
 

 

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014                                           

 
SPORT 

A-LANDSLAGET 

For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to 

store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 

2014), deretter VM i Minsk (mai 2014).  

 

Forberedelsene til OL startet tidlig på sommeren med 

storsamlinger i regi av Olympiatoppen. Som tidligere var 

dette veldig nyttig med tanke på det formatet OL er. Vi 

ble kjent med de andre idrettene og ressurspersoner som 

skulle inneha nøkkelfunksjoner for den norske troppen 

under lekene. I tillegg gjennomførte vi fra 

landslagsledelsen et eget evaluerings-

/forberedelsesseminar før sesongstart hvor hele 

støtteapparatet var tilstede. Vi jobbet dels sammen som 

storteam for å finne områder hvor vi kunne forbedre oss, 

samt at hver fagavdeling hadde egne interne møter med 

optimalisering som fokus. I prosessen hadde vi god og 

kyndig hjelp av Olympiatoppens Torbjørn Orskaug.   

 

I november inviterte vi Danmark til to landskamper i 

Stavanger. Begge kampene endte med knepne tap, til 

tross for at vi hadde et sterkt mannskap til rådighet.  

 

I desemberoppholdet gikk turen til Arosa i Sveits. Her 

møtte vi Sveits og Slovakia. Til denne turen hadde vi et 

yngre lag, ettersom mange spillere var opptatt med 

Europacup. Til tross for dette gjorde vi gode kamper mot 

sterke nasjoner. Begge kampene endte med 2-4 tap.  

 

Forberedelsene til OL startet med samling på 

Olympiatoppen 6. februar. Avreise til Sochi var dagen 

etter. Evalueringen fra VM 2013 fortalte at vi hadde 

forbedringspotensial i forsvarsspill generelt, og i etablert 

forsvarsspill spesielt.  

 

Dette var derfor et av hovedfokusene  

gjennom sesongen. OL ga oss de første svarene på at 

dette både var nødvendig og vellykket. I åpningskampen 

mot storfavoritt Canada spilte vi jevnt lenge, men måtte 

til slutt gi tapt 3-1. I turneringens andre kamp ble Finland 

for sterke i en kamp vi tapte 6-1. Det tredje oppgjøret, 

mot Østerrike, var på forhånd blinket ut som nøkkelkamp 

ift bedre plassering og dermed lettere motstand når 

utslagskampene startet. Dessverre klarte vi ikke å få ut 

potensialet i laget i denne kampen, og til tross for overtak 

spillemessig vant Østerrike til slutt 4-2. Dermed gjorde 

rankingen etter innledende runder at vi skulle møtte 

hjemmefavoritten Russland i kvalifiseringskamp om 

kvartfinaleplass. En tøff oppgave selv om ikke 

hjemmelaget hadde imponert voldsomt så langt. Kampen 

endte til slutt med norsk tap 0-4, men som i kampen mot 

Canada fikk vi vist at forsvarsspillet var bedring. Lenge 

stod kampen og vippet resultatmessig, og det var ikke før 

på slutten av kampen russerne definitivt avgjorde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi endte dermed på 12. plass i turneringen, uten å vinne 

en kamp. Det var selvsagt skuffende, selv om 

konkurransen i OL er steinhard. På forhånd hadde vi håp 

om en kvartfinale, noe som brått ble mye vanskeligere når 

den innledende kampen mot Østerrike ikke ble vunnet. I 

deler av turneringen satt spillet vårt som vi ønsket, men, 

totalt sett var vi for ujevne. Vi fikk heller aldri ut det 

offensive potensialet vi mente laget hadde.   

 

Norges lag i OL: 

 

Målvakter: Lars Haugen, Lars Volden, Steffen Søberg. 

 

Backer: Jonas Holøs, Mats Trygg, Alexander Bonsaksen, 

Henrik Ødegaard, Daniel Sørvik, Ole-Kristian Tollefsen, 

Henrik Solberg. 

 

Løpere: Patrick Thoresen, Mads Zuccarello, Morten Ask, 

Sondre Olden, Anders Bastiansen, Martin Røymark, Mats 

Rosseli Olsen, Kristian Forsberg, Ken Andre Olimb, 

Mathis Olimb, Per-Åge Skrøder, Mads Hansen, Fredrik 

Lystad Jacobsen, Niklas Roest og Robin Dahlstrøm.  

 

I mars startet tradisjonen tro oppladningen til VM med 

punktsamlinger på Jordal Amfi. Spillere utslått av 

sluttspill tilsluttet seg treningsgruppa fortløpende.  

 

Den første kampsamlingen ble avholdt på Lillehammer, 

med kamper mot Hviterussland. Til tross for et ungt og 

urutinert lag ble begge kampene vunnet, noe som var 

svært gledelig.  

 

Uken etter reiste lagt til Tsjekkia. Her ble motstanden før 

tøff. Begge kampene endte med klart tap mot et sterkt 

tsjekkisk lag. 

 

Påfølgende uke ventet det tur til Sverige. Den første 

kampen endte med klart 5-1 tap, mens den andre aldri ble 

ferdig spilt pga isproblemer. 

 

Siste uke før VM reiste vi til Slovakia, og Skoda Cup. To 

kamper mot hhv Latvia og Slovakia stod på programmet. 

Latvia ble for sterke (tap 0-2), mens vi holdt Slovakia til 

2-2 etter full tid. Et heldig slovakisk mål på overtid 

avgjorde kampen, men i sum var disse to kampene 

oppløftende.  

 

Underveis i disse fire ukene med kampsamlinger fikk 

laget tilgang til spillere fra de ulike sluttspillene. Det vil 

si at først siste samlingen i Slovakia hadde tilnærmet 

VM-status. Mange unggutter fikk prøve seg i løpet av 

disse ukene, og nyttig erfaring ble høstet. Samtidig kom 

det også inn forfall fra etablerte spillere. Vi var derfor 

tidlig klar over at årets VM-tropp ville mangle noen 

sentrale navn fra de siste sesongers mesterskap.  

 

 

 

 



 

 

VM i Minsk ble en opptur. Til tross for en del forfall 

framsto laget som en samlet enhet, hvor alle kjempet for 

hverandre. Mange av de kjennetegnene som har preget 

tidligere suksessutgaver var tilbake. I tillegg løftet både 

veteraner og debutanter seg.  

VM ble innledet med seire mot både Italia og Danmark, 

noe som gjorde at fortsatt spill i A-puljen på det 

nærmeste var sikret. Laget fulgte opp med en sterk kamp 

mot Sverige (tap 1-2), mens kreftene var borte i kampen 

dagen etter mot Slovakia. Tap 5-2 ble det der. De tre siste 

kampene endte med overtidstap mot Frankrike (4-5), 

mens både Tsjekkia og Canada klarte å snu kampene mot 

oss til seier på slutten. Syv kamper, kun 2 seire, et tap på 

overtid, mens tre tap etter full tid ble dermed fasiten for 

Norge, som endte på 12. plass i VM. 

 

Vi takker alle spillere og hele støtteapparatet for VM-

turnering. VM-troppen 2014 bestod av:  

 

Målvakter: Lars Haugen, Lars Volden, Steffen Søberg. 

 

Backer: Jonas Holøs, Mats Trygg, Alexander Bonsaksen, 

Henrik Ødegaard, Daniel Sørvik, Stefan Espeland, 

Nicolai Bryhnisveen. 

 

Løpere: Morten Ask, Sondre Olden, Anders Bastiansen, 

Martin Røymark, Andreas Martinsen, Kristian Forsberg, 

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

Mads Hansen, Niklas Roest, Steffen Thoresen, Andreas 

Stene, Jonas Djupvik Løvlie og Robin Dahlstrøm.  

 

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 støtteapparatet ut Norges tre 

beste spillere under mesterskapet. Den interne 

avstemningen resulterte  i at Jonas Holøs, Ken Andre 

Olimb og Morten Ask. Stort grattis til dem.  

 

Vil også passe på å gratulere Anders Bastiansen med 75 

offisielle landskamper, samt Alexander Bonsaksen med 

50 offisielle landskamper under turneringen. 

 

U-20 LANDSLAGET 

Etter siste sesong opprykk til A-VM skulle det satses 

ekstra mye på neste års VM lag. Det ble avholdt to 

samlinger for U19 Spillere (1994) på slutten av forrige 

sesong, samt fire samlinger med U20 i løpet av 

sommeren. En av disse var den etablerte samlingen under 

Eliteleiren på Hamar.  

 

Laget deltok deretter i U20 Super Challenge turnering i 

Karlstad i august, med kamper mot, Modo Hockey (2-3), 

IFK Helsingfors (2-3 i sd.), Färjestad (2-4), Espoo Blues 

(0-1) og Jokerit (1-5). 

 

I novemberoppholdet deltok laget i 4 

nasjonersturneringen i Monthey, Sveits, med kamper mot 

Sveits (3-9) Slovakia (0-3), og seier mot Tyskland (5-0). 

 

Før VM i Malmö hadde laget samling på Jordal Amfi og i 

Karlstad. Det ble spilt treningskamper mot hhv Färjestad 

U20 (tap 3-4) og mot Tsjekkia i Landskrona (tap 1-8). 

 

VM ble spilt i Malmø. Vi spilte følgende kamper under 

innledende runder i VM:  

 

NOR-RUS  0-11  

FIN-NOR  5-1 

NOR-SWE  0-10 

SUI-NOR 3-2 

 

Norge ble dermed sist i sin gruppe (B). Vi møtte dermed 

Tyskland i best av tre for å beholde plassen i A-gruppa.  

 

Norge vant den første kampen 3-0, men tapte de to siste 

med hhv 3-4 og 3-1. Dermed endte vi som nr 10 i dette 

VM, og rykket dessverre ned igjen. 

 

Følgende spillere deltok i VM: 

 

Joachim Svendsen, Henrik Haukeland, Mattias Nørstebø, 

Martin Vaakanainen, Tallak Lyngset, Andreas Klavestad, 

Erlend Lesund (C), Magnus Haugen, Christer Simonsen, 

Ludvig Hoff, Magnus Fischer, Christoffer Rasch, Tim 

Robin Johnsgård, Jens Tønjum, Martin Rønnild, Simen 

Nielsen, Markus Søberg, Didrik Svendsen, Anders 

Henriksen, Endre Medby, Jørgen Karterud, Magnus 

Nilsen 

 

Trenere Ørjan Løvdal, Geir Hoff og Daniel Björnberg. 

Manager: Jon Haukeland og Jan-Petter Selvik. 

Materialforvaltere: Ingar Engjom og Svein Rydningen. 

Fysioterapeuter: Jon Rømoen og Bettina Nævestad. 

Videocoach: Petter Salsten. 

 

U-18 LANDSLAGET 

Årets sesong startet på Hamar i forbindelse med Eliteleier 

og det var 34 spillere innkalt til samlingen. 

 

I novemberoppholdet spilte vi tre kamper mot Latvia i 

Skien. Det ble en seier og to tap: 

08.11.13 Norge - Latvia 6-4 (0-1, 4-1, 2-2) 

09.11.13 Norge - Latvia 3-5 (1-1, 1-1, 1-3)  

10.11.13 Norge - Latvia  0-2 (0-1, 0-0, 0-1) 

 

I februaroppholdet reiste vi til Riga i Latvia og møtte 

Latvia, Hviterussland og Danmark. Kampene i Latvia 

endte med ett tap og to seire: 

07.02.14 Latvia – Norge 4-3 (0-1,2-1,2-1)  

08.02.14 Norge - Danmark 3-2 (1-2, 1-0, 1-0) 

09.02.14 Hviterussland.- Norge 2-3 (0-1, 1-1, 1-1) 

 

Før VM samlet vi en bruttotropp på Jordal Amfi til 

trening og kamper mot U19 landslaget. Her ble det to 

seire, og en meget nyttig og positiv samling før VM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tre dager før VM spilte vi vår siste treningskamp mot 

Frankrike i Marseille og vant også den med 3-2. Vi vant 

fire av våre fem kamper, men da vi måtte avgi poeng mot 

BLR og Latvia vant alle sine, ble det ikke opprykksfinale 

mot Latvia. Vi vant denne kampen, men ble igjen 

nummer 2 i puljen og var igjen veldig nærme ett opprykk, 

men ikke nærme nok. 

Fredrik Grønstrand ble kåret til Norges beste spiller 

under VM turneringen og fikk for dette en Tissot klokke 

av IIHF. I tillegg ble Fredrik Grønstrand også kåret til 

VMs beste målvakt. 

 

VM-laget til Norge:  

Sander Berg, Fredrik Grønstrand, Fabian Johannessen, 

Christian Bull, Sondre Bjerke, Emil Lyngstad Sæteraas, 

Jesper Nipe, Christian Kåsastul, Andreas Marthinsen, 

Cato Knutsen, Ludvig Hoff, Martin Rønnild, Herman 

Kopperud, Colin Spaberg Olsen, Petter Grønstad, Eirik 

Lavik, Fredrik H. Jørgensen, Tobias Fladeby, Henrik 

Knold, Oskar Drillestad, Magnus B. Henriksen, Stian 

Nystuen, Vetle Lindstad, Martin Gran. 

 

Støtteapparat:  

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

Goalie coach: Andre Lysenstøen, Video coach: Roger 

Harli, Physio: Erling Strand og Henrik Borge, 

Eq. manager: Raymond Michalsen og Per Mørk (kun 

VM), Manager: Jan Hexeberg. 

 

U-16 LANDSLAGET 

Lagets første samling ble avholdt i Manglerudhallen 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 

Osloområdet for overnatting. En stor takk til dem.  

 

I desember var det samling på Lillehammer med tre 

treningskamper mot Latvia Vi vinner alle kampene mot 

Latvia og det er bra. Alle gutta fikk kjenne på det å være 

på samling sammen over noen dager. Laget trives bra 

sammen og det er en fin gjeng og jobbe med. 

 

I februar spilte laget tre treningskamper mot Danmark i 

Hamar.  Vi taper de to første kampene, men vinner den 

siste klart.  

Det er en bra stigning på alle spillerne på de tre kampene. 

Dette var en veldig bra samling for alle gutta og ledere. 

Takk til de som stilte opp som støtte apparat, da noen av 

våre faste var på andre oppdrag. 

 

I begynnelsen av april deltok laget i 6-

nasjonersturneringen i Egna i Italia. Her møtte vi 

Danmark, Sveits, Tyskland, Østerrike og Italia. Vi var i 

gruppe med Østerrike og Tyskland. Turneringen ble fin 

læring for laget. Vi vinner klart mot Østerrike men taper 

for Tyskland.  Vi vinner mot Danmark i en jevn kamp i 

semifinalen.. Vi taper for Sveits i finalen 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. 

 

 

 

 

Støtteapparat: 

Trenere. Anders Gjøse, John Wikstrøm, Frikk Juell og 

Jonas Norgren. 

Materialforvalter har Svein Rydningen vært. 

Fysioterapeut er som vanlig Martin Engedahl. 

Manager er Jan Lindahl.. 

 

KVINNELANDSLAGET 

Sesongen startet med ny trenertrio som består av Arne 

Billkvam, Laura Rollins og Thomas Pettersen. Etter 

forrige sesongs VM er det flere rutinerte spillere som har 

lagt opp. Denne sesongen ville bestå av et ungt lag og nye 

trenere.  

 

Laget ble samlet for første gang på Jar 7.-11. november. 

Til denne samlingen ble mange spillere innkalt, dette for 

at trenerne skulle få en oversikt over hva de hadde å 

jobbe med. Det var spillere som spiller i Norge og 

Sverige som ble innkalt, og en del U18-spillere. Under 

denne samlingen ble det også gjennomført tester på 

Olympiatoppen. 

 

Vi hadde en samling på Hamar 20.-22. desember, hvor vi 

spilte to kamper mot Storhamars U16-lag. Det var mye 

forfall blant spillerne, men til tross for et lag bestående 

nesten kun av U18-spillere så var det god matching. Det 

ble tap, men det var to jevne kamper. 

 

6.-9. februar var vi i Aalborg for å spille treningskamper 

mot Danmark. Denne turen stilte vi med et mer rutinert 

lag. Vi spilte to kamper, og begge endte med sterk seier. 

Laget fungerte bra, og unge spillere fikk muligheten til å 

prøve seg på seniornivå. 

 

Precamp før VM 2014 startet med fire dager på Hamar, 

riktignok ikke med fulltallig lag. Deretter to dager i 

Liberec i Tsjekkia hvor det ble spilt treningskamp mot 

Tsjekkia, og avsluttet med 2 dager i Prerov med 

treningskamp mot Frankrike. 

 

CZE – NOR, tap 3-2 OT 

FRA – NOR, tap 2-1 

 

Mot Tsjekkia hadde vi kun 14 spillere og mot Frankrike 

hadde vi 15. Fire spillere kom direkte fra VM U18. Først 

dagen før VM startet, var vi fulltallig med 20 spillere + 

ekstra keeper. Av disse 21 spillere var hele ni debutanter 

på Kvinnelandslaget.  

 

VM div 1A gikk i Prerov i Tsjekkia 6.–12. april.  

Seks nasjoner spilte serie. Norges kamper var: 

 

Norge – Slovakia, seier 6 -3 

Danmark – Norge, seier 1 - 5 

Tsjekkia – Norge, tap 2 - 0 

Østerrike – Norge, tap 5 - 2 

Norge – Frankrike, seier 4 – 1 

 

Norge endte på sølvplass, mens Tsjekkia vant gull og 

spiller kvalifisering mot Japan om spill i VM 2015. 

Norge hadde både VMs beste Forward – Andrea Dalen, 

og beste Back – Silje Holøs (valgt av Direktoratet). 

Norges beste spillere pr. kamp var Andrea Dalen (F), 

Ingvild Farstad (F), Victoria Løvdal (D), Martine 

Henriksen (D) og Toini Nilsen (G), valgt av Norges 

trenere. 



 

 

Under VM kunne vi gratulere Marte Carlsson med 75 

offisielle landskamper, og for dette blir hun hedret med 

forbundets Gullklokke. Marte er den andre 

kvinnespilleren som oppnår dette. 

 

VM-laget 2014: 

 

Målvakt: Toini Nilsen, Ida Due-Sørensen og Mathilde 

Nilsen 

Forward: Ramona Wais, Sofie Fjellvang, Ingvild Farstad, 

Henriette Sletbak, Camilla Bakkene, Martine Henriksen, 

Tina Scott, Madelen Haug Hansen, Andrea Dalen og 

Mathea Fischer. 

Backer: Marlene Günther, Linn Aakre, Julie Øiseth, 

Ingrid Morset, Marte Carlsson, Victoria Løvdal, Silje 

Holøs og Rikke Tautra. 

 

Kapteinsteam: Ingrid Morset, Ingvild Farstad og Andrea 

Dalen. 

 

Støtteapparat: 

Hovedtrener Arne Billkvam 

Assistenttrener Laura Rollins 

Videocoach Thomas Pettersen 

Fysioterapeut Iselin H. Johansen 

Materialforvalter Morten Dalen 

Manager Marthe Østeraas og Randi Aase (VM). 

 

U18 JENTER 

Sesongen 2013-14 har vært en veldig aktiv sesong for 

U18 jentene. På Eliteleiren i august var det 35 jenter som 

deltok. 

 

Vi hadde vår første samling 21.-22. september på 

Skedsmo.  

 

I oktober reiste laget til Kuortane i Finland i fem dager. 

Her trente vi og spilte tre kamper mot det finske U18 

landslaget. Vi vant en og tapte to kamper. Det høye 

nivået her gav veldig bra trening/matching for jentene.  

 

I romjulen dro laget til Sverige (rett utenfor Stockholm) 

og deltok i Christmas Cupturneringen. Dette er en 

turnering hvor de beste U18 jentelagene, samt select 

lagene i Sverige deltar. På seks kamper vant vi fem og 

tapte en og vant turneringen. Dette var igjen en veldig 

god anledning for våre unge spillere å konkurrere mot 

topp motstand.  

 

I februar hadde vi helgesamling i DNB arena Stavanger. 

På samlingen fokuserte vi mye på Powerplay og Penalty 

kill-systemer og strategier. Jentene jobbet både på og av 

isen for å lære prinsippene i å spille i undertall/overtall. 

Forsvar, angrep, holde på puck, få tak i puck etc.. Alt i alt 

en veldig nyttig og lærerik helg.  

 

I slutten av mars reiste laget til Sveits på 

forberedendecamp til VM. Vi spilte en treningskamp mot 

Sveits som vi gjennomførte veldig bra, men tapte 1-2 mot 

et mye eldre Sveitsisk lag.  

 

 

 

 

 

VM ble avholdt i Fussen, Tyskland 29. mars til 4. april. 

Vårt unge lag kjempet hardt og vant to kamper og tapte 

tre. I to av tapene, mot henholdsvis Tyskland og Sveits, 

var vi veldig nære og jentene våre viste at de har 

potensiale til en dag og kunne konkurrere mot de beste 

spillerne i verden. Med hardt arbeid og tid kan jentene 

utvikle seg til å bli et sterkt A-damelandslag. 

 

Rett etter VM dro fire av jentene våre direkte til damenes 

VM i Tsjekkia. Her spilte jentene bra og bidro godt til at 

damelandslaget endte på 2. plass og fikk sølv.  En veldig 

fin avslutning på deres sesong.  

 

Støtteapparatet U18 Jenter; 

Hovedtrener: Laura Rollins 

Trener: Thomas Pettersen 

Keepertrener: Hannu Pekka Hyttinen 

Fysioterapeut: Marius Engen 

Material: Terje Tendenes 

Manager: Petter Nystrøm 

 

KJELKEHOCKEYLANDSLAGET 

Kjelkehockeylandslaget ble for 21. 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 noen turneringer denne 

sesongen. Sesongen har blitt noe amputert siden 

Olympiatoppen har  kuttet i pengestøtten. 

 

Sesongen startet med en sommersamling i Holmen ishall. 

I august måtte vi kutte en viktig samling på Hamar. Den 

ble avholdt for rekrutter og er en viktig del av 

rekrutteringsplanen vår. Landslaget stilte ikke pga 

økonomi denne gangen. 

  

I august ble vi invitert til prøve Paralympics i Sochi. Her 

ble det 2. plass og sølv til laget. Laget var veldig fornøyd 

med arenaen og fasilitetene i Sochi.  

 

September spilte vi tre treningskamper mot Sverige. 

Norge spilte ikke på sitt beste og det ble to tap og en 

seier.  

Før lørdagens kamp var det utdeling av isbjørner. Dette 

er første gang i historien vi har delt ut isbjørner i 

Kjelkehockey. De som fikk isbjørnen denne gang var: 

Eskil Hagen, Stig Tore Svee, Kjell Vidar Røyne og Helge 

Bjørnstad.  

 

I oktober skulle vi ha spilt tre kamper mot Russland på 

Gjøvik. Men dette ble avlyst av forskjellige årsaker.  

 

Lagets desemberturnering i Canada ble avlyst pga 

økonomi.  

 

I januar ble den årlige turneringen i Podolsk avholdt. 

Laget fikk 2. plass og sølv i denne 4-

nasjonersturneringen.  

 

Paralympics i Sochi 2014.   

 

Lagets mål var semifinale, 5. plass eller bedre. Laget 

endte på 4. plass.  

 



 

 

Debutanter dette året:  

Thomas Avdahl og Ola Bye Øiseth. 

 

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 (130 deltakere) 

 Eliteleir på Hamar i juli/august (265 deltakere) 

 

Både Basishelgen og Eliteleiren samler mange deltagere, 

noe som tyder på at de dekker et behov. For øvrig hadde 

dommerne to grupper ved årets Eliteleir, og det var et 

vellykket tiltak som vil bli videreført. 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 

Ungdomslederseminaret ble gjennomført på Rica 

Gardermoen hotell, lørdag 26. januar 2014 med 35 

deltakere. Emnene som ble presentert og drøftet var:  

 Klubbutvikling 

 Erfaringer fra VM U20 

 Medlems- og lisensutvikling 

 Overganger U14 – U16 

 Sportslig plan for yngres avdeling 

 Seriespill annenhver uke i over-/underliggende 

klasse 

 

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.  Lørenskog 

Elite startet med minus 20 poeng og Storhamar ble 

trukket 15 poeng i løpet av sesongen (lisensforhold). 

Serievinner ble Vålerenga Elite som i en avgjørende siste 

seriekamp mot Stavanger som ble nr 2, 2 poeng bak. 

Lillehammer ble nr. 3. 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. og 5.    I 

semifinalen valgte høyest rangert lag mellom de to lavest 

rangerte lagene og begge oppgjør ble avgjort i kamp 7.  

Finalen gikk i år igjen mellom Vålerenga og Stavanger, 

og sistnevnte avgjorde i den 6. kampen, som i fjor, og tok 

med det med sitt 4. 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.  

Stjernen vant kvalifiseringen og Tønsberg ble nr 2, noe 

som medfører at begge lag fortsetter i neste sesongs GET-

liga. Manglerud Star Elite nr. 3. og Kongsvinger ble nr. 

4, begge lag fortsetter dermed i 1. div. 

 

1. divisjon ble arrangert med 13 seniorlag, Viking og 

Skien deltok som samarbeidslag med hhv Stavanger og 

Tønsberg Elite (som 2. lag, begge klubber er juridisk og 

økonomiske selvstendige enheter). I tillegg hadde vi en 

ny klubb; Kråkene (Moss). Det ble spilt 3 runder (36 

kamper) Manglerud Star Elite ble serievinner med 10 

poengs margin til Kongsvinger som dermed ble nr. 2. 

Disse deltok i kvalifiseringen til neste sesongs GET-liga 

(se pkt over).  Furuset, Kråkene (Moss) og Viking endte 

på hhv 11, 12 og 13. plass og rykker ned til ny 2. div.  

 

Før sesongstart ble det vedtatt endring i serieinndeling for 

NIHFs Prestasjonsdel fra og med sesong 14/15, hvor 1. 

div skal reduseres til 10 lag. Dette innebar at lag 11-13 i 

1. div ville rykke ned til ny 2. divisjon som blir inkludert 

i Prestasjonsdelen og som ny påmeldingsserie sesongen 

14/15. 

 

2. divisjon besto av 9 lag (8 senior 1. lag og 1 senior 2. 

lag).  Det ble spilt 3 serierunder (24 kamper).  Haugesund 

ble serievinner.   

 

3. div avd. Vest besto av 4 lag i 4 runder (12 kamper), 

Forus/Sandnes vant avdelingen.  

 

3. div avd. Øst besto av 11 lag, som spilte dobbel serie 

(20 kamper).  Oppsal vant avdelingen.   

 

Med bakgrunn i over nevnte omlegging av seriesystemet 

er det ikke lenger opprykk til 2. div. 

 

4. div Øst besto av 11 lag  i A som spilte dobbel serie (20 

kamper) og vinner ble  Gjøvik 2. 

 

Kvinner Elite ble videreført som landsomfattende serie 

med 4 lag i 6 runder (18 kamper), som turneringsspill og 

enkeltkamper. 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. 5 lag i 4 runder (15 kamper) og Narvik som nytt 

lag. Avdelingen ble arrangert som turneringsspill og noen 

enkeltkamper. Jordal 2 ble serievinner. 

 

NM kvinner ble arrangert som enkeltkamper. Nr 3 og 4 

fra Elite samt1 og 2 fra 1 div skulle spilt kvartfinaler, 

men ingen av lagene fra 1. div ønsket å delta i sluttspillet. 

Alle 4 lag fra Elite gikk rett i semifinale, deretter finale – 

og kampene ble spilt i Lørenhallen samtidig med 

Pokalturnering for kvinner 23.-24.03.14. Jordal ble 

Norgesmester gjennom å vinne over Sparta Sarp i finalen. 

 

U20 ble spilt i en avdeling – Elite - og besto av 9 lag i 4 

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

kvartfinaler, semifinaler og finaler (best av 3 kamper i 

kvart-, best av 5 kamper i semi- og finale), liteseriemester 

og Norgesmester ble Storhamar. 



 

 

U18 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 8 lag i 4 

runder (28 kamper) deretter NM sluttspill for de 6 beste i 

kvartfinaler mellom lagene 3-6, nr 1 og 2 gikk rett i 

semifinaler og deretter finaler (alle best av 3 kamper).  

Vålerenga ble både Eliteseriemester og Lørenskog ble 

Norgesmester.  1. divisjon ble arrangert med 10 lag i 3 

runder (27 kamper) og avdelingsvinner ble Holmen. 

 

U16 landsomfattende ble arrangert i 2 puler inndelt etter 

kvalitet - avdeling A besto av 9 lag som spilte 3 runder 

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

besto av 4 lag i 6 runder (18 kamper) og avdelingsvinner 

ble Tønsberg Bredde. 

 

U 15 landsomfattende var inndelt i 2, men med mange 

trukne lag ble det slått sammen til 1 pulje med 14 lag i 

dobbelt serie (26 kamper) og avdelingsvinner ble 

Vålerenga. 

 

U14 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet 

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

avdelingsvinner ble Lørenskog.  Avd. B besto av 8 lag i 3 

runder (21 kamper), avdelingsvinner ble Holmen/Jutul.  

 

U13 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet.  

Avd. A besto av 10 lag i dobbelt serie (18 kamper) og 

avd. B av 8 lag i trippel serie (21 kamper). 

 

U12 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter geografi.  

Begge avd. besto av 10 lag i dobbelt serie (18 kamper). 

 

U11 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet.  

De besto av hhv 7, 8 og 8 lag, og spilte 3/2/2 runder 

(18/14/14 kamper). 

 

Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert på Jordal, av 

Jordal 1.-2. februar 2014. 5 lag deltok i enkelt serie – alle 

mot alle. Østfold/BVT ble kretslagsmester. 

 

Kretslagsturnering U15 ble arrangert Hamar 21.-23. 

februar 2014. 6 lag deltok og det ble spilt enkelt serie alle 

mot alle. Østfold ble kretslagsmester. 

 

Forbundscup U15 ble arrangert på Jordal, av Vålerenga 

28.-30. mars 2014. 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 i og av Stavanger 4.-6. 

april 2014. 8 lag hadde kvalifisert seg og rangert i 2 

puljer som spilte enkelt serie.  Deretter sluttspill hvor Ski 

vant i finalen. 

 

DOMMERE 

Dommerarbeidet i NIHF fikk en ny start i sesongen som 

gikk. Via ansettelsen av Joel Hansson som 

dommeransvarlig styrket man dommerutvalgets arbeid, 

samt mulighetene for å bygge en struktur for utvikling, 

rekruttering og utdanning. En grunn for at dommernes 

utdanning skal kvalitetssikres uansett hvor i landet man 

utdannes er for å øke kunnskapsnivået, samt skape et 

mest mulig sikkert miljø for våre spillere uansett nivå.   

 

 

 

NIHF er overbevist om at en struktur og systematisk 

utdanning og utvikling kommer til å gjøre dommerrollen 

mer attraktiv og dermed lokke individer til faget hvor de 

kan utvikles som dommere i et miljø der NIHF kan gjøre 

oppfølging og kvalitetssikre deres utvikling. Dette er en 

lang prosess hvor administrasjonen sammen med 

dommerutvalget har tatt frem tanker og ideer som man 

håper skal lage grunnlaget for videre arbeid på alle 

nivåer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Våre dommere hadde flere gode internasjonale oppdrag i 

sesongen som gikk, det gleder oss at linjedommer Jon 

Kilian fortsetter å prestere på øverste internasjonale nivå 

og også i år har gjennomført et godt VM i Minsk. Aina 

Høve representerte Norge i vinterens Olympiske leker, 

Sochi. Dette er Ainas andre OL som hoveddommer 

sammen med en rekke andre gode oppdrag, noe som viser 

at hun konsekvent leverer dommerarbeid på absolutt 

øverste nivå. Under vinterens U18, Finland, var vi 

representert med linjedommer Alexander Waldejer, dette 

er foreløpig hans høyest rangerte turnering og 

tilbakemeldingene viser at han var plassen verdig. 

Linjedommer Anna Nygård fortsetter sin fine utvikling 

og deltok i vinter på U18 i Ungarn, Anna presterte på 

øverste nivå og fikk avslutte med finalekampen. I 

forbindelse med landskampene for herrer Norge - 

Danmark ble alle norske dommere med kommende 

internasjonale oppdrag samlet, her ble helgen brukt til 

erfaringsutveksling, samt diskusjon av teoretiske temaer. 

 

I GET-Ligaen fortsetter utviklingen av 4-

dommersystemet, og fra og med kommende sesong kal 

dette systemet benyttes i samtlige kamper. August 2013 

ble det gjennomført Elitedommersamling på 

Lillehammer, dette ble lagt samtidig som Strandtorget 

cup hvor kampene ble både filmet og fulgt opp som en 

del av opplæring og innføring av 4-dommersystemet. 

Dommerne som ble valgt ut til å dømme årets sluttspill 

for herrer gjennomførte nok en samling i februar 2014. 

Utviklingen av 4-dommersystemet i GET-ligaen har 

fungert meget tilfredsstillende frem til nå, men som vi har 

sett i andre ligaer og land må vi være tålmodige og 

fortsette innlæringen videre siden det alltid vil være 

elementer å utvikle. 

  

Hoveddommer Tor Olav Johnsen og linjedommer Joakim 

Svarstad fikk under årets sluttspill utmerkelsene årets 

hoveddommer og linjedommer, prisene ble delt ut under 

finalespillet. 

 

Forbundsdommere og forbundsaspiranter ble samlet til 

kurs på Gardermoen sent i august. Utover dette har 

dommere fra forskjellige nivåer fått oppfølging og 

opplæring under forbundets turneringer og sluttspill. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

For første gang ble det også gjennomført et felles kurs 

med det Svenske ishockeyforbundet, kurset var for de 

beste damedommerne i begge land. Kurset ble 

gjennomført i Stockholm i slutten av august og inneholdt 

teoretiske og praktiske oppgaver sammen med fysiske 

tester på barmark og is. Her ble det også forelest om 

mental trening noe deltakerne satte stor pris på.  Denne 

form for samling og kurs er et stort steg i riktig retning 

for å utvikle gode dommere i Norden samt skape de beste 

forutsetninger for deltakerne til å lykkes internasjonalt på 

høyest mulig nivå. Målsetningen er å fortsette dette 

arbeidet slik at det kan repeteres hvert år med deltakere 

fra begge land. 

 

En omstrukturering ble gjennomført i dommerutvalget 

der Morthen Wikstrand hadde ansvaret for bredde samt 

alle turneringer for lag i yngres avdeling. Geir Thomas 

Olsen (Leder DU), Tomas Rusten (Ansvarlig HD), 

Thomas Gienke (Ansvarlig LD) delte ansvaret for 

toppdommerne, Tom Slåen hadde ansvaret for 

dommerveilederne. Det legges ned mye arbeid i det 

frivillige apparatet, ikke bare av de som her er nevnt, men 

også fra deres ressurspersoner. Det frivillige systemet er 

nok fortsatt en del av kjernen i dagens og fremtidens 

dommerutvikling sammen med en ansatt som kan 

koordinere og styre arbeidet. 

 

I forbindelse med en veiledersamling i januar 2014 startet 

også arbeidet med en helt ny satsning fra NIHF, denne 

rettes 100 % mot veiledere og coacher i dommerfaget. 

Her ble både nye og mer erfarne individer samlet for en 

felles teoretisk gjennomgang av veilederrollen. 

Dommerfag og teori er et stort fagområde, denne gangen 

ble det hentet temaer fra de fleste områder. NIHF håper å 

kunne gjenta dette kurset og samtidig bygge videre slik at 

dommerne får et best mulig og faglig sterkt støtteapparat. 

 

DISU/FBU 

Disiplinærutvalget har under sesongen 2013/14 behandlet 

saker fra Prestasjonsdelen av virksomheten. Totalt 75 

saker ble behanldet. Utvalget bestod av leder Snorre 

Haukali, medlemmer Lars Svendsen, Pål Idar Sørensen, 

Kirsten Haune, Irene Steffensen, Lars Olav Gaden, 

Steinar Jonassen. 

 

Fornyet behandlingsutvalg har bestått av leder Johan 

Peter Hougen, medlemmer Leif Helge Haugum, Hanne 

Finstad, Dag Høyem og Elisabeth Myhre Johansen. 

Utvalget hadde en sak til behandling.  

 

 

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET  

AAU valgte denne sesongen ikke å innkalle til det årlige 

seminaret for arrangører og deltakende lag i 1. divisjon, 

kvinner elite og U20/U18. Dette med bakgrunn i dialog 

og tilbakemeldinger fra klubbene, hvorav disse mente 

man hadde den nødvendige kompetansen basert på 

erfaring og kontinuitet i arrangør-gruppene innad i 

klubbene. AAU valgte derfor å besøke de klubbene som 

ønsket bistand, samt at vi blinket ut noen arrangører med 

særlige utfordringer og fulgte disse opp spesielt. Dette 

har foregått gjennom direkte kontakt med den enkelte, 

ved direkte konsultasjon og ved føring av 

kampdokumentasjon, 

protokoller, Games Online, Pointstreak eller gjennom 

delegatvirksomheten. Videre sørget utvalget for en 

mindre revidering / oppdatering av 

arrangementsbestemmelsene og sekretariats-kompendiet 

til sesongstart. 

 

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 blitt 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. 

 

Utvalget har også vært ansvarlige samt med-ansvarlige 

for en rekke landskamper og turneringer i alle klasser 

som er arrangert her hjemme. Alle turneringer ble 

gjennomført til både deltageres og de internasjonale 

forbunds tilfredsstillelse. 

 

REKRUTTERING 

Det er løst 7155 lisenser, hvilket er en økning 

sammenlignet med forrige sesong (6780). 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 

18 klubber og 6 kretser har mottatt statlige 

aktivitetsmidler over Post 3. 

 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 

18 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRENERUTDANNING 

Det har blitt gjennomført introkurs for trenere i Asker, 

Hamar, Stavanger, Haugesund, Narvik, Trondheim, 

Tønsberg, Ski og Sarpsborg, med totalt 138 deltagere, 

fordelt på 25 klubber. 

Trener I-kurs har blitt avholdt i følgende kretser:  

Oslo/Akershus, Buskerud/Telemark/Vestfold, 

Hedmark og Oppland, Rogaland og Sør – Trøndelag. 

 

Til sammen har det blitt utdannet 73 nye Trener I. 

 

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 i Sandefjord 

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

8 deltakere.  

 

JENTER/KVINNER 

Jentehockeydager 

Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et antall 

jentehockeydager som er blitt gjennomført i Tromsø, 

Stavanger, Narvik, Hamar, Trondheim og Kongsvinger.  

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 Ski, en 

på Ringerike, en i Trondheim, samt en avsluttende 

turnering i Stavanger. 

 

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 40 deltagere, samt en på våren med 35 deltagere. 

Instruktørene melder om en stadig nivåheving på 

deltagerne. 

 

KJELKEHOCKEY 

Sesongen 2013 – 2014 har på mange måter vært et 

positivt år for norsk kjelkehockey. Det har blitt 

gjennomført flere arrangement med større deltagelse enn 

tidligere. 

Følgende arrangement har blitt gjennomført: 

 Sommersamling på Hamar med 44 deltagere. 

 Nasjonal turnering på Nærbø med 45 utøvere. 

 Rekrutteringssamling i Trondheim. 

 Kjelkehockey har vært representert på 

Grenseløse Idrettsdager. 

 Nasjonal turnering i Skien med 52 deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har norske lag og utøvere deltatt på turneringen 

Malmø Open (februar). 

Jordal Kjelkehockeyklubb har lagt skøytene på hylla 

inntil videre på grunn av liten interesse og manglende 

rekruttering. Lillehammer Kjelkehockeyklubb har 

stabilisert sin virksomhet og fått innpass med faste 

treningstider i den nye hallen. I tillegg er det etablert et 

kjelkehockeymiljø i Skien. Andre potensielle steder som 

vil bli prioritert er Kristiansand og Tromsø. Det jobbes 

kontinuerlig med å finne nye rekrutteringsarenaer og det 

er store muligheter for at vi får anledning til å vise fram 

kjelkehockey under Ridderrennet neste år. I sum kan vi si 

at kjelkehockey er i positiv utvikling, det er stabilitet i 

antall utøvere og lag, samtidig som de nasjonale 

turneringene er i ferd med å bli faste tiltak på 

breddesiden. 

Til tross for dette er det fortsatt en del å ta tak i:  

- Opprettholde og forbedre det eksisterende tilbudet 

til breddeutøvere 

- Forbedre klubbenes premisser for aktivitet – 

herunder:  

o Oppfordre til samarbeidsaktiviteter på 

tvers av klubber (treningskamper mm) 

o Oppfordre til sommer/ barmarkstrening 

mm.  

o Oppfordre til å benytte seg av tilgjengelige 

Post 3 midler til å arrangere 

utviklingshelger.  

o Utdanne trenere – spesifikt trenerkurs for 

kjelkehockey 

o Opplyse klubbene om nyheter på 

utstyrsfronten (rimeligere og bedre(?) 

utstyr som finnes 

o Bidra til å styrke klubbenes økonomiske 

forutsetninger 

- Tilstrebe å etablere minst ett nytt miljø pr. sesong.  

- Tilstrebe å lokalisere, samt få innpass på nye 

rekrutteringsarenaer.  

- Etablere en nasjonal utviklingstrapp med tilhørende 

testbatteri for å stimulere til ferdighetsutvikling for  

- de som måtte være interessert i det.  

VETERAN 

Styret har bestått av: 

Kåre N. Østensen, president 

Terje Nyhaug, vise president, dommeransvarlig 

Cato Ryd, styremedlem, serieansvarlig 

Bjørn Wiker, styremedlem, økonomiansvarlig 

Bjørn Svendsen, sekretær. 

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 18 styremøter. 

Forrige sesongs arbeid med komme nærmere inn på 

NIHF og et mer åpent samarbeid for å øke, utvikle og 

forbedre tilbudene for veteranhockey, ble videreført i 

2013/14. Møte med NIHF ble avholdt i mars 2014.  

Deltagerne var breddeansvarlig Audun Moum Larsen 

NIHF, den nye generalsekretæren Ottar Eide NIHF og 

Kåre Ø. fra NOHA. Kortversjonen ble at NIHF ikke 

ønsket et samarbeid innenfor deres organisasjonsapparat. 

De mente at NOHA selv måtte ta direkte kontakt med lag, 

klubber og regioner for en videre utvikling av aktiviteten. 



 

 

NOHA ville ikke kunne få tilført midler, fra det offentlige 

eller fra NIHF. NOHA måtte selv finansiere sine 

aktiviteter ved å ta av egne midler. NIHF var svært 

positive til en økt utbredelse av arbeidet til NOHA på det 

nasjonale planet og ønsket NOHA lykke til. På det 

internasjonale planet hadde de på dette møtet ingen 

kommentarer spesielt.  

Serieansvarlig Cato R. har nok en gang tatt godt vare på 

sitt arbeid. Seriestart begynte som vanlig uken etter 

høstferien. Samarbeidet med Grethe F. hos NIHF har hele 

tiden vært godt. Dommeroppsettet, kontrollen og 

gjennomføringen av kampene ble styrt av Terje N. Terje 

Bolt Hansen og Tor Håkensen gjorde en flott innsats slik 

at alle kamper hadde dommer. Ikke alle dommere er like 

flinke til å håndtere veteran-reglene. Det er et ønske å få 

tak i flere dommere. Videre vil NOHA vurdere å invitere 

til en enkel kurskveld for gjennomgåelse og 

oppdateringer på veteranreglene. Økonomien har igjen 

blitt håndtert av Bjørn W. Hele tiden har det vært god 

kontroll over denne.  

 

Seriene. 

I seriene deltok det til sammen 24 lag. Det ble spilt 189 

kamper, hvorav 3 walkover. 

 1.div. bestod av 6 lag,  

 2. div av 9 lag og  

 3. div av 9 lag,  

Nasjonalt arbeid. 

I juni 2013 var NOHA representert på kretsledermøte før 

tinget til NIHF og på tinget, i Trondheim.  

På kretsledermøte presiserte Kåre Ø. viktigheten av å 

legge til rette for å utvikle veteranarbeidet og bruke dette 

bl.a. som en brekkstang for å få mer istid. 

Da det ble klart at et samarbeid om NM på Lillehammer 

ikke ville skje, valgte NOHA å utforme et eget opplegg 

for NM for veteraner. Med en godkjenning om opplegget 

fra NIHF, tok NOHA kontakt med Furuset for å arrangere 

dette i anledning av deres jubileum. Man satte i gang en 

rekke undersøkelser, muligheter for praktisk 

gjennomføring, bankett og sponsorer. En innbydelse til 

en rekke lag ble sendt ut. Svært liten respons førte til at 

man måtte man avlyse hele opplegget. 

 

Presidenten i Atlantic Icebreakers, Harald Setsaas fylte 

70 år i februar 2014. På forslag fra kretsen der, opp kom 

et forslag om mulig æresmedlemskap I NOHA. Debatten 

ble enkel og han fikk sin heder med æresmedlemskap, 

gullmerke og diplom. 

NOHA har også fått forespørsel fra nye lag om deltagelse 

i den neste serien 2014/15. Kontakt med andre lag 

utenfor Oslo-regionen har ikke skapt noen fremgang til 

nå. 

 

Internasjonalt arbeid. 

Oslo Oilers har meldt seg på til Amber Cup 2014 WC for 

Oldtimers i Riga i Latvia, 27.04-04.05 2014. Det har vært 

ytret ønske fra arrangørene av Amber cup om å danne 

organisasjonen EUROHA etter modell av Carha. 

Presidenten har brukt mye tid til å få klarhet i opplegget. 

Styret i NOHA har til nå ment at dette ikke er noe for oss. 

SOHA (svenskene)har vært av samme oppfatning. 

Finnene har også vært lunkne.  

Det er lagt opp til en kongress i Riga under Amber Cup i 

sakens anledning. 

NOHA er invitert og presidenten vil være tilstede (Kåre 

Ø. møter også som spiller). De observasjonene som 

presidenten her gjør, vil bli diskutert i det nye styret.  

Jutul gjennomførte i april en turnering med flere norske, 

ett nederlandsk og ett amerikansk lag, i Bærum Ishall. 

 

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. 

 

FS opprettet ny stilling som Organisasjonssjef i august. 

Fra og med 1. september var Ottar Eide ansatt i stillingen. 

 

Erik Wallace Johansen var 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, 

jobbet dessuten med arrangement og økonomi, herunder 

sekretærfunksjonen for Klubblisensutvalget. Johansen 

avsluttet sitt engasjement i NIHF 1. oktober. Arbeidet 

med Klubblisensutvalget ble overtatt av Eide. 

 

Som en konsekvens av ansettelsen av Organisasjonssjef 

har Kristoffer Holm arbeidet mer med markedsarbeid, 

som krever stadig mer ressurser, både i form av 

salgsvirksomhet og i form av oppfølging av 

samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil bli ytterligere 

styrket i løpet av 2014. Dette har også muliggjort en 

kvalitetsheving av våre landslagsarrangementer. 

 

Fra 1. september ansatte NIHF Joel Hansson som 

koordinator og utvikler for dommerarbeidet. 

 

Isbjørn Arena, som deler kontorlokaler med NIHF, ble 

vedtatt nedlagt og avviklet fra og med 1. januar 2014. 

Dette skjedde som et resultat av en samlet vurdering med 

de andre eierne av Isbjørn Arena AS (Curlingforbundet 

og Skøyteforbundet).  

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 

Anleggsutvalget for perioden 2013/14 har bestått av 

følgende personer: Kåre Breivik, Kirkenes Puckers 

(leder), Bjørn Fausa, VIF, Rune Molberg, MS/Isbjørn 

Arena as og Tage Pettersen, Kråkene Moss. Fra og med 

1. september har Organisasjonssjefen vært sekretær for 

utvalget. 

 

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, men gruppen har ikke 

vært veldig aktiv.  

 



 

 

Ishallbrosjyren på 20 sider, som ble produsert forrige 

sesong, er blitt distribuert også denne sesongen. 

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: Jessheim Ishall, ferdig 2014, Lillehammer 

Ungdomshall, ferdig 2013, Jar Isforum, ferdig 2013, 

Nordkraft Arena, Narvik ferdig 2012. Stavanger Oilers 

DNB Arena, ferdig 2012, Tromsø Ishall ferdig 2012, 

Stavanger Ishall (2 baner) ferdig 2011, Sørmarka ishall- 

Storhall med ishockey på innerbanen, ferdig 2011. 

Samlet gir det oss en status på 46 ishaller i landet. 

 

Informasjon 

Anleggsutvalget har vært representert på flere regionale 

anleggs- og idrettspolitiske konferanser og seminar. 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. 

 

OL 2022 

NIHF, gjennom arbeidet i Isbjørn Arena, har arbeidet 

aktivt i planarbeidet med søknad om OL 2022 i Oslo. Et 

eventuelt OL i Oslo vil gi en etterlengtet 

anleggsutbygging i Osloområdet i årene som kommer. 

 

STRATEGISK PLAN 

Den nåværende strategiske plan for NIHF er gjeldende 

for perioden 2009 – 2013, etter små justeringer på Tinget 

2011. 

 

Det er satt i gang arbeid med ny strategisk plan 2014 – 

2017. Arbeidet forventes ferdig tidlig på høsten 2014. 

DOMSUTVALGET 

Utvalget har i perioden hatt fire saker til behandling.  

Leder av utvalget har deltatt på NIFs lov- og 

domsseminar.  

 

APPELLUTVALGET 

Utvalget har i perioden fått oversendt og behandlet en 

sak, en appell 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, 

Neh, CultureLink, Rica Hotels, CultureLink, og Skoda. 

 

Det ble arrangert tur for sponsorer til New York i mars. I 

tillegg til to kamper med New York Rangers var det 

faglig innhold. Disse sponsorene deltok: AXA, Life, 

TV2, Amfi, Neh og CultureLink. 

 

MEDIA 

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

landskamper, i tillegg til at alle Get-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. 

 

TV2 har vært veldig fornøyd med seertallene for ishockey 

denne sesongen. 

 

Det er større medieinteresse for ishockey nå, og spesielt 

Mats Zuccarello Åsens suksess i New York Rangers har 

ført til mye oppmerksomhet. 

 

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. 

 

Tv2 kjøpte rettighetene til VM senior herre to dager før 

mesterskapet tok til. Til tross for dette ble mesterskapet 

en stor opptur suksess med godt innhold og gode seertall. 

 

Til tross for mye positiv medieoppmerksomhet gjennom 

sesongen, har det også vært en del negative oppslag som 

påvirker sportens/NIHFs omdømme. Dette er veldig ofte 

knyttet til utenomsportslige hendelser som skyldes 

organisatoriske situasjoner. 

 

Det har i sesongen 2013-14 i samarbeid med EH blitt 

arbeidet med videre utvikling av tv-produktet. Viktigst 

har vært arbeidet med opprettelse av «hockeyxtra» som vi 

håper vil bli sendt ukentlig fra høsten 2014. 

 

INTERNETT 

NIHF’s nye hjemmeside, som ble lansert våren 2013, er 

under kontinuerlig optimalisering og forbedring. Spesielt 

viktig vil det være å tilpasse nettsiden til den nye 

mediehverdagen, hvilket innebærer tilpasning til mobil 

og nettbrett. Det jobbes også med en ny resultatløsning, 

dvs. en erstatning for Games Online. 



 

 

Det vil være et behov for fortsatt utvikling av nettsiden, 

og personen som ble ansatt gjennom Telenor Open Mind 

våren 2012 skal da sikre fremdriften i dette arbeidet. Han 

er også ansvarlig for drift og vedlikehold av portalen. 

Kommunikasjonsstrategi er også en viktig del. 

 

Opprettelse og oppdatering av redaksjonelt innhold på 

nettsiden, blir fremdeles i stor grad utført av et beskjedent 

antall frivillige som gjør en enestående innsats. NIHF 

takker dere! 

 

NIHF merker fremdeles høy aktivitet på våre Facebook- 

og Twitterprofiler. Disse er ment som et supplement til 

nettsiden, og er et ledd i kommunikasjonsstrategien. Vi 

tror spesielt at Twitter har vært med på å øke interessen 

også fra media. 

 

 

ØKONOMI 

 

KONTROLLKOMITÈEN 

Beretning, se regnskapet.   

 


