
 

 

SESONGEN SOM GIKK - 2014/2015                                           

 

SPORT 

 
A-LANDSLAGET 
Ettersom sesongen 14/15 ikke var en OL-sesong, 
var sesongens store målsetting VM i Ostrava, 
Tsjekkia 1.-17. mai.  
 
Nærmest som vanlig startet ikke 
landslagssesongen før klubbsesongen var godt i 
gang. 6.-8. november samlet vi laget til turnering på 
hjemmebane i Stavanger. Her møtte vi Frankrike, 
Latvia og Danmark. Både Frankrike og Latvia ble 
beseiret, mens danskene slo oss i siste kamp med 
2-3 etter straffer. Vi var allerede før denne kampen 
vinner av turneringen.  
 
I desember reiste vi til Arosa, Sveits, hvor kamp mot 
hjemmelaget Sveits ventet først. Denne kampen 
tapte vi på overtid, noe som resulterte i at vi møtte 
Slovakia til kamp om 3. plassen. Etter en sterk 
kamp kunne vi gå av banen med seier 3-1, og 
tredjeplass.  
 
I februar var vi invitert til Danmark på 4-nasjoners. 
Motstandere var Hviterussland, Frankrike og 
Danmark. Etter to meget sterke seire med 5-2 og 4-
0 mot hhv Hviterussland og Frankrike, var vi igjen 
turneringsvinnere før siste kamp mot Danmark. Til 
tross for en jevn kamp tapte vi den 0-3, men som 
sagt, seieren i turneringen var allerede sikret.  
 
I mars startet tradisjonen tro oppladningen til VM 
med punktsamlinger på Jordal Amfi. Spillere utslått 
av sluttspill tilsluttet seg treningsgruppa fortløpende. 
Disse campene pågikk i tre uker.  
 
Den første kampsamlingen ble avholdt på 
Lillehammer i påskeuka, med kamper mot Tsjekkia. 
Tunge av trening og med mange nye ansikter, ble 
motstanden tøff. Tap med 0-4 og 0-1 forteller om 
det. 
 
Uka etter var lagt til Sverige. Her presterte vi bedre, 
til tross for fortsatt mye tung trening. Resultatet ble 
jevnt i begge kampene, men svenskene ble for 
sterke med to seire 3-2 og 4-1.  
 
Uken etter reiste vi til Bergen. Her skulle vi møte 
Latvia til dobbelt-landskamper. Et hyggelig gjensyn 
med Bergen som arrangør av landskamper, og to 
norske seire ble det. Latvia ble beseiret med 2-1 og 
hele 7-3 i siste kamp.  
 
Den siste uka før VM tilbragte laget først i Oslo, 
deretter gikk turen til Minsk, med kamper mot 
Hviterussland.  
 
Underveis i disse fire ukene med kampsamlinger 
fikk laget tilgang til spillere fra de ulike sluttspillene, 
men det var ikke før avreise til VM den 28. april hvor 
den endelige VM-troppen var samlet. Da kom de 
siste spillerne inn i laget.  

 
Som tidligere er disse kampene før VM veldig nyttig 
erfaring for kommende generasjoner av 
landslagsspillere. Her høstes det nyttig erfaring, og 
man får smake på internasjonalt toppnivå. Vår 
umiddelbare oppfatning er at bredden under toppen 
er noe bredere enn tidligere, hvilket er gledelig. 
 
Under VM startet vi denne gang med å møte tre av 
toppnasjonene i de tre første kampene. 
Henholdsvis Russland, USA og Finland ble alle tre 
for streke for oss, selv om vi vær nære, og kanskje 
fortjente poeng, mot USA. Med resultatene fra disse 
kampene ble det klart at alle de resterende 
kampene ville få stor betydning for vår videre 
skjebne. Først møtte vi Slovakia, som måtte  
beseires om håp om kvartfinale skulle leve. Etter å 
ha kommet under 2-0 tidlig, kjempet gutta seg 
tilbake og kunne til slutt vinne 2-3. Utrolig sterkt 
innsats av hele laget.  
I kamp 5 ventet Slovenia. Med seier her var plassen 
i A-gruppen sikret. Det var derfor veldig gledelig at 
Norge gjennomførte en ny solid kamp tverrs i 
gjennom. Med så mye på spill leverte gutta gode 
prestasjoner, som resulterte i 3 poeng, fortsatt med 
i kampen om kvartfinale, samt sikret plass for neste 
års A-VM. Allerede dagen etter ventet ny kamp. 
Danmark har vi lenge hatt et godt tak på, og vunnet 
nær sagt alle de viktige oppgjørene de siste 7-8 
sesongene. Denne gangen kom vi aldri opp i 
normal standard, og danskene kunne vinne 4-1. 
Skuffende med tanke på det gode norske spillet i de 
to siste kampene, samt at vi nå mistet muligheten til 
kvartfinale. Selv ikke seier i siste kamp mot 
Hviterussland ville hjulpet.  Kampen ble likevel ikke 
uten betydning, ettersom verdensrankingen etter 
årets VM vil danne grunnlaget for neste OL-
kvalifisering. 
Gutta gjorde en ny godkjent innsats, uten at 
marginene var helt på vår side. 3-2 måtte vi se oss 
slått med, etter å ha styrt det meste av spillet utover 
i kampen. Dermed endte på 5.plass i vår pulje, med 
2 seire og 5 tap.    
 
Totalt endte vi på 11 plass i VM 2015.  
 
Vi takker alle spillere og hele støtteapparatet for 
VM-turnering. VM-troppen 2015 bestod av:  
 
Målvakter: Lars Haugen, Lars Volden, Steffen 
Søberg. 
 
Backer: Jonas Holøs, Mats Trygg, Alexander 
Bonsaksen, Henrik Ødegaard, Daniel Sørvik, Stefan 
Espeland, Mattias Nørstebø og Ole-Kristian 
Tollefsen. 
 
Løpere: Morten Ask, Anders Bastiansen, Martin 
Røymark, Patrick Thoresen, Andreas Martinsen, 
Kristian Forsberg, Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, 
Niklas Roest, Andreas Stene, Mats Rosseli Olsen, 
Mathias Trettenes, 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 
 
Lars Haugen, Jonas Holøs og Mathis Olimb ble 
plukket ut av den norske staben som våre tre beste 
spillere under VM. Stort grattis til dem.  
 
Vil også passe på å gratulere Jonas Holøs med 75 
offisielle landskamper.  

 

U-20 LANDSLAGET 
Siste sesong resultert i nedrykk og deltakelse i 
Divisjon I gruppe A (B-VM). Årets mål var naturlig 
nok opprykk til A-VM.  
 
Oppkjøringen til VM besto av 4 samlinger. Den 
første samlingen var Eliteleiren på Hamar 27.7-2.8.  
 
Det neste samlingen startet i Bærum med treninger 
på is i Jar Isforum 18.-19.8. Deretter deltok laget 
som tidligere år i U20 Super Challenge turneringen i 
Karlstad 20.-24.8. 
Der spilte laget kamper mot HIFK Helsinki (3-4), 
MODO (4-7), Leksand (4-3), Jokerit (3-2) og 
sluttspill mot HIFK Helsinki (5-2) 
 
Tradisjonen tro deltok Norges U20 lag i 4 Nasjoner 
turneringen i november. Samlingen foregikk 3.-9.11 
med istreninger på Jordal og tester på 
Toppidrettssenteret i Oslo 3. og 4.11. Turneringen 
ble arrangert i Füssen, Tyskland og det ble spilt mot 
Slovakia (0-6), Sveits (0-5) og Tyskland (0-3).  
 
Før avreisen til VM hadde laget oppkjøring i 
Leksand, Sverige 8.-12.12 og spilte treningskamper 
mot Moras (6-1) og Leksands (2-1) U20 lag. 
 
VM ble arrangert i Asiago, Italia 14.-20.12 med 6 
nasjoner og enkelt seriespill hvor kun vinneren 
rykker opp.  
 
Kampresultater: 
Italia – Norge 0-3 
Norge – Østerrike 9-5 
Norge – Slovenia 2-1 
Hviterussland – Norge 5-1 
Norge – Latvia 1-0 
 
Norge fikk dermed 2. plass og Hviterussland rykket 
opp.  
 
Følgende spiller deltok i VM: 
 
Fredrik Grønstrand, Mattias Nørstebø, Jesper Nipe, 
Christian Bull, Andreas Klavestad, Ole Petter 
Øvergaard, Christian Kåsastul, Emil Lyngstad 
Sæteraas, Mats Henriksen, Ludvig Hoff, Christoffer 
Karlsen, Magnus Eikrem Haugen, Magnus Brekke 
Henriksen, Henrik Medhus, Anders Tangen 
Henriksen, Petter Grønstad, Martin Rønnild, 
Theodor Hestnes, Colin Spaberg Olsen, Markus 
Søberg, Håkon Imset Stormli og Thomas Olsen.  
Tredje målvakt: Fabian A. Johannessen.  
 

Trenere: Sjur Robert Nilsen, Ted Suikhonen og 
André Lysenstøen 
Materialforvaltere: Raymond Michaelsen og Per Egil 
Mørk 
Fysioterapeut: Jon Rømoen 
Video coach: Petter Salsten 
Lagledere: Jon Haukeland og Jan Brandvold 
 

U-18 LANDSLAGET 
Årets sesong startet på Hamar med 
treningssamlinger i uke 31 og 32. 34 spillere var 
innkalt til hver av treningsukene. 
 
I november dro vi på samling til Tukums i Latvia 
hvor det ble spilt tre kamper mot Latvia. Det ble to 
seire og et tap i disse kampene: 
 
06.11.14 Latvia - Norge 5-6 (1-1, 4-3, 0-1, 0-1) 
07.11.14 Latvia – Norge 1-3 (1-2, 0-0, 0-1)  
08.11.14 Latvia - Norge 6-5 (1-1, 0-2, 4-2, 1-0) 
 
I desember reiste vi til Gøteborg for å delta i Easton 
Trophy og spille mot svenske topp-lag representert 

ved Linköping, Västerås og Frölunda. Turneringen 
endte med to tap og en seier: 
 

18.12.14 Norge - Linköping 0-2 (0-0, 0-1, 0-1)  

19.12.14 Norge - Västerås 3-4 (1-1, 2-1, 0-1, 0-1) 

20.12.14 Frölunda - Norge 2-5 (1-2, 1-3, 0-0) 
 
Neste samling for laget var 4-Nasjoners turnering 
på Lillehammer i februar 2015. Motstandere i denne 
turneringen var Danmark, Hviterussland, og Latvia. 
Vi endte som nr 3 i denne turneringen med en seier 
og to tap: 
 
05.02.15 Hviterussland – Norge 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 
1-0) 
06.02.15 Norge – Latvia 5-2 (2-1, 1-1, 2-0) 
07.02.15 Norge – Danmark 2-3 (0-2, 2-1, 0-0) 
 
Før VM, fra 1. til 5. april, samlet vi en bruttotropp på 
Manglerud til trening og kamper mot U19 
landslaget. U18 tapte begge kampene mot U19 
men samlingen var meget nyttig og positiv og en 
god oppkjøring til VM.  
 
Den 8. april var det avreise til VM i Debrecen i 
Ungarn. Det ble spilt treningskamp mot Frankrike 
den 9. april hvor vi vant 3-2. 
 
I VM spilte vi fem kamper hvorav det ble to seire, to 
tap i overtid og ett tap i ordinær tid. På dette nivået 
er det små marginer, marginer vi ikke lykkes å få på 
vår side i disse kampene, med det resultat at vi 
endte som nr 4. I den siste kampen mot Danmark 
spilte vi for andre plass, en kamp som ble betegnet 
som turneringens beste kamp totalt sett, men hvor 
vi ikke holdt helt inn. Danmark vant, ble nr 1 og var 
klare for opprykk. 
 
Johannes Johannessen ble kåret til Norges Beste 
Spiller i turneringen, og Andreas Marthinsen ble 
kåret til Beste Back. 
 
 
 
 



 

 

Kampresultatene ble som følger: 
12.04.15 Hviterussland – Norge 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 
1-0) 
13.04.15 Norge – Frankrike 2-3 (1-0, 0-1, 1-1, 0-1) 
15.04.15 Norge – Kasakhstan 5-3 (1-1, 1-2, 3-0) 
17.04.15 Norge – Ungarn 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) 
18.04.15 Danmark – Norge 2-1 (0-0, 1-1, 1-0) 
 
VM-laget til Norge:  
Jonas, Arntzen, Jacob Opsahl, Jens Kristian 
Lillegrend, Max Krogdahl, Stein Andre Hagen, 
Simen Hansen, Sander Rønnild, Johannes 
Johannessen, Andreas Marthinsen, Tan Hellerød, 
Christian Kåsastul, Martin Ellingsen, Rolf T. Aastad, 
Tom Andre Christensen, Marcus Ekberg, Viktor 
Granholm, Anders Gulliksen, Fredrik H. Jørgensen, 
Christoffer Karlsen, Mikael Mikalsen, Kim Paulsen, 
Joachim Svensson, Jacob Noer, Esbjørn Fogstad 
Vold, Petter Grønstad 
 
Støtteapparat:  
Coach: Anders Gjøse 
Ass. coach: Frikk Juell 
Goalie coach: Jonas Norgren 
Video coach: Magnus Melbye 
Fysio: Martin Engedahl og Jon Rømoen (kun VM) 
Eq. manager: Svein Erik Rydningen og Ole Anders 
Tøftum (pre-camp og VM) 
Manager: Roar Berg. 
 

U-16 LANDSLAGET 
Lagets første samling ble avholdt i Furuset Forum i 
Oslo i november. Som vanlig var dette en 
treningssamling med internkamper og tester. 
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.  
 
16-21 desember var det samling i Latvia til en 4 
nasjoners turnering Vi vinner mot Frankrike og taper 
for Danmark og Latvia Alle gutta fikk kjenne på det 
å være på samling sammen over noen dager og fikk 
kjenne på det at tempoet er mye høyere 
internasjonalt. Dette var en meget bra sportslig 
turnering der vi lærte mye. Laget trives bra sammen 
og det er en fin gjeng og jobbe med. 
 
5-7 februar spilte laget tre treningskamper mot 
Danmark i Frederikshavn.  Vi vinner  to av kampene 
og taper en med et mål.  
Det er en bra stigning på alle spillerne i de tre 
kampene. Dette var en veldig bra samling for alle 
gutta og ledere. 
 
I begynnelsen av april deltok laget i 6-
nasjonersturneringen i Salzburg i Østerrike. Her 
møtte vi Danmark, Sveits, Tyskland, Østerrike og 
Italia. Vi var i gruppe med Østerrike og Sveits. 
Turneringen ble fin læring for laget. Vi taper 
knepent mot Østerrike, men slår Sveits klart i 
gruppespillet.  Den klart beste kampen vi spiller 
dette året.  Vi taper mot Danmark i en jevn kamp i 
semifinalen. Vi vinner mot Østerrike i kampen om 
tredjeplassen.   
 
Denne turneringen var en veldig nyttig erfaring for 
alle spillerne og en fin avslutning av årets sesong. 

Dette var en fin gjeng å være på tur med og laget 
hadde en bra stigning gjennom hele sesongen. 
 
Støtteapparat: 
Trenere. Rene Hansen Lars Erik Lund, Patrick 
Børresen. 
Materialforvalter har vært Per Nyhus 
Fysioterapeut er Erling Strand 
Manager er Jan Lindahl.. 

 

KVINNELANDSLAGET 
Fjorårets trenertrio fortsatte også denne sesongen. 
Hovedtrener var Arne Billkvam med 
assistenttrenere Laura Rollins og Thomas 
Pettersen.  
 
Sesongen ble innledet med tester i Oslo i juni. 
Spillere i Stavanger, Trondheim eller Sverige 
gjennomførte tester lokalt.  
 
Sesongen ellers inneholdt følgende samlinger og 
kamper:  
 
Uke 35 (3-7.september), Hamar OL-Amfi. 22 
spillere - 3 målvakter, 8 backer og 11 løpere. 5 
isøkter og 3 treningskamper mot et sammensatt 
kvinnelag fra Finland.  
 
Uke 45 ble avlyst pga at det var for få spillere 
tilgjengelig, ettersom U18 hadde samling samtidig 
og spillere fra USA/Canada skulle ikke kalles inn. 
 
Uke 51 (17-21.desember), 4-nasjoners i Amiens i 
Frankrike. Vi var 20 spillere – 2 målvakter, 9 backer 
og 9 løpere, inkl alle oversjøiske spillere. Det ble 
gjennomført 3 isøkter og 3 kamper. 
 
NOR-CZE seier 2-1 
SUI- NOR tap 3-0 
FRA-NOR seier 1-2 
 
Tabell: Sveits 1, Norge 2, Frankrike 3 og Tsjekkia 4. 
 
Uke 6 (5-8.februar), deltok vi i 4-nasjoners i 
Schaffhausen i Sveits. Vi var 20 spillere - 2 
målvakter, 7 backer og 11 løpere, ingen oversjøiske 
spillere. Det ble gjennomført 2 isøkter og 3 kamper.  
 
NOR-SUI seier 2-1 
AUT-NOR tap 7-2 
NOR-CZE tap 1-3 
 
Tabell: Tsjekkia 1, Østerrike 2, Sveits 3 og Norge 4. 
 
VM div 1A, 2015 
Precampen foregikk som følger:  
23-31.mars, Jordal Amfi, Oslo, med 6 
kveldstreninger. 
6-7.april, Manglerud Ishall, Oslo, med 4 isøkter. 
8-11.april, Rouen, Frankrike, med 6 isøkter og 1 
treningskamp. 
Resultat: FRA-NOR seier 0-1. 
 
VM div 1A ble spilt som serie med 6 deltakerland. 
Resultat fra kampene var som følger:  
 
FRA-NOR seier OT 5-6 
NOR-AUT tap 2-7 



 

 

NOR-DAN tap 0-3 
NOR-LAT seier 2-1 
CZE-NOR tap 4-2 (siste målet var ENG) 
 
Tsjekkia vant mesterskapet og rykket opp til neste 
års A-pulje, mens Lativa rykket ned igjen til div 1B.  
Norge havnet på en skuffende 5.plass. 
 
Tabellen: 
Tsjekkia nr 1 - 15 poeng 
Østerrike nr 2 - 12 poeng 
Frankrike nr 3 - 7 poeng 
Danmark nr 4 - 6 poeng 
Norge nr 5 – 5 poeng 
Latvia nr 6 – 0 poeng 
 
Norges beste spillere pr. kamp var Helene 
Martinsen (F), Mathea Fischer (F), Marlene Günther 
(D), Andrea Dalen (F) og Ingrid Morset (D) valgt av 
Norges trenere.  
Andrea Dalen ble Norges MVP i turneringen.  
 
VM-laget besto av 23 spillere med 6 debutanter, 3 
fjorårsdebutanter, 3 «veteraner» og 11 som har 
vært med mange år.  
 
VM-laget 2015: 
 
Målvakt (3): Toini Nilsen, Ingrid Sandven og Emilie 
Ilseng Kristiansen 
 
Forward (11): Line Berntsen, Marte Carlsson, 
Andrea Dalen, Ingvild Farstad, Mathea Fischer, 
Sofie Fjellvang, Andrine Furulund, Madelen Haug 
Hansen, Martine Henriksen, Jeanett Hjelm og 
Helene Martinsen. 
 
Backer (9): Hedda Gjerde, Marlene Günther, Silje 
Holøs, Victoria Løvdal, Ingrid Morset, Anniken 
Olafsen, Rikke Tautra, Lene Tendenes og Julie 
Øiseth.. 
 
Kapteinsteam: Ingrid Morset, Ingvild Farstad og 
Andrea Dalen. 
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener Arne Billkvam 
Assistenttrener Laura Rollins 
Assistenttrener/Videocoach Thomas Pettersen 
Manuell-/fysioterapeut Marius Asla Engen 
Materialforvalter Morten Dalen 
Manager Randi Aase 

 

U18 JENTER 
Sesongen 2014-15 ble en meget god sesong for 
U18 jentene. Etter mange 4 plasser i VM tok vi i år 
steget opp og sloss om opprykk til siste kamp. Vi 
endte på sølvplass og er veldig fornøyde med det. 
Det var en solid opptur etter de nevnte 4 plasser.  
 
Foruten Eliteleiren på Hamar i uke 32 har vi vært 
samlet for camps og kamper :  
Kuortane Finland 7-12 oktober,   
Hamar 6-9 november,  
Precamp Vaujany 30. desember - 3. januar 
VM Vaujany 4.-10. januar. 
 

Kuortane er blitt en fast og veldig fin samling for 
oss. Det er topp moderne anlegg og alt er innenfor 
4 minutts gange. Vi får trent godt og spilt 3 kamper 
mot veldig gode lag. Alt i alt verdifullt for oss.  
 
På Hamar samlingen 6-9 november fikk vi foruten 
gode treninger, spilt 3 kamper mot Danmark. Vi 
vant alle 3. Resultatene ble 7-0, 8-1 og 4-2. 
 
På slutten av året dro vi til Vaujany for pre-camp til 
VM, som ble holdt samme plass 4-10 januar. Vi 
spilte en treningskamp mot Frankrike som vi tapte 
knepent med et mål. Ellers fikk vi trent godt og lada 
opp til mesterskapet.   
 
Åpningskampen spilte vi mot Frankrike og tapte den 
på SD. Ellers var det en del jevne og gode oppgjør 
som gikk vår vei.  
Resultater :  
 
NOR - FRA 1 - 2 
HUN - NOR 0 - 3 
AUT - NOR 2 – 3 
NOR - SVK 5 - 4 
GER - NOR 1 - 2 
 
Som sagt så ble det hele krona med en sølvmedalje 
og det er fint å se at en etter hvert får betalt for 
satsing og målbevisst jobbing over tid.  
 
Vi har en del frafall av nøkkelspillere etter årets 
sesong, men det kommer flere av de yngre som har 
tatt steget opp i år så det blir en ny spennende 
sesong til høsten. 
 
Støtteapparatet U18 Jenter; 
Hovedtrener: Laura Rollins 
Trener: Thomas Pettersen 
Keepertrener: Patrick Børresen 
Fysioterapeut: Marius Engen 
Material: Terje Tendenes 
Manager: Petter Nystrøm 

 

KJELKEHOCKEYLANDSLAGET 
Det ble en noe turbulent start på 
kjelkehockeysesongen 2014/15. Store deler av 
spillergruppa ønsket et skifte i landslagsledelsen, 
noe som endte med at Morten Haglund fratrådte 
som landslagssjef etter 21 fullførte sesonger. Hans 
engasjement for kjelkehockeyen vil alltid bli husket 
og verdsatt. Tidligere assistenttrener, Espen Hegde, 
tok over stafettpinnen for Haglund. Det skjedde flere 
utskiftninger i trenerteamet og støtteapparatet 
forøvrig; tidligere kjelkehockeyspiller Tommy 
Rovelstad og Ole Eskild Dahlstrøm inntok roller 
som assistenttrenere, i tillegg til Andre Lysenstøen 
som fortsatt som målvaktstrener. Thony Johansson 
og Kay Pedersen, tok over jobben som 
materialforvaltere, Mari Gundersen ble ny 
helseansvarlig og Lise Jacobsen tok seg av lagets 
reisevirksomhet som «manager på tur». 
 
Til tross for nytt trenerteam/støtteapparat har det 
vært en aktiv sesong for kjelkehockeylandslaget. 
Lagets kjerneutøvere har trent kontinuerlig og godt 
på Olympiatoppen, det har vært istreninger på 
dagtid, og samlinger i både inn- og utland.  
 



 

 

Sesongen startet med NIHFs sommersamling på 
Hamar 14.-17. august. Samlingen er for alle landets 
kjelkehockeyutøvere, men landslaget fungerte som 
egen «Elitegruppe» under oppholdet. Det ble 
gjennomført trening både på og utenfor is.  
 
18.-21. september var laget samlet på 
Olympiatoppen for fysiske tester og deltakelse på 
Oslo Maraton. Dette var en stor suksess, og vi fikk 
vist frem utøverne på en positiv måte. Trygve T. 
Larsen vant foran Rolf E. Pedersen og Loyd R. 
Solberg. Dette skal gjentas neste sesong.  
 
16.-19. oktober var laget på nytt samlet i Oslo for 
istrening og is-tester. Testbatteriet oppfattes som 
heldekkende, relevant og utviklende.  
 
2.-9. november deltok landslaget på 4-
nasjonersturnering i Torino, Italia. Motstanderne var 
Italia, Russland og Sverige. Laget endte på en sterk 
2.plass bak russerne. Dette var en viktig test for det 
nye støtteapparatet på flere måter, men laget klarte 
seg meget godt både på og utenfor is.  
 
21.-23. november spilte landslaget tre kamper mot 
Sverige i Moss Ishall. Laget vant to, og tapte én 
kamp. Laget leverte overbevisende spill i de to 
kampene de vant, mens en særdeles svak kamp 
resulterte i tap 6-5.   
 
18.-21 desember arrangerte laget før-juls-samling i 
Skien Fritidspark. Her var det store mengder 
istrening som stod i fokus + teambuilding aktiviteter.  
 
22.-25 januar reiste laget til Dresden, Tyskland for å 
delta i 4-nasjonersturnering mot Tsjekkia (arrangør), 
Sverige og Jugra (russisk klubblag). Også her endte 
laget på en god 2.plass etter å ha slått Jugra på 
straffer. Til tross for å ha skapt mange store 
målsjanser tapte laget 3-0 mot Tsjekkia som vant 
turneringen.  
 
26.februar – 1.mars spilte landslaget to kamper mot 
Tyskland i Skien Fritidspark. Norge vant begge 
kampene og viste god utvikling ift implementering 
av lagets spillebok i praksis.  
 
9.-15.mars reiste landslaget til Ridderrennet på 
Beitostølen. Målet med samlingen var å vise frem 
utøverne som gode eksempler mtp rekruttering og 
ansiennitet i tillegg til store mengder fysisk trening. 
Samlingen var en stor suksess – spesielt mtp 
treningen.  
 
26.-29 mars hadde laget treningssamling på is i 
Leangen, Trondheim. Samlingen var den siste før 
precamp og VM i Buffalo.  
 
15.april startet de siste VM-forberedelsene med 
samling i Oslo og precamp i Toronto. Målet med 
precampen var å optimalisere formen til laget før et 
viktig og spennende VM.  
 
22.april – 5.mai deltok laget i A-VM i Buffalo, NY.  
Det endte med bronsefinale, hvor laget tapte 2-1 
mot Russland på overtid.  
 
 

Debutanter dette året:  
Johan Grønlie (GK) 
 
Trenere: Espen Hegde, Tommy Rovelstad, Ole 
Eskild Dahlstrøm, Andre Lysenstøen. Øvrig 
støtteapparat: Lise Jacobsen (manager på tur), Mari 
Gundersen (helse/ fysio), Thony Johansson og Kay 
Pedersen (materialforvaltere)  

 

SPILLERUTVIKLING 
Forbundsstyret igangsatte våren 2014 et 
verdibasert spillerutviklingsprogram som fikk navnet 
Isbjørnprosjektet. Formålet var å finne frem til og 
gjennomføre tiltak som kunne bidra til å heve nivået 
på spillerutviklingen både på klubb og forbundsnivå. 
Tiltakene som i første omgang ble iverksatt var 
delvis direkte overfor spillere i alderen tilsvarende 
de yngre landslagene (U16 – U20), og delvis 
indirekte gjennom et klubbutviklingstiltak kalt 
Isbjørncoachprogrammet.  
 
Tiltakene som var rettet direkte mot spillere 
medførte en betydelig økning i samlingsfrekvensen 
for spillerne i landslagsalder, spesielt i 
sommerhalvåret, men der landslagene av åpenbare 
grunner må begrense antallet utøvere på sine tiltak, 
kunne Isbjørnprosjektet favne litt videre, spesielt i 
de yngste klassene. Samlingene tar sikte på å heve 
spillernes kunnskap om trening, og samtidig heve 
deres bevissthetsnivå hva angår egen 
treningshverdag og hva som skal til for å nå sine 
mål. Parallelt med dette er det et uttalt mål å 
stimulere til refleksjon rundt verdispørsmål, og å 
forsterke gode verdier gjennom verdibasert 
lederskap i praksis. Samlingsvirksomheten omfattet 
sommeren 2014 rundt 200 spillere av begge kjønn. 
 
Isbjørncoachprogrammet innebærer engasjement 
av et antall personer som hver får ansvar for 
oppfølging av klubbene i et gitt geografisk område. 
Det er definert seks slike områder, hhv. Vestlandet 
inkl. Kristiansand, Oslofjord Vest (BTV + 
Asker/Bærum), Oslo, hvori opptatt Lørenskog, 
Oslofjord Øst (Østfold + Ski), Innlandet (H&O + 
Akershus nord og øst), Sør Trøndelag og Nord 
Norge. Som Isbjørncoacher er foreløpig engasjert 
fire unge, men erfarne trenere, som alle er involvert 
i landslagsvirksomheten. Disse, i samarbeid med 
sentralt personell utarbeider konkrete forslag til 
treningsinnhold for en gitt periode, og gjennomfører 
deretter møter hos den enkelte klubb. Samtidig 
benyttes anledningen til å formidle inntrykk og 
evalueringer av landslagenes aktiviteter, både på 
lags- og individnivå.  
 
Som konsekvens av Isbjørncoachprogrammet er 
det utviklet og under utvikling mye nytt og 
anvendelig fagstoff til bruk for klubber og trenere, 
noe som både er etterspurt og blir godt mottatt i 
klubbene. Den faglige utvikling som følger av dette 
vil igjen ha konsekvenser for innhold i 
trenerutdanningen, som evalueres og oppdateres 
fortløpende. 
 
Samtidig med disse to hovedtiltak arbeides det med 
et forbedret samarbeid med de forskjellige 
skoletilbud, både på ungdomsskole- og 
videregående skole. 



 

 

Hele Isbjørnprosjektet innebærer en betydelig 
investering fra NIHFs side, og det var tidlig klart at 
en fullskala implementering av prosjektet ville kreve 
delfinansiering fra eksterne kilder. Takket være en 
gave på en million kroner pr. år i to år fra 
Sparebankstiftelsen DNB har det lykkes å iverksette 
store deler av prosjektet. 
 
Eliteleiren på Hamar ble igjen gjennomført i 
juli/august med ca. 240 deltagere totalt. Det er 
gledelig å se at antall jenter øker. 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 
Ungdomslederseminaret ble gjennomført på Choice 
hotell Gardermoen lørdag 28. februar og samlet 36 
deltagere. Emnene som ble presentert og drøftet 
var:  

 Status Isbjørnprosjektet 

 Lisens- og medlemsutviklingen 

 Bonuspoeng for målvakter U14 – U16? 

 Rekruttering – hvordan får vi ta i nye 
utøvere og hvordan tar vi vare på dem? 

 
KAMPADMINISTRASJON 
Get-ligaen ble avviklet med 10 lag i 5 runder. 
Rosenborg Elite fikk ikke lisens og MS Elite overtok 
plassen (nr. 1  kval. serie sesongen før). Videre 
ønsket Tønsberg Elite å frasi seg plassen i GET, og 
ble erstattet av Kongsvinger Elite (nr. 2 i kval. serie 
sesongen før). 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.  
Stjernen ble trukket 8 poeng og Frisk Asker 12 
poeng i løpet av/i slutten av sesongen pga bruk av 
spiller uten spilleberettigelse.  Serievinner ble 
Stavanger, nr 2 ble Storhamar Elite og Sparta Elite 
ble nr. 3. Point Streak er videreført og fungerer 
godt.  
 
De 8 beste lagene kvalifiserte seg til sluttspill hvor 
alle serier ble spilt i 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 5. Protest  ble lagt 
inn på feilaktig godkjent scoring i første kamp 
mellom Stavanger og Vålerenga, og protesten ble 
tatt til følge.  Kampens resultat ble annullert og ny 
kamp 8 ble satt opp i enden av semifinaleserien, i 
tillegg til at kamprytmen ble endret fra kamp 4 og ut, 
slik at Stavanger fikk tilbake sin hjemmebanefordel.  
Finalen gikk i år Stavanger og Storhamar, og ble en 
sesongavslutning man sent glemmer.  «Fulle hus» i 
alle kamper, og oppgjøret ble avgjort i 7. og siste 
finalekamp, hvor Stavanger vant 4-2.  Alle 7 
kampene var jevne og ble svært god reklame for 
Norsk Ishockey. Stavanger tok sitt 5. NM gull. 
 
Kvalifiseringsserien til neste sesongs GET-liga ble 
spilt mellom lagene 9/10 fra GET-ligaen og lag 1/2 
fra 1. divisjon i 6 runder. Spillesystem var som i 
GET-ligaen.  MS Elite vant kvalifiseringen og 
Kongsvinger Elite ble nr 2, noe som medfører at 
begge lag fortsetter i neste sesongs GET-liga. 

Tønsberg Elite nr. 3. og Comet Elite ble nr. 4, 
begge lag fortsetter dermed i 1. div. Resultat i kval. 
kamp mellom MS og Tønsberg ble endret fra 
overtidsseier til Tønsberg til seier 0-5 i MS’ favør 
pga Tønsbergs bruk av spiller uten 
spilleberettigelse. 
 
1. divisjon ble arrangert med 10 seniorlag, etter en 
gjennomført endring fra å være en påmeldingsserie 
til at de 10 kvalifiserte lag hadde plass. Det ble spilt 
4 runder (36 kamper) Tønsberg Elite ble serievinner 
med 9 poengs margin til Comet Elite som dermed 
ble nr. 2. Disse deltok i kvalifiseringen til neste 
sesongs GET-liga (se pkt over).  Kråkene (Moss) og 
Nes endte på hhv 9. og 10. plass og deltok i 
kvalifisering med beste 2 lag fra 2. div for å beholde 
plassen i neste sesongs 1. div. 
 
Kvalifiseringsserien til neste sesongs 1. div ble spilt 
mellom lagene 9/10 fra 1. div (Kråkene og Nes) og 
lag 1/2 fra 2. divisjon (Astor og Gjøvik) i 3 runder 
(enkel serie).  Den ble arrangert over en helg i 
Moss, av Kråkene. Spillesystem var valgt av 
klubbene selv.  Kråkene vant kvalifiseringen og Nes 
ble nr 2, noe som medfører at begge lag fortsetter i 
neste sesongs 1. div  
2. divisjon besto av 8 lag Det ble spilt 3 serierunder 
(21 kamper). Avdelingen var ny som del av 
Prestasjonsdelen i norsk ishockey som 
påmeldingsserie og alle kampene ble ført i Games 
Online.  Litt utfordringer for klubbene, men ble løst 
tilfredsstillende.  Vinner av avdelingen ble Astor 
med 9 poengs margin til Gjøvik som ble nr. 2.  Fana 
benyttet i siste 2 kamper 1 spiller uten 
spilleberettigelse og godkjent arbeids-
/oppholdstillatelse og resultatene ble i begge 
kamper snudd fra seier til tap 0-5 i favør motstander 
(Prinsdal) samt at Forbundsstyret med ila klubben 
et generelt poengtrekk på -6 poeng. Dette medførte 
at laget falt fra 2. til 4. plass og mistet retten til 
deltagelse i kval. serie (Gjøvik ble da nr 2). Ingen 
lag rykker ned, da avdelingen fortsatt skal være en 
påmeldingsserie. 
 
3. div avd. Vest besto av 4 lag i 4 runder (12 
kamper), Haugesund vant avdelingen.  
 
3. div avd. Øst A besto av 8lag, som spilte trippel 
serie (21 kamper).  Skedsmo vant avdelingen på 
innbyrdes oppgjør med samme poengsum som 
Oppsal. 
 
3. div avd. Øst B besto av 8lag, som spilte trippel 
serie (21 kamper).  Eiksmarka vant avdelingen med 
10 poeng til nr 2 som ble Jar.   
 
4. div Øst A besto av 6 lag som spilte trippel serie 
(15 kamper) og vinner ble Forward. 
 
4. div Øst B besto av 6 lag som spilte trippel serie 
(15 kamper) og vinner ble Ullensaker.. 
 
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.  IHK Stavanger ble serievinner for første 
gang, 1 poeng foran Vålerenga. 



 

 

Kvinner 1. div ble også videreført som 
landsomfattende serie. 7 lag i 3 runder (15 kamper) 
og Tromsø 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 spilte kvartfinaler, 
vinnere gikk videre til semifinale hvor de møtte nr 1 
og 2 fra Kvinner Elite, deretter finale. Kampene ble 
spilt i Stavanger samtidig med Pokalturnering for 
kvinner Vålerenga ble Norgesmester gjennom å 
vinne over IHK Stavanger i finalen. 
 
U20 ble spilt i en avdeling – Elite - og besto av 10 
lag i 4 runder (36 kamper), deretter NM sluttspill for 
de 8 beste i kvartfinaler, semifinaler og finaler (best 
av 3 kamper i kvart-, best av 5 kamper i semi- og 
finale), Eliteseriemester ble Lørenskog og 
Norgesmester ble Stjernen. 
 
U18 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 11 lag i 3 
runder (30 kamper) deretter NM sluttspill for de 8 
beste i kvartfinaler, semifinaler og finaler (alle best 
av 3 kamper).  Lillehammer ble Eliteseriemester og 
Lørenskog ble Norgesmester. U18 1. divisjon ble 
arrangert med 9 lag i 3 runder (24 kamper) og 
avdelingsvinner ble Ringerike. 
 
U16 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt 
etter kvalitet - avdeling A besto av 8 lag som spilte 4 
runder (28 kamper) og avdelingsvinner ble 
Vålerenga.  Avd. B besto av 6 lag i 4 runder (18 
kamper) og avdelingsvinner ble Rosenborg. 
 
U15 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt 
etter kvalitet - avdeling A besto av 12 lag som spilte 
dobbel serie (22 kamper) og avdelingsvinner ble 
Lørenskog..  Avd. B besto av 7 lag i 4 runder (24 
kamper) og avdelingsvinner ble Tønsberg. 
 
U14 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter 
kvalitet – avdeling A besto av 8 lag i 3 runder (21 
kamper), avdelingsvinner ble Lørenskog.  Avd. B 
besto av 8 lag i 3 runder (21 kamper), 
avdelingsvinner ble Storhamar.  
 
U13 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter 
kvalitet.  Avd. A besto av 8 lag i trippel serie (21 
kamper) og avd. B av 6 lag i 4-dobbel serie (20 
kamper). 
 
U12 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter 
geografi/kvalitet.  Begge avd. besto av 12 lag i 
dobbelt serie (22 kamper). 
 
U11 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter 
geografi.  De besto av hhv 9,8 og 9 lag, alle spilte 
dobbel serie (16/14/16 kamper). 
 
Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert på 
Hamar, av Storhamar 30.1.-1.2.2015. 5 lag deltok i 
enkelt serie – alle mot alle. Oslo ble 
kretslagsmester på innbyrdes oppgjør før 
Østfold/BVT som ble nr 2.  
 
 

Kretslagsturnering U15 ble arrangert Hamar 20.-22. 
februar 2015 av Storhamar. 7 lag deltok. og det ble 
spilt først i puljer (3/4 etter rangering fra fjorårets 
turnering). Nr 1 og 2 i hver pulje spilte deretter i ny 
pulje (A sluttspill), 3 og 4 i ny pulje (B-sluttspill), og 
til slutt Finale, Bronsefinale og plasseringskamp.  
Akershus ble kretslagsmester etter seier i finale 
med 5-2 mot Hed./Opp., som ble nr. 2. 
 
Forbundscup U15 ble arrangert i Trondheim i og av 
Leangen 20.-22. mars 2015. 8 lag hadde kvalifisert 
seg og rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  
Deretter sluttspill hvor Stjernen vant i finalen. 
 
Forbundscup U16 ble arrangert i og av Stavanger 
27.-29. mars 2015 8 lag hadde kvalifisert seg og 
rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  Deretter 
sluttspill hvor Stjernen vant i finalen. 
 

DOMMERE 
Joel Hanson valgte sommeren 2014 og fratre sin 
stilling hos NIHF, arbeidet han startet opp med å 
strukturere og legge planer for utvikling av nye og 
eksisterende dommere var i ferd med å settes ut i 
live men måtte settes på hold. Arbeidet rundt 
dommerne ble gjennomført via Dommerutvalget i 
perioden frem til oktober da NIHF ansatte Geir 
Thomas Olsen som dommersjef.  
 
Prosessen ved å utvikle dommere er langvarig og 
NIHF akter å fortsette via de modeller som er valgt 
og påbegynt.  
 
NIHF ble i sesongen tildelt fler offisielle oppdrag 
enn foregående sesong en økning vi ser på som 
meget positiv og som et indirekte resultat av 
arbeidet som er startet nasjonalt. Nok en gang er 
det linjedommer Jon Kilian som representerer NIHF 
på det øverste nivået, VM herrer Praha / Ostrava. 
Like gledelig er det at Anna Nygård fikk sin debut i 
VM kvinner, Malmö.  
 
Sesongens kamper startet tidlig ved de norske 
langenes deltakelse i CHL. NIHF nominerte 
dommere etter forespørsel fra CHL og fikk med 
dommere til kamper i de innledende runder.  
 
NIHF har under sesongen deltatt i et 
dommerutvekslingsprosjekt sammen med 
nasjonene Danmark, Østerrike (EBEL) og 
Storbritannia. Tilbakemeldinger og felles evaluering 
i etterkant viser at våre dommere presterer på et 
godt internasjonalt nivå. Økning av internasjonale 
oppdrag sett sammen med dommerutvekslingen 
bekrefter at vi er på et godt nivå og samtidig har 
valgt rett for veien videre. 
 
Samarbeidet og dommerutvekslingen gjennom 
sesongen ble også benyttet til landslagsturneringen 
for herrer i Stavanger, november. Her deltok 
dommere fra Norge, Danmark og Østerrike. 
Tilsvarende utveksling ble gjort i februar da to av 
våre dommere deltok i Danmark. 
 
Via de norske lagenes deltakelse i CHL ble det 
installert videomåldommerkamera i DNB Arena, 
Stavanger. Norsk Topphockey og NIHF kom frem til 
at dette verktøyet kunne tas i bruk på GET-liga 



 

 

kamper avholdt i denne arenaen. Samtidig ble det 
også enighet om at kamper produsert for TV ble gitt 
mulighet for videomåldømming via monitor. 
Erfaringene frem til nå tilsier at man burde forberedt 
denne prosessen bedre, samtidig er det liten tvil om 
at dette er hjelpemidler som er med på å utvikle 
norsk ishockey i rett retning.  
 
GET-ligaen er nå innarbeidet med 4-
dommersystem. NIHF, Dommerutvalget og 
dommerne arbeider kontinuerlig for å utvikles i 
systemet. Erfaringene fra dommerutveksling og 
andre internasjonale oppdrag er med på den 
stadige forbedringen og preger kurs og opplæring. 
Årets elitedommersamling ble avholdt i Fredrikstad 
der man i tillegg til det dommertekniske la vekt på 
utvikling av kamplederen. 
  
Hoveddommer Ole Stian Hansen og linjedommer 
Joakim Svarstad fikk under årets sluttspill 
utmerkelsene årets hoveddommer og linjedommer 
av nors Topphockey, prisene ble delt ut under 
finalespillet. 
 
Forbundsdommere og forbundsaspiranter ble 
samlet til kurs på Gardermoen i august. Utover 
dette har dommere fra forskjellige nivåer fått 
oppfølging og opplæring under forbundets 
turneringer og sluttspill. 
 
For andre gang ble det avholdt Nordisk 
kvinnedommerkurs i Sverige. NIHF deltok på kurset 
med de av våre kvinnelige dommere som er tildelt 
internasjonal lisens.  
 
Dommerutvalget ved sesongstart: 
Geir Thomas Olsen – leder 
Tomas Rusten – ansvarlig hoveddommer 
Thomas Gienke – ansvarlig linjedommer 
Morthen Wikstrand – ansvarlig bredde 
Aina Høve – ansvarlig kvinner 
Tom Slåen – ansvarlig veiledere 
Jon Magnussen – dommeroppsett 
Hans Ole Sageng – veiledning bredde 
Jaye Smith - linjedommer 
Tor Hamsen - hoveddommer 
Kjetil Bøe - regelbok 
Anett Gunnerud - internett 
Christer Gangsø – jus - disiplinær 
 
Grunnet ansettelsen av Geir Thomas Olsen i NIHF’s 
administrasjon overtok Tomas Rusten som 
midlertidig leder ut sesongen. Tomas Gienke valgte 
å trekke seg tilbake av private årsaker, Jaye Smith 
har fungert i hans rolle. 
 
Arbeidet som gjøres i Dommerutvalget og via 
resurspersoner er omfattende og helt nødvendig for 
virksomheten. Dette er og vil være en stor og meget 
viktig del i NIHF’s arbeid videre i utviklingen og 
oppfølgingen av Norske ishockeydommere. 

 

DISU/FBU 
Disiplinærutvalget har under sesongen 2014/2015 
behandlet saker fra Prestasjonsdelen av 
virksomheten. Totalt 137 saker ble behanldet. 
Utvalget bestod av leder Snorre Haukali, 
medlemmer Kirsten Haune, Lars Olav Gaden, 

Steinar Jonassen, Anders Blegeberg, Leif-Helge 
Haugom og Hege Ask. 
 
Fornyet behandlingsutvalg har bestått av leder 
Johan Peter Hougen, medlemmer Pål Idar 
Sørensen, Hanne Finstad, Dag Høyem og Elisabeth 
Myhre Johansen. Utvalget hadde 3 saker til 
behandling.  
 

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET  
AAU valgte også denne sesongen og ikke 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 
revidering / oppdatering av 
arrangementsbestemmelsene og sekretariats-
kompendiet til sesongstart. 
 
Utvalget har dekket CHL, 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 Norsk Topphockey og 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. I og med at IIHF vedtok nye regler for 
vant og glass før sesongen, ser vi for oss et stort og 
utfordrende arbeid rundt gjennomføringen av dette 
for alle parter i årene som kommer. Utvalget har 
også i samarbeid med Norsk Topphockey laget en 
oversikt med status på alle dagens arenaer i GET-
ligaen, samt en status på vant/glass i alle arenaene 
i Norge. 
 
Utvalget har også vært ansvarlige samt med-
ansvarlige for en rekke landskamper, Prøve-OL for 
Ungdom 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 7823 lisenser, hvilket er en økning 
sammenlignet med forrige sesong (7155). Økningen 
er betimelig, spesielt sett i forhold til at vi har fått 
flere ishaller de siste sesongene. I tillegg er det 
gledelig å se at medlemstallet øker, vi har for første 



 

 

gang flere enn14000 medlemmer. Vi har fortsatt en 
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 og det legges ned en stor innsats. 
Skøyte-/ishockeyskolene er vår desidert viktigste 
rekrutteringsarena og skolene opplever at stadig 
flere barn deltar. 

 

DNSH 
Klubber som benytter opplegget har 
gjennomgående en markant økning av 
deltagerantallet. Totalt sett har vi en liten økning i 
antall deltagere.  

 

AKTIVITETSMIDLER 
16 klubber og 8 kretser har mottatt statlige 
aktivitetsmidler over Post 3. 
 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 
15 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. Totalt har 
deltagere fra 25 klubber deltatt på kurset. 
 
Trener I-kurs har blitt avholdt i følgende kretser:  
Buskerud/Telemark/Vestfold, Oslo/Akershus, 
Rogaland , Hordaland og Østfold. 
 
Til sammen har det blitt utdannet 60 Trener I. 
 

Trener II-kurs har blitt avholdt på Lillehammer i 
september (del 1) og i Stavanger i mars (del 12), 
samt en felles del 2 på Toppidrettssenteret i Oslo i 
april i forbindelse med en Isbjørnsamling. Kursene 
hadde til sammen 36 deltagere. 

 

JENTER/KVINNER 
Jentehockeydager 
Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et antall 
jentehockeydager som er blitt gjennomført i Comet, 
Stavanger, Kongsvinger, Bergen, Haugesund, 
Hamar, Ullensaker og Hasle Løren. Totalt har det 
deltatt 170 jenter på disse dagene.  Det er ingen tvil 
om at jenter ønsker å spille ishockey dersom 
forholdene legges til rette for det. 
 
Jenteturneringer 
Det har vært avholdt to jenteturneringer. En på 
Ringerike, samt, en avsluttende turnering på Jordal. 
I tillegg var det planlagt en turnering på Ski, men da 
Ski ikke kunne stille lag ble det for kort tid til å 
gjennomføre turneringen et annet sted. En turnering 
i Stavanger ble avlyst på runn av for få lag, men det 
ble arrangert en erstatningsturnering. 
 
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 i 
desember på Kongsberg 30 deltagere, samt en på 
våren i Hamar med 22 deltagere. Instruktørene 
melder om en stadig nivåheving på deltagerne. 

 

VETERAN 
Organisasjon: 
Styret har bestått av: 
Kåre N. Østensen, president 
Roger Fausko, vise president, dommeransvarlig 
Cato Ryd, styremedlem, serieansvarlig 
Bjørn Wiker, styremedlem, økonomiansvarlig 
Bjørn Svendsen, styremedlem, sekretær. 
Ann –Karin Ingvaldsen, styremedlem, 
kommunikasjon/data 
Styremøter: 
Det har vært avholdt 10 styremøter. I tillegg har det 
vært meget god kontakt mellom styrets medlemmer 
i hele sesongen.  Det har vært en rekke oppgaver å 
løse, spesielt fordi serien kom sent i gang, uten at 
NOHA kunne påvirke dette. Medlemmer har hatt 
sine faste oppgaver og har skrevet sine deler av 
beretningen. De har prøvd best mulig å 
kommunisere med spillere, lag og dommere 
innenfor sine områder. Presidenten har i tillegg lagt 
vekt på å svare hurtigst mulig ved forespørsler og 
ønske om uttalelser.  NOHA har merket seg at flere 
lag stiller med noe tynt mannskap i sine 
seriekamper. I tillegg har det åpenbart vært 
vanskelig for flere lag å få treningstid, spesielt de 
som ikke har egen ishall. 
NOHA har flyttet forretningsadresse til Furuset 
Forum hvor også styremøtene har funnet sted uten 
ekstra kostnader.  

Pålegget fra årsmøtet 14 mai 2014 i punkt 10 er 
utført.  
Følgende står på nettsiden vår: 

Vedtak: Flertallet av klubber ønsket ingen endring. 
Styre blir da som valgt på GF. De to som ble nevnt i 
EOGF vil bli spurt om å utføre oppgaver om de ikke 
blir lagt til et styremedlem, og vil bli invitert til 
styremøter når deres saker skal diskuteres. 
 
Samarbeidet med NIHF 
NOHA har fått to henvendelser fra NIHF om 
deltagelse i turneringer. Begge omtales under 
punktet Internasjonalt arbeid. 
NOHA har hatt møte med NIHF om samarbeids 
former og muligheter. Deltagere på møte foruten 
Presidenten og visepresidenten var 
generalsekretær Ottar Eide, sportssjef Petter 
Salsten og sekretær Grethe Fjelstad. NOHA´s 
oppfatning er at det fortsatt er betydelige 
utfordringer med å få aksept og god hjelp i vårt 
arbeid for NIHF. 
Vi kjenner nå sentrale personers syn på dette i 
NIHF og vil arbeide videre basert på vår kunnskap.  
NIHF mener at NOHA bør samarbeide mer med 
kretser/regioner for da å kunne søke om økonomisk 
støtte. I så fall må NIHF gjøre særkretsenes arbeids 
betingelser mye bedre, slik det var i tidligere tider. 
   
Seriene. 
NOHA sendte ut påmeldinger til serien i god tid før 
seriestart. Lagene meldte seg på, og noen av 
lagene kontaktet NOHA spesielt, for å endre sin 



 

 

divisjonsplassering. For å gi alle lagene en sportslig 
utfordring foreslo NOHA en endring av hele 
seriesystemet, slå sammen 1 +2 divisjon og splitte 
denne i to 1 divisjoner A+B, og beholde 3 divisjon 
som 2 divisjon.  1 divisjon (A+B) ville få et sluttspill. 
Her ble delte meninger fra involverte lag og NOHA 
valgte og ikke innføre dette seriesystemet, for 
denne sesongen. NOHA var tydelige på at neste 
års serie, da ville alle divisjoner bestå av 8 lag, 
opprykk og nedrykk følge «normale» regler, for å 
fylle opp divisjonene. 
Årets serie med 23 lag, 176 kamper er blitt 
gjennomført etter gode avviklinger. Seriene kom 
imidlertid 3 uker for sent i gang, noe NOHA ikke 
kunne noe for. For å unngå forsinkelser har vi lagt 
inn informasjon om påmelding i innkallingen til 
årsmøtet. 
Det har vært utfordringer med å få protokollene 
riktig ført. NOHA har sendt ut en mal med forklaring 
på føringen. 
Alle lagene leverte inn matchprotokoller.  Kun 4 av 
176 ble ikke mottatt av NOHA, noe som er det 
beste resultatet, i de årene Cato har styrt dette.  
En hendelse er å bemerke fra årets serie. På 
Oppsal Old Timers fikk to spillere matchstraffer, 
som følge av sin oppførsel under en kamp mot 
Lørenskog Oldtimers. Saken ble nøye drøftet i 
NOHA og et enstemmig vedtak ble fattet av styret. 
Oppsal mente at vedtaket var feil og valgte 
beklageligvis å trekke laget, når det gjenstod tre 
serierunder. 
I de andre divisjonene var det greie kamper. 

·      1.div. bestod av 5 lag,  
·      2. div av 10 lag og  
·      3. div av 8 lag,  

   
Dommergjerningen.  
Det er blitt avholdt dommerkurs i Jar Is arena 17. 
november 2014 kl. 1730.Det var 6 påmeldte, en 
meldte avbud og to møtte ikke. 
 
Trond Smestad var med som dommeransvarlig, han 
har dømt 1-2 div. 
Etter innspill fra lagene vil det bli økt fokus på 
dommergjerningen neste sesong 
  
Nasjonalt arbeid. 
Hovedarbeidet har vært gjennomføringen av 
seriesystemet. I tillegg har en lengre 
kommunikasjon med Lillehammer Olympic Flyers 
endt med at de har kommet til enighet med LIK om 
sin sameksistens. Som resultat meldte begge seg 
inn i NOHA.  LOF fikk gjennomført sin vanlige Cup, 
nå Scandic Cup, med noe redusert deltagelse., uten 
at NOHA var med. Det var et ønske hos LOF å få 
gjennomført et NM for veteraner etter sesongslutt. 
NOHA var positive. Dette fikk de ikke til.  De ga 
muligheten til Jar, som heller ikke fikk det til. 
NOHA har hatt kontakt med Comet i Halden, Sparta 
i Sarpsborg og Stjernen i Fredrikstad om mulig 
samarbeide for å få til aktivitet. Alle 3 beklaget at de 
ikke så noen anledning til dette nå, spesielt med 
den dårlige tilgangen til is og noen  til å ta  på seg 
et ansvar. Det har vært sendt ut forespørsler til 
både Bergen, Stavanger, Hamar og Tromsø, men 
det har ikke kommet særlige tilbakemeldinger. Sør-
Trøndelag Ishockeykrets og Atlantic Icebreakers 
har kjørt sitt faste opplegg med stor aktivitet. Dette 

året feirer AI sitt 30-års jubileum. De ønsker å 
gjennomføre en turnering i oktober/november. Da 
Krets og Forbund har fortrinnsrett til å sette opp 
aktivitetene og istidene, har man ikke fått avsatt 
istid til dette , på nåværende tidspunkt. Atlantic 
Icebreakers vil komme tilbake med ny informasjon. 
De ønsker at lag fra hele Norge skulle kunne delta. 
Det er ønskelig at arbeidet med å få til større 
aktivitet, blir intensivert. NOHA vet det er 
grupper/lag som jevnlig er på is, men som ikke 
kan/ønsker/informeres om å være med i organiserte 
serier. Dette påvirknings arbeid må da komme frem 
gjennom budsjettet.  
Kongsberg har nettopp meldt sin interesse for å 
være med. Et lag fra NTG, Bærum har igjen 
fremmet ønske om å delta i våre serier og et lag 
som har en stamme fra Norgesbuss som hadde 
relasjon til Skedsmo. 
NOHA ser med stor glede på at veteraner er aktive 
med yngre avdelinger i sine respektive klubber. 
NOHA har fått spørsmål om å kunne aktivisere 
yngre spillere som ikke ønsker/kan være med i 
annet organisert ishockey, mer rekreasjons relatert. 
Det spørsmålet har ikke vært oppe til realitets 
behandling. 
NOHA har som mål å lage et konsept som kan gi en 
NOHA-NM turnering. Denne legges ut slik at de 
som ønsker vil kunne søke om få gjennomføre en 
slik turnering, helst etter at seriespillet er ferdig. 
I juni er det Ting i NIHF. NOHA ønsker å være 
tilstede med 2 representanter og fremme sine 
ønsker som måtte vedtas på vårt eget årsmøte. 
Årsmøtet må godkjenne midler til Tinget i NIHF. 
Internasjonalt arbeid. 
SOHA inviterte til et skandinavisk samarbeid 
gjennom å få til Scandic Cup 2015. Det så lovende 
ut med en turnering lagt til Uddevalla . Finland og 
Danmark måtte melde forfall. Det hele endte med 
en dobbeltlandskamp mellom Sverige og Norge. Se 
rapporten. 
SOHA ønske å fortsette dette arbeidet og satser på 
nytt neste sesong, noe NOHA støtter. Scandic Cup 
16 vil finne sted i Uddevalla, oktober/november 
2015, om alt klaffer. SOHA ser på et skandinavisk 
samarbeide som en mulig forløper til et mer praktisk 
rettet arbeide i å skape et slagkraftig EUROHA. 
 
EUROHA har med sin leder Normundus Kupcis 
vært i samtaler med IIHF og bl.a. Presidenten, 
Rene Fassel. Det foreligger ingen skriftlig info om 
disse samtalene. 
Oslo Oilers har deltatt i Florida Palm Beach Hockey 
Tournament i St. Pete. 

 
 

ORGANISASJON 
 

ADMINISTRASJON 
Administrasjonen har vært i kontinuerlig endring, og 
Forbundsstyret er bevisst den situasjon at den 
sentrale administrasjonen kan bli en begrensing for 
utvikling. Etter FS oppfatning er 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 drifts- og 
utviklingsoppgaver på en tilfredsstillende måte.  



 

 

Ottar Eide overtok som Generalsekretær 1. april 
2014, samtidig som Jon Haukeland gikk over i 
stilling som seniorrådgiver med ansvar for Isbjørn-
prosjektet fra samme dato. Kristoffer Holm gikk inn i 
stillingen som Organisasjonssjef. 
 
FS har som en konsekvens av behov for både 
intern og ekstern styrking av økonomiarbeidet 
vedtatt opprettelse av stilling som Controller. Eivind 
Juul Pedersen startet oppi denne stillingen 1. 
september 2014. I tillegg til internt økonomiarbeid 
har han overtatt arbeidet med Klubblisensene. Han 
arbeider også med implementering av nytt 
regnskapssystem for Get-ligaen sammen med 
Norsk Topphockey 
 
Som en konsekvens av at Organisasjonssjef 
Kristoffer Holm gikk over i ny stilling ble Beate 
Kylstad Larsen ansatt som markedskoordinator fra 
1. august 2014.  
 
Høsten 2014 gikk Geir Thomas Olsen inn i stillingen 
som  koordinator og utvikler for dommerarbeidet 
etter Joel Hansson 
 
Norsk Topphockeyleier arbeidsplass hos NIHF. 

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 
Anleggsutvalget for perioden 2014/15 harved 
starten av sesongen  bestått av følgende personer: 
Kåre Breivik, Kirkenes Puckers (leder), Bjørn 
Fausa, VIF, Rune Molberg, MS og Tage Pettersen, 
Kråkene Moss. I desember 2014 ble det endringer i 
utvalget. Elisabeth Faret, Stavanger Ishockeyklubb, 
erstattet Kåre Breivik som leder, og Dagfinn 
Reinertsen, Stjernen, erstattet Bjørn Fausa. 
Generalsekretæren har vært sekretær for utvalget.. 
 
Anleggsutvalget har fra desember hatt fokus på 
utarbeidelse av ny anleggsplan, i tillegg til en endret 
tilnærming til arbeidet med ishallutbygging. I tillegg 
har Anleggsutvalget arbeidet med anleggsdelen i ny 
strategiplan for norsk ishockey. 
 
Isbjørn Arena AS ble formelt avviklet pr 31.12.2014. 
 
Det er også startet et samarbeid med NTNU/SIAT 
gjeldende energiøkonomisering av ishaller. Dette 
kom i stand som følge av prosessen med OL-
anlegget på Jordal.  
 
I NIFs anleggsutvalg har Gerhard Nilsen fra og med 
desember 2014 overtatt styreplassen etter Kåre 
Breivik. 
 

Anleggsstatus 
Det er i utarbeidelse av ny Strategiplan 2015-2019 
satt opp mål om 12 haller som skal være ferdig, 
påbegynt eller vedtatt bygget i løpet av perioden. 
 
Haller som er ferdigstilt og påbegynt i siste 
tingperiode er følgende: Jessheim Ishall, ferdig 
2014, Lillehammer Ungdomshall, ferdig 2013, Jar 
Isforum, ferdig 2013. Samlet gir det en status på 46 
ishaller i landet. Ny utebane på Lalm ble åpnet 
vinteren 2015. 
 

Det er i gang flere prosesser med nye ishaller, og 
flere av disse er større publikumshaller som DNB 
Arena.  
 

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.  
Anleggspolitisk påvirkning er styrket, og er viktig i 
tiden fremover. 

 

OL 2022 
NIHF har deltatt aktivt i prosessen med OL2022. 
Etter at det politisk ikke lot seg gjennomføring av 
søkeprosessen har NIHF arbeidet overfor Oslo 
kommune når det gjelder ishaller som ikke vil 
komme som følge av OL 2022. Nytt Jordal er på 
sporet, men en treningshall i tillegg er ikke vedtatt 
bygd. Øvrige anlegg er ikke aktuelle slik det ser ut i 
nærmeste fremtid. 

 

STRATEGISK PLAN 
Den nåværende strategiske plan for NIHF er 
gjeldende for perioden 2009 – 2013, etter små 
justeringer på Tinget 2011. 
 
Ny Strategiplan 2015-19 har vært under arbeid, og 
også vært på høring i organisasjonen. Den vil bli 
lagt fram for vedtak på Tinget i juni 2015 

 

APPELLUTVALGET 
Utvalget har i perioden fått oversendt og behandlet 
fem saker. Leder av utvalget har deltatt på NIFs lov- 
og domsseminar.  

 

DOMSUTVALGET 
Utvalget har i perioden hatt en sak til behandling.  
Leder av utvalget har deltatt på NIFs lov- og 
domsseminar.  

 

KLUBBLISENSUTSVALGET 
Klubblisensutvalget har i 2014 utarbeidet et 
finansielt oppfølgingssystem (ratingmodell) 
som i fremtiden skal benyttes i vurderingen av 
klubblisens. Dette arbeidet vil fortsette i 2015. 
I den forbindelse ble det også startet med en 
fullstendig revidering av 
Klubblisensreglementet.  
 

MARKED 
 

SPONSORATER 
Marked og sponsorinntektene er fortsatt i vekst. 
NIHF har flere store samarbeidspartnerne som vil 
sørge for forutsigbarhet fremover men det jobbes 
med flere nye partnere som vil kunne gi ytterligere 
vekst.  
Marked/salgs avdelingen har omstrukturert og 
oppbemannet siste året. Dette fører til at vi vil klare 
å jobbe tettere med våre samarbeidspartnere samt 
følge opp de forpliktelser som ligger i avtalene 
bedre.  



 

 

Det vil fortsatt være viktig å fortsette arbeidet med 
omdømmebygging og synlighet.  
 
NIHF har hatt større fokus på synlighet i sosiale 
medier, noe som det vil bli jobbet ytterligere med i 
tiden fremover. 
Det vil også settes i gang et større arbeid med 
medlemsverving i samarbeid med klubbene. 
 
Det har blitt signert forlengelse/nye kontrakter med 
noen av de største samarbeidspartnerne og det 
jobbes med å komme til enighet med ny TV avtale. 
Avtaler som ikke har blitt fornyet denne perioden er 
AXA, Skoda og Nivea. Rica avtalen har blitt erstattet 
av ny avtale med Choice. Det jobbes med flere nye 
samarbeidspartnere for kommende sesong. 
 
Våre samarbeidspartnere er Norsk Tipping, Life, 
Blåkleder, Tv2, Amfi, Neh, X-ide, Choice Hotels, 
Dressmann, Get, CCM, Howies Hockey Tape og 
Sponsor Insight. 
 
Sponsor Insight gjennomfører bl.a målinger av 
sponsorater og synlighet i media. Samarbeidet 
ansees som viktig i det videre arbeidet innen 
marked og sponsorater. 
 
I forbindelse med 4-nasjonersturnering i Stavanger 
november 2014 ble det arrangert et 
Markedsseminar for sponsorer. Det var faglig 
innhold med foredrag, landskamper og 
sponsorkamp mot TV2. De som deltok var Chess, 
Sponsor Insight, Amfi, TV2, Life, NeH og Culturelink 
 
Det ble arrangert ny tur for sponsorer til New York i 
mars. I tillegg til to kamper var det faglig innhold. 
Disse sponsorene deltok: Life, TV2, Amfi, Neh og 
Sponsorlink. 
 
I forbindelse med landskamper mot Latvia i april ble 
det arrangert frokostseminar for politikere og 
næringsliv i Bergen. NIHF har et ønske om et større 
løft for ishockey i Bergen, og i den forbindelse var 
frokostseminaret en arena der vi startet litt av dette 
arbeidet. Det var stor interesse for seminaret og 
godt oppmøte.    

 

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. 
Det har sesongen 2014/15 blitt etablert et 
hockeyxtra, hvilket har ført til ytterligere sendetid på 
tv. 
 
TV2 har vært veldig fornøyd med seertallene for 
ishockey denne sesongen, dette eksemplifiseres 
bla gjennom 40% økning i tv-seere i sluttspillet. 
 
Medieinteressen er fortsatt økende. Våre største 
profiler og et spennende NM-sluttspill  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. 
 
Discovery kjøpte rettighetene til VM for tre år. 
Kampene vil i all hovedsak sendes på kanalen Max. 
Teknisk har produksjonen vært et løft kontra 
tidligere år. Vi ser det som positivt å ha 
forutsigbarhet for VM rettighetene de kommende år. 
 
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. 

 

INTERNETT 
Vi erfarer at den nåværende webportalen (lansert 
våren 2013) fremdeles ikke henger med i den 
teknologiske utviklingen med tanke på 
mobil/nettbrett. Det er et unektelig faktum at over 90 
% av nettbrukere benytter seg av disse 
plattformene. Det er særdeles viktig at vi ser dette 
og legger forholdene best til rette for disse 
brukerne. På dette punktet ser vi et kraftig 
forbedringspotensial. 
 
I og med at TurneringsAdmin (Idrettens nye 
resultatservice og arvtageren til 
NAIS/GamesOnline) lanseres for sesongen 
2015/16, ser vi det som en fin mulighet til å lansere 
en ny webportal i løpet av sommeren 2015. Denne 
portalen er responsiv og i tråd med føringene lagt i 
avsnittet over. Dessuten vil god webdesign og 
brukervennlighet i mye større grad ivaretas. Vi ser 
også på muligheten for å lage en mobilapp. 
 
På sosiale medier har vi også sett behov for 
forbedring, og vi har jobbet mye med 
kommunikasjonsstrategien. I den forbindelse har vi 
hatt en student ved Høgskolen i Østfold (Mads 
Eriksen) hos oss, som har gjort en god jobb med å 
skape engasjement på Twitter og Facebook. Vi er 
nødt til å følge opp denne innsatsen videre, slik at 
engasjementet vedvarer. Vi mener at en større 
markedsavdeling kan opprettholde dette. 
 
Konkurranser og quizer på sosiale medier er også 
noe vi ønsker å se nærmere på. 
 
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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ØKONOMI 

 
NIHFs driftsinntekter i 2014 var kr 33 999 285 og 
driftskostnader beløp seg til kr 34 106 688. Sum 
finansposter endte med et overskudd på kr 291 
896. Årsresultatet ble i 2014 kr 184 493. Sum gjeld 
og egenkapital ved utgangen av 2014 er kr 16 256 
114 hvorav egenkapital utgjør kr 8 376 916. 
Egenkapitalen tilsvarer 51,53% av totalkapitalen. 
For mer detaljerte opplysninger henvises det til 
Norges Ishockeyforbunds årsregnskap. 
 
Etter at flere prosjekter i slutten av året ble mindre 
kostbare enn budsjettert, ente årsresultatet en god 
del foran vårt budsjett for 2014, som hadde et 
underskudd på 1,5 MNOK. 
 
Medlemsinntekter i form av lisens, overganger og 
lagpåmelding ble økt i 2014, sammenlignet med 
2013. Tilskudd fra NIF over Post 2 er stabilt, mens 
tilskudd over Post 3 er redusert fra 2013. 
 
Norges Ishockeyforbund har i 2014 utarbeidet et 
nytt egenkapitalkrav. Vi ønsker at egenkapitalen til 
en hver tid skal utgjøre minimum 6 måneder med 
lønn pluss 20 % av våre markedsinntekter. For 
2015 er kravet til egenkapital 6 180 000 kroner. 

 

KONTROLLKOMITÈEN 
Beretning, se regnskapet.   
 


