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SPORT 

 

A-LANDSLAGET 

 
Dette ble en spesiell landslagssesong på 
mange måter. Vår landslagstrener gjennom 16 
år Roy Johansen takket av etter VM i Moskva, 
og Petter Thoresen overtok ansvaret. Hans 
første oppgave var å lede laget gjennom den 
viktige OL-kvalifiseringen på hjemmebane 
allerede i september. Tradisjonen tro, og 
gledelig nok, er det som alltid en stor vilje blant 
spillerne etter å representere Norge. Et godt 
samarbeid med klubbene (som var midt i sin 
sesongoppkjøring) gjorde derfor at 
forberedelsene ble så optimale som de kunne 
bli. Først gjennom deltakelse i en turnering i 
Strömstad der de svenske klubblagene 
Färjestad og Frölunda var motstandere midt i 
august. Uken etter fikk vi besøk av Østerrike til 
to landskamper i Oslo. Begge ble vunnet klart.  
 
Selve OL-kvalifiseringen skulle spilles på 
Jordal Amfi, som en verdig avslutning for en 
landskampsarena som har betydd mye for 
norsk ishockey. Motstandere var Kazakhstan, 
Italia og Frankrike. Etter en dramatisk 
turnering, der vi nesten var slått ut etter første 
kamp, endte det hele i ekstase foran en fullsatt 
Jordal Amfi søndag 4. september 2016. 
Mattias Nørstebø sikret seier mot Frankrike 
med sin 2-1 scoring drøye 2 minutter før slutt i 
siste kamp. En fullsatt Jordal Amfi gikk 
fullstendig av hengslene sammen med de 
norske spillerne. De andre kampene i OL-
kvalifiseringen endte med tap på overtid for 
Kazakhstan og seier 4-1 mot Italia for Norges 
del.  
Med dette resultatet fikk også vår nye 
landslagstrener Petter Thoresen en perfekt 
start på sitt virke, og norsk ishockey infridde 
det første av av sesongens hovedmålsetting.  
 
På grunn av stor aktivitet ifm OL-kvalifiseringen 
var det begrenset aktivitet i november og 
desember-oppholdet for A-landslaget. Kun en 
samling med to landskamper mot Storbritannia 
i november ble gjennomført. Hit reiste vi med 
en del yngre spillere, for å gi dem internasjonal 
erfaring. Begge kampene ble vunnet, men 
kampene viste igjen at klimaet internasjonalt 
blir stadig tøffere, og at flere og flere nasjoner  
 
 
 
 
 

 
melder seg på i kampen. Nyttig erfaring for 
våre unge spillere.  
 
I februar var vi innvitert til Graz, Østerrike, hvor 
vi møtte Frankrike, Slovakia (U23) og 
Østerrike. Seier mot Frankrike (4-1), seier mot 
Slovakia (2-1) og tap etter straffer mot 
Østerrike (1-1) ble fasiten. Igjen bar troppen 
preg av at en del unge spillere fikk prøve seg, 
noe som er både nyttig og nødvendig med 
tanke på den generasjonsvekslingen som 
kommer. Tendensen om at vi fortsatt slipper 
inn få mål i kampene er av de positive 
erfaringene vi høstet ved denne anledningen.  
 
Medio mars samlet vi tradisjonenen tro spillere 
som var slått ut av sluttspill til treningssamling. 
Denne gangen på Jar og Lørenskog. Det nye 
landslagsregimet har opprettholdt dette med å 
samle spillere til «pre-camp» så fort de er 
ferdige med sluttspilllet, ettersom det anses 
som å være en suksessfaktor. Litt endringer 
ble det i innhold på treninger, samt at 
barmarksopplegget var mer individualisert enn 
tidligere. Disse treningene foregikk som vanlig 
på Toppidrettssenteret. Vi valgte, ettersom vi 
skulle reise med ett U25-landslag til St. 
Petersburg i april, å innkalle noen flere yngre 
spillere til disse to ukene med camp. Dette for 
å gi dem stimulansen, men også for å holde 
dem i gang med tanke på U25-kampene.  
 
Første landslagsuttak kom mot Tyskland første 
uka i april. Kampene ble spilt på Lillehammer, 
og geldelig nok vant vi begge kampene hhv 5-1 
og 5-2. Sterke resultater mot en internasjonalt 
sterk motstander. 
 
Uken etter resiet vi til Tsjekkia, der vertslandet 
ventet. Her var motstanden noen hakk 
vassere, og ettersom vi fortsatt ikke hadde vårt 
sterkeste mannskap tilgjengelig, ble kampene 
tøffe. Vi tapte begge hhv 4-0 og 6-3. Troppene 
til disse to ukene med landskamper inneholdt 
også mange unge spillere som fikk nyttig 
erfaring. Til den kommende samlingen i 
Danmark fikk vi påfyll av spillere fra 
finalelagene hjemme, samt noen som spiller i 
som var slått ut av det svenske sluttspillet.  
 
I Danmark spilte vi to kamper mot ett godt 
dansk landslag. Den første ga veldig mange 
gode svar til trenerstaben, både 
gjennomføringen og resulatet. Mange nye, og 
mer etablerte spillere inn, gjorde at nivået 
hevet seg noen hakk. Solide innsatser over lag 
gjorde at vi kunne vinne 3-0. To dager etter 



 

 

gikk returkampen. Da var rollene byttet om. 
Danskene var bedre fra start og tilrev seg ett 
initiativ vi aldri klarte å ta tilbake 
resultatmessig. Til tross for at vi produsert mye 
utover i kampen endte det med 3-0 tap.  
Oppholdet i Danmark ga oss to skader. Alle 
som var i Danmark ble dermed også innkalt til 
den siste samlingen på Hamar, hvor to kamper 
mot Slovakia ventet.  
 
Siste uke før VM foregikk på Hamar, hvor 
Slovakia var motstander. Begge kampene var 
helt jevne, men Slovaklia var litt vassere foran 
begge målene. Det gjorde at de vant begge 
henholdsvis 3-2 og 3-0. Til tross for to tap var 
det mye positivt å spore i det norske laget i 
denne siste uka før VM.  
 
Som tidligere har det sluttet seg til spillere 
underveis i hele perioden med forberedelser. 
Så også denne sesongen. Rett etter siste 
kamp på Hamar ble VM-troppen tatt ut, med 
tilførsel av de siset spillerne. Våre trenere 
valgte å ta ut 3 målvakter, 8 backer og 14 
forwards, men holdt samtidig et øye på 
aktiviteten i NHL, der Mats Zuccarello fortsatt 
er i aktivitet med sitt New York Rangers. En 
avgjøresle rundt hans posisjon kom rett etter 
ankomst Paris.  
 
Totalt sett har det vært en meget god 
oppkjøring, der reisevirksomheten har vært 
veldig behagelig for spillerne. Enkle reiserbåde 
innenlands og utenlands gjorde belastningen 
på dette området liten for spillerne. I sum var 
staben meget godt fornøyd med 
forberedelsene til tross for at de siste to 
spillerne (Alexander Bonsaksen og Martin 
Røymark) pga sluittspill i Finland ikke sluttet 
seg til troppen før til VM.  
 
Mange yngre spillere har også fått god og 
nødvendig internasjonal erfaring, først gjennom 
deltakelse på A-landslagets treningscamp, 
dertter deltakelse i landskampene de første to 
ukene. I tillegg reiste vi til St Petersburg fra den 
25. til den 30. april med et ungt U25-landslag. 
Vi var invitert til Alrosa Cup, der Russlands OL-
lag, samt Slovenias VM-lag ventet. Tøff 
motstand for unggutta, men særdeles nyttig 
erfaring for spillere som var ute av junioralder, 
men som fortsatt ikke er etablerte på A-
landslaget. Pga skader og usikkerhet rundt 
yngre spillere på A-landslaget ble U25-troppen 
yngre enn antatt. Derfor ble også kampene 
tøffe, men forhåpentligvis erfaringen rikere. 
Resultatene ble tap 8-2 mot Russland og 5-3 
mot Slovenia. Laget ble ledet av Kenneth 
Larsen og Anders Gjøse, mens fysioterapeut, 
lege og amterialforvalter ble hentet fra U20-

landslaget. Hovedleder på turen var Petter 
Salsten.  
Laget som reiste bestod av målvaktene Jens 
Kristian Lillegrend og Sander Berg. Backer var 
Nicolay Andresen, Christian Kåsastul, Kristian 
Østby, Andreas Klavestad, Andreas Røykås 
Marthinsen, Christian Bull, Mikkel Søgaard og 
Adrian Saxrud Danielsen. Løpere var Andreas 
Heier, Christoffer Karslen, Magnus Geheb, 
Magnus Hoff, Kjetil Martinsen, Jacob Noer, 
Henrik Knold, Håkon  Stormli Imseth, Thomas 
Olsen, Sebastian Johansen og Endre Medby. 
Alle sammen unge spillere som har gjort sge 
positivt bemerket i årets GET-liga eller 
utenlands.   
 
Avreise til VM i Paris for A-landslaget var satt til 
3. mai. Første kamp var mot vertslandet 
Frankrike lørdag 6. mai. En nøkkelkamp 
allerede i innledningen.  
 
Kampen mot Frankrike fikk den rammen en 
åpningskamp i et VM skal ha når vertslandet er 
motstander. Fullt hus i Accor Hotels Arena og 
en herlig stemning. Laget håndterte rammen 
på en forbilledlig måte, og kunne til slutt dra 
hjem en imponerende seier med 3-2. En meget 
god start på VM i en kamp som på forhånd var   
ble akkurat så tett og jevn som forventet. 
Dagen etter ventet Sveits. Her kom vi aldri opp 
på vårt beste nivå, og måtte se oss slått 3-0. 
Kanskje kostet åpningskampen for mye 
mentalt og fysisk, noe vi fikk betale for i kamp 
2. Etter en hviledag var det Slovenia som var 
vår neste motstander. Et lag som vi måtte slå, 
men som samtidig er uortodokse i spillet sitt. 
Utfordringen ble mestret bra, 3-0 etter første 
periode endte til slutt med en komfortabel 5-1 
seier. Vi var dermed et langt steg nærmere 
fornyet kontrakt i A-puljen. Nå ventet tre 
«store» ishockeynasjoner på rekke og rad. 
Først Tsjekkia, som hadde imponert så langt i 
VM. En stor norsk innsats i alle ledd gjorde at 
kampen stod 0-0 ved full tid. I overtiden hadde 
vi store sjanser til å avgjøre, men det var 
Tsjekkia som til slutt fikk inn den avgjørende 
pucken. Tap 2-1, men ett viktig poeng til oss. 
 
I de neste kampene ble var VM-sjebne avgjort. 
Først møtte vi Finland, der laget igjen viste seg 
fra sin beste side. Til tross for at Finland gjorde 
sin beste kamp i turneringen matchet vi dem 
hele veien. Etter å ha ligget under med ett mål 
til det gjenstod om lag 30 sekunder av kampen, 
lyktes vi med å utlikne på dramatisk vis. Det 
betød ny uavgjort kamp, nytt poeng sikret, med 
påfølgende overtid. Dessverre kom vi til kort 
denne gangen også, og måtte se oss  slått 3-2. 
I sum nok en meget godt gjennomført kamp av 
Norge. Resultatet, med kun ett poeng, samt 
resultatet fra de andre kampene i vår pulje som 



 

 

gikk mot oss, betød at vi måtte ha poeng mot 
Canada i vår neste kamp for at håpet om 
kvartfinale skulle leve. I denne kampen ble vi 
for «små» på alle måter. Et meget sterkt 
Canada kunne etter hvert innkassere en solid 
5-0 seier. For vår del betød det at turneringens 
siste kamp mot Hviterussalnd dagen etter, kun 
handlet om ære og ranking. En jevn affære 
som svingte, endte til slutt med knepent 4-3 
tap.  
 
Dermed lyktes vi ikke med vår uttalte 
målsetting om kvartfinale, men vi holdt plassen 
i A-gruppa. Fortsatt er marginene mellom 
nedrykk og kvartfinale små for nasjoner som 
Norge. Vi er alltid avhegngige av å prestere 
opp mot vårt maksimale, både i de viktige 
kampene mot de lavest rankede lagene for å 
holde dem bak oss, samt mot de beste 
nasjonene. Sett i ettertid ble åpningskampen 
mot Frankrike særdeles viktig, mens 
prestasjonen mot Tsjekkia nok var vår beste i 
turneringen. Norge endte til slutt på 11. plass i 
VM 2017.  
 
Vi takker alle spillere og hele støtteapparatet 
for VM-turnering. Støtteapparatet bestod av: 
 
Petter Thoresen (Hovedtrener), Sjur Robert 
Nilsen (Trener) og Per Erik Alcen 
(Målvaktstrener), Ole Fosse (Lege), Lars Eirk 
Borgesen (Fysioterapeut), Tor Egil Skogly 
(Massør), Bjørn Mathisrud (Manager), Petter 
Salsten (Video), Tom Jøstne (Video), Bjørn 
Glosli (Materialforvalter), Tor Andre Engell 
(Materialforvalter), Kristoffer Holm (Media).  
 
VM-troppen 2017 bestod av:  
 
Målvakter: Lars Haugen, Henrik Haukeland, 
Steffen Søberg. 
 
Backer: Jonas Holøs, Erlend Lesund, Henrik 
Ødegaard, Johannes Johannesen, Dennis 
Sveum, Mattias Nørstebø, Daniel Sørvik og 
Alexander Bonsaksen. 
 
Løpere: Anders Bastiansen, Martin Røymark, 
Andreas Martinsen, Kristian Forsberg, Ken 
Andre Olimb, Mathis Olimb, Niklas Roest, Mats 
Rosseli Olsen, Mathias Trettenes, Patrick 
Thoresen, Sondre Olden, Jørgen Karterud, 
Thomas Valkvæ Olsen og Aleksander 
Reichenberg.  
 
Debutanter i VM var Henrik Haukeland, Erlend 
Lesund, Jørgen Karterud og Aleksander 
Reichenberg.  
 

Norges beste spillere i VM, kåret av 
støtteapparatet ble Lars Haugen, Jonas Holøs 
og Patrick Thoresen.   
 
Vil takke Olympiatoppen for godt samarbeid i 
sesongen som har gått. 
 
Vil gratulerer Andreas Martinsen og Lars 
Haugen med Isbjørn for 50 offisielle 
landskamper, samt Anders Bastiansen for å ha 
passert 100 offisielle landskamper under VM.  
 

U-25 LANDSLAG 
 
NIHF har lenge sett behovet for å ha et ekstra 
«trinn» på den internasjonale utviklingsstigen 
for unge spillere. De spillerne som har gått ut 
av junioralder, men ennå ikke er gode nok for 
A-landslaget. Her er det ofte et vindu på tre-fire 
sesonger der internasjonale kamper er helt 
fraværende for disse utøverne. Et slikt 
«utviklings-landslag» koster penger, og har 
vært vanskelig å få etablert. Denne sesongen, 
takket være en invitasjon fra Russland, klarte vi 
å tilby internasjonale kamper for flere spillere. I 
slutten av april reiset 21 spillere og 6 ledere til 
St Petersburg i Russland, der Russland U25 og 
Slovenia var motstandere. En ukes samling, og 
2 landskamper på høyt internasjonalt nivå stod 
på programmet. Kampene ble tøffe, endte med 
tap hhv 2-9 for Russland og 3-5 for Slovenia, 
men vi bød på bra motstand i begge 
oppgjørene. NIHF var meget godt fornøyd med 
utbytte av samlingen, og dette er noe vi 
definitivt ønsker å fortsette med, sett at 
finaniseringen er på plass. Et viktig tiltak for å 
sikre etterveksten til vårt A-landslag.  
 
Spillere som deltok:  
MV - Kens Kristian Lillegrend og Sander Berg. 
Backer – Christian Kåsastul, Andreas Røykaas 
Marthinsen, Nicolay Andresen, Andreas 
Klavestad, Mikkel Søgaard, Kristian Østby, 
Adrian Saxrud Danielsen og Christian Bull.  
Løpere – Kjetil Martinsen, Magnus Hoff, 
Christian Karlsen, Magnus Geheb, Henrik 
Knold, Håkon Imseth Stormli, Jacob Noer, 
Sebastian Johansen, Thomas Olsen, Endre 
Medby og Andreas Heier.  
Trenere: Kenneth Larsen og Anders Gjøse. 
Stab – Raymond Michalsen (Materialforvalter), 
Kristoffer Torgersen (Fysioterapeut), Dirk 
Clemens (Lege), Petter Salsten (Manager).  

 

U-20 LANDSLAGET 
 
U20 endte på 4.plass i Wien 2015, men 
avstanden opp var liten og vi var gode mot de 
beste. Vurderingen før sesongen var at vi 
fortsatt må sikte på opprykk. 
 



 

 

Tradisjonen tro startet landslagssesongen med 
Eliteleieren på Hamar i starten av august. Det 
var godt oppmøte og fin gjeng som fikk en bra 
oppstart. 
Den påfølgende samlingen ble i Karlstad 24.- 
28.8 og deltakelse i U20 Super Challenge. I 
2016 var denne enda mer internasjonal enn 
tidligere med 3 landslag og klubblag fra Latvia 
og Sveits. 
 
Kampresultater: 
Norge-Ungarn 6-2 
Norge-Østerrike 2-3 
Färjestad-Norge 5-4 
EHC Biel-Norge 3-7 
Norge-HS Riga 7-0 
Det ga 3.plass med et målstap mot de over 
oss. Alt i alt var trenerteamet mer fornøyd enn 
året før. 
 
Den årvisse 4 nasjoners turneringen gikk i 
2016 på Lillehammer fra 3.-6.11. De andre 
nasjonene var som vanlig Sveits, Slovakia og 
Tyskland.  
Kampresultater: 
Slovakia-Norge 2-1 
Norge-Sveits 2-4 
Norge-Tyskland 3-1 
 
Det ga en framgang fra i fjor og spesielt viktig 
at vi kunne slå Tyskland som også spiller i U20 
”B-VM”.  
 
Før VM har vi ofte hatt samling i 
Norge/Sverige, men i år falt valget på en 
samling 6.-9.12 i vertslandet Tyskland. Den tok 
vi i Hannover som er en grei busstur fra VM 
byen Bremerhaven. Her var vi sammen med 
Tyskland og Frankrike som ga oss god 
matchtrening før VM. Treningene og 
fasilitetene var bra. Det ble 5-3 seier mot 
Tyskland første dagen og et knepent tap mot 
Frankrike.  
 
U20 VM (Div. I – Group A) ble arrangert av 
Tyskland i Bremerhaven med Fischtown 
Pinguins (DEL lag) som teknisk arrangør. Det 
spilles enkelt serie hvor 1. plass rykker opp og 
6. Plass går ned.  
 
Kampresultater: 
Norge-Østerrike 3-6 
Hvitrussland-Norge 4-2 
Frankrike-Norge 2-3 
Norge-Tyskland 0-2 
Kazakhstan-Norge 3-2 
 
Vi endte på 6. plass og må spille i ”C gruppa” 
(Div. I – Group B) i U20 VM 2017. Hvitrussland 
rykket opp. Det var flere kamper som 

dessverre vippet feil vei og dermed ble det et 
meget svakt VM for Norge.  
 
Følgende spillere deltok i VM: 
 
Jens Kristian Lillegrend, Jonas Rundsveen 
Arntzen,  Andreas Røykås Marthinsen, Sander 
Rønnild, Johannes Johannesen, Marius 
Johansen, Christian Johansen Kåsastul, Simen 
Løvhaug Hansen, Petter Grønstad, Jacob 
Lundell Noer, Carl Christoffer Karlsen, Even 
Kjellesvik Myreng, Tom Andre Christensen, 
Sebastian Johansen, Patrik Vaakanainen, 
Fredrik Herman Hagberg Jørgensen, Fredrik 
Dahl, Martin Ellingsen, Anders Gulliksen, 
Gustav Willman Borvik, Mikael Resberg 
Mikalsen og Mads Homdrom 
 
Trenere: Tor Nilsen, Stig Johansen og André 
Lysenstøen 
Materialforvaltere: Raymond Michaelsen og 
Per Egil Mørk 
Fysioterapeut: Kristoffer Torgersen 
Lege: Dirk Clemens 
Video coach: Simon Stolt Wang 
Lagleder: Jan Brandvold 
 

 

 

 

U-18 LANDSLAGET 
Landslagssesongen startet med 
treningskamper mot Grums U20 og Färjestad 
U18 før treningskamper mot Frankrike samme 
uke i Amiens.  
 
Her ble resultatene som følger:  
12.12.17   NOR-Grums U20   5-0 
13.12.17 NOR-Färjestad U18 3-6 
15.12.17   NOR-FRA    1-2 SO 
16.12.17 NOR-FRA  4-5 OT 
17.12.17 NOR-FRA  4-1  
 
Neste samling var 4-nasjoners i Aalborg. Her 
var Østerrike, Latvia og Danmark motstandere. 
Våre resultater var: 
 
09.02.16 AUT-NOR 0-2 
10.02.16 LAT-NOR 5-3 
11.02.16 NOR-DEN 1-4 
 
Norge endte dermed på tredjeplass i 
turneringen.  
 
 
Den 3. april gikk avreisen til VM i Bled. Et 
mesterskap som vi på forhånd visste ville bli 
jevnspilt. Det er ingen svake motstandere på 
dette nivået og marginene mellom opprykk og 
nedrykk er små.  
 



 

 

I VM startet Norge med å vinne de to første 
kampene mot Kazakhstan og Tyskland. I kamp 
tre møtte vi Danmark i en kamp som Norge 
tapte 3-2 selv om prestasjonen var bra.  I neste 
kamp møtte vi Frankrike. Med seier ved full tid 
ville opprykk være innen rekkevidde. Norge var 
det førende laget hele kampen. På stillingen 2-
2 og tiden 58.45 tok Norge ut målvakt for å få 3 
poeng. På 59.59 scorer Frankrike og vinner 
kampen.  
 
Siste kamp ender med seier 10-1 mot Ungarn 
og avhengig av utfall i de 2 andre kampene kan 
Norge ende på 2-4 plass i VM. Dessverre blir 
det 4 plass, men avtanden til opprykk er kun 1 
mål i kampen mot Frankrike. 
 
Vi konstanterer at Norge var med i kampen om 
opprykk til øverste divisjon. Men avstanden til 
nedrykk er ikke lang og det må tas på alvor at 
samtlige motstandere i turneringen har flere 
samlinger og kamper enn Norge før 
turneringen starter.  
 
Frankrike rykket opp mens Ungarn rykket ned 
fra vår pulje.  
 
Våre VM-kamper endte med følgende resultat: 
   
07.04.17  KAZ-NOR 1-2 
08.04.17 NOR-GER  6-5 OT 
10.04.17 DEN-NOR 3-2 
11.04.17 NOR-FRA 2-3 ENG 
13.04.17 HUN-NOR 1-10 
 
 
VM-laget til Norge bestod av følgende spillere:  
 
Målvakter (3): Jonas Wikstøl, Jørgen 
Hanneborg, Henrik Fayen-Vestavik. 
    
Backer (7):  Kristoffer Thomassen, Niclas 
Jessesen, Jeppe Meyer, Sondre Bolling Vaaler, 
Jonas Meisingset, Nicklas Kløvstad, Henrik 
Ratejczak. .  
    
Løpere (13): Robin Haglund Mathiesen, Thor 
Jørgen Friestad, Markus Vikingstad, Mathias 
Holst Jensen, Andre Pappalardo Gulbrandsen, 
Joachim Lunde Hermansen, Isak Billet, Simen 
Andre Edvartsen, Samuel Solem, Mathias 
Emilio Pettersen, Sander Rekstad, Sander 
Thoresen, Kristian Røykås Marthinsen. 
 
Støtteapparat:  
Coach: Anders Gjøse 
Ass. coach: Mads Hansen 
Ass. coach: Jan Andre Aasland 
Goalie coach: Patrik Viker Børresen 
Fysio: Jon Rømoen 
Eq. manager: Svein Erik Rydningen 

Eq. manager Ole Anders Tøftum  
Manager: Bjørn Fausa 

 

U-16 LANDSLAGET 
Sesongen startet med en TV puck turnering i 
Scaniarinken i Södertälje der vi spilte 4 kamper 
mot Tv pucklag. Uttaket til denne turneringen 
ble gjort med utgangspunkt i spillere som var 
deltakere i Isbjørnprosjektet. Vi spilte 6 kamper 
i denne turneringen inklusive en forkamp mot 
IFK Helsingfors: 
 
IFK Helsingfors    Norge                2 - 1  
Örebro                 Norge                2 - 4 
Södermanland     Norge      
Uppland    Norge    2 -1 
 
Semifinale:  
Södermalm    Norge    4 -1 
 
Bronsefinale: 
 
 
 I november ble det gjennomført en 
mønstringssamling med 44 spillere. Samlingen 
ble gjennomført på Toppidrettssenteret med 
tester og på Ullensaker med verdiarbeid, 
isøkter, fysøkter og internkamper. Spillere 
bosatt i Oslo området bodde hjemme mens 
spillere utenbys fra bodde på 
Toppidrettsenteret eller hos vertsfamilier. 15 -
17. desember ble det avholdt 4- nasjoners 
turnering i Esbjerg. Vi oppnådde disse 
resultatene i turneringen:  
 
Norge       Frankrike  5-0 
Latvia       Norge     6-2 
Danmark   Norge  1-2 
 
Vi endte dermed på 2. plass i turneringen.  
 
Latvia       3   3  0  0  0   14- 2   9  
Norge       3   2  0  0  1    9- 7    6 
Danmark  3   1  0  0  2    4- 4    3 
Frankrike  3   0  0  0  3    0-14   0 
 
Vi kom på 2.plass i denne turneringen og 
gjorde totalt sett en fin innsats.  
 
Tradisjonen tro skulle vi deretter møte 
Danmark til tre vennskapskamper i februar. 
Danmark hadde inneværende sesong ett stort 
aktivitetsnivå i tillegg til at de er vertsnasjon for 
A-VM 2018 de valgte derfor å avlyse 
sesongens vennskapskamper. Jon Haukeland 
gjorde derfor en henvendelse til sine kontakter 
i det finske ishockeyforbundet, og de stilte opp 
på rekordrask varsle med tre kamper for oss i 
tidsrommet 10-12.februar. Vi møtte der tre 
klubblag fra Helsingfors området og oppnådde 
følgende resultater:  



 

 

 
Helsinki  Norge  3-5 
Espoo               Norge  3-2 
Jokerit               Norge  1-4 
 
Igjen gjør vi en spillemessig fin figur og vinner 
to av tre kamper mot kvalifisert motstand. En 
stor takk til det finske hockeyforbundet som 
ordnet disse kampene for oss på så kort tid.  
4-8.april deltok vi i årets siste turnering 6 
nasjoners i Fredrikshavn. Her møtte vi disse 
motstanderne:   
 
Norge      Østerrike  4-3 
Sveits      Norge  2-1 
 
Semifinale:  
Danmark   Norge  1-3 
 
Finale:  
Tyskland    Norge  4-3 

 
Vi endte demed på 2.plass i denne turneringen 
og gjorde en spillemessig god turnering.  
Vi har totalt hatt 45 spillere inn ( inklusive 
mønstringssamlingen) på U-16 landslaget 
dette året. Av disse har 38 deltatt i en eller flere 
turneringer med kamper, som følger:: 
 
Målvakter (4): Preben Arntsen, Tobias 
Breivold, Tobias Normann, Trym Watterud. 
 
Backer (13): Mads Viker Brekke, Oliver 
Carlsson, Christian Dahle-Øfsti, Hans Jacob 
Eckhoff, Mads Christian Hanneborg, Fredrik 
Holberg, Marius Svendby Johnsen, Julius 
Kvandal, Emil Lilleberg, Brian Kåpvik 
Martinsen, Joachim Opsahl, Daniel Rystad, 
Sverre Rønningen,  
 
Løpere (21): Marius Bogsveen, Douglas 
Byrkjeland, Nicolai Eliesen, Niklas Finsrud, 
Vegard Fredriksen, Sander Frøberg, Kenneth 
Pappalardo Gulbrandsen, Mattias Brenne 
Halvorsen, Stian Nybraaten Hansen, Erik Harr, 
Andreas Hellvik, Sander Hermanstad, Jonas 
Hodt, Markus Lam, Trym Løkkeberg, Isaac 
Plamgren, Tobias Sørlie, Martin Valen, Mads 
Vestby, Magnus Ytreberg, Trym Østby 
 
Støtteapparatet 2016/17 har bestått av:  
 
Materialforvalter: Tom Rune Edvardsen 
Fysioterapaut : Espen Sæther  
Manager / Prosjektleder Isbjørn: Jon 
Haukeland  
Trener: Michael Brandasau  
Trener: René Hansen 

 

 

 

KVINNELANDSLAGET 
Hovedtrener Laura Rollins og assistent-trener 
Thomas Pettersen fortsatte, sammen med 
keepertrener Viktor Alm som tiltrådte i løpet av 
fjorårsseongen, og ny foran denne seongen, 
assistentrener Marte Carlsson. 
 
Norge starter sesongen med World Ranking 
2016 nr 13 (-2 ifht 2015).  
 
Gullpucken 2016 ble i mai tildelt Andrea Dalen.  
 
For første gang ble første samling avholdt før 
sommerferien, og gjennomført som en 6 
dagers kombinert on-/off-ice samling på 
Lillehammer uke 27 (26.juni – 1.juli). Det var 
kalt inn 4 målvakter, 9 backer og 14 løpere. Av 
totalt 27 spillere var 7 spillere U18 spillere (1 
målvakt, 2 backer og 4 løpere) som deltok 
delvis på A-laget kvinner og delvis på 
U18/Isbjørn som hadde samling samme uke.  
 
Lagets planlagte deltagelse i 5-nasjoners 
turnering (3 A-nasjoner + 2 B-nasjoner) i 
Albertville i Frankrike i uke 33 (13-21.august) 
måtte dessverre på kort varsel kanselleres pga 
økonomi. Denne turneringen ble erstattet med 
en 4 dagers samling i Karlstad i Sverige uke 
33, 17.-21.august. 21 spillere ble kalt inn, 2 
målvakter, 8 backer og 11 løpere.  Det ble 
gjennomført 3 istreninger og 3 treningskamper 
mot Färjestad, svensk 1.div og HV71 og AIK, 
begge SDHL lag.  
 
18.08.16  Färjestad-NOR 0-9       
19.08.16  HV71-NOR 3-4 SO           
20.08.16  AIK-NOR 4-3 SO 
  
I uke 44, 3.-7. November, deltok vi i 4-
nasjoners i Budapest, Ungarn. 20 spillere ble 
kalt inn, 2 målvakter, 8 backer og 10 løpere.  
04.11.16 NOR-HUN 1-4 
05.11.16 DEN-NOR 4-0 
06.11.16 NOR-FRA  1-5 
 
Tre tap og 4.plass er ikke godkjent 
resultatmessig, men skadeforfall fra noen 
etablerte spillere og hele 6 nye u18 spillere 
med, gjorde at dette allikevel ble en viktig 
turnering i sesongen.  
 
I desember startet sesongens viktigste mål, 
kvalifisering for OL 2018. Kvalifiseringsrunde 3, 
gruppe F ble avholdt på hjemmebane, i 
Stavanger uke 50, 16.-18 desember. Vi hadde 
også vår 4 dagers pre-camp i Stavanger, 12-
15.desember, med 6 istreninger.  
 
Målvakt (2): Ena Nystrøm og Linnea Holterud 
Olsson 



 

 

Backer (7): Lene Tendenes, Linn Aakre, 
Anniken Olafsen, Julie Øiseth, Ingrid Morset, 
Emma Bergesen og Silje Holøs 
Løpere (11): Karoline Pedersen, Helene 
Martinsen, Line Bialik, Andrine Furulund, Millie 
Sirum, Josefine Engmann, Line Berntsen, 
Madelen Haug Hansen, Andrea Dalen, Jeanett 
Hjelm og Mathea Fischer 
 
Deltakere m/ranking: Norge (13), Slovakia (14), 
Ungarn (17) og Kazakstan (18). 
 
16.12.16 HUN-NOR 0-4 
17.12.16 NOR-KAZ 5-0 
18.12.16 NOR-SVK 6-2 
 
Norge blir nr 1, foran Ungarn, Sloavkia og 
Kazakstan. og avanserer til Final Qualification i 
februar.  
 
Final Qualification, group C, ble avholdt i 
Arosa, Sveits, uke 6, 9.-12.februar. 3 dagers 
pre-camp ble også gjennomført i Arosa, 6.-8. 
Februar, med 4 istreninger inkl den offisielle 
treningen.  
 
Målvakt (3): Ena Nystrøm, Linnea Holterud 
Olsson og Ingunn Mathilde Anseth 
Backer (7): Lene Tendenes, Linn Aakre, 
Anniken Olafsen, Julie Øiseth, Ingrid Morset, 
Emma Bergesen og Silje Holøs 
Løpere (11): Karoline Pedersen, Helene 
Martinsen, Line Bialik, Millie Sirum, Josefine 
Engmann, Line Berntsen, Madelen Haug 
Hansen, Andrea Dalen, Jeanett Hjelm, Mathea 
Fischer og Emilie Kruse Johansen. 
 
Deltakere m/ranking: Sveits (6), Tsjekkia (9), 
Danmark (10) og Norge (13). 
09.02.17 CZE-NOR 5-0 
11.02.17 SUI-NOR 4-1 
12.02.17 NOR-DEN 5-1 
 
Norge ender på 3.plass, bak A-nasjonene 
Sveits og Tsjekkia, og drømmen om OL 2018 
er over. 
 
VM ble spilt i Graz, Østerrike uke 16, 15.-
21.april. Pre-camp 5 dager fordelt på 1 dag i 
Oslo, 1 reisedag og 3 dager i Graz med 5 
istreninger inkl den offisielle, pluss 1  
treningskamp mot Danmark (tap 3-2).  
 
VM-laget 2017: 
Målvakt (2): Ena Nystrøm, Linnea Holterud 
Olsson og Ingunn Mathilde Anseth (emergency 
Goalie) 
Backer (7): Lene Tendenes, Anniken Olafsen, 
Julie Øiseth, Ingrid Morset, Emma Bergesen, 
Silje Holøs og Victoria Løvdal 

Løpere (11): Karoline Pedersen, Line Bialik, 
Andrine Furulund, Millie Sirum, Josefine 
Engmann, Line Berntsen, Madelen Haug 
Hansen, Andrea Dalen, Mathea Fischer, Sofie 
Fjellvang og Une Bjelland. 
 
Deltakere m/ranking: Japan (7), Danmark (10), 
Østerrike (11), Frankrike (12), Norge (13) og 
Ungarn (17). 
 
15.04.17 NOR-AUT 4-6 
16.04.17 FRA-NOR 0-3 
18.04.17 JPN-NOR 5-3 
20.04.17 DEN-NOR 3-1 
21.04.17 NOR-HUN 6-0 
 
Norge spiller seg til Bronsemedalje, bak Japan 
som rykker opp til Top Division igjen, og 
Østerrike på 2.plass. Danmark nr 4, Ungarn nr 
5 og Frankrike sist på 6.plass. Nedrykk for 
Frankrike avhenger av resultatet av 
avsteminingen i mai på forslaget om å utøke 
Top Division fra 8 til 10 lag.  
 
Norges beste spillere pr kamp var Mathea 
Fischer, Ena Nystrøm, Karoline Pedersen og 
Andrea Dalen 2 kamper. Andrea Dalen ble 
valgt til Norges Best Player i VM.  
 
Norge avslutter sesongen med World Ranking 
2017 nr 12 (+1 plass ifht 2016). 
 
Kapteinsteam: Ingrid Morset ©, Line Bialik (A) 
og Andrea Dalen (A) 
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Laura Rollins 
Asistenttrener: Thomas Pettersen 
Assistenttrener: Marte Carlsson 
Manager: Randi Aase 
Målvakstrener: Viktor Alm 
Manuell-/fysioterapeut: Marius Engen 
Materialforvalter: Morten Dalen 

 

 

U18 JENTER 
Det ble ansatt to nye trenere denne sesongen. 
Janne Salmela overtok hovedansvaret mens 
Rikke Tautra kom inn som assistent. I tillegg 
fikk vi ny matris, Erik Pettersen.  
  
Som i fjor, var det to samlinger i regi av 
isbjørnprosjektet hvor en del av jentene deltok. 
De fleste av dem deltok også på Eliteleiren på 
Hamar, dog var det ikke en U18 samling og i 
utgangspunktet litt store grupper.  
 
Tradisjonen tro reiste laget til Kuortane i 
Finland i oktober for en samling samt kamper 
mot Finlands U18, U20 og Tjekkias U18 
landslag.Samlingen var som vanlig veldig bra 



 

 

og jentene fikk matchet seg mot gode, 
spillende lag. Høydepunktet var å slå Finlands 
sitt U18 lag, selv om det var en god kamp mot 
U20 jentene deres også. Vi snublet mot 
Tjekkia, men kan være fornøyde med 
innsatsen alt i alt.  
 
07.10.15 FIN U18-NOR  2-3 E.Str 
08.10.15 FIN U20-NOR 3-2 
09.10.15 TJE-NOR 6-1 
 
I forhold til de første årene vi dro til finland, 
viser resultatene denne sesongen at vi 
fortsetter å ta stegene fremover.  
 
Årets VM ble spilt i Ungarn som i fjor, denne 
gangen i Budapest, i tidsrommet 8.-14. januar.  
 
Som vanlig er en litt usikker på hvor en står, 
spesielt siden en kun har hatt en ren samling 
hele sesongen, i forkant av VM. Det var håp 
om å få til en helgesamling i det minste, før jul, 
men det var ikke penger til det.  
Uansett så var samlingen i Finland positiv og 
jentene tok med seg optimisme inn i vm. 
 
I første kamp slo vi favoritten Tyskland i første 
kamp 3-2. I neste kamp slo vi Frankrike som 
rykke ned fra A pulja på OT, 3-2. Så ble det et 
unødvendig tap for Østerike, 3-2 før vi igjen 
fikk gassen opp igjen og slo Ungarn 5-3.  
Siste kamp mot Slovakia kunne garantert oss 
sølv, dessverre var vi ikke med fra start og 
tapte til slutt 4-1. Det ble dog bronse til jentene 
til slutt, og bortsett fra Østerike kampen var vi 
fornøyde. 
Det ble da til slutt 8 poeng på oss.  
 
08.01.16 GER-NOR   2-3  
09.01.16 NOR-FRA 3-2 OT 
11.01.16 NOR-ØST 2-3 
12.01.16 NOR-UNG 5-3 
14.01.16 SVK-NOR 4-1. 
 
VM-troppen bestod av: 
 
Målvakter (2): Julianna Dahl, Ena Nystrøm. 
     
Backer (7): Emma Bergesen, Karen Forgaard, 
Thea Jørgensen, Maren Knudsen, Maia 
Hagen, Lene Tendenes. 
     
Løpere (11): Marie Alfer, Kristin Haveland, 
Ingrid Holstad Berge, Nora Christophersen, 
Marteh Brunvold, Emilie Kruse Johansen, 
Hanna Olsen, Karoline Pedersen,  
Millie Sirum, Christina Furseth, Hedda 
Håvarstein 
 
Støtteapparatet U18J var: 
 

Hovedtrener: Janne Salmela 
Trener: Magnus Evensen 
Trener: Rikke Tautra 
Keepertrener: Patrick Børresen 
Material: Erik Pettersen 
Fysio: Marit Fjøren 
Manager: Petter Nystrøm 
 

 

KJELKEHOCKEYLANDSLAGET 
 
Det har vært høyt aktivitetsnivå i 16/17 
sesongen. På utviklingssiden har det blitt 
jobbet med etablering av kjelkehockeytilbud i 
Tromsø og Stavanger. Utfordringene her 
relateres til rekruttering av utøvere og 
økonomiske rammer. Breddemessig har det 
begynt å etablere seg et stabilt årshjul ift 
aktivitet. Det ble registrert stabilt høy deltakelse 
på våre arrangementer sammenliknet med 
tidligere år.  
På landslagssiden var sesongens hovedmål 
VM i PyeongChang med integrert kvalifisering 
til PL 2018 (arrangeres april 2017). Seongens 
mål var direkte kvalifisering til PL 2018. I tillegg 
har landslaget bidratt til utvikling av kunnskap 
ifm Paralympiske utøvere og helseutfordringer 
gjennom et tett samarbeid med 
helseavdelingen på Olympiatoppen i Oslo. 
Assistenttrener fra 2015/16, Tommy Rovelstad, 
ble ikke med videre i årets sesong.  
 
Sesongen startet med sommersamling for 
landslaget på Beitostølen 26.6 – 3.7. Her 
deltok både etablerte og potensielt nye 
landslagsutøvere. 
 
18.-21.8 ble årets første breddearrangement 
gjennomført i Skien Fritidspark. Totalt 46 
spillere deltok på arrangementet.  
 
31.8-4.9 reiste et sammensatt norsk lag til Zlin, 
Tsjekkia på internasjonal klubblagsturnering. 
13 spillere fra Oslo, Skien og Trondheim 
deltok. Turneringen holder høyt internasjonalt 
nivå. Det norske laget endte på fjerdeplass av 
åtte lag.  
 
17.9 deltok norske kjelkehockeyutøvere på NM 
i rullestolpigging ifm Oslo Maraton. Audun 
Bakke og Lena Schrøder (begge fra Oslo 
Kjelkehockeyklubb) ble norgesmestere i herre- 
og dameklassen.  
 
13.-16.10 ble det arrangert en samling for unge 
Toppidrettsutøvere med Funksjonsnedsettelser 
på Olympiatoppen i Oslo. Her deltok utøvere 
fra flere paralympiske idretter. Kjelkehockey 
var den idretten med flest representanter med 
sine 11stk. Utøverne kom fra Oslo, Trondheim, 
Nærbø og Skien.   



 

 

 
17.-20.november inviterte NIHF Sverige og 
Italia til trenasjonersturnering i Skien 
Fritidspark. Dette var første gang siden VM 
2012 på Hamar at det har blitt arrangert en 
flernasjonersturnering på norsk jord.  
 
2.-12.12 reiste landslaget til Canada og World 
Sledge Hockey Challenge. Motstandere var 
Korea, USA og Canada. Canada og USA er 
fortsatt åpenbart i en klasse for seg, men det er 
liten tvil blant landslagsteamet om at denne 
typen motstand er med på å gjøre oss bedre. 
Norge endte til slutt på tredjeplass.  
 
8.-12.2 deltok fire norske lag i Malmø Open – 
en internasjonal klubblagsturnering i Sverige. 
Samtlige av landets kjelkehockeymiljøer var 
representert. Det var tre seniorlag og et 
utviklingslag (totalt 34utøvere) som deltok.  
 
25.2-4.3 deltok landslaget i 
firenasjonersturnering i Torino, Italia. 
Motstandere var Italia, Canada og Korea. Dette 
var siste kampaktivitet for landslaget i forkant 
av VM i Korea 12.-20.april. Norge endte til slutt 
på andreplass.  
 
17.-19.3 ble det arrangert nasjonal turnering for 
alle landets klubber i Skien Fritidspark. Totalt 
48 spillere deltok. Det ble arrangert kamper i 
både senior- og utviklingsklasse.  
 
5.-21.4 deltok kjelkehockeylandslaget på VM i 
Gangneung, Sør-Korea. Laget endte til slutt på 
fjerdeplass etter å ha tapt bronsefinalen 2-3 
mot Sør-Korea. Med topp 5 plassering er laget 
direkte kvalifisert til Paralympics 2018 i 
PyeingChang. Dermed ble sesongens 
hovedmål oppnådd.  
 
Debutanter dette året: Emil Vatne (Nærbø).  
 
Støtteapparat: Espen Hegde (landslagssjef), 
Ole Eskild Dahlstrøm (assistenttrener), Andre 
Lysenstøen (målvaktstrener), Andreas Hoel 
(videoanalyse), Lise Jacobsen (manager på 
tur), Mari Gundersen (fysio/helseansvarlig), 
Thony Johansson (materialforvalter), Kay 
Pedersen (materialforvalter). 

 
 

SPILLERUTVIKLING 
 
Budsjettåret 2016 var det siste som var 
omfattet av Sparebankstiftelsen DNB’s gave til 
Isbjørnprosjektet, og det var knyttet stor 
spenning til om stiftelsen ville gi en ny gave 
som kunne sikre videreføring av prosjektet. 
Gledelig nok fikk vi en ny gave på 3 mill, som 
vil bli brukt til å subsidiere Isbjørnprosjektet i 

ytterligere tre år. Vi takker Sparebankstiftelsen 
DNB for deres generøsitet og støtte. 
 
Isbjørnprosjektet omfatter alle spillerutviklings-
tiltak innenfor NIHF, og er sammenvevd med 
langslagsvirksomheten for de yngre lands-
lagene, spesielt U16 og U18 gutter, samt U18 
jenter.  

 
NIHF har samlet spillere i alderen 13 – 20 år på 
sentralt nivå ved 22 anledninger fordelt over de 
drøye to år prosjektet har pågått. Disse 
samlingene, som hver har hatt varighet fra to til 
14 dager, og som har omfattet fra 30 til 230 
spillere av gangen, har vært brukt til trening av 
spillernes fysiske standard, ishockeyferdighet 
og sosiale interaksjon.  
 
Kort sammenfattet i tall: 
 
Antall samlinger for spillere::  22 
Antall samlingsdøgn:               89 
Antall deltagerdøgn samlet:       11 709 
Antall deltagere nådd direkte:          2 580 
Antall trener- og ledersamlinger: 25
  
Arbeidet med treningen av den sosiale 
interaksjon foregår med utgangspunkt i 
målsettingen for prosjektet, samt NIHFs 
vedtatte overordnede verdier slik de er definert 
i forbundets strategiplan, og har som mål å 
oppmuntre til refleksjon om verdispørsmål og 
få til diskusjon om etiske dilemmaer.  
 
Underveis i prosjektet er det derfor utarbeidet 
forskjellige prosesser for bevisstgjøring og 
refleksjon rundt spørsmål knyttet til den 
enkeltes rolle i en gruppe, og hvordan den 
enkelte kan bidra til et godt klima i gruppen. 
Prosessene har tatt sikte på å bryte ned de 
tradisjonelle «honnørordene» som ofte 
kommer ut av verdiarbeid, ved å få spillerne til 
å konkretisere hva disse begrepene innebærer 
i praktisk handling i deres hverdag i 
ishockeylaget. 
 
Eksempler på temaer som har vært behandlet 
er 

 Hva er «verdier», hvilke verdier er 
viktigst for deg/oss, og hva er de 
praktiske konsekvensene av 
verdivalgene? 

 Hva vil det si å være en god 
lagkamerat? 

 Hva innebærer «Fair Play»? 

 Hvordan sette seg mål og hva blir 
konsekvensen av målene? 

 
Arbeidsmetodene har variert, og har inkludert 
 



 

 

 Gruppeprosesser der spillerne får 
presentert etiske dilemmaer (case), 
gjerne med utgangspunkt i situasjoner 
de selv kjenner seg igjen i 

 Gruppearbeider for å konkretisere 
betydningen av «honnørord» 

 Rollespill for å illustrere moralske eller 
etiske dilemmaer 

 
Etter hver samling er deltagerne i prosjektet 
fulgt opp med individuell tilbakemelding i tråd 
med prosjektets filosofi. Tilbakemeldingene har 
hatt form av samtaler der leder og spiller har 
samtalt seg frem til status, samt skriftlige 
tilbakemeldinger både på sportslige 
prestasjoner og på spillerens opptreden i 
gruppen. 
 
Forbundsstyrets vedtak om å akseptere at 
tiltak kan delfinansieres ved egenandeler 
gjorde at tilbudet om samlinger kunne utvides 
betraktelig, og medførte bl.a. at U18-gruppen 
for jenter tilbrakte en uke på Lillehammers 
ishockeyskole i juni og på NIHFs Eliteleir i 
august, og at gutter født 2000 hadde en åtte 
dagers treningsleir i Vierumäki, Finland i tillegg 
til samling under Elilteleiren. 

 
Imidlertid ble ordningen med Isbjørncoacher 
innstilt inntil videre. Dette var først og fremst av 
ressusrmessige grunner, men samtidig en 
erkjennelse av at tiltaket ikke traff så godt som 
ønsket. En dialogrunde til Getligaklubbene i 
januar/februar avdekket ønske fra klubbenes 
side om støtte og til en viss grad også sterkere 
styring av spillerutviklingen fra NIHF’s side. 
Dette vil måtte reflekteres i NIHFs arbeid på 
dette området i tiden som kommer. 
 
Det er også en ambisjon å styrke verdi-arbeidet 
i trener- og lederutdanningen. 
 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 
Ungdomslederseminaret ble gjennomført på 
Quality Airport hotell Gardermoen lørdag 4. 
februar og samlet 30 deltagere. Emnene som 
ble presentert og drøftet var:  

 Klubbutvikling 

 Kampkollisjoner i aldersbestemte 
klasser 

 Liberalisering av ungdomsishockeyen 

 Utviklingen av jentehockey 

 Dommerinformasjon 
 
 

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.  
Sudden death ble spilt i 3:3. Serievinner ble 
Stavanger, nr 2 ble Lørenskog Elite og Frisk 
Asker Elite ble nr. 3. Hockey Live ble tatt i bruk 
også for GET-ligaen, og dessverre med en del 
utfordringer frem til nærmere jul.  Etter det 
stabiliserte det seg, samt at de fleste 
etterspurte funksjoner også var på plass. 
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. En kvartfinale ble avgjort i kamp 4. og en 
kvartfinale ble avgjort i kamp 6 og to i kamp 7.   
I semifinalen valgte høyest rangert lag mellom 
de to lavest rangerte lagene,det ene oppgjøret 
ble avgjort i kamp 4 og det andre i kamp 5. 
Finalen gikk i år mellom Stavanger og Frisk 
Asker, og i år igjen fikk vi svært gode kamper 
og en sesongavslutning som vil bli husket av 
mange. Oppgjøret ble avgjort i 6. finalekamp, 
hvor Stavanger vant 3-0.  Alle 6 kampene var 
jevne, 3 av kampene ble avgjort i sudden death 
og ble svært god reklame for Norsk Ishockey. 
Stavanger tok sitt 7. 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.  Manglerud Star Elite 
vant kvalifiseringen og Kongsvinger Elite ble nr 
2, noe som medfører at begge lag fortsetter i 
neste sesongs GET-liga.  Nidaros ble nr. 3. og 
Comet Elite ble nr. 4, begge lag fortsetter 
dermed i 1. div.  
 
1. divisjon ble arrangert med 10 seniorlag. Det 
ble spilt 4 runder (36 kamper) Nidaros ble 
serievinner med 7 poengs margin til Comet 
Elite som dermed ble nr. 2. Disse deltok i 
kvalifiseringen til neste sesongs GET-liga (se 
pkt over).  Gjøvik og Moss Elite endte på hhv 9. 
og 10. plass og deltok i kvalifisering med 
Tønsberg fra 2. div for å beholde plassen i 
neste sesongs 1. div. Se eget avsnitt vedr 
Hockey Live til slutt under Kampadministrasjon. 
 
Kvalifiseringsserien til neste sesongs 1. div ble 
spilt mellom lagene 9/10 fra 1. div (Gjøvik og 
Moss Elite) og lag 1 fra 2. divisjon (Tønsberg) i 
3 runder (enkel serie). Storhamar YA takket nei 
til å delta i kvalifiseringen.   Den ble arrangert 
over en helg i Tønsberg ishall, av Tønsberg. 
Spillesystem var valgt av klubbene selv. 
Tønsberg vant kvalifiseringen og Gjøvik ble nr 
2, noe som medfører at Moss Elite rykker ned 
til 2. div og Tønsberg har rykket opp til 1. div. 
 



 

 

2. divisjon besto av 7 lag Det ble spilt 4 
serierunder (24 kamper). Vinner av avdelingen 
ble Tønsberg med Storhamar YA på 2. plass, 4 
poeng bak. Ingen lag rykker ned, da 
avdelingen fortsatt skal være en 
påmeldingsserie. 
 
3. div avd. Vest besto av 3 lag i 4 runder (8 
kamper), Kristiansand ble serievinner.  Denne 
avdelingen ble administrert av Rogaland 
Ishockeykrets. 
 
3. div avd. Øst A besto av 10 lag, som spilte 
dobbel serie (18 kamper).  Eiksmarka vant 
avdelingen.  
 
3. div avd. Øst B besto av 8 lag, som spilte 3 
serierunder (20 kamper). Tromsø deltok, etter 
avtale, kun i dobbel serie (14 kamper). 
Kongsvinger 2 vant avdelingen.   
 
4. div Øst A besto av 8 lag som spilte 3 
serierunder (21 kamper) og vinner ble Oppsal. 
 
4. div Øst B besto av 8 lag som spilte 3 
serierunder (21 kamper) og vinner ble Jar 2. 
 
Kvinner Elite ble videreført som 
landsomfattende serie med 6 lag i 4 runder (20 
kamper), som enkeltkamper/dobbeltkamper 
ved reise. Vålerenga ble serievinner, 6 poeng 
foran IHK Stavanger. 
 
Kvinner 1. div ble også videreført som 
landsomfattende serie. 7 lag i 3 runder (18 
kamper), som enkeltkamper/dobbeltkamper 
ved reise. Bergen ble serievinner, 6 poeng 
foran Stavanger 2. 
 
NM kvinner ble arrangert som enkeltkamper. 
Nr 3, 5 og 6 fra Elite samt 1 fra 1 div spilte 
kvartfinaler, vinnere gikk videre til semifinale 
hvor de møtte nr 1 og 2 fra Kvinner Elite, 
deretter finale (Wing som ble nr 3 i seriespill 
Elite deltok ikke). Kampene ble spilt i 
Stavanger samtidig med Pokalturnering for 
kvinner.  IHK Stavanger ble Norgesmester for 
2. gang gjennom å vinne over Vålerenga i 
finalen. 
 
U20 ble spilt i 2 avdelinger – Elite besto av 9 
lag i 4 runder (32 kamper). Deretter NM 
sluttspill for de 8 beste fra Elite i kvartfinaler, 
semifinaler og finaler (best av 3 kamper i 
kvartfinale, og best av 5 i semi- og finaler), 
Eliteseriemester ble Stavanger og 
Norgesmester ble Vålerenga. U20 1. div besto 
av 8 lag i 3 runder (21 kamper) og 
avdelingsvinner ble Hasle/Løren.  
 

U18 ble spilt i 2 avdelinger.  Elite besto av 10 
lag i 4 runder (36 kamper) deretter NM sluttspill 
for de 8 beste i kvartfinaler, semifinaler og 
finaler (alle best av 3 kamper).  Vålerenga ble 
Eliteseriemester og Manglerud Star ble 
Norgesmester. U18 1. divisjon ble arrangert 
med 8 lag i 3 runder (21 kamper) og 
avdelingsvinner ble Lillehammer 2. 
 
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 på innbyrdes 
oppgjør mot Sparta Sarp med samme 
poengsum.  Avd. B besto av 6 lag i 3 runder 
(15 kamper) og avdelingsvinner ble Storhamar 
på innbyrdes oppgjør mot Skien/Tønsberg med 
samme poengsum.. 
 
U15 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer 
inndelt etter kvalitet - avdeling A besto av 9 lag 
i 3 runder (24 kamper) og avdelingsvinner ble 
Frisk Asker.  Avd. B besto av 12 lag i dobbel 
serie (22 kamper) og avdelingsvinner ble 
Tønsberg/Skien. 
 
U14 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt 
etter kvalitet – avdeling A besto av14 lag i 
dobbel serie (26 kamper), avdelingsvinner ble 
Storhamar.  Avd. B besto av 7 lag i  
3 runder (18 kamper), avdelingsvinner ble 
Grüner.  
 
U13 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt 
etter kvalitet. Avd. A besto av 12 lag i dobbel 
serie (22 kamper) og avd. B av 11 lag i dobbel 
serie (20 kamper). 
 
U12 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt 
etter geografi/kvalitet. Avd. A bestod av 12 lag i 
dobbel serie (22 kamper) og avd. B av 13 lag i 
dobbel serie (24 kamper). 
 
U11 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt 
etter geografi. De besto av hhv 10, 11 og 10 
lag, alle spilte dobbel serie (18/20/18 kamper). 
 
Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert i 
Stavanger, av IHK Stavanger 27.1.-29.01.2017. 
5 lag deltok i enkelt serie – alle mot alle. 
Rogaland/Hordaland vant, Oslo ble nr 2 og 
Akeshus/Østfold/HedOpp ble nr 3.  
 
Kretslagsturnering U15 ble arrangert på Hamar 
av Storhamar 24.-26. februar 2017. 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 finalen mot 
Oslo. Østfold ble nr 3. 
 
Forbundscup U15 ble arrangert i Sarpsborg av 
Sparta Sarpsborg. 8 lag hadde kvalifisert seg 
og rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  
Deretter sluttspill hvor Frisk Asker vant 6-4 i 
finalen mot Vålerenga.  Sparta Sarp ble nr 3. 
 
Forbundscup U16 ble arrangert i Trondheim av 
Nidaros IHK jr. Elite. 8 lag hadde kvalifisert seg 
og rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie.  
Deretter sluttspill hvor Vålerenga vant 8-3 i 
fnalen mot Nidaros Jr Elite. IHK Stavanger ble 
nr. 3. 
 

TURNERINGSADMIN og HOCKEY LIVE 
Vi tok i bruk ny programvare for 
kampadministrasjon og liveføring av kamper 
før fjorårets sesong. TA (turneringsadmin) er et 
svært godt verktøy tilpasset våre behov og 
Hockey Live har vært videreutviklet gjennom 
hele fjorårets sesong samt denne sesongen. 
GET-ligaen var nye brukere av Hockey Live 
denne sesongen, og dette viste at løsningen 
hadde store kapasitetsutfordringer ved oppstart 
av seriespillet.  Det ble jobbet mye fra NIF IT 
for å løse utfordringene, samtidig med 
videreutvikling.  Det var til tider svært 
utfordrende både for brukerne (klubbene) og 
for NIHF. Vi mener nå at de største 
utfordringene er løst og at vi nå har en 
tilfredstillende programvare. Alle klubber 
benytter TA i sitt arbeid med kamper 
(spillerstaller, kamptropper osv). Hockey Live i 
avansert versjon er blitt benyttet i følgende 
klasser:  GET-ligaen, 1. div senior, Kvinner 
Elite, U18-/U20 Elite. Hockey Live i enkel 
versjon er blitt benyttet i følgende klasser: 2. 
div senior, Kvinner 1. div, U18-/U20 1. div, U16 
(begge avdelinger), U15 (begge avdelinger) og 
U14 (begge avdelinger). 
 

DOMMERE 
 
Godt skolerte og et korrekt antall dommere er 
viktig for videre utvikling av Norsk ishockey. 
Arbeidet med rekruttering og utdanning gjøres 
kontinuerlig. Det regionale og nasjonale 
arbeidet fortsetter og vi ser en liten bedring i 
tidligere sårbare regioner. Det jobbes fortsatt 
for å dekke alle regionale kamper med lokale 
dommere, gevinsten er som tidligere lavere 
kostnader og økt kvalitet, 
 
Våre dommere ble også denne sesongen tildelt 
en rekke gode oppdag fra IIHF, vi var totalt 
representert med 21 dommere på turneringer 
og sluttspill i IIHFs regi. I tillegg kommer CHL 
der vi i år var representert helt til 1/16 dels 
finale. Aina Høve og Owe Lütchke 

representerte Norge på henholdsvis VM 
kvinner og VM kjelkehockey der Owe Lütchke 
kvalifiserte seg til å dømme finalen. 
 
Dommer Alexander Waldejer dømte denne 
sesongen sin første hele sesong i SHL, han 
deltok til og med semifinalespillet noe som er 
en stor prestasjon i hans første sesong. 
 
Norge deltar denne sesongen ikke på 
dommerutvekslingen med Danmark og 
Østerrike Dommerutvalget og NIHF mener 
midlene som har dekket denne aktiviteten 
kommer bedre til nytte nasjonalt. Midlene er i 
sin helhet flyttet til utvikling unge dommere. 
 
Det har vært en sesong i GET-ligaen uten store 
diskusjoner eller kontroverser. 
Dommerutvalget har denne sesongen benyttet 
fire debutanter i vår øverste serie, evalueringen 
av sesongen tilsier at Norsk ishockey jobber 
godt med de dommerne vi har.  
 
NIHF arrangerte også denne sesongen sin 
Eliteleir med egne dommergrupper. Aktiviteten 
er i ferd med å bli populær og vi kunne denne 
sommeren stille med en hel gruppe for hver 
uke.  
 
September var tiden for relansering av et 
utviklingstiltak – FastTrack - hvor målgruppen 
er tidligere spillere. Kort sagt betyr dette at vi 
gir et tilbud med individuell oppfølging slik at de 
interesserte på kortest mulig tid kan bli med å 
bidra ute på isen. 
 
Der NIHF og Dommerutvalget står som 
ansvarlige for gjennomføring er normal 
kursvirksomhet er gjennomført for alle nivåer. 
NIHFs regionsansvarlige har bidratt slik at alle 
kurs på krets og regionalt nivå er blitt 
gjennomført på en god. Strukturen rund 
arbeidet på regionalt nivå bedres for hver 
sesong. 
 
Robert Hallin og Joakim Svarstad ble under 
årets sluttspill tildelt utmerkelsene årets 
hoveddommer og linjedommer av Norsk 
Topphockey. 
 
Dommerutvalget 2015 - 2016: 
Jaye Smith – leder 
Morthen Wikstrand – medlem 
Janne Krogh – medlem 
 
Dommerutvalget har i tillegg til de formelt 
valgte flere resurspersoner som jobber aktivt 
for utviklingen av våre dommere. 
 
Arbeidet Dommerutvalget gjør for våre 
dommere er helt nødvendig for en fortsatt 



 

 

positiv utvikling av den aktiviteten vi ønsker i 
Norsk ishockey. 
 

 

DISU/FBU 

 
Disiplinærutvalget har under sesongen 2016 - 
2017 behandlet saker fra Prestasjonsdelen av 
virksomheten. Totalt 91 saker ble behandlet 
2016 - 2017 mot 90 saker 2015 - 2016. 
 
Utvalget bestod av leder Snorre Haukali, 
medlemmer Janne Mette Bergesen, Richard 
Fuglesang, 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 
som forrige sesong også denne sesongen 3 
saker til behandling.  
 

 
 

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET  
AAU har hatt høy fokus på HockeyLive under 
denne sesongen. Innføringen har for det meste 
gått greit, men det har vært meget stor 
belastning på de som har hatt ansvaret for 
kommunikasjon både mot brukerne og de som 
har levert systemet. Systemet har blitt 
videreutviklet gjennom hele sesongen, noe 
som også har gitt mange henvendelser hvor av 
det meste har blitt rettet opp fortløpende.  
 
AAU valgte også i år 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, HockeyLive 
eller gjennom delegatvirksomheten. Videre 
sørget utvalget for en revidering / oppdatering 
av arrangements-bestemmelsene for alle 
klassene til sesongstart. 
 
Utvalget har i løpet av sesongen dekket CHL, 
GET-ligaen, alle TV-kamper og sluttspill- og 
kvalifiserings-kamper, 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 tilknytning til 
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, har det vært mye 
arbeide rundt innføring/gjennomføring av dette 
også i Norge. De fleste arenaer i GET-ligaen 
klarte å ha utskiftningen ferdig til sesongstart, 
mens det var noen klubber som fikk 
dispensasjon fra Forbundsstyret grunnet 
forhold man ikke hadde herredømme over. 
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 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 9101 lisenser, hvilket er en økning 
sammenlignet med forrige sesong (8635). 
Økningen er betimelig, spesielt sett i forhold til 
at vi har fått flere ishaller de siste sesongene.  
Vi har en utfordring med å begrense frafallet 
for gutter i aldersgruppen 12 - 13 år. 
 

GET hockeyskole 
Med et par unntak arrangerer samtlige klubber 
med yngres avdeling skøyte-/ishockeyskole. 
Majoriteten av klubbene benytter GET 
hockeyskole, som er en videreføring av Den 
Norske Skøyte- og Hockeyskolen og det 
legges ned en stor innsats. 
Klubber som benytter opplegget har 
gjennomgående en markant økning av 
deltagerantallet. Sammenlignet med fjoråret 
har antall gutter og jenter sunket noe.Totalt har 
vi nå i underkant av 4600 barn som deltar på 
skøyte-/ishockeyskolene. Dette er vår desidert 
viktigste rekrutteringsarena. 
 

Rekrutteringsseminar 
Seminaret ble avholdt 1. oktober på 
Gardermoen og samlet i overkant av 60 
deltagere. Seminaret var viet rekruttering og 
drift av skøyte-/ishockeyskolene. 

 

AKTIVITETSMIDLER 
15 klubber og 5 kretser har mottatt statlige 
aktivitetsmidler over Post 3. 
 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 



 

 

12 klubber har mottatt støtte til spillemidler til 
utstyr. 

 

TRENERUTDANNING 

Introkurs for trenere har blitt gjennomført på 
Gjøvik, Skedsmo, Narvik, Stavanger, 
Kongsvinger, Tromsø og Bergen. 
 

Trener I-kurs har blitt avholdt i Østfold, 
Oslo/Akershus og på Lillehammer.  
 
Til sammen har det blitt utdannet i underkant 
av 60 Trener I. 
 

Trener II-kurs har blitt avholdt på Lillehammer 
(del 1) og på Toppidrettssenteret (del 2) i 
forbindelse med en Isbjørnsamling. Kurset 
hadde til sammen 17 deltagere. 
 

Målvaktstrenerkurs 1 (grunnkurs) 
Kurset ble avholdt på Ullensaker i november 

med 17 deltagere. 

 

Målvaktstrenerkurs 2 (videregående) 
Kurset ble avholdt i Sarpsborg i februar med 10 
deltagere. 

 

JENTER/KVINNER 
Jentehockeydager 
Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et 
antall jentehockeydager som er blitt 
gjennomført på Hamar, Moss, Grüner og 
Gjøvik. Det er ingen tvil om at jenter ønsker å 
spille ishockey dersom forholdene legges til 
rette for det. 
 
Jenteturneringer 
Det har vært avholdt tre jenteturneringer. En på 
Ringerike, en i Stavanger i forbindelse med OL 
kvalifiseringen for kvinner, samt en på Hamar. 
Turneringene hadde varierende deltagelse, 
med avslutningsturneringen på Hamar som 
den mest populære. 
 
Jente-/kvinneseminar 
Seminaret samlet 40 deltagere og ble avholdt 
på Gardermoen 19. april. Temaet var seriespill 
for jenter i klassene U8 – U10 og U11 – U13 
neste sesong. 
 
Punktsamlinger 
Det har vært arrangert to punktsamlinger på 
Skedsmo, en i september og en i april.  

 

VETERAN 

Veteranutvalget rapport for 2016/17 

(NOHA Styrets beretning for sesongen 

2016/2017.) 
 

Organisasjon: 

Styret NOHA har bestått av: 
Kåre N. Østensen, president. 
Jan Foyn, visepresident, dommer ansvarlig. 
Johan P. Hougen, styremedlem, serieansvarlig. 
Bjørn Wiker , styremedlem, økonomiansvarlig. 
Bjørn Svendsen, styremedlem, sekretær. 
Ann- Karin Ingvaldsen, styremedlem, 
kommunikasjon/data/tabeller. 
 

Styremøter: 
Det har vært avholdt 12 styremøter og det har 
vært god kontakt mellom styrets medlemmer 
gjennom hele sesongen. Møtene har vært 
preget av et stort ønske om å legge best mulig 
til rette for at våre utøver skal kunne ha det 
trivelig og positivt i sine kamper. Videre har 
man sett nærmere det daglige arbeidet i 
forhold til våre statutter og regler. Styret har 
funnet at man i øyeblikket er fornøyd med 
dagens situasjon. Dog, mer kan gjøres og det 
er bl.a. et ønske å komme enda nærmere 
NIHF for å gjøre hockeyfamilien større. Styret 
har vist fin debattform og hatt et positivt 
arbeidsår. 
 

Nasjonalt samarbeid: 
Nytt av året er samarbeid med NIHF/NIF om 
bruk av TA(turneringsadmin.) Det har gjort vårt 
arbeid med serieoppsettet og registrering letter. 
Ser frem til ytterligere bruk og gjennomføring 
ved bruk av TA. 
Serien, dommere og økonomi er referert under 
eget punkt.  
Det har vært tatt initiativ for å lage en serie og 
en cup for spillere 55+ uten å lykkes. 
Dialog med «nye» potensielle lag for deltagelse 
i seriespillet, resultatet vil vi eventuelt se i 
sesongen 2017/18. 
NOHA har vært opptatt av lisenser og 
forsikringer for veteranspillere og blant annet 
hvordan integrere veteranspillere som driver 
uorganisert aktivitet spesielt i Stor Oslo 
området og søker generelt å finne en god måte 
å fremme ishockeysporten gjennom 
veteranutvalget i NIHF. 
I sitt arbeid med å finne flere utøver  har NOHA 
funnet flere uorganiserte (NIHF/NIF) 
lag/grupper. Fra egne kristne serier til rene 
løkke –hockeylag.  
Oslo, Askim, Asker/Bærum, 
Vestfold/Telemark, Stavanger, Bergen, 
Lillehammer, Hamar, er områder hvor det 
spilles uorganisert.  

 

Internasjonalt samarbeid: 
Nordic cup 2016 i Furuset Forum Ishall i Oslo 
ble avlyst da Finland ikke meldte seg på innen 
tidsfristen. 
 
Det har vært fin kontakt  med SOHA og man 
har avtalt et møte i Helsinki med FOHA under 



 

 

World Classic Cup 2017 , hvor Oslo Oilers er 
deltager. 
NOHA har fått mail fra FC Barcelona 
Hockeyveteraner om mulig 
samarbeide/kontakt, med positive 
kommunikasjon. 
Arbeidet med EUROHA har nesten stått stille, 
med bare enkle kontakter. 
 

Representasjon i utlandet. 
Jutul har vært i Nederland.  Atlantic 
Icebreakers og Storhamar har vært i Gøteborg. 
Oslo Oilers i Helsinki. Deltager i +70-klassen. 
 
Noen lag som ikke er medlem i NOHA har 
meldt seg på i turnering i Sverige. Det pågår en 
dialog med NIHF i saken. 
 

Seriespillet 2016 – 2017 
I år var seriespillet igjen lagt inn som en del av 
NIHFs serier. Dette har med noen 
innkjøringsproblemer gått bra. Vi manglet litt på 
innmelding av resultater i begynnelsen men 
dette har bedret seg utover i sesongen. Ved 
utsettelser/omberamming av kamper har 
lagene avtalt seg imellom med melding til 
NOAHs serieansvarlig, dette har fungert bra. 
 
Det vedtatte seriesystemet fikk et par skudd for 
baugen da noen lag trakk seg og meldte seg 
opp i 3 divisjon mens et lag trakk laget fra 
førstedivisjon før serien kom i gang og ett lag 
trakk seg halvveis ut i sesongen. Dette er 
uheldig men ikke mye å gjøre med.  
 
Førstedivisjon var opprinnelig satt opp med 6 
lag med firedobbelt serie. Da to lag trakk seg 
ble dette en tilfredsstillende men ikke optimal 
mengde kamper per lag. Da vi i tillegg opplever 
at noen lag ikke har tatt turen til Kongsberg blir 
førstedivisjon noe tynn. Det har også vist seg 
at et lag i divisjonen er betydelig bedre enn de 
andre og at dette går ut over motivasjonen for 
alle lag. Med disse erfaringene er det kommet 
forslag om å endre seriesystemet for neste 
sesong. Seriemester 1. divisjon ble Jutul. 
 
Andredivisjon har fungert bra det er likevel 
ganske stort sprik mellom de to tre beste 
lagene og de to tre dårligste. Seriemester 2. 
divisjon ble Vikings(H/L) 
 
Tredjedivisjon har fungert bra, men de to 
lagene som trakk seg og meldte seg opp i 
divisjonen har vist seg betydelig sterkere enn 
de øvrige. Seriemester 3. div ble Grüner/Hugin. 
 
For neste sesong vil det bli fremmet forslag om 
nytt seriesystem, og det vil bli satt krav til 
oppføring av spillere i Hockey Live. Det vil også 

bli vurdert gebyr for å utebli fra kamp uten 
gyldig grunn. 
 

Dommere: 
NOHA oppfordret klubbene i begynnelsen av 
sesongen om å slå et slag for 
dommergjerningen. For som kjent er vi 
avhengige av dommere som utøver 
Veteranreglementet.   
Dette ble fulgt opp med direkte kontakt til flere 
klubber for eventuelt å gjennomføre et nytt 
dommerkurs. Responsen var positiv uten at vi 
fikk avholdt kurset. Men det var forståelse for 
at dette er et arbeid vi må holde fokus på. 
 
Rapporter forteller at kampene ble gjennomført 
på en tilfredsstillende måte. Hyggelig er det å 
konstatere at noen klubber har rekruttert noen 
yngre dommere som har greid seg godt. 
 
NOHA vil fortsette fokuset på dommere og er 
innstilt på å avholde kurs i begynnelsen av 
neste sesong. 
 

Økonomi:  
Det styres mot et overskudd på kr 25 000.- 
 

Jubileum 
Jar IL var 30 år 28 oktober 2017. NOHA var 
representert ved feiringen og overrakte en 
gave. 
 
 

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 vil 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.  
FS mener at administrasjonen nå er på et 
fornyftig nivå når det gjelder personalressurser. 
 
Marianne Rønningsbakk ble ansatt 1. juli som 
ny medarbeider i sportsavdelingen, og arbeider 
mye med serier, disepnsasjoner, turneringer 
osv innen breddehockey samtidig som hun 
også har vårt hovedansvar for LiveArena. 
 
Norsk Topphockeyleier arbeidsplass hos NIHF. 
 
 
 

 



 

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 
Anleggsutvalget for perioden 2016/17 har ved 
starten av sesongen  bestått av følgende 
personer: Elisabeth Faret, Stavanger 
Ishockeyklubb (leder), Dagfinn Reinertsen, 
Stjernen, Tage Pettersen, Kråkene Moss og 
Harald Martin Enevoldsen, Narvik. 
Generalsekretæren har vært sekretær for 
utvalget. 
 
Anleggsutvalget har i hele perioden arbeidet 
med videre utvikling av nye ishaller, i tillegg til 
arbeidet med anleggsplan. Planen er et 
dynamisk produkt som blir kontinuerlig justert, 
men følger de mål og startegier som er vedtatt 
i Strategiplan for norsk ishockey 2015-19. 
 
NIF har i 2016 opprettet et administrativt 
anleggsutvalg, og Ottar Eide er medlem i dette 
 

Anleggsstatus 
I Strategiplan 2015-2019 er det satt opp mål 
om 12 haller som skal være ferdig, påbegynt 
eller vedtatt bygget i løpet av perioden. 
 
Det er 47 ishaller i drift, men flere er under 
planlegging og bygging. Ny hall er under 
bygging i Sandefjord og i Stokke i Vestfold. 
Jordal ble stengt i slutten av januar 2017, og 
riving ble satt i gang umiddelbart. Nye Jordal er 
planlegt ferdigstillt i 3. kvartal 2018. Vålerengas 
A-lag spiller sine hjemmekamper i Furuset 
Fourm under byggeperioden. Det er satt opp 
en ertsatningsarena ved siden av 
Ungdomshallen på Jordal. Det er vedtatt bygd 
nye ishaller i Fredrikstad og Asker (to flater 
begge steder). Ny ishall kommer også i Åsane i 
Bergen og Kristiansund får innendørs 
ishockeybane på indre bane på sin isstadion. 
Flere prosjekt er under planlegging, men ennå 
ikke avklart.  
 

Vant 
På grunn av spillernes sikkerhet er det innført 
krav om fleksible vant i ishallene. Det 
innebærer at vant må skiftes og/eller 
rehabiliteres, og er en omfattende prosess på 
grunn av gjennomføring av aktivitet, 
innkjøpsordninger og økonomi. 10 ishaller 
skiftet til nye vant før sesongen 2016/17. 
 

Rammebetingelser 
Anleggspolitisk påvirkning er styrket, og er 
viktig i tiden fremover. Det innebærer blant 
annet at det arbeides med endring av 
spillemiddeltilskudd til ishaller sli at det utgjør 
en større del av finansieringen.  

 

 

 

STRATEGISK PLAN 
På Tinget i Sandefjord i juni 2015 ble det 
vedtatt Strategisk plan 2015-19. Denne planen 
er et viktig styringsverktøy for norsk ishokcey i 
inneværende periode. 

 

APPELLUTVALGET 
Utvalget har sesongen 2016/2017 fått 
oversendt og behandlet en sak. Leder av 
utvalget er Patrick Maloney.  

 

DOMSUTVALGET 
Utvalget har sesongen 2016/2017 hatt en sak 
til behandling.  
Leder av utvalget er Kim-Alexander Hofgaard 
Jørstad 

 

KLUBBLISENSUTSVALGET 
I 2016 gjorde Klubblisensutvalget en fullstendig 
implementering av det nye finansielle 
oppfølgingssystemet (ratingmodellen). Det 
finansielle oppfølgingsystemet er forankret i 
Klubblisensreglementet og det skal være et 
viktig hjelpemiddel til at flest mulig klubber i 
Get-ligaen og 1.divisjon skal oppfylle 
lisenskirteriene innen utgangen av 2018. De 
klubbene i 1.divisjon og Eliteserien som ikke 
fikk godkjent rating og/eller hadde negativ 
egenkapital pr 31.12.2015 havnet i rød sone. 
Disse klubbene tilfredstilte ikke de nye 
lisenskravene. Som følge av dette, måtte de 
utarbeide en Handlingsplan. Handlingsplanen 
inkluderte et langtidsbudsjett der klubben måtte 
vise at det er mulig å tilfredstille kriteriene til 
lisens i løpet av en treårsperiode. 
Handlingsplanene ble godkjennt av 
Klubblisensutvalget og alle klubbene fikk lisens 
for 2016/2017 sesongen. Første 
delmål/hovedmål i Handlingsplanen er 
31.12.2016. Dette blir den første mulighet 
Klubblisensutvalget har til å se hvilken effekt 
det nye finansielle oppfølgingssystemet har 
hatt. 
 
Det finansielle oppfølgingssystemet skal hjelpe 
klubbene med økonomistyringen, som på sikt 
vil gi klubbene mer økonomiske muskler enn 
det som er tilfelle i dag. 
 

 

MARKED 

 

SPONSORATER 
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.  



 

 

Det vil fortsatt være viktig å fortsette arbeidet 
med omdømmebygging og synlighet.  
 
NIHF arbeider og styrer etter et 
langtidsbudsjett, dette langtidsbudsjettet 
inkluderer også øktning i markedsinntekter. 
NIHF oppnådde for 2016 målene i 
langtidsbudsjettet. 
 
NIHF har hatt større fokus på synlighet i 
sosiale medier, noe som det vil bli jobbet 
ytterligere med i tiden fremover. 
Ved hjelp av frivillige har vi evnet å løfte og 
bedre arbeidet i sosialemedier. Dette vil og bør 
være en prioritering og et forbedringsområde 
også i fremtiden. 
 
Sponsor Insight gjennomfører bl.a målinger av 
sponsorater og synlighet i media. Samarbeidet 
ansees som viktig i det videre arbeidet innen 
marked og sponsorater. 
 
Det har blitt arrangert partneraktiviteter 
igjennom sesongen, sommersamling i jinu, 
aktiviteter ifm OL-kval, idrettsgallaen, 
fagligsamling i Mars, aktiviteter ifm 
landskamper og partnertur til Paris. 

 

MEDIA 
TV2 har sendt en kamp ukentlig fra Get-ligaen, 
samt landskamper, i tillegg til at alle Get-
kamper sendes med forenklet produksjon på 
Tv2Sumo. Nett TV anses som ett viktig produkt 
i takt med endrede medievaner. Hovedkampen 
hver uke blir sendt på «åpen kanal» med full 
produksjon. 
Det har sesongen 2014/15 blitt etablert et 
hockeyxtra, dette ble videreført for sesongen 
2015/16 og sesongen 2016/17. 
 
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 frem til inneværende sesong eid 
rettighetene til å sende VM. Kampene har i all 
hovedsak blitt sendt på kanalen Eurosport 
Norge. 
Teknisk har produksjonen vært et løft kontra 
tidligere år.  
 
Det har vært færre negative medie oppslag 
knyttet til organisatorisk rot, men vi har allikevel 

hatt noen utenomsportslige hendelser som 
setter vårt omdømme på prøve. 
 
Rettighetene til OL-kvalifisering på 
hjemmebane i september 2016 ble solgt til 
Discovery systemet og vist på Eurosport 
Norge.  
Det er på slutten av sesongen påstartet ett 
arbeid for salg av medierettighetene for 
Getligaen og privatlandskamper. Tv2 eier 
rettighetene ut sesongen 2017/18. 

 

INTERNETT 
Vi erfarte at HockeyLive hadde en rekke 
mangler med tanke på stabilitet og skalering. 
Systemet har ved en rekke anledninger falt ned 
som følge av at det ikke kunne håndtere 
besøksantallet. Dette er en grunnleggende 
forståelse av IT-systemer, som vi mener det 
ikke har blitt tatt nok høyde for av 
leverandøren. Vi har vært i samtaler om 
funksjonalitet og systemarkitektur som ikke er 
tilfredsstillende, og leverandøren har tatt grep 
for å utbedre disse manglene. Vi erfarer nå en 
betydelig forbedring. Til brukernes beste. 
 
Det legges også til ny funksjonalitet i 
HockeyLive fortløpende. Det er nå lagt til føring 
av spilletid. I tillegg til kampføring, tabeller, 
beste poengplukkere/målvakter og over-
/undertall-statistikker. Klubbene ser generelt ut 
til å være fornøyd med løsningen. 
 
Plattformen vi benytter til nettsiden, EpiServer, 
har vist seg å være et godt valg. Plattformen 
kan lett tilpasses nye krav i fremtiden. Vi ser 
dog et forbedringspotensiale i navigasjonen og 
strukturen. Arbeidet med å fylle nettsiden med 
innhold er en kontinuerlig og tidkrevende 
prosess. 
 
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! 
 
LiveArena, en livestreamingtjeneste til sending 
av kamper, ble tatt i bruk sesongen 15/16, og 
har blitt videreført til sesongen 16/17. Det 
sendes kampenr  fra U14-U20, samt 1. og 2. 
div menn senior, Kvinner Elite og Kvinner 1. 
div. Denne sesongen kom det til 4 nye klubber 
som ønsket å sende sine kamper i LiveArena. 
Totalt har det denne sesongen blitt sendt 972 
kamper med et seertall på 65311. 
Hovedtyngden av seeere tilhører 1. div menn 
senior, med hele 39689 seere.  

 

 

 

 



 

 

ØKONOMI 

 
NIHFs driftsinntekter i 2016 var kr 43 272 089 
og driftskostnadene beløp seg til kr 44 760 
170. Finanspostene endte med et overskudd 
på kr 26 980. Årsresultatet i 2016 ble et 
underskudd på kr 1 461 101. Sum gjeld og 
egenkapital ved utgangen av 2016 er kr 
16 645 158, hvorav egenkapital utgjør kr 5 832 
318. Egenkapitalen tilsvarer 35,04 % av 
totalkapitalen. For mer detaljerte opplysninger 
henvises det til Norges Ishockeyforbunds 
årsregnskap. 
 
Vi havnet litt bak vårt budsjetterte årsresultat 
på 926 150 kroner, men det var som følge av 
at vi underveis i året valgte å bevilge mer 
penger enn budsjettert til sportslig satsning, 
blant annet OL kvalik for kvinner. Vårt 
årsresultat i 2016 er derfor i harmoni med det 
målet vi hadde satt oss og i tråd med det vi 
hadde forventet. 
 
Sammenlignet med 2015 økte 
medlemsinntekter i form av lisens, det samme 
gjorde overgangsinntektene. 
Lagpåmeldingsinntektene økte også i 2016. 
Tilskudd fra NIF over Post 2 og Post 3 gikk opp 
sammenlignet med 2015. 
 
Norges Ishockeyforbund utarbeidet i 2014 et 
nytt egenkapitalkrav. Vi ønsker at 
egenkapitalen til enhver tid skal utgjøre 
minimum 6 måneder med lønn pluss 20 % av 
våre markedsinntekter. Kravet til egenkapitalen 
i 2016 er 6 904 308 kroner. Ved utgangen av 
2016 bryter vi egenkapitalkravet vårt med ca. 1 
MNOK. Dette gjøres for å kunne opprettholde 
ønsket sportslig satsning. Norges 
Ishockeyforbund sitt langtidsbudsjett forutsetter 
økte sponsorinntekter på 10-15 % årlig, noe 
som gjør at vi forventer å ta igjen 
egenkapitalkravet i løpet av 2018.  
 

 

KONTROLLKOMITÈEN 
Beretning, se regnskapet.



 

 

 


