebø, Marius Gunther, Andreas Heier, Magnus Hoff, 

Anders Pedersen, Jørgen Karterud, Markus Søberg, 

Thomas Valkve Olsen, Espen Salo, Andre Sørvik, Jonas 

Knutsen, Sebastian Weberg, Eirik Salsten og Mattias 

Trettenes.   

 



 

 

Støtteapparatet besto av følgende: 

Trenere: Ørjan Løvdal og Geir Hoff. Videocoach: Sjur 

Robert Nilsen. Målvaktstrener: Daniel Bjørnberg. 

Fysioterapeut: Freddy Løvseth. Materialforvalter: Ingar 

Engjom. Lagleder: Jan-Petter Selvik. 

 

U-18 LANDSLAGET 

Årets sesong startet med en test av 50 spillere på TIS i 

juni hvor alle ble testet i øvelsene som ligger under 

NIHF`s testprogram. Resultatet av disse testene var ikke 

spesielt oppløftende og de samme spillerne ble kalt inn til 

sesongens andre samling som ble avviklet på Hamar i 

august ifb Eliteleieren. Her viste de fleste fremgang på 

testene, mens enkelte ikke hadde noe bedring. 

 

Det neste på programmet var 5 kamper i Minnesota, hvor 

vi også i år 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 5 kamper på liten 

bane, bo hos amerikanske familier med norske aner.  

 

Vi spilte 2 treningskamper, mot St. Olaf College og 

Augsburg College hvor det ble tap i begge med 4-1 og 5-

1, samt 3 kamper i selve turneringen. Vi tapte vår første 

kamp mot Minnesota Red med 9-0 og dermed ble det B-

sluttspill og kamp mot Massachusetts All-Stars hvor vi 

vant klart med 5-1. I vår siste kamp vant vi 2-1 over 

Northwood School og dermed avsluttet vi vårt 10 dagers 

opphold med seier, og ender som nummer 5 i 

turneringen, noe vi mener er godkjent. Hele oppholdet 

ble igjen 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 Lida i Hviterussland og 

møtte Latvia, Hviterussland og Danmark. Kampene i 

Lida endte med 3 tap selv om vi spillemessig var med i 

alle kampene, men for mange unødvendige utvisninger, 

samt mange nye spillere som ikke har spilt på dette nivået 

tidligere gjorde at vi ikke klarte å prestere som best, men 

likevel en nyttig læring. 

 

Før VM samlet vi en brutto tropp på Jordal Amfi til 

trening og kamper mot U19 landslaget. Her ble det en 

seier og ett tap, men en meget nyttig og positiv samling 

før VM laget ble tatt ut skjærtorsdag og etter en trening 

på Jordal Amfi tirsdag 2, april reiste vi til Villach i 

Østerrike hvor vi spilte 1 kamp mot Østerrike, som vi 

vant 7-1 før vi reiste videre til Asiago i Italia hvor årets 

VM ble arrangert. 3 dager før VM spilte vi vår siste 

treningskamp mot Frankrike og vant også den. Vi vant 4 

av våre 4 første kamper og det gjorde at vi på VMs siste 

dag igjen kunne spille opprykksfinale mot Danmark. 

Dessverre skulle igjen unødvendige utvisninger ødelegge 

våre muligheter, og det ble til slutt ett 6-3 tap. 

Markus Søberg ble kåret til Norges beste spiller under 

VM turneringen og fikk for dette en Tissot klokke av 

IIHF. I tillegg ble Andreas Klavestad kåret til VMs beste 

back. 

 

Vi gjør ett godt VM, hvor vi har bra lagmoral, spiller 

mange gode kamper og alle spillere leverer opp mot hva 

vi kan forlange. Likevel er det små marginer, også denne 

gangen var vi nærme, men likevel ikke nærme nok. 

 

 

VM-laget til Norge:  

Fredrik Grønstrand, Jesper Nipe, Jens Henrik Tønjum, 

Sander Boroczky, Maximillian Pettersson, Andreas 

Klavestad, Tobias Gabrielsen, Håvard Steen, Ludvig 

Hoff, Martin Rønnild, Markus Søberg, Anders Tangen 

Henriksen, Henrik Medhus, Kristoffer Nomikos, Sander 

Berg, Herman Kopperud, Colin Spaberg Olsen, Didrik 

Svendsen, Magnus Eikrem Haugen, Ole Sander Hansen, 

Frederic Viggen, Mattias Nørstebø, Mats Henriksen, Ole 

Petter Øvergaard,  

 

Støtteapparat:  

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

Goalie coach: Andre Lysenstøen, Video coach: Roger 

Harli, Sjur Robert Nilsen (Kun VM) Physio: Erling 

Strand og Ove Ellia (kun Lida), 

Eq. manager: Raymond Michalsen og Per Mørk (kun 

VM), 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 i Esbjerg. Før 

turneringsstart spilte laget treningskamp mot Danmark 

der vi taper 4-2. Under turneringen kom vi til kort mot 

Sverige og Finland, og vant knepent mot Danmark i 

turneringens siste kamp. Kampen mot Sverige var en av 

sesongens høydepunkter. Vi taper 3-0. 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 

Herning.  Vi vinner en av tre jevne kamper. Dette var en 

veldig bra samling for alle gutta og ledere. 

 

I begynnelsen av april deltok laget i 5-

nasjonersturneringen i Romanshorn i Sveits. Her møtte vi 

Danmark, Sveits, Tyskland og Italia. Turneringen ble fin 

læring for laget. Vi vinner klart mot Italia og Tyskland.  

Vi vinner mot Danmark på straffer i den siste kampen. Vi 

taper for Sveits i en kamp der vi ikke kommer opp på vårt 

beste nivå. Vi havner på 2 plass i turneringen. Dette var 

en veldig nyttig 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, Frikk Juell og 

Jonas Norgren. Materialforvalter har Svein Rydningen 

vært. Fysioterapeut er som vanlig Martin Engedahl, mens 

Manager er Jan Lindahl. 

 

KVINNELANDSLAGET  

Med 2014 OL-kvalifiseringsturnering i Slovakia og VM 

på hjemmebane i Stavanger har dette vært en svært aktiv 

og innholdsrik sesong for Kvinnelandslaget.  

 

Landslagssesongen startet i april/mai med tester og 

utsending av nye sommertreningsprogram. Dette 

programmet var et omfattende og detaljert dokument 

laget i samarbeid med Canadas fysiske trenere. 



 

 

I begynnelsen av august reiste laget på treningsleir til 

Calgary i Canada. Laget gjennomførte fysiske tester, 

istreninger og fem kamper. Det ble to seire og et tap mot 

Kazakstan, samt to tap mot Canada U18. Samtlige 

kamper var jevnspilte og ga det norske laget nyttig 

erfaring og meget god kamptrening. 

 

I månedsskifte august-september reiste laget til 

Stockholm for å spille to landskamper mot Sverige. 

Sverige vant 3-0 og 2-1, men laget viser at de har en god 

utvikling og kan spille mot etablerte A-nasjoner. 

 

I det internasjonale oppholdet i november gjennomføres 

en treningssamling i Gjøvik, og i det tilsvarende 

oppholdet i desember en i Moss. 

  

I januar ble det gjennomført en Powerplay-samling i 

Stockholm. Det ble tatt ut 12 spillere som brukte en helg 

til kun å ha fokus på powerplay. Vi fikk svenske spillere 

til å være motstandere på tre av våre fem treningsøkter. 

 

I februar reiste laget til OL-kvalifiseringen i Poprad i 

Slovakia. Laget klarte dessverre ikke å kvalifisere seg til 

OL i Sochi etter å ha tapt 4-3 for Japan, 2-1 for Danmark 

i overtid og vunnet 5-3 over Slovakia i den siste kampen. 

 

Neste aktivitet på programmet var treningsleir i påsken i 

Danmark. Dette var forberedelse til VM i Stavanger. 

Laget gjennomførte gode treningsøkter og vant to 

treningskamper over Danmark i Aalborg.  

 

3. april reiste vi til Stavanger for å gjennomføre en tre 

dagers samling før VM turneringen. Vi hadde med oss 

spillermentor Jamie Hagerman fra USA til Stavanger. 

 

7. april startet VM Divisjon I i Stavanger. Vårt mål var å 

vinne gullmedalje. Nivået på lagene i Divisjon 1 har hatt 

en svært positiv utvikling og nasjonene som deltok var 

Slovakia, Japan, Danmark, Østerrike, Latvia og Norge.  

Vi kom til slutt på 5. plass etter å ha slått Østerrike 4-3 og 

Latvia 7-4. Vi tapte dessverre 0-1 for Japan, 2-3 for 

Danmark og 4-0 for Slovakia. Japan rykket dermed opp i  

A-puljen. 

 

A-landslagets ledelse deltok som vanlig også under NM 

som var i Stavanger fra 16. til 17. mars. 

 

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

Canada og 1 i Tyskland. Før neste sesong ser det ut som 

om det vil være flere 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, Toini Veronica Nilsen, Mie 

Berg Iversen, Marlene Günther, Birgitte Lersbryggen, 

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, Madelen Rognaldsen, Sofie Fjellvang og Mathea 

Fischer. 

 

Det er flere spillere som har fått utmerkelser denne 

sesongen. Hege Ask har fått Gullklokken, mens Mie Berg 

Iversen, Ingvild Farstad, Helene Martinsen, Line Bialik, 

Birgitte Lersbryggen og Christine Smestad har fått 

Isbjørnen. 

 

Trenere for laget har vært Sten Gunnar Jørgensen og Ole-

Anders Backe. Keepertrener har vært Laura Rollins, og 

video har vært håndtert av Thomas Pettersen. 

Materialforvalter har vært Morten Dalen, mens Iselin 

Haugland Johansen, Christopher Wollf og Jon Rømoen 

har vært fysioterapeuter. Vi har også hatt med 

idrettspsykolog, Anne Fylling Frøyen fra Olympiatoppen. 

Manager har vært Tone Smestad. Landslagsledelsen har 

fungert meget godt.  

 

U18 JENTER 

U 18 jenter har nå gjennomført sin 5 sesong, og den 

andre under Laura Rollins som trener, denne gang med 

Thomas Pettersen som assistent. Andre Lysenstøen 

fortsatte som målvaktstrener, mens Petter Nystrøm kom 

inn som manager.  

 

Sesongen startet med en sommersamling i Holmen ishall i 

begynnelsen av juni, hvor 25 spillere var tatt ut. 

Samlingen inneholdt treninger på is og barmark. Den 

neste samlingen ble avholdt på Skedsmo i september, 

etter samme mønster som i Holmen. Treninger på is og 

barmark. Å heve den fysiske standarden har vært 

trenerduoen sitt fokus, og alle jentene har fått 

treningsprogrammer som gjennomføres som egentrening. 

 

Sesongens første samling med kamper ble derfor 

samlingen i Finland i oktober. Her spilte laget 4 kamper 

mot utvalgte finske lag. De tre første endte med knepne 

tap, mens lagets siste kamp ble vunnet med 3-1 over et 

sammensatt finsk lag. Jentene spilte bedre og bedre 

utover, og avslutningskampen som endte med seier ble 

derfor ekstra hyggelig sett med norske øyne. 

 

Årets VM-turnering ble arrangert i Romanshorn, Sveits 

rette etter nyttår. I den første VM-kampen våres møtte vi 

Østerrike, en kamp vi vant 4-2. Også i den neste kampen, 

mot vertslandet Sveits, gikk vi seirende ut. 2-1 denne 

gang, og en meget god start på turneringen. I de tre neste 

kampene kjempet laget godt, kampene var helt jevne, 

men dessverre endte alle tre med knepne tap. Først 1-2 

for Slovakia, deretter 0-3 for Frankrike, og til slutt 2-3 for 

Japan som til slutt rykket opp. Dermed endte laget til slutt 

på 4 plass med 9 poeng, men var samtidig bare et poeng 

fra sølvplassen. Alt i lat en turnering som viser at laget er 

på rett vei.  

 

Årets VM-tropp bestod av: 

 

Ingunn Mathilde Anseth, Linnea Holterud Olsson, Toini 

Nilsen, Victoria Løvdal, Marlene Günther,  

Anniken Olafsen, Line Berntsen, Therese Strømstad, 

Jannicke Wiig, Mariel Vatland, Mathea Fischer, Sofie 

Fjellvang, Andrine Furulund, Jeanett Hjelm, Madelen 

Rognaldsen, Maja Thomassen, Tuva Nerland, Josefine 

Engmann, Susanne Haug, Ramona Wais, Julie Øiseth. 

 

Trenere: Laura Rollins og Thomas Pettersen. 

Målvakstrener: Andre Lysenstøen 

Managere: Petter Nystrøm.  

Fysioterapeut: Ingrid Otnes. Materialforvalter: Glenn 

Fischer. 

 



 

 

KJELKEHOCKEYLANDSLAGET 

Kjelkehockeylandslaget ble for tjuende (20) sesong trent 

av hovedtrener Morten Haglund. Han hadde god hjelp av 

ass. trener Frank Dahlstrøm, ass. trener Espen Hegde og 

Andre Lysenstøen sin keeper kompetanse. 

 

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 inspirerer flere nye unge talenter til Kjelkehockey.  

 

I oktober spilte vi tre landskamper mot Sverige som ble 

veldig spesielt. Med seiere som 8-0 og 7-2 i de første 

kampene, bestemte vi oss for å låne ut kapteinen Stig 

Tore Svee (eller Stig Helmer som vi kaller han nå) og 

Knut Andre Nordstoga til Sverige. Dette for å styrke dem 

til å kunne fullføre helgen. Sverige hadde stort 

sykefravær og gleden av å spille kamper kom foran alt 

annet denne helgen. Det ble et veldig artig påfunn som vi 

aldri kommer til å glemme.  

 

I november / desember reiste laget til Calgary i Canada 

hvor de spilte mot USA, Canada og Japan. Turneringen 

ble avholdt i Winsport Canada´s arena. I denne 

turneringen fikk laget bronse.  

 

I meget kalde januar dro vi til Chicotimi i Canada. Med 

temperaturer helt ned til minus 30 grader kunne de norske 

vikingene flotte seg med høstjakker av softshell. Det ble 

en meget kald opplevelse. Målet var å spille 3 

treningskamper mot Canada. 

 

Sollefteå i Sverige i mars. Her skulle laget spille en 4 

nasjoners turnering mot Sverige, Estland og Italia.  

Norge tok bronse.  

 

VM i Sør Korea. 

Laget hadde to mål for VM. Sikre plass i A- VM og sikre 

seg en plass i Sochi 2014. Dette klarte vi med kniven på 

strupen.  

 

Debutanter dette året:  

Emil Sørheim og Emil Kirstistuen.  

 

Trenere: Morten Haglund, Frank Dahlstrøm, Espen 

Hegde og Andre Lysenstøen. General manager: Kent 

Nyholt. Materialforvalter: Finn Ove Johansen & Andre 

Syversen. Fysioterapeut: Iwonka Vik.  

 

SPILLERUTVIKLING 

Sentrale tiltak for spillerutvikling har vært gjennomføring 

av 

 Basishelg i Oslo i mai (170 deltakere) 

 Eliteleir på Hamar i juli/august (270 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 Rica Helsfyr 

hotell, lørdag16. februar 2013 med 32 deltakere. Emnene 

som ble presentert og drøftet var:  

 Ungdomsløftet i norsk idrett 

 Utfordringer i klassene U13 – U15 gutter 

 Obligatorisk trenerutdanning 

 Den Norske Skøyte- og hockeyskolen – 

erfaringer fra Comet og Holmen 

 Trener- og spillerutvikling 

 

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 Vålerenga Elite. Point Streak er videreført og 

fungerer svært godt. 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 kamp 4., 5. og 6.   

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 Vålerenga og. Stavanger, 

og sistnevnte avgjorde i den 6. kampen og tok med det 

med sin tredje NM, og det til glede for en fullsatt DNB 

Arena.  

 

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.  

Rosenborg vant kvalifiseringen og Tønsberg ble nr 2, noe 

som medfører at begge lag fortsetter i neste sesongs GET-

liga. Ringerike nr. 3. og IK Comet Halden ble nr. 4, 

begge lag fortsetter dermed i 1. div. 

 

1. divisjon ble arrangert med 14 seniorlag, nytt av året var 

at GET-klubbenes 2. lag ikke kunne delta. Viking og 

Rosenborg Bredde deltok som samarbeidslag med hhv 

Stavanger og Rosenborg Elite (som 2. lag, begge klubber 

er juridisk og økonomiske selvstendige enheter). I tillegg 

hadde vi tre nye klubber; Narvik, Nes og Skien. Det ble 

spilt 3 runder (39 kamper) IK Comet Halden Elite ble 

serievinner med samme poengsum som Ringerike som 

dermed ble nr. 2. Disse deltok følgelig i kvalifiseringen 

til neste sesongs GET-liga.  Manglerud Star måtte startet 

sesongen med minus 7 poeng med bakgrunn i 

økonomiske forhold. 

 

2. divisjon besto av 8 lag (7 senior 1. lag og 1 senior 2. 

lag).  Det ble spilt 3 serierunder (21 kamper).  Kråkene 

vant 2. divisjon og Haugesund ble sist.  Det er verdt å 

merke seg enn viss fare for at østlandslagene velger å 

ikke delta i 2. divisjon med bakgrunn i at divisjonen 

inneholder flere lag fra andre steder i landet enn tidligere.  

Dette er bekymringsfullt med tanke på viktigheten av å 

opprettholde spilletilbudet i divisjonen. 

 



 

 

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

Vest og to Øst. 

 

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

man Haugesund 2 ble trukket tidlig og kamptilbudet ble 

med det noe amputert. Lyderhorn vant avdelingen. 

Avdelingen Øst A besto av 6 lag og det ble spilt 3 runder 

(15 kamper). Oppsal vant avdelingen.  I reglement står at 

det skal være opprykkskvalifisering mellom vinnere av 3 

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

men denne kvalifiseringen avlyst og begge 3 div vinnere 

av Vest og Øst A flyttet opp i 2.div, med bakgrunn i at 2 

div skal bestå av 10 lag. 3 div Øst B besto av 5 lag, men 

Skedsmo 2 trakk laget rett før slutt.  Vinner av 

avdelingen ble H/L 2.  

 

4. divisjon, østland besto av 2 avdelinger, 6 lag i A som 

spilte 3 runder (15 kamper) og vinner ble Prinsdal 2. I 

avd. B var det 5 lag i 3 runder (12 kamper), men H/L 3 

trakk laget rett før start, og det ble lagt på 1 runde ekstra 

for å opprettholde kampantallet.  Vinner ble Kråkene 2 

 

Kvinner Elite ble videreført som landsomfattende serie 

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

enkeltkamper. Astor var påmeldt som det 5. laget, men 

trakk seg rett før seriestart. 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. Jordal 2 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 09.-10. 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 Stavanger (Stavanger Isbane og DNB 

Arena) 16.-17. mars..  Vålerenga ble Norgesmester og tok 

også ”the double” på kvinnesiden – som i fjor. 

 

Klasseinndelingen for aldersbestemte klasser ble 

viderefør, dog med følgende endringer: U20 (ikke U19), 

U18 (ikke U17) og ny klasse U16. 

 

U20 ble spilt i en avdeling – Elite - og besto av10 lag i 4 

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

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

Eliteseriemester og Norgesmester ble Vålerenga. 

 

U18 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 9 lag i 4 

runder (33 kamper, Comet trakk laget rett før seriestart), 

deretter NM sluttspill for de 8 beste i kvartfinaler, 

semifinaler og finaler (best av 3 kamper).  Lillehammer 

ble både Eliteseriemester og Norgesmester.  1. divisjon 

ble arrangert med 8 lag i 3 runder (21 kamper) og 

avdelingsvinner ble Skien. 

 

U16 landsomfattende ble arrangert i 2 puler inndelt etter 

kvalitet - avdeling A besto av 8 lag som spilte 3 runder 

(21 kamper) og avdelingsvinner ble Vålerenga.  Avd. B 

besto av 5 lag i 5 runder (20 kamper) og avdelingsvinner 

ble samarbeidslaget HL/Furuset. 

 

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 Manglerud Star.  

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

avdelingsvinner ble Stjernen. 

 

U14 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet 

– avdeling A besto av 11 lag i 2 runder (20 kamper), 

avdelingsvinner ble Vålerenga.  Avd. B besto av5 lag i 4 

runder (16 kamper). Avdelingsvinner ble H/L.  

 

U13 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet.  

Begge avd. besto av 10 lag i 2 runder (18 kamper). 

 

U12 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet.  

De besto av hhv 7, 6 og 6 lag, alle spilte 3 runder (18, 15 

og 15 kamper). 

 

U11 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet.  

De besto av hhv 8, 7 og 6 lag, alle spilte 3/2/3 runder (21, 

14 og 15 kamper). 

 

Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert på Jordal, av 

Jordal 1.-3. februar 2013. 5 lag deltok i enkelt serie – alle 

mot alle. Oslo ble kretslagsmester. 

 

Kretslagsturnering U15 ble arrangert på Gjøvik, av 

Gjøvik 22.-24. februar 2013. 8 lag deltok og rangert i 2 

puljer som spilte enkelt serie. Nytt av året var Nord-

Norges deltakelse samt at Rogaland/Hordaland igjen 

stilte samarbeidslag etter flere års fravær.  Etter puljespill 

ble det spilt sluttspill hvor Oslo vant i finalen og ble 

kretslagsmester. 

 

Forbundscup U15 ble arrangert på Hamar, av Storhamar 

15.-17. mars 2013. 8 lag hadde kvalifisert seg og rangert i 

2 puljer som spilte enkelt serie.  Deretter sluttspill hvor 

Sparta Sarpsborg vant i finalen. 

 

Forbundscup U16 ble arrangert på Hamar, av Storhamar 

22.-24. mars 2013. 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 en innholdsrik, utfordrende 

og spennende periode. Sesongen har bydd på mange gode 

dommerprestasjoner og flere dommere har markert seg 

positivt. Det skal dog ikke undergraves at vi har store 

forbedringspotensialer når det gjelder rekrutteringen, 

utdanningen og utviklingen av dommere i norsk 

ishockey.  

 

NIHF har i løpet av sesongen gjennomført en omfattende 

kartleggingsprosess knyttet til dagens dommerarbeid og 

organisering, og det er ingen tvil om at organisasjonen er 

moden for en restrukturering og at det er et behov for en 

systematisering av rekrutterings- og utviklingsarbeidet. 

Videre er det undersøkt hvordan de antatt beste 

organisasjonene jobber på dommersiden. Det er blant 

annet avholdt møter med det Svenske Ishockeyforbundet, 

det Finske Ishockeyforbundet og Norges Fotballforbund, 

med den hensikt å lære av hvordan disse organiserer 

dommerarbeidet sitt samt å kartlegge effektive tiltak som 

anvendes knyttet til rekruttering, utdanning og utvikling. 

Det har vært en lærerik prosess, og til tross for at dette er 



 

 

store organisasjoner sammenlignet med NIHF, så er det 

mye av strategiene og filosofiene som kan overføres og 

anvendes i vår organisasjon.  

 

Basert på dette har NIHF en målsetning om gradvis å 

utvikle en ny modell for dommerarbeidet. Et viktig 

element vil være å ansette en dommeransvarlig i NIHF 

administrasjonen i nær framtid som i stor grad skal jobbe 

med strukturering og tilrettelegging av rekrutterings- og 

utviklingstiltakene. Utviklingen av den nye modellen for 

dommerarbeidet vil fremover være en kontinuerlig 

prosess, og målet på sikt vil være å utvikle flere dommere 

som holder høyt internasjonalt nivå.  

 

Når det er sagt så har inneværende sesong hatt flere 

lyspunkter som det er verdt å merke seg. Selv om vi 

gjerne skulle hatt flere internasjonale oppdrag, så har det 

vært flere internasjonalt gode prestasjoner. Det er 

gledelig at Jon Kilian fortsetter å prestere godt på aller 

høyeste nivå og i år som i fjor har blitt tildelt A-VM 

senior, samt at Aina Høve fortsetter å levere svært gode 

prestasjoner på aller høyeste nivå internasjonalt. I kvinne-

VM divisjon 1 i Stavanger gjorde de to norske 

linjedommerne Anna Nygård og Marlen Vedvik Hansen 

en meget god innsats. Alexander Waldejer har også 

markert seg positivt internasjonalt og ble tildelt oppdrag 

på høyt internasjonalt nivå som linjedommer under senior 

VM divisjon 1 i Ungarn.  

 

Det at GET-ligaen inneværende sesong innførte 4-

dommer-system gjør oss mer aktuelle for HD-oppdrag i 

de høyest rankede turneringene i IIHF.  

 

Det var knyttet forventninger til innføringen av 

firedommermodellen i Getligaen, en overgang som forløp 

meget tilfredsstillende både for dommere og klubber. 

 

Bedømmingsnivået evalueres fortløpende. Det arbeides 

målbevisst med å tilpasse nivået til omgivelsene ute og 

hjemme. Dialogen mellom dommerutvalget og øvrige 

aktører er god og det vil løpet av sommeren bli gjort en 

analyse av årets sesong opp mot nivået internasjonalt før 

neste sesongstart.  

 

Siste sesong har gitt noen nye utfordringer, utfordringer 

som ikke bare kan løses fra dommerhold. Dette er 

taklinger mot hodet og taklinger i høy fart. Dette er en 

utvikling vi har sett komme og dommerne har hatt 

spesiell årvåkenhet overfor situasjoner som har medført 

risiko for spillernes sikkerhet. Disse taklingene har 

imidlertid skapt en del støy og har dessuten gitt enkelte 

alvorlige skader, og fra alle hold, også fra dommersiden 

er det ønskelig at denne utviklingen stopper og snur. 

Dommerne kan kun bedømme slike hendelser etter 

regelverket, men håpet er at det fra trener-, leder- og 

spillerhold skjer en holdningsendring som kommer 

spillernes sikkerhet til gode. 

 

Dommerutvalget har hatt fokus på både den mentale og 

fysiske delen av dommergjerningen. Elitedommerne 

hadde sist sesong tre felles samlinger, Forbundsdommere 

og aspiranter en.  

 

I tillegg til de store felles samlingene er det gjennomført 

en weekendsamling for en gruppe yngre lovende 

dommere, samt egne dommersamlinger under 

forbundscuper og kretsmesterskap. 

 

På breddesiden har Morthen Wikstrand styrt alle 

aktiviteter sammen med sin makker Tomas Rusten. 

Toppdommersiden er sist sesong drevet av Lars Gaden, 

Tom Slåen, Lars Kronborg, Geir Thomas Olsen og 

Thomas Gienke. Alle disse, bredde og topp har sammen 

med et knippe meget gode ressurspersoner drevet 

dommerarbeidet på frivillig basis og levert gode 

resultater. 

   

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 årene brukt sensornett som portal for våre 

tilbakemeldinger til dommere for veilederkorpset.  Denne 

portalen gir oss muligheten til å følge opp dommere på en 

effektiv måte, samtidig som vi deler all informasjon innad 

i veiledergruppa.  

 

Dommerutvalget endres noe før neste sesong da leder 

siste 5 år Lars Gaden har valgt å trekke seg tilbake. Inn 

kommer noen nye navn og sammen med resten av forrige 

sesongs utvalg sikrer vi kontinuitet og stabilitet. Vi gleder 

oss til å ta fatt på en ny sesong. 

 

Før neste sesong vil dommerutvalget sammen med NIHF 

administrasjonen sette seg ned og se på muligheten til å 

effektivisere driften og få mer ut av hver krone og time 

som investeres i dommerarbeidet. Resultatene av dette 

håper vi kommer raskt da det hele tiden er et behov for 

nye og gode dommere. 

 

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET 

AAU arrangerte 3. september sitt årlige seminar for 

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

U20/U18. 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 U18 og U20. Dette har 

foregått gjennom direkte kontakt med den enkelte, ved 

direkte konsultasjon ved føring av kampdokumentasjon, 

protokoller, Games Online, Pointstreak eller gjennom 

delegatvirksomheten. Utvalget har dekket GET-ligaen, 

alle TV-kamper og sluttspill- og kvalifiseringskamper, en 

del 1. divisjonskamper, samt NM kvinner elite og NM-

sluttspill for begge juniorklasser. 

Ordningen har fungert meget bra, og 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.  

 

Vi har også hatt en meget god kontakt og dialog med 

TV2 gjennom hele sesongen. 

 

Utvalget videreførte arbeidet med sertifisering av 

ishallene i Norge, og har foruten de nye arenaene fokusert 



 

 

på de arenaene hvor det er behov for endringer. Utvalget 

har også i samarbeid med Elitehockey laget en oversikt 

med status på alle dagens arenaer i GET-ligaen. 

 

Et av utvalgsmedlemmene var ansvarlig for VM Kvinner 

i Stavanger, samt at vi har vært ansvarlige for 3-nasjoners 

og landskampene i Stavanger samt på Lillehammer.  

 

NIHF har gjennomført to sesonger med høyt 

aktivitetsnivå for landslagsarrangementer, med bl.a. VM 

U18 jenter i Tromsø romjulen 2011/12, Kjelkehockey-

VM på Hamar våren 2012 og VM for kvinner i Stavanger 

i april 2013. Det har ikke vært arrangert internasjonale 

mesterskap av denne type i Norge siden før OL på 

Lillehammer, dvs. i 1992/93-sesongen, og det var slik sett 

på hy tid at vi tok vår andel av det internasjonale 

arrangementsansvaret. Alle turneringer ble gjennomført 

til både deltageres og de internasjonale forbunds 

tilfredsstillelse. 

 

Stavanger Oilers nye arena ga nye og hittil ukjente 

muligheter for nivåheving av våre 

landslagsarrangementer, og to landskamper for A-

landslaget mot hhv. Sveits og Slovakia i februar viste 

frem vår idrett og vårt landslag på den måten vi hittil bare 

har kunnet drømme om. Arrangementene ga også et 

økonomisk resultat som står i kontrast til det som har 

vært vanlig frem til nå. 

 

Suksessen far februar ble gjentatt i to kamper mot 

Russland i april, med samme ramme og med tilnærmet 

samme resultat. I mellomtiden sto Lillehammer som 

medarrangør av to kamper mot Finland, og disse ble ogs 

gjennomført på en utmerket måte. 

 

REKRUTTERING 

Det er løst ca. 6780 lisenser, hvilket er en økning 

sammenlignet med forrige sesong (6520). 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 

Klubber som benytter opplegget har gjennomgående en 

markant økning av deltagerantallet. Tallene for den 

enkelte skole foreligger ennå ikke, men det er grunn til å 

tro at disse er relativt stabile. 

 

AKTIVITETSMIDLER 

19 klubber og 3 kretser har mottatt statlige 

aktivitetsmidler over Post 3. 

 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 

25 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr. 

TRENERUTDANNING 

Det har blitt gjennomført introkurs for trenere i 

Kongsberg, Lillehammer, Stavanger, Skedsmo og 

Kristiansand, med i overkant av 100 deltagere, fordelt på 

19 klubber. 

Trener I-kurs ble avholdt i Akershus/Oslo (14), Østfold 

(11) og Nord-Norge (9). Til sammen ble det utdannet 34 

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 15 deltagere. 

 

JENTER/KVINNER 

Jentehockeydager 

Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et antall 

jentehockeydager som er blitt gjennomført på Ringerike 

(2) Skedsmo, Trondheim, Tromsø, Narvik, Stavanger, 

Sparta, Storhamar og Ski. Det er ingen tvil om at jenter 

ønsker å spille ishockey dersom forholdene legges til 

rette. 

 

Jenteturneringer 

Det har vært avholdt fire jenteturneringer. En på 

Skedsmo, en på Ringerike, en på Jordal, samt en 

avsluttende turnering i forbindelse med VM for kvinner i 

Stavanger i april. 

 

Jente-/kvinneseminar 

Jente-/kvinneseminaret vil bli inkludert i seriemøtet for 

kvinner som vil bli avholdt i juni. 

 

Punktsamlinger 

Det har vært arrangert to punktsamlinger – en på høsten 

med 52 deltagere, samt en på våren med 37 deltagere. 

Instruktørene melder om en stadig nivåheving på 

deltagerne. 

 

KJELKEHOCKEY 

I løpet av sesongen 2012/2013 har det skjedd mye 

spennende på utviklings- og rekrutteringsfronten i norsk 

kjelkehockey.  

Det har blitt foretatt en kartlegging av eksisterende 

utøvermasse i landets syv etablerte miljøer. Pr 01.01.13 

fantes det 87 navn på utøvere som hadde vært innom 

idretten i løpet av det foregående året. Av konkrete tiltak 

ble det gjennomført tre utviklingssamlinger, samt 

historiens første nasjonale kjelkehockeyturnering. 

Utviklingssamling 1 var på Hamar 16-19 august 2012. 

Her deltok det ca 30 utøvere fra samtlige av landets syv 

etablerte miljøer. Utviklingssamling 2 ble avholdt i 

Leangen ishall, Trondheim fra 9-11 november 2012. 

Samlingen var i regi av Rosenborg Kjelkehockeyklubb og 

det var ca 25 utøvere som deltok på arrangementet. 

Utviklingssamling 3 fant sted i Moss 27-28 desember 

2012. Det deltok ca 20 utøvere. Innholdet på disse 

samlingene har vært preget av sosialt samvær, utvikling 

av tekniske ferdigheter, samt tilpasset opplæring til 

utøvernes eget nivå.  

Den nasjonale turneringen ble avholdt 22-24 mars på 

Skedsmo. Her deltok det 52 utøvere fra samtlige syv 

miljøer. Det ble gjennomført to parallelle turneringer; en 

for ferdighetssvake/ ferske/ unge utøvere (to lag), og en 

for mer erfarne utøvere (fire lag). Det ble gjennomført 

totalt 13 kamper over to dager (tre for 

rekrutteringsklassen, og ti for erfaren klasse). 

Turneringen var vellykket. 



 

 

Utover dette har det blitt arbeidet med etablering/ 

forankring av nye miljøer. Steder som Skien, 

Kristiansand og Narvik er av interesse, men utfordringer 

knyttet til ishockeyklubbene, økonomisk støtte, samt 

tilstrekkelig tilgang til utøvere og støttepersonell gjør 

disse prosessene tidkrevende.  

 

VETERAN 

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

Visepresident: Terje Nyhaug, Progress  

Kasserer: Bjørn Wiker, Oslo Oilers 

Styremedlem: Annelise B. Østensen, Frisk 

Styremedlem: Morten Varsla, Frisk Oldtimers Ut av 

styret 15.10.12 

Serieoppmann: Cato Ryd, Grüner Eastenders 

Sekretær: Børre Borgen Lund, Hasle/Løren Vikings. 

Flyttet utenlands før årsskiftet 

Oppnevnt sekretær: Bjørn Svensen fra 3.12.12 

Styret har avholdt 12 styremøter i inneværende år. 

Styreleder har hatt flere samtaler med NIHF i perioden. 

NIHF har oppfordret NOHA til å arbeide med 

veteranhockey for hele Norge, i særdeleshet å få med 

region Nord-Norge. NIHF kunne også se for seg en mer 

aktiv bruk av den organisatoriske oppbyggingen av norsk 

ishockey, altså bruk av kretser. NIHF ønsker også at 

NOHA er med i den internasjonale 

veteranhockeyutviklingen.  

Serieavvikling: Samarbeidet med NIHF med oppsett og 

beramme kamper har som tidligere år, vært meget bra. Vi 

ser for egen del at intern kommunikasjon kan bedres slik 

at misforståelser og forsinkelser kan unngås.  

Lisenser og gjennomføring: Cato Ryd har tatt seg av 

serieavviklingen sammen med lisenskontroll og korrekt 

bruk av spillere. Lagene har stort sett vært flinke til å 

sende inn matchprotokoller og melde inn resultatene til 

Speaker.no. De avvikene som er oppdaget er påtalt, 

besluttet og rettet opp. Det har medført bøer og tap av 

kamper. NOHA håper ved forandring av regelverket å 

unngå begge deler. Dessverre viser erfaringene at det er 

nødvendig med straffereaksjoner som «ris bak speilet». 

Dommere: Dommeroppsettene og disses oppfølging har 

nok en gang fint blitt tatt hånd om av Terje Nyhaug. 

Lagene har vært flinke til å bruke sine egne dommere. 

Terje Bolt Hansen og særlig Tor Håkensen har gjort en 

flott innsats for å få kabalen til å gå opp. Dette har blitt 

lagt merke til av andre lag. Det er lenge siden lagene har 

gitt meget positive tilbakemeldinger om dommernes 

innsats. 

Seriene: Det har deltatt 23 lag i seriene, fordelt på 17 

klubber, alt etter hvorledes man legger sammen, 6 i 1. 

div., 8 i 2. div. og 9 i 3. div. Det ble gjennomført 41 

endringer i serieforslagene, hvorav 15 kom i forhold til et 

eventuelt nytt Jar-lag i serien. De måtte trekke seg pga. 

ishallsituasjonen, men betalte sin serieavgift. 

1. div. ble vunnet av Jutul Oldtimers, 13-1-1=27 p. Det 

ble scoret til sammen 439 mål i divisjonen. Det ble spilt 

45 kamper. 4 kamper ble ikke spilt. Jutul får et napp i Per 

Voigt’s vandrepokal. Vinnes 3 ganger til odel og eie. 

2. div. ble vunnet av Lambertseter Flyers, 11-1-2=23 p. 

Grüner/Hugin fikk også 23 p. Det ble scoret til sammen 

510 mål. 56 kamper ble spilt. 4 kamper ble ikke spilt. 

3. div. ble vunnet av Ringerike Panthers, 14-1-1=29 p. 

Det ble til sammen scoret 624 mål. 72 kamper ble spilt. 2 

kamper ble ikke spilt. 

Til sammen ble det scoret 1573 mål på 173 kamper. 

Økonomi: Driftsresultatet viser overskudd kr. 6481,89. 

NOHA har ingen ansatte. Det er økonomisk grunnlag for 

videre drift. 

Nasjonalt: Det har vært kontakt med Lillehammer 

vedrørende muligheter for et uoffisielt NM for veteraner. 

De ønsker å bli medlem, noe som er en forutsetning for 

samarbeid med vår organisasjon. 

Internasjonalt: Atlantic Icebrakers har deltatt i Gothen 

Cup i Gøteborg. Lag har deltatt i Arctic Cup 2013. Oslo 

Oilers har deltatt i St. Pete Palm Beach Turnament. 

 

ORGANISASJON 
 

ADMINISTRASJON 

Administrasjonen er i kontinuerlig endring, og 

Forbundsstyret er bevisst den situasjon at den sentrale 

administrasjonen kan bli en begrensing for utvikling. 

Etter FS oppfatning må en sterk og robust administrasjon 

være drivkraften i utviklingen.  Administrasjonen må 

sikres ressurser til ikke bare å ivareta sin rolle som 

serviceorgan for klubber og kretser og utføre de daglige 

driftsoppgaver på en tilfredsstillende måte, men også til å 

kunne ta initiativ til og gjennomføre utviklingstiltak både 

på bredde- og prestasjonssiden. 

 

I løpet av sesongen har Torbjørn Orskaug avsluttet sitt 

engasjement hos Norges Ishockeyforbund, og er nå 

tilknyttet Olympiatoppen i en rolle som innebærer 

utstrakt kontakt med NIHF. NIHF synes det er hyggelig 

at Olympiatoppen finner det interessant å engasjere 

kompetanse fra vårt miljø, og ønsker Orskaug lykke til i 

sin nye jobb.  

 

Som erstatning for Orskaug i en utviklingsrolle for sport 

ble tilsatt Sjur Robert Nilsen, men han har senere takket 

ja til en stilling som assisterende trener i Leksand, og vil 

avslutte sitt engasjement hos oss i løpet av sommeren. Vi 

ønsker Sjur lykke til i sin nye jobb. 

 

Erik Wallace Johansen ble i løpet av vinteren engasjert i 

en ca. 70 % stilling der han først og fremst skulle utrede 

en fremtidig strategi for rekruttering, utdanning og 

utvikling av dommere. Wallace, som av utdanning er 

statsautorisert revisor, jobber dessuten med arrangement 

og økonomi, herunder sekretærfunksjonen for 

Klubblisensutvalget.  

 

Som konsekvens av ansettelsen av Wallace har Kristoffer 

Holm kunnet bruke mer av sin tid på markedsarbeidet, 

som krever stadig mer ressurser, både i form av 

salgsvirksomhet og i form av oppfølging av 

samarbeidspartnere. Det er sannsynlig at dette er et 

område som vil kreve ytterligere ressurser i løpet av kort 



 

 

tid. Dette har også muliggjort en kvalitetsheving av våre 

landslagsarrangementer. 

 

NIHF er i skrivende stund i prosess med ansettelse av en 

person til å lede dommerarbeidet. 

 

Isbjørn Arena deler kontorlokaler med NIHF, og 

Elitehockey disponerer også et kontor i forbundets 

lokaler ved behov.  

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 

Anleggsutvalget for perioden 2012/2013 er den samme 

som foregående periode og har bestått av følgende 

personer: Kåre Breivik, Kirkenes Puckers (leder), Rolf 

Taraldsen. Nes Ishockeyklubb, Rune Molberg, 

MS/Isbjørn Arena as og Tage Pettersen, Kråkene Moss.  

 

Anleggsutvalget har i perioden forsøkt å følge opp status 

for ishallbygging rundt i landet. Arbeidet har vært en 

oppfølging av NIHF sin strategiske plan ang. ishaller. Et 

felles isbaneforum for de fire isidrettsforbundene er 

etablert med egen styringsgruppe. Det er også utformet et 

eget mandat som er godkjent av alle de fire berørte 

særforbund.  

 

For å styrke informasjonsarbeidet om det å bygge ishaller 

rundt i landets kommuner ble utgivelse av info. brosjyren 

om ishaller et viktig men krevende tiltak. Ishallbrosjyren 

på 20 sider er blitt delt ut på ulike seminarer og 

konferanser. De andre tre isidrettsforbundene har også 

gjennomført en intern distribusjon nedover i sine rekker. 

Den er blitt sendt ut i hele landet, til idrettskretser, 

ishockeykretser, landets kommuner og fylker og til alle 

stortingsrepresentanter. Også idrettsstyrets medlemmer og 

administrasjon har fått brosjyren.  

Brosjyren har gitt økende interesser fra flere nye miljøer / 

kommuner i hele landet. Mange positive tilbakemeldinger 

og etterspørsel av brosjyren har blitt fulgt opp med 

ytterligere utsending av brosjyren som et pdf dokument 

pr. epost til svært mange. Den skal også være tilgjengelig 

på isidrettenes hjemmesider. Arbeidet med mer 

informasjon og prosjekteringsarbeid for ishaller, gjerne i 

en kombinasjon med fleridrettshaller bør bli prioritert i 

årene fremover.  

 

Anleggsstatus. 

Hovedmålet i forbundets planer fra 2009 til 2013 sier at 

norsk ishockey skal få bygget 16 nye ishaller. 

Haller som er ferdigstilt og påbegynt i siste tingperiode er 

følgende: Nordkraft Arena, Narvik ferdig 2012. 

Stavanger Oilers DNB Arena, ferdig 2012. Siddishall 2 

ferdig 2011, Tromsø Ishall ferdig 2012, Ullensaker 

igangsatt 2012, Stavanger ishall ferdig 2011, - Storhall 

med ishockey på innerbanen. Jar Ishall, ferdig 2013, 

Kongsvinger rehab. igangsatt 3012, Lillehammer 

Ungdom. igangsatt 2012 

Samlet gir det oss en status på 47 ishaller i landet. 

 

Informasjon 

Anleggsutvalget har vært representert på flere regionale 

anleggs- og idrettspolitiske konferanser og seminar. I 

forberedende arbeid med idrettsmeldingen har 

ishockeyforbundet vært til stede på flere høringer i 

Stortingets familie- og kulturkomite, samt i noen enkelte 

partihøringer hvor idretten var invitert til å delta. 

Anleggsutvalget har også hatt felleskonferanse med de 

andre anleggsutvalgene og det har vært jobbet opp mot 

partienes stortingsvalgprogram-arbeid. I tillegg har det 

vært løpende kontakt med aktuelle politiske miljøer på 

kommunalt, regionalt nivå for å påvirke beslutningstakere 

til beste for isidrettenes behov for flere ishaller. Dette 

anleggspolitiske informasjonsarbeidet må styrkes i årene 

fremover. 

 

STRATEGISK PLAN 

Den nåværende strategiske plan for NIHF er gjeldende 

for perioden 2009 – 2013, etter små justeringer på Tinget 

2011. En arbeidsgruppe nedsatt av FS har utarbeidet et 

forslag til fremdrift for utarbeidelsen av ny strategiplan, 

der første trinn vil være en workshop under Tinget 2013. 

 

DOMSUTVALGET 

Utvalget har i perioden hatt 2 saker til behandling.  

 

APPELLUTVALGET 

Utvalget har i perioden fått oversendt og behandlet 9 

saker, 1 appell over Domsutvalgets dom, 4 appeller over 

Disiplinærutvalgets avgjørelse og 4 appeller over 

Forbundsstyrets avgjørelse. 

Leder av utvalget har deltatt på NIFs lov- og 

domsseminar.  

 

MARKED 
SPONSORATER 

Marked og sponsorinntektene er i vekst, mye av dette 

skyldes gode sportslige resultater over tid, samt at marked 

har større prioritet i administrasjonen grunnet 

omstrukturering. NIHF har langsiktige partnere som vil 

sørge for forutsigbarhet i fremtiden, samt et godt 

grunnlag for ytterligere vekst. Det vil være viktig å 

fortsette arbeidet med omdømmebygging og synlighet. 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, fremtidig vekst vil 

forutsette at større ressurser stilles til disposisjon i 

salgsarbeidet, i jobben med oppfølging og i arbeidet med 

omdømme/profilbygging. 

 

Sponsor Insight gjennomfører bl.a målinger av 

sponsorater og synlighet i media. Samarbeidet ansees 

som viktig i det videre arbeidet innen marked og 

sponsorater. 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere er Norsk Tipping, Amfi, 

Skoda, Nivea For Men, Life, Blåkleder, Tv2, Amfi og 

AXA.   Øvrige verdifulle samarbeidspartnere er Reebok, 

Rica Hotels, Steve Perryman, Maxim og Skoda. 

 

MEDIA 

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

landskamper, nytt av året er at alle kamper sendes med 

forenklet produksjon på Tv2Sumo. Nett TV anses som ett 

viktig produkt fremover. Hovedkampen hver uke blir 

sendt på «åpen kanal» med full produksjon. 

 

Det ble signert en ny og forbedret tre års avtale med Tv2.  

 



 

 

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 har utviklet ny hjemmeside. Dette har vært ett 

krevende arbeid, med mange funksjoner som skal 

samhandle og fungere optimalt. Det vil være behov for 

fortsatt utvikling av nettsidene, spesielt viktig vil det 

være å tilpasse de nye nettsidene til den nye 

mediehverdagen, dette innebærer tilpasning til mobil, og 

nettbrett. Det er nå også mulighet til å se kampene live 

via hockey.no. 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 og 

senere vedlikehold og drift. 

 

NIHF har opprettet Facebook- og Twitterprofiler. 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. Vil tror at 

spesielt Twitter har vært med på å øke interessen også fra 

media. 

 

 

ØKONOMI 
 

KONTROLLKOMITÈEN 

Beretning, se regnskapet.   

 


