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INNLEDNING 

Sesongen 2017/18 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå på mange fronter, der den kanskje mest 

spennende begivenheten var sluttspillfinalene mellom Storhamar og Lillehammer.  Finalekampene satt et 

verdig punktum for sesongen her hjemme. Storhamar vant serien, og kongepokalen kunne finne veien til 

Hamar etter at Storhamar vant kamp 5 mot Lillehammer på hjemmebane i CC Amfi. 

 

DNB Arena er fortsatt Norges mest moderne arena, men det er Storhamar som trekker flest tilskuere på 

sine hjemmekamper, med et snitt på 4300.  

 

Norsk ishockey fortsetter oppsvinget blant publikum og som TV-idrett. Aldri før har det vært vist så mye 

ishockey direkte på norsk TV. TV2 har gjennom direktesendte kamper og Hockey-ekstra utviklet et godt 

konsept for visning av Get-ligaen. Seertallene har også vært veldig gode.  

 

Førstedivisjon ble gjennomført med 9 lag, og kvaliteten på serien er blitt jevnere enn den var tidligere. De 

to beste lagene i 1. divisjon spilte om opprykk, og Ringerike ble nummer 2 i kvalifiseringsserien, og spiller i 

Get-ligaen neste sesong. Narvik var det andre laget fra 1. divisjon som spilte kvalifisering.  Kongsvinger 

tapte kvalifiseringen og spiller i 1. divisjon kommende sesong. Det siste laget i serien spilte en 

kvalifiseringsturnering med to lag fra 2. divisjon om spill i neste års 1. divisjon. Nytt lag fra 1. divisjon neste 

år er Storhamar bredde, mens Gjøvik overlevde i divisjonen. Moss klarte ikke kvalifisere seg for spill i nest 

øverste divisjon. 

 

Årets sesong ble gjennomført uten noen episoder av utenomsportslig karakter.  Det ser ut til at arbeidet 

med organisatorisk kvalitetsheving i klubbene er vellykket, og det er gledelig at klubbene på de øverste 

nivåene fungerer godt.  

 

A-landslaget herrer deltok i OL i 2018 i PyeongChang de spilte en historisk kvartfinale, som endte med tap 

for OL-mester Russland. Paraishockeylandslaget spilte Paralympiske leker og ble nr 5.  

 

A-landslaget ble nr 13 i VM som i 2018 ble arrangert i Danmark, og beholdt plass nr 9 på IIHF-rankingen.  

 

Kvinne-landslaget endte på en noe skuffende 5. plass i VM - 1 div. U20 laget for herrer rykket opp igjen til 

Divisjon 1 A etter årets VM, mens for våre andre yngre landslag er det omtrent status quo med tanke på 

plasseringer og resultater i VM/turneringer.  
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SPORT 

 

A-LANDSLAGET 

Dette var en OL-sesong, noe som innebar to hovedmålsettinger. OL i februar, og VM i Mai. Som alltid for 

«mindre» nasjoner så gir dette både muligheter og utfordringer. Muligheter fordi vi konkurrerer mot de 

beste i verden både i OL og VM, utfordrende fordi vi stort sett benytter de samme spillerne i begge 

mesterskapene, noe som betyr ekstrem belastning og lang sesong for spillerne.  

 

Forberedelsene startet som vanlig med samling og 4-nasjoners turnering i november. Denne gang i 

Østerrike, der vertslandet, Danmark og Korea var motstandere.  

Spillerne kommer rett fra hjemlig seriespill, og skal rett tilbake til seriespill, så vi valgte å ta med en større 

tropp for å spre belastningen i og med at det spilles tre kamper på tre dager. På den måten fikk vi også 

testet flere spillere.  

 

I desember arrangerte vi 4-nasjonersturnering på Hamar. Dette ble den siste testen før OL i PyeongChang. 

Motstandere var Russland, Slovakia og Frankrike.  

 

Før OL samlet vi laget i Oslo for felles møter. Avreise til Sør-Korea var onsdag 8. februar, med plan om å 

være i Seoul de første dagene. Her skulle vi trene bra, spille treningskamp mot Sveits, samt akklimatisere 

oss til tidsforskjellen. I ettertid har vi diskutert om vi burde forsøkt å samle lagene enda tidligere, for å 

optimalisere forberedelsene ytterligere. Dette var utfordrende pga. uvissheten omkring NHL-spilleres 

deltakelse som ofte dikterer rammene for turneringene. Uansett så viser erfaringer at vi trenger oppkjøring 

og tilpasning til internasjonalt tempo, kanskje i enda større grad enn våre motstandere, da spranget fra den 

hjemlige ligaen ofte er større hos oss enn det andre nasjoner har.  

Kampen mot SUI ble således en nyttig gjennomkjøring med tanke på det tempo og den intensitet som 

venter oss. Resultat: SUI – NOR 4-2. 

 

Vi ankom OL-leiren den 12. februar, to dager før åpningskampen mot Sverige. Gruppespillet visste vi ville 

bli tøft, med Sverige, Finland og Tyskland som motstandere. Våre nordiske naboer ble for sterke, mens vi 

holdt Tyskland til uavgjort etter full tid. Vi måtte derimot se oss slått på straffer.  

 

Resultatet av gruppespillet falt heldig ut for oss, i og med at vi møtte Slovenia i kvalifiseringsspillet for 

kvartfinale. Slovenia hadde overrasket, og var gode mot oss også. Likevel klarte vi å vinne på overtid, noe 

som gjorde at vi lyktes med målsettingen om en historisk kvartfinale. Der møtte vi den senere olympiske 

mesteren Russland, som ble for sterk. Kampen endte til slutt 6-1, og Norge havnet på 8.plass i OL 2018.  
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Kampene:  

NOR – SWE  0-4  

FIN – NOR  5-1.  

GER – NOR  2-1 (str). 

SLO – NOR  1-2 (overtid)  

RUS – NOR  6-1  

 

Troppen:  

Målvakter: Henrik Holm, Henrik Haukeland, Lars Haugen. 

Backer: Jonas Holøs, Stefan Espeland, Daniel Sørvik, Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen, 

Mathias Nørstebø, Henrik Ødegaard, Erlend Lesund.  

Løpere: Mathis Olimb, Ken Andre Olimb, Patrick Thoresen, Mats Rosseli Olsen, Anders Bastiansen, Eirik 

Salsten, Tommy Kristiansen, Martin Røymark, Ludvig Hoff, Mathias Trettenes, Steffen Thoresen, Kristian 

Forsberg, Niklas Roest, Aleksander Reichenberg. 

 

Trenere: Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, Per Erik Alcen. Stab: Ole Fosse (lege), Lars Eirk Borgesen 

(fysio), Tor Egil Skogly (fysio), Thor Andre Engell (materialforvalter), Bjørn Glosli (materialforvalter), Bjørn 

Mathisrud (manager), Tom Jøstne (video), Petter Salsten (Sportssjef). Lars O Bjørnland fra Olympiatoppen 

fungerte som vår mediesjef under lekene.  

 

Vi startet som vanlig våre forberedelser mot VM med treningssamling for spillere som var slått ut av 

sluttspillet. Tilholdssted var Lørenskog, som huset oss på en utmerket måte i to uker. Som tidligere 

kombinerte vi is-treninger med påfølgende fysisk trening på Olympiatoppen. Her fikk vi god veiledning av 

ressurspersoner tilknyttet senteret. Til disse samlingene valgte vi å kalle inn spillere som også var 

kandidater til U25-landslaget som skulle dra til Alrosa Cup i Russland sent i april. Dette for å gi dem 

stimulansen av landslagsspill, men også for å holde dem i gang med tanke på U25-kampene.  

 

Våre første ordinære landskamper denne våren var mot Latvia i Halden. Ett ungt norsk lag gjorde sine 

saker bra og vant begge kampene hhv 3-2 og 6-2. En god start på oppkjøringsperioden til VM for oss.  

 

Påfølgende uke fikk vi tilgang til flere av de forventede VM-spillerne, når Russland var motstander på 

Gjøvik. Her ble våre gjester fra Russland for sterke i begge kampene, selv om kampene og resultatet var 

jevnt. Problemer med å skape - og omsette - målsjanser ble tydelige, noe resultatene speiler. Russland 

vant hhv 0-2 og 0-1.  

 

Uken etter ventet Sveits på bortebane. Til denne uken fikk vi ytterligere påfyll av spillere i og med at 

finalespillet hjemme var over. Dette, samt at vi allerede hadde mottatt flere forfall under reisens gang, 
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gjorde at vi nå hadde tilnærmet VM-tropp inne. Kampene i Sveits ble tøffe, men vi lyktes likevel å vinne 2-1 

i første kamp, etter sterk defensiv innsats. I den andre kampen ble det tap 0-3 i kamp vi aldri klarte å sette 

vårt preg på.  

 

Med denne uken i Sveits var samtidig en tøff trenings- og kamp-periode over. I tiden fremover ble det både 

færre og lettere treninger med tanke på at mesterskapet nærmet seg.  

 

Den siste uken før VM lå vi først samlet i Oslo, før vi reiste til Hviterussland der to nye kamper ventet 

fredag 27/4 og lørdag.28/4. Tøff motstand koblet med ikke optimale reiseforhold (lang reise), gjorde at vi 

fikk testet oss mentalt på denne turen. Den utfordringen tok laget meget bra. I begge kampene presterte vi 

godt, og kunne reise hjem med en seier etter full tid og ett tap på overtid.  

 

Under hele oppkjøringsperioden har skader og forfall vært noe vi måtte forholde oss til. Noen av våre 

presumtivt beste spillere hadde allerede meldt forfall, mens det kom ytterligere forfall etter turen til 

Hviterussland. Dette gjorde at vi reiste til VM med 3 målvakter, 8 backer og 14 løpere. Eneste usikkerheten 

var knyttet til Andreas Martinsen sin deltakelse (avhengig av sluttspillet i AHL), men i og med at 

avansement for hans lag tidlig ble klart falt den usikkerheten raskt bort.  

 

Oppkjøringen til VM fungerte meget bra. Vi har vært på steder hvor alt har vært tilrettelagt bra og det 

sportslige har kunnet få fullt fokus. Vi fryktet på forhånd den siste reisen før VM (til Hviterussland) men til 

tross for noe uvante forhold og ikke optimale reiseforhold fungerte det greit.  

 

Tilfeldigheter ville ha det slik at de fleste av våre VM-kandidater hadde blitt slått ut tidlig av sine respektive 

sluttspill, noe som gjorde at vi hadde tilnærmet VM-lag samlet de siste to ukene før mesterskapet. På 

minussiden kom forfall fra mange sentrale og profilerte spillere. Dette medførte at VM-troppen inneholdt 6 

rene VM-debutanter, samt en håndfull spillere til, med liten VM-erfaring.  

 

Avreise til VM i Herning var tirsdag 2. mai. Etter innsjekk på hotell og i ishaller ventet noen dagers trening 

før første VM-kamp mot Latvia 5. mai.  

 

Oppgjøret mot Latvia ble som forventet jevn. Vi ledet tidlig, men de kom tilbake i siste periode. 2-2 ved full 

tid, kunne fort vært norsk seier da vi hadde store sjanser på slutten av kampen. I overtiden scoret Latvia 

tidlig og kunne dermed innkassere seieren.  

 

I vår neste kamp ventet OL-finalist Tyskland. Det ble en ny jevn kamp som svingte begge veier, men vi var 

hele tiden i førersetet. Kampen endte 4-4 etter full tid, men denne gangen kunne vi vinne etter straffer. 

Også her hadde vi store muligheter, og sågar ett annullert mål i sluttsekundene av kampen.  
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Vi gikk nå inn i en fase av mesterskapet der tøffe motstandere ventet. Først ut var Finland, som hadde feid 

unna all motstand så langt i turneringen. Heller ikke vi klarte å utfordre det unge og spilletekniske finske 

laget, noe sluttresultatet på 7-0 vitner om.  

 

I vår neste kamp møtte vi også en av VM-favorittene, i Canada. Allerede fra start fikk vi kjenne på hvilket 

nivå verdens beste spillere innehar. Gjennom tre raske mål var kampen i realiteten avgjort allerede etter 

første periode. I de to neste periodene kjemper vi oss inn i kampen, men var likevel aldri i nærheten av å 

ryste stormakten. Sluttresultatet ble til slutt 0-5.  

 

Allerede dagen etter kl. 16.15 ventet vertslandet Danmark, i det som på forhånd var utpekt som 

nøkkelkamp for å nå en kvartfinale. Kampen ble jevn, som det ofte er mellom våre to landslag, men 

danskene var hakket bedre i viktige faser av kampen. Deres høyere kvalitet i spesialsituasjoner 

(overtall/undertall) ble til slutt avgjørende for utfallet. Danskene scoret alle sine tre mål i overtall, mens vi 

ikke klarte å utnytte denne delen av spillet. Som følge av tapet var alt håp om kvartfinale ute. Nå handlet 

det om å ta nødvendig med poeng for å overleve i A-puljen, noe som måtte sikres gjennom kampen mot 

USA og Korea. Heldigvis fikk vi en fridag mellom før de to siste kampene.  

 

Vi hadde et håp om å kapre ett poeng mot USA slik at den siste kampen ikke skulle være helt avgjørende 

for vår videre eksistens som A-nasjon. Slik gikk det ikke. Til tross for en optimistisk norsk start på kampen 

kunne USA først effektivt utnytte to norske utvisninger, og når man i tillegg også scoret mål nr. 3 før 1 

periode var over, forsvant håpet raskt. Resten av kampen var det klasseforskjell på lagene, selv om vi i 3. 

periode endelig fikk uttelling på noen av våre sjanser og kunne dermed pynte på resultatet.  

 

Dermed var vi der vi på forhånd fryktet. I en direkte avgjørende kamp om å unngå nedrykk mot Sør Korea. 

At de måtte ha alle tre poengene, dvs. seier etter full tid for å gå forbi oss, var mager trøst, men likefult 

viktig med tanke på inngangen til kampen. En nervepirrende ettermiddag i Herning ventet oss neste dag. 

 

Kampen mot Korea endte til slutt med en forløsende seier 3-0, men ikke uten dramatikk. Et tidlig mål imot 

ble heldigvis annullert, men kampen var i realiteten ikke avgjort før langt ut i tredje periode. Laget skal ha 

ros for at de håndterte det mentale trykket en slik kamp medfører, selv om de sportslige prestasjonene ikke 

var på toppnivå.  

 

Norge endte som nr 13 i årets VM. Som tidligere drømte vi på forhånd om en kvartfinaleplass før 

mesterskapet, men ettersom forfallene kom i ukene før VM-start, smuldret realismen i dette mer og mer. Vi 

var hele tiden klar over at våre to første kamper (mot hhv Latvia og Tyskland) sannsynligvis ville bli 

avgjørende for vår videre skjebne i mesterskapet, og at poengfangsten her ville utgjøre forskjellen mellom 
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å se oppover mot en eventuell kvartfinale, eller å havne i en siste og direkte avgjørende kamp om å unngå 

nedrykk.  

Sistnevnte er et scenario vi har snakket om kan skje hvert år, men som vi ikke har klart å unngå siden 

2007. Heldigvis klarte laget å samle seg slik at nedrykk ble unngått.  

 

Kampene:  

NOR – LAT 2-3 (overtid) 

GER-NOR 4-5 (str.) 

FIN-NOR 7-0   

NOR-CAN  0-5 

DEN-NOR 3-0 

NOR-USA 3-9 

KOR-NOR 0-3 

 

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 2018 bestod av:  

 

Målvakter: Lars Haugen, Henrik Haukeland, Henrik Holm. 

 

Backer: Jonas Holøs, Stefan Espeland, Villiam Strøm, Johannes Johannesen, Dennis Sveum, Christian 

Bull, Daniel Sørvik og Alexander Bonsaksen. 

 

Løpere: Anders Bastiansen, Martin Røymark, Kristian Forsberg, Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Tobias 

Lindström, Eirik Salsten, Ludvig Hoff, Niklas Roest, Mathias Trettenes, Thomas Valkvæ Olsen, Tommy 

Kristiansen, Steffen Thoresen og Michael Haga.  

 

Debutanter i VM var Henrik Holm, Christian Bull, Eirik Salsten, Ludvig Hoff, Villiam Strøm og Tobias 

Lindström.  

 

Norges beste spillere i VM, kåret av støtteapparatet ble Ken Andre Olimb, Johannes Johannesen og 

Anders Bastiansen.    
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Vil takke Olympiatoppen for godt samarbeid i sesongen som har gått. 

 

Vil gratulerer Henrik Ødegård og Jonas Holøs med henholdsvis 50 og 100 landskamper under OL, og  

Alexander Bonsaksen og Ken Andre Olimb med 75 offiselle landskamper under VM.  

 

Årets gullpuck tildeles Ken Andre Olimb. 

 

U-25 LANDSLAG 

 

De siste sesongene har NIHF sett behovet for å ha et ekstra «trinn» på den internasjonale utviklingsstigen 

for unge spillere. De spillerne som har gått ut av junioralder, men som ennå ikke er gode nok for A-

landslaget. Her er det ofte et «tidsvindu» på tre-fire sesonger der internasjonale kamper er helt fraværende 

for disse utøverne. Et slikt «utviklings-landslag» koster penger, og har dermed vært utfordrende å få på 

plass. Men takket være invitasjon fra Russland om deltakelse i Alrosa Cup fikk vi dette på plass også i år. 

Som nevnt innledningsvis fikk mange unge spillere verdifull erfaring gjennom A-landslagets første 

samlingsuke i Halden, og det var mange av dem som noen uker senere ble tatt ut til deltakelse i Alrosa 

Cup i St. Petersburg fra 25. til 29. april. Samlingen startet med tre dager i Oslo der laget trente sammen, 

før avreise.  

 

Motstandere i turneringen var Russland U25, Østerrike A og Hviterussland U25. Som forventet bød disse 

kampene på tøff internasjonal matching for våre unge spillere, som imidlertid bet godt i fra seg i alle 

kampene. Mot Russland tapte vi til slutt 4-2 etter å ha hatt uavgjort 10 minutter før slutt. Mot Østerrike A 

ledet vi tidlig, men en svak 2 periode ødela. I tredje periode kjempet vi oss inn igjen, men resultatet ble til 

slutt norsk tap med 3-1. I turneringens siste kamp var Hviterussland motstander. Også dette ble en jevn og 

ikke minst fysisk tøff kamp, der vi til slutt måtte se oss slått 5-2. For mange utvisningsminutter ble vår 

skjebne i denne kampen. Oppsummert var dette en meget verdifull erfaring for våre spillere, som bør være 

både inspirerende fordi vi spilte jevnt med våre motstandere, men samtidig en realitetssjekk på hvor lista 

ligger internasjonalt med tanke på fysikk, intensitet og tempo. I sum en meget god erfaring å ta med seg 

videre.   

 

Laget ble ledet av Anders Gjøse og Sportssjef Petter Salsten. Resten av staben var fra U20-landslaget 

Andre Lysenstøen (Målvaktstrener), Kristoffer Torgersen (fysio), Roger Harli (Manager/Video), Dirk 

Clemens (lege) og Raymond Michalsen (Materialforvalter).  

 

Laget som reiste bestod av målvaktene Jens Kristian Lillegrend og Jonas Arntzen. Backer var Nicolay 

Andresen, Christian Kåsastul, Kristian Østby, Sondre Bjerke, Christian Fosse, Andreas Røykås 
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Marthinsen, Joachim Sommer Nielsen og Simen Hansen. Løpere var Andreas Heier, Martin Rønnild, 

Jørgen Karterud, Magnus Brekke Henriksen, Samuel Solem, Gustav Borvik, Magnus Geheb, Jacob Noer, 

Henrik Knold, Petter Grønstad, Martin Ellingsen, Sebastian Johansen og Endre Medby. Alle sammen unge 

spillere som har gjort seg positivt bemerket under årets sesong, eller som vi mener har potensial til å bli 

internasjonale spillere på sikt. Vi håper vi blir invitert til denne turneringen også i fremtiden. 

 

U-20 LANDSLAGET 

 

I år var det nye trenere og et klart mål om opprykk fra U20 div. I B (nivå c).  

 

Denne sesongen startet ikke med Eliteleiren på Hamar i juli. U20 måtte finne alternativ treningsleir pga. for 

stor tilgang på Hamar. Det resulterte i en samling i Skien med kun U20 deltakere. Dette var vellykket og 

evalueringen fra spillerne var positiv på de fleste områder. Alt vi trengte var på et lite område og det var 

nok av aktivitetstilbud i nærområdet. Samlingen var fra 31.7 – 3.8 og det deltok 29 spillere.  

 

Etter Skien var vi med i U20 Super Challenge i Karlstad 23.-27.8. Det deltok 3 landslag og 3 klubblag. 

Turneringen gir god matching for vårt lag og varierte motstandere.  

 

Kampresultater:  

EHC Biel – Norge  1-4 

Norge – Färjestad 2-3 

Norge – Østerrike 7-1 

Genève – Norge 4-7 

Ungarn – Norge  5-6 

 

Disse resultatene ga oss 2. plass i turneringen. Det var en positiv erfaring som ga oss håp om en bra 

sesong.   

 

U20 spiller hvert år en 4-nasjoners turnering i november og i år var arrangøren Sveits som valgte Monthey 

for turneringen. De andre nasjonene var som vanlig Sveits, Slovakia og Tyskland.  

Kampresultater: 

Norge – Slovakia 1-3 

Tyskland – Norge 2-4 

Norge – Sveits  3-4 

 

Resultatene var bra, men omtrent som i fjor hvor det ikke endte så godt i VM. Motstanderne spiller på nivå 

A og B (Tyskland) i VM så dette var godkjent. 
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U20 VM (Div. I Group B) ble avviklet i Bled, Slovenia i perioden 9.-15.12. U20 arrangerte pre-camp i 

Ungarn 5.- 8.12 i samarbeid med det ungarske forbundet. Vi fikk fine treningsforhold i Székesfehérvár 

utenfor Budapest og fikk en treningskamp mot Ungarn i Budapest. Treningene gikk bra, men tapet i 

kampen viste at vi måtte skjerpe oss før VM startet.                                      

 

U20 VM ble avviklet som enkelt serie med 6 lag (5 kamper) hvor vinneren rykker opp og 6. plassen 

degraderes. Dette gjør at det er lite som skiller og vanskelig å rykke opp dersom man får et tap.  

 

Vi startet turneringen mot Litauen og vant 4-1 uten å bli satt på de store prøvene. Neste kamp var mot 

Italia og det ble en komfortabel 4-0 seier. Den tredje kampen var mot Ukraina som hadde ambisjoner om 

opprykk og en bra satsning. Kampen var jevn og endte med seier etter straffer. Nest siste kamp gikk mot 

hjemmelaget Slovenia og endte med en fin 5-1 seier og førte oss til ren finalekamp mot Polen hvor vinner 

gikk opp. Nok en gang gikk vi hele veien til straffer og seirende ut. Dermed ble det opprykk for oss og 

Litauen rykket ned. 

 

Kampresultater i VM: 

Litauen – Norge  1-4 

Norge – Italia   4-0 

Norge – Ukraina 2-1 

Slovenia – Norge  1-5 

Norge – Polen   3-2 

 

Følgende spillere deltok i VM: 

Målvakt – Jørgen Hanneborg og Jonas Wikstøl 

Backer - Sivert Tangen Harbosen, Sander Rønnild, Jonas Meisingset, Max Krogdahl 

Joachim Sommer Nielsen, Håkon Løken Pedersen og Even Kjellesvik Myreng 

Løpere - Simen André Edvardsen, Jacob Lundell Noer, Mats Grøsvik, Christoffer Karlsen, Markus 

Vikingstad, Martin Ellingsen, Fredrik Dahl, Robin Haglund Mathisern, Mads Homdrom, Kristian Røykås 

Marthinsen, Samuel Solem, Esbjørn Fogstad Vold og Joachim Hermansen  

 

Trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen 

Materialforvaltere: Raymond Michaelsen og Per Egil Mørk 

Fysioterapeut: Kristoffer Torgersen 

Lege: Dirk Clemens 

Video Coach: Roger Harli 

Lagleder: Jan Brandvold 



NORGES ISHOCKEY FORBUND 

THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION 

 

 

 

POST: Ullevål Stadion, 0840 Oslo | BESØK: Sognsveien 75 J, 0840 OSLO  | TLF: +47 2102 9000  
ORG NR: 971 218 347 | Bankkonto  7874 05 97085 – lisens | EPOST: hockey@hockey.no | www.hockey.no Page 11 of 39 

 

 

 

U19-landslag 

 

NIHF har lenge sett behovet for å tilby internasjonal erfaring til de såkalte «mellom-landslagene». Ett av de 

viktigste i så måte er U19. Dette fordi U20-sesongen avsluttes i forbindelse med VM før jul, noe som gjør at 

spillerne ikke har landslagsaktivitet resten av den sesongen. NIHF har derfor prioritert å samle kommende 

sesongs U20-kandidater i form av ett U19-landslag til landskamper i februar. Denne gangen deltok laget i 

en 4-nasjonersturnering i Budapest, der motstanderne var Østerrike, Ungarn og Frankrike. Tiltaket anses 

som viktig med tanke på internasjonal erfaring for disse spillerne, samtidig som laget presterte bra i alle 

kampene. Både Østerrike, Ungarn og Frankrike ble beseiret.  

 

Kampene: 

15.02.18 AUT-NOR 1-4 (1-0, 0-1, 0-3)  

16.02.18 NOR-HUN 4-1 (1-1, 2-0, 1-0) 

17.02.18 NOR-FRA 4-3 (2-0, 1-2, 1-1)  

 

Laget ble ledet av staben fra U20-landslaget, med trenerne Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen.  

 

Laget som deltok var målvaktene Jørgen Hanneborg - Espoo (FIN) og Jonas Wikstøl - Stavanger.   

 

Backer var Petter Birkheim Andersen - Manglerud, Håkon Engh – Storhamar,  

Jens Jøsok Holstad - Lahti (FIN), Emil Hybertsen – Vålerenga, Niclas Jessesen - Sparta Sarpsborg, 

Nicklas Kløvstad – Lillehammer, Jonas Meisingset - Sparta Sarpsborg, Henrik Ratejczak – Stavanger.  

  

Løpere var Oscar Blegen - Frisk Asker, Thomas Berg-Paulsen – Stavanger, Simen André Edvardsen – 

Storhamar, Thor Jørgen Friestad – Lillehammer, Robin Haglund - Stavanger, Joachim Hermansen – 

Manglerud, Markus Hermanstad - AIK (SWE), Filip Lalande, Vålerenga, Kristian Røykås Marthinsen - 

Almtuna (SWE), Markus Solberg - Frisk Asker, Samuel Solem - Brynäs (SWE), Sander Thoresen - Sparta 

Sarpsborg, Markus Vikingstad – Stavanger. 

 

U-18 LANDSLAGET 

Landslagssesongen startet med treningskamper mot Latvia på Ullensaker 9.-11. november. 

 

Her ble resultatene som følger:  

09.11.18 NOR-LAT 0-3 

10.11.18 NOR-LAT 3-4 OT 

11.11.18  NOR-LAT 3-2 OT 
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Neste samling var treningskamper i Cergy utenfor Paris mot Frankrike. Våre resultater var: 

14.12.17 FRA-NOR 2-4 

15.12.17 FRA-NOR 3-5 

16.12.17 FRA-NOR 5-0 

 

Neste samling var 4-nasjoners i Liepaja, Latvia. Motstandere var Østerrike, Danmark og Latvia. 

 

Våre resultater var: 

15.02.18 DAN-NOR 3-0 

16.02.18 LAT-NOR 3-2 

17.02.18 AUT-NOR 1-7 

 

Norge endte dermed på tredjeplass i turneringen. 

 

Den 29. mars gikk avreisen til VM i Latvia. Et mesterskap som vi alltid vet vil bli jevnspilt. Det er ingen 

svake motstandere på dette nivået og marginene mellom opprykk og nedrykk er små.  

 

Etter en treningssamling fra torsdag 29. mars til søndag 1. april i Jelgava 60 km utenfor Riga flyttet laget til 

Riga søndag 1.april. 

 

I VM startet Norge med å tape de to første kampene mot Kazakhstan og Latvia. I kamp tre møtte vi 

nyopprykkede Slovenia i en kamp som Norge vant 5-0.  I de to neste kampene møtte vi Tyskland og 

Danmark. Begge kampene endte med knepne tap. Norge endte på 5 plass av 6 lag med kun -4 i 

målforskjell. Med bedre effektivitet og litt bedre flyt burde laget kunne vunnet flere kamper. 

 

Latvia rykket opp mens Slovenia rykket ned fra vår pulje.  

 

Våre VM-kamper endte med følgende resultat:   

02.04.18 KAZ-NOR 5-2 

03.04.18 NOR-LAT  0-3 

05.04.18 SLO-NOR 0-5 

06.04.18 NOR-GER 4-5 

08.04.18 DAN-NOR 5-3 

 

VM-laget til Norge bestod av følgende spillere:  
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Målvakter (3): Tobias Johansen Breivold, Tobias Normann, Trym Gran. 

    

Backer (7): Kristoffer Thomassen, Casper Hallgren, Jeppe Meyer, Sondre Bolling Vaaler, Ole Julian Holm, 

Emil Lilleberg, Markus Mikkelsen. 

    

Løpere (13): Adrian Berget, Pontus Finstad, Sander Frøberg, Jonathan Hafsmoe, Mattias Brenne 

Halvorsen, Sander Hurrød, Erik Beier Jensen, Trym Løkkeberg, Oscar Matheson, Calle Spaberg Olsen, 

Lars Christian Rødne, Håvard Salsten, Christopher van Doorn. 

 

Støtteapparat:  

Trener: Mads Hansen 

Assistenttrener: Pål Johnsen 

Assistenttrener: Jan Andre Aasland 

Målvaktstrener: Patrik Viker Børresen 

Fysio: Jon Rømoen 

Materialforvalter: Ellen Synnøye Korstad 

Manager: Bjørn Fausa 

 

U-16 LANDSLAGET 

 

NIHF har lykkes i å gjøre avtaler for U16-landslaget som gir kampaktivitet i alle de internasjonale vinduene. 

Dette gir verdifull erfaring fra kamper på internasjonalt nivå, og i kombinasjon med samlingene i 

Isbjørnprosjektet gir det kontinuitet i oppfølgingen av spillerne på helårsbasis. Spillerne blir videre fulgt opp 

med individuelle, skriftlige tilbakemeldinger etter hver samling. 

 

Det er en bevisst strategi å gi et større antall spillere mulighet for å spille minst én internasjonal turnering, 

derfor har et antall spillere blitt byttet ut etter hver turnering. I sum har det ført til at 45 spillere har deltatt på 

en eller flere aktiviteter med U16-landslaget sesongen 2017/18. 

 

Første aktivitet i landslagsregi var tre kamper mot Latvia i den lille byen Ozolonieki like utenfor Riga, der vi 

var innlosjert på et lite hotell like ved ishallen. Hotellet var enkelt, men ideelt for vårt bruk, med utmerket 

mat og hyggelig betjening.  

Som alltid knyttet det seg en viss spenning til de første kampene for et nytt U16-landslag og en ny årgang, 

denne gang spillere født 2002. Kampene ble svært jevne: 

 

09.11.2017 Latvia   - Norge  5 – 3 

10.11.2017 Latvia   - Norge  6 – 7 (o.t.) 
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11.11.2017 Latvia   - Norge  2 - 5 

 

Vi sto selv som vertskap for neste turnering, som er en årviss turnering mellom Danmark, Frankrike, Latvia 

og Norge. Turneringen foregikk i Skien Fritidspark, med utmerket hjelp til arrangementet av Skien 

Ishockeyklubb og Fritidsparken. Vi endte som vinnere av turneringen, til tross for at våre prestasjoner holdt 

litt blandet kvalitet. Resultatene ble slik: 

 

14.12.2017 Frankrike  - Norge  5 – 2 

15.12.2017 Norge   - Latvia  3 – 2 

16.12.2017 Norge   - Danmark 4 – 1 

 

I februar gikk ferden til Red Bull-akademiets førsteklasses anlegg i Salzburg, Østerrike, der en nyetablert 

4-nasjonersturnering hadde sin premiere. Motstandere var, foruten vertskapet, Tyskland og Frankrike. 

Igjen blandet innsats fra vårt lag, der vi etter egen oppfatning kastet bort turneringsseieren med en svak 

kamp mot Frankrike på turneringens siste dag. Resultater: 

 

15.02.2018 Østerrike - Norge  4 – 7 

16.02.2018 Norge   - Tyskland 4 – 3 (e. straffer) 

17.02.2018 Norge   - Frankrike 2 - 4 

. 

Siste aktivitet var det som etter hvert har blitt en 6-nasjonersturnering, med utspring i en 4-

nasjonersturnering som har vært spilt i over 20 år mellom Sveits, Tyskland, Italia og Norge. De siste årene 

har Danmark og sist Østerrike også blitt med, og turneringen har dermed blitt et VM i miniatyr, med fire 

kamper på fem dager og virkelig «turneringsfølelse». VI sto selv som vertskap i den flotte hallen på Gjøvik, 

og både medarrangør Gjøvik Ishockeyklubb og Gjøvik Olympiske anlegg skal ha skryt for arrangementet. 

Turneringen ble spilt i to puljer á tre lag som spilte seg imellom, hvoretter det ble spilt semifinaler på kryss 

og finale/bronsefinale mellom hhv. Vinnere og tapere av semifinalene. De to treerne fra gruppespillet spilte 

to kamper mot hverandre om femteplassen i turneringen. 

Etter andreplass i vår gruppe tapte vi semifinalen mot Sveits i en jevn og god kamp, og slo deretter 

Østerrike i bronsefinalen. Tyskland ble turneringsvinnere. Resultater: 

 

03.04.2018 Norge   - Tyskland 8 – 10 

05.04.2018 Italia  - Norge  1 – 3 

06.04.2018 Sveits  - Norge  3 – 1 

07.04.2018 Østerrike - Norge  2 – 5  

 

I løpet av sesongen har tre U16-spillere fått forsøke seg på U18-landslaget. De er Ole Julian Holm, Calle 
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Spaberg Olsen og Philip Granath. De to førstnevnte deltok også på Norges U18-landslag under VM i Riga. 

 

Kapteiner har vært: Sander Vold Engebråten, Philip Granath, Ole Julian Holm 

 

Følgende spillere har deltatt i en eller flere av kampaktivitetene med U16-landslaget sesongen 2017/18: 

 

Målvakter (6): Jens August Giæver (Frisk). Henrik Hanebrekke (Leangen), Tinius Johansen (Frisk), 

Aleksander Johnsen (Manglerud Star), Christian Melaas (Storhamar), Fabian Plogås (Vålerenga). 

 

Backer (14): Haakon Aaland (Frisk), Jonas Bjerke (Manglerud Star), Håkon Bråthen (Skien), Jesper 

Bugten (Sparta), Tobias Degvold (Storhamar), Sander Vold Engebråten (Storhamar), Jonas Slettebø 

Haughom (Stavanger), Mats Hildisch (Stavanger), Ole Julian Holm (Manglerud Star), Nils Høva 

(Lillehammer), Stian Isachsen (Sparta), Phillip Jølstadengen (Frisk), Eskild Sjøvoll (Manglerud Star), 

Kristoffer Tapper (Vålerenga) 

 

Løpere (25): Sondre Ahlsen (Sparta), Jesper Bergsland (Frisk), Kevin Bergsodden (Storhamar), Fredrik 

Bjørndal (Frisk), Andreas Dahl (Leangen), Patrick Elvsveen (Storhamar), Oddbjørn Liahjell Eriksen )Kiruna, 

SWE), Olav Geheb (Frisk), Philip Granath (Frisk), William Hedlund (Zug, SUI), Kyrre Hellerud (Manglerud 

Star), William Kuisma (Stavanger), Jesper Lilleberg (Sparta), Tinus Rise Moe (Manglerud Star), Eskild 

Bakke Olsen (Storhamar), Calle Spaberg Olsen (Vålerenga), Theodor Erevik Solland (Stavanger), André 

Bjelland  Strandborg (Stavanger), Stian Thorbjørnsen (Sparta), Lucas Loob Trygg (Manglerud Star), Teodor 

Benno Vaage (Manglerud Star), Filip Wiberg (Leangen), Eskil Wold (Frisk), Mikkel Øby-Olsen 

(Sparta/Stjernen), Sander Ødegaard (Bergen). 

 

Støtteapparatet 2017/18 har bestått av:  

 

Trener: René Hansen 

Trener: Magnus Melbye  

Målvaktstrener: Ole Sander Sønsterud-Hansen 

Materialforvalter: Tom Rune Edvardsen 

Fysioterapeut: Ole Frederik Sæther  

Manager / Prosjektleder Isbjørn: Jon Haukeland  

 

KVINNELANDSLAGET 

Thomas Pettersen tiltrådte som hovedtrener før sesongen, etter å ha vært med laget 2 år som 

assistenttrener og 2 år videocoach. Nyansatt assistenttrener er Claes Halvordsson. Daniel Hansen startet 

jobben som keepertrener i august, mens Viktor Alm fortsatte som video/statistikk coach.  
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Norge startet sesongen med World Ranking 2017 nr. 12 (+1 ifht 2016).  

 

Gullpucken 2017 ble i mai tildelt Andrea Dalen, som dermed ble første kvinnelige spiller som har mottatt 

utmerkelsen tre ganger (2013, 2016 og 2017).  

Hederstegn Gullklokke ble i april tildelt Line Bialik for 75 VM/OL landskamper. Ingrid Morset og Silje Holøs 

fikk i april hederstegn Isbjørnen for 50 VM/OL landskamper. 

 

A-landslaget Kvinner opprettet før sesongen Facebook siden @hockeyjentene og Instagram og 

Twitterkonto #hockeyjentene.  

 

Dessverre kom Forbundets endelige klarsignal for sommersamling på Lillehammer i juni for sent til at vi 

klarte å samle tilstrekkelig antall utøvere. For mange hadde allerede planlagt sommerjobb og ferie.  

 

Sesongens første samling ble derfor i International Break nr 1, uke 34 med 4 dager i Kil i Sverige, 24.-27. 

august.  

21 spillere (2 målvakter, 7 backer og 12 løpere). Kun 1 USA/CAN spiller innkalt. Laget gjennomførte 3 

istreninger i Sannerudshallen i Kil, 25 min med buss fra Karlstad. I tillegg spilte vi 2 kamper mot Färjestad 

Dam (svensk Div 1) i samme ishall, og 1 kamp mot Göteborg (SDHL) i Angereds arena i Gøteborg. 2 seier 

og 1 tap. 

24.08.17 Färjestad-NOR 2-3 

25.08.17 Göteborg-NOR 3-1 

27.08.17 Färjestad-NOR 1-3 

  

I International Break nr. 2, uke 45, 8.-12. november, hadde vi en to-delt samling. Første del, 2 dager på 

Toppidrettssenteret i Oslo, med 22 spillere (3 målvakter, 7 backer og 12  

 

løpere). Ingen USA/CAN spillere innkalt. Samlingen var i samarbeid med Norsk Tipping, A-landslaget 

Kvinners første sponsor. Vi fikk interessante og nyttige foredrag og treninger med Olympiatoppens ansatte, 

og hadde i tillegg en isøkt hver kveld i Skedsmo Ishall. Norsk presse samt NRK og TV2 var tilstede store 

deler av samlingen og laget flere artikler og reportasjer om og med Hockeyjentene. En helt ny og nyttig 

erfaring for spillere og stab. 20 spillere (2 målvakter, 7 backer og 11 løpere) reiste dag 3 videre fra Oslo til 

Helsinki og del 2 av samlingen, 2 dager i Finland. Her spilte vi vennskapskamper mot 2 topplag i finsk 

damehockey øverste nivå, Ilves Naiset i Tampere og Espoo Blues i Helsinki. Norge vant begge kampene.  

11.11.17 Ilves Naiset - NOR 3-4 OT 

12.11.17 Espoo Blues - NOR 5-6 str. 
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Uke 50, 12.-17. desember, i International Break nr. 3, deltok vi i 4-Nasjoners turnering i Pribram, Tsjekkia. 

År 2 av en 4-årig avtale. 20 spillere, hvorav 2 målvakter, 7 backer og 11 løpere. 2 USA/CAN spillere innkalt 

til denne turneringen. Vi hadde 3 istreninger i Pribram før de 3 kampene. En viktig turnering hvor vi spiller 

mot høyere rankede lag, hvorav Sveits og Tsjekkia begge er i Top Division. 1 seier og 2 tap. 

 

14.12.17 SUI-NOR 2-0 

15.12.17 CZE-NOR 2-5 

16.12.17 NOR-FRA 1-3 

 

Siste samling før VM, var i Frederikshavn i Danmark i uke 7, International Break 4, 13.-17. februar. 22 

spillere; 3 målvakter, 7 backer og 12 løpere. Ingen USA/CAN spillere innkalt. 2 istreninger, 2 pre-game 

skate (45 min) og 3 kamper i Dominica Ishall. 2 seier og 1 tap. 

15.02.18 DEN-NOR 2-3 OT 

16.02.18 DEN-NOR 3-1 

17.02.18 DEN-NOR 2-3 

 

VM ble spilt i Vaujany, Frankrike uke 15, 8.-14. april. Pre-camp 6 dager fordelt på 3 dager i Hønefoss/Oslo, 

1 reisedag og 2 dager i Vaujany med totalt 7 istreninger inkl den offisielle, pluss 1 treningskamp mot 

Danmark.  

06.04.18 NOR-DEN 1-3  

 

VM-laget 2018: 

Målvakt (2): Ena Nystrøm og Linnea Holterud Olsson. Mia Christine Isdahl (emergency Goalie) 

Backer (8): Lene Tendenes, Linn Aakre, Anniken Olafsen, Julie Øiseth, Therese Strømstad, Ingrid Morset, 

Silje Holøs og Emma Bergesen.  

Løpere (12): Une Bjelland Strandborg, Karoline Pedersen, Sofie Fjellvang, Marthe Pabsdorff Brunvold, 

Line Bialik, Ingrid Holstad Berge, Andrine Furulund, Emilie Kruse, Josefine Engmann, Madelen Haug 

Hansen, Andrea Dalen og Mathea Fischer. 

 

Deltakere med Verdensranking og (VM ranking): Østerrike 10 (2), Danmark 11 (4), Norge 12 (3), Frankrike 

13 (1 = arrangør), Slovakia 14 (6) og Ungarn 14 (5). 

 

08.04.18 HUN-NOR 5-4 

09.04.18 NOR-FRA 2-1 

11.04.18 NOR-DEN 0-1 

13.04.18 NOR-SVK 1-0 

14.04.18 AUT-NOR 3-0 



NORGES ISHOCKEY FORBUND 

THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION 

 

 

 

POST: Ullevål Stadion, 0840 Oslo | BESØK: Sognsveien 75 J, 0840 OSLO  | TLF: +47 2102 9000  
ORG NR: 971 218 347 | Bankkonto  7874 05 97085 – lisens | EPOST: hockey@hockey.no | www.hockey.no Page 18 of 39 

 

 

 

VM ble utrolig jevnt, og etter at alle lag hadde spilt 2 kamper stod alle lag med 3 poeng. Før siste kampdag 

var det fortsatt jevnt og ingenting avklart. Norge ville med seier i siste kamp spille om sølv, mens tap ville gi 

5. plass. Dessverre ble det tap mot Østerrike, og dermed en skuffende 5.plass. Frankrike ble nr. 1 med 4 

seier og 1 tap mot Norge, og rykket dermed opp til Top Division. Østerrike tok sølv som i fjor, Ungarn nr. 3, 

Danmark nr. 4 og Slovakia nr. 6. Ingen rykket ned i år heller, da Div 1A fortsatt skal bestå av 6 nasjoner, 

mens Top Division i mai 2017 ble besluttet utøket fra 8 til 10 lag. 

 

Norges beste spillere pr kamp var Mathea Fischer, Andrea Dalen, Ena Nystrøm, Karoline Pedersen og 

Lene Tendenes. Ingrid Morset ble valgt til Norges Best Player i VM. Norges målvakt Ena Nystrøm ble valgt 

til VMs Best Goalie (All-Star-Team).  

 

Norge avslutter sesongen med World Ranking 2018 nr. 13 (-1 ifht før sesongstart).  

 

Kapteinsteam: Ingrid Morset (C), Line Bialik (A) og Andrea Dalen (A) 

 

Støtteapparat: 

Hovedtrener: Thomas Pettersen  

Asistenttrener: Claes Halvordsson  

Målvakstrener: Daniel Hansen 

Video/statistikk: Viktor Alm  

Manager: Randi Aase 

Manuell-/fysioterapeut: Marius Engen 

Materialforvalter: Morten Dalen 

 

Årets gullpuck tildeles Ingrid Morset. 

 

U18 JENTER 

 

Det ble ansatt to nye trenere denne sesongen. Marte Carlsson kom inn som assistenttrener og Daniel 

Jørgensen kom inn som keepertrener. Ny materialforvalter, Henning Haaland og Manager Tone Olsen er 

også tilknyttet landslaget denne sesongen.  

 

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. 

 

Tradisjonen tro reiste laget til Kuortane i Finland i oktober. Det var trening samt kamper mot Kärpät, 
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Finlands U18 og Tsjekkias U18 landslag.  

Samlingen var som vanlig veldig bra og jentene fikk matchet seg mot gode, spillende lag.  

 

05.10.17 FIN-NOR 8-1 

06.10.17 NOR-Kärpät 0-6      

07.10.17 TSJ-NOR 4-0 

 

I desember ble det avholdt treningssamling med privatlandskamper mot U18 landslaget fra Danmark.  

God samling sportslig, og en siste sjanse for jentene å vise seg frem før uttaket til VM ble foretatt.  

 

15.12.17 NOR-DEN  1-0 

16.12.17 NOR-DEN  2-6 

17.12.17 NOR-DEN 2-3 

Jevne kamper hvor vi vant 1 av de 3 kampene.  

 

Årets VM ble spilt i Asiago i Italia 8.-14. januar 2018.  

Som vanlig er en litt usikker på hvor en står, spesielt siden man ikke har hatt en ren samling med kun 

uttatte spillere som skulle delta i VM. Der var også mange nye spillere inn i år da flere fra fjor årets VM var 

nå blitt overårige.  

 

Det ble tette kamper med unntak av kampen mot Japan som i år var favoritten og som gikk gjennom VM 

ubeseiret.  

Det ble tilslutt 2 poeng til oss etter en spennende siste kamp mot Ungarn gav oss sisteplass og dermed 

nedrykk.  

 

08.01.18 AUT-NOR 3-1 

09.01.18 NOR-ITA 0-1 

11.01.18 SVK-NOR  2-0 

12.01.18 NOR-JPN 0-5 

14.01.18 NOR-HUN 3-2 OT 

 

VM troppen bestod av:  

Målvakter (2): Mia Christine Isdahl, Ena Nystrøm 

Backer (6): Karen Forgaard, Thea Jørgensen, Maren Knudsen, Emilie Olsen, Kamilla Olsen, Eirin Stendahl 

Løpere (12): Ingrid Berge, Marthe Brunvold, Nora Christophersen, Maria Frøberg, Hedda Håvarstein, 

Karen Jensen, Andrea Kaspersen, Stine M. Kjellesvik, Kaja Kristensen, Malin Kristensen, Thea Kuraas, 

Lotte Pedersen. 
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Støtteapparatet U18J var:  

Hovedtrener: Janne Salmela 

Trener: Magnus Evensen 

Trener: Marte Carlsson 

Keepertrener: Daniel Jørgensen 

Materialforvalter: Henning Haaland 

Fysio: Marit Fjøren 

Manager: Tone Olsen 

 

U16 JENTER 

 

Nytt av inneværende sesong var at det ble opprettet et landslag for Jenter U16. Gledelig for jente/kvinne 

hockey i Norge.  

Man fant det gunstig å benytte seg av støtteapparater for JU18 for dette JU16 laget.  

 

Landslaget for JU16 ble påmeldt 10-nasjoners turnering i Vierumäki i Finland 15.-20. april 2018.  

Før vi dro av sted til turnering hadde landslaget en treningssamling i Lørenhallen den 14.april. Der fikk vi 

tatt opp regler og forventninger i forbindelse med deltagelse på landslaget. Laget fikk også trent 2 isøkter. 

God trening for laget før vi reiste av sted til turnering. 

 

Turneringen holdt høyt nivå og jentene fikk matchet seg mot gode, spillende lag.  

16.04.18 NOR-FIN U18 2-1 

16.04.18 RUS-NOR 13-0     

17.04.18 GER-NOR 6-0 

17.04.18 NOR-SUI 1-3 

18.04.18 HUN-NOR 5-2 

19.04.18 JPN-NOR 5-1 

Norge endte til slutt på 8. plass. 

 

JU16 troppen bestod av:  

Målvakter (2): Kaja Ekle, Irja Elly Hauge Risa 

Backer (7): Ellen Elisabeth Andersen, Rebekka Haukali, Engle Johnson, Silje Kongstorp, Maria 

Kristiansen, Eirin Benedikte Stendahl, Ronja Tyra Trondsdotter 

Løpere (13): Susanne Andersen, Madelan Dahlstrøm, Hannah Elise Didriksen, Christina Furseth, Silje 

Gundersen, Andrea Horst Kaspersen, Jenni Kristensen, Thea Dauga Kuraas, Ina Nodeland, Tea Løkke 

Nyberg, Lotte Pedersen, Mari Pedersen, Guro Trude Smefjell 
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Støtteapparatet U16J var:  

Hovedtrener: Janne Salmela 

Trener: Magnus Evensen 

Trener: Marte Carlsson 

Keepertrener: Daniel Jørgensen 

Materialforvalter: Henning Haaland 

Fysio: Marit Fjøren 

Manager: Tone Olsen 

 

PARAISHOCKEYLANDSLAGET 

 

Sesongen 2017/18 har Norge hatt syv breddemiljøer for paraishockey; Vålerenga Para Ishockey (Oslo), 

Mjøsa Pikes (Lillehammer), Moss Kjelkehockey, Skien Kjelkehockey, Bergen Kjelkehockeyklubb, Nærbø IL 

Kjelkehockey, Rosenborg Kjelkehockey (Trondheim). I tillegg har arbeidet med å etablere nye tilbud i 

Tromsø og Stavanger fortsatt. Tilgang på utøvere og økonomiske ressurser er de største utfordringene på 

for utvikling av bredden. Det har vært regelmessig aktivitet på breddefronten med tilbud om både kamper 

og treningssamlinger i inn og utland. Oppmøtet har vært stabilt godt på arrangementene.  

 

3.-6.august: Sommersamling bredde/ rekruttering Skien Fritidspark 

22.-24.september: Klubblagsturnering Nacka Games (Stockholm, Sverige)  

20.-22.oktober: ParaUng-samling for unge, potensielle paralympiske utøvere på Olympiatoppen i Oslo 

1.-3.desember: Klubblagsturnering på Lillehammer 

8.-11. februar: Klubblagsturnering Malmø Open  

21.-22. april: Klubblagsturnering Lions Para Ishockey Cup (Enköping, Sverige) 

  

Landslaget gikk inn i sesongen som direkte kvalifisert for PL i PyeongChang. Målet for Paralympics var 

semifinale, og deretter være i posisjon til å kjempe om medalje. Det endte til slutt med femteplass etter 

følgende kamper:  

 

Gruppespill:  

10.03.18 Norge - Italia: 2-3 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1) 

12.03.18 Canada - Norge: 8-0 (2-0, 3-0, 3-0) 

13.03.18 Norge - Sverige: 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)  

 

Plasseringsspill:  

14.03.18 Norge - Japan: 6-1 (2-0, 3-1, 1-0) 
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16.03.18 Norge - Tsjekkia: 5-2 (2-1, 1-0, 2-1)  

 

Aktiviteter sesongen 2017/18:  

22.3 - 23.3: OL/PL samling Fornebu 

25.6 - 2.7: Sommersamling Beitostølen 

16.9: NM Rullestolpigging Oslo Maraton 

25.9 - 1.10: Samling i Skien med kamper mot Tyskland og Sverige 

Resultater:  

29.9 Norge - Sverige: 3-0 

29.9 Tyskland - Norge: 1-6  

30.9 Norge - Tyskland: 4-0 

1.10 Sverige - Norge: 1-5 

 

7.10 - 15.10: Treningssamling på is i Oslo.  

 

28.10 - 4.11: Samling i Skien med kamper mot Italia 

Resultater:  

2.11 Norge - Italia: 4-2 

3.11 Italia - Norge: 4-3 (e.str) 

4.11 Norge - Italia: 3-4 

 

4.12 - 10.12: Treningssamling på is i Oslo 

5.1 - 14.1: Firenasjonersturnering i Nagano, Japan. Kamper mot Tsjekkia, Japan og Korea. Norge ender 

på andreplass.  

Resultater:  

8.1 Norge - Japan: 8-0 

9.1 Tsjekkia - Norge: 4-2 

10.1 Korea - Norge: 3-2 (e.str) 

12.1 Norge - Tsjekkia: 2-1 

13.1 Norge - Korea: 0-6 

 

20.1 - 28.1: Firenasjonersturnering i Torino, Italia. Kamper mot Italia, Japan og USA.  

Norge ender på tredjeplass.  

Resultater:  

22.01 Norge - Japan: 4-1 

23.01 Italia - Norge: 7-2  

24.01 Norge - USA: 0-8 
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26.01 Italia - Norge: 4-3 

27.01 Norge - Japan 6-1  

 

21.2 - 2.3: Pre-camp Paralympics Oslo 

2.3 - 19.3: Paralympics PyeongChang  

 

Debutanter på laget 2017/18: (ingen).  

 

Debutanter i Paralympics 2018: Torstein Aanekre (Mjøsa), Thommas Avdal (Vålerenga), Lena Schrøder 

(Vålerenga), Emil Vatne (Nærbø), Ola Bye Øiseth (Rosenborg).  

 

Støtteapparat: Espen Hegde (landslagssjef), Ole Eskild Dahlstrøm (assistenttrener), Andreas Hoel 

(videoanalyse), Lise Jacobsen (manager på tur), Yvette Hoel (fysio/helseansvarlig), Thony Johansson 

(materialforvalter), Kay Pedersen (materialforvalter). 

 

Vil gratulere Eskil Hagen og Morten Værnes med Gullklokke for 75 offisielle landskamper under 

Paralympics.  

 

Historens første gullpuck i paraishockey tildeles Audun Bakke.  

 

 

SPILLERUTVIKLING 

 

Spillerutviklingen, i betydningen utvikling av spillere til elitenivå, er i hovedsak samlet i det såkalte 

Isbjørnprosjektet, som omfatter spillere fra U16-alder til og med U20 for gutter, og fra U15 til U18 for jenter. 

 

Finansieringen av prosjektet er tredelt med utgangspunkt i gaven fra Sparebankstiftelsen, som nå er i det 

andre av tre år. En fortsettelse av prosjektet vil kreve en større subsidiering fra NIHF sentralt, siden det 

neppe er fornuftig å øke egenandelene utover det som nå er tilfellet. 

 

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. Nytt av 

året var et Isbjørnlandslag U17 (spillere født 2001), som i august 2017 reiste til Ungarn for tre kamper, og 

et U19-landslag som deltok i en turnering i Ungarn i februar 2018. Dette er i tråd med ambisjonen om å 

fylle «mellomsesongene» U17 og U19 på landslagsnivå og dermed sikre at spillerne har utviklingstiltak 

gjennom hele «livsløpet». 
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Som eksempel på samlingsfrekvens hadde en spiller født 2002 som var tatt ut til alle tiltak fra første 

samling våren før hans U16-sesong ha vært invitert til følgende samlinger på et drøyt år: 

 29. - 30. april på Toppidrettssenteret/Norges Idrettshøgskole 

 27. - 28. mai på Toppidrettssenteret/Norges Idrettshøgskole 

 24. - 25. juni på Toppidrettssenteret/Norges Idrettshøgskole 

 30. juli – 5. august på Hamar (NIHF’s Eliteleir) 

 8. – 12. november, tre kamper mot Latvia i Ozolnieki, Latvia 

 13. – 17. desember, 4-nasjonersturnering i Skien 

 14. – 17. desember, 4-nasjonersturnering i Salzburg, Østerrike 

 3. – 7. april, 6-nasjonersturnering på Gjøvik 

 6. – 7. mai, is- og barmarkssamling i Skien 

 9. – 10. juni, is og barmarkssamling i Skien 

 24. – 30. juni, is- og barmarkssamling i Vierumäki, Finland 

 29. juli – 4 august, is- og barmarkssamling på Hamar 

 

 Totalt 12 samlinger over 50 dager i løpet av drøyt 15 måneder.  

 

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. 

 

Tiltakene og samlingene gjennomføres takket være velvillig og entusiastisk innsats fra en stor gruppe 

trenere, både landslagstrenere og andre, interesserte klubbtrenere, og fungerer derfor også som et 

verdifullt utviklingsprosjekt for trenere. Dette bidrar også til at det oppstår et interessant, uformelt fagmiljø 

bestående av unge, entusiastiske trenere. Enkelte av samlingene integreres også i den formelle delen av 

trenerutdanningen på Trener II og Trener III-nivå. 

 

Utover ambisjonen om å øke samlingsfrekvens for U17 og U19-klassene som nevnt over, vil vi sesongen 

2018/19 i samarbeid med kretsene forsøke å arrangere regionale samlinger for gutter U15 og jenter U18. 

Det er videre en ambisjon å utvide enkelte landslagstrenerfunksjoner til å frigjøre personell til å følge opp 

klubber og spillere i hverdagen. 

 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 

Ungdomslederseminaret ble gjennomført på Quality Airport hotell Gardermoen lørdag 4. februar og samlet 

ca. 30 deltagere. Emnene som ble presentert og drøftet var:  

 Regionalisering av nivå 2 i ungdomsishockeyen 
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 Jentehockeystigen og erfaringer fra seriespillet for jenter 

 Ytterligere liberalisering av dispensasjonsreglementet på nivå 2 i ungdomsishockeyen 

 Erfaringer knyttet til kampkollisjoner t.o.m. U14 

 

 

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. Nytt i år var back-to-back runder 

i romjulen, hvor samme 2 lag spiller mot hverandre i begge kamper, 1 hjemme-/bortekamp for hver.  Dette 

etter ønske fra klubbene og med lokaloppgjør i de kamper det er naturlig/mulig. Serievinner ble Storhamar 

Elite, nr 2 ble Sparta Elite og Lillehammer Elite ble nr. 3. Hockey Live ble benyttet igjen, med bedret 

funksjonalitet og stabilitet.  Litt utvikling gjenstår fortsatt på statistikk.  

 

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 to kvartfinaler ble avgjort i kamp 5 

og en i kamp 6. 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 Storhamar og Lillehammer. I 

første finalekamp var det stor kvalitetsforskjell på lagene, men det var ikke retningsgivende for de neste 4 

kampene som ble svært jevne. Oppgjøret ble avgjort i 5. finalekamp, hvor Storhamar vant 4-2.  Storhamar 

tok dermed NM-gull – 10 år etter sitt forrige. 

 

Kvalifiseringsserien til neste sesongs GET-liga ble spilt mellom lagene 9/10 fra GET-ligaen og lag 1/2 fra 1. 

divisjon i 6 runder. Spillesystem var som i GET-ligaen. Stjernen Elite vant kvalifiseringen og Ringerike ble 

nr 2, noe som medfører at Stjernen fortsetter og Ringerike for første gang er kvalifisert til å delta i høyest 

nivå; i neste sesongs GET-liga. Narvik ble nr. 3. og Kongsvinger Elite ble nr. 4, og altså nedrykk for 

Kongsvinger elite, mens Narvik fortsetter i 1. div.  

 

1. divisjon ble arrangert med 9 seniorlag (Bergen ut av serien etter fjorårets sesong pga. konkurs og Moss 

Elite fikk tilbud sportslig fra 2. div, men kunne ikke tilfredsstille lisenskravene). Det ble spilt 4 runder (32 

kamper), Narvik ble serievinner med 1 poengs margin til Ringerike som dermed ble nr. 2. Disse deltok i 

kvalifiseringen til neste sesongs GET-liga (se pkt. over). Gjøvik endte på 9. plass og deltok i kvalifisering 

med Moss Elite og Storhamar YA fra 2. div for å beholde plassen i neste sesongs 1. div.  

 

Kvalifiseringsserien til neste sesongs 1. div ble spilt mellom lagene 9 fra 1. div (Gjøvik) og lag 1 og 2 fra 2. 
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divisjon (Moss Elite og Storhamar YA) i 3 runder (enkel serie).. Den ble arrangert over en helg i Gjøvik 

Fjellhall, arranger av Gjøvik. Spillesystem var valgt av klubbene selv. Gjøvik vant kvalifiseringen og 

Storhamar YA ble nr. 2, noe som medfører at Gjøvik fortsetter i 1. div og Storhamar YA har rykket opp til 1. 

div. 

 

2. divisjon besto av 8 lag Det ble spilt 4 serierunder (28 kamper). Vinner av avdelingen ble Moss Elite med 

Storhamar YA på 2. plass, 7 poeng bak. Ingen lag rykker ned, da avdelingen fortsatt skal være en 

påmeldingsserie. 

 

3. div avd. Vest besto av 4 lag i 3 runder (12 kamper), Lyderhorn ble serievinner.  Denne avdelingen ble 

administrert av Rogaland Ishockeykrets. 

 

3. div avd. Øst A besto av 9 lag, som spilte dobbel serie (16 kamper). Prinsdal vant avdelingen.  

 

3. div avd. Øst B besto av 8 lag, som spilte dobbel serie (14 kamper). Kongsberg vant avdelingen.   

 

4. div Øst A besto av 7 lag som spilte 3 serierunder (18 kamper) og vinner ble Jar. 

 

4. div Øst B besto av 8 lag som spilte dobbel serie (14 kamper) og vinner ble Nes. 

 

Kvinner Elite ble videreført som landsomfattende serie med 5 lag i 5 runder (20 kamper), som 

enkeltkamper/dobbeltkamper/trippelkamper ved reise. Stavanger ble serievinner med hele 15 poeng ned til 

lag 2, som ble Vålerenga. 

 

Kvinner 1. div ble også videreført som landsomfattende serie. 8 lag i 3 runder (21 kamper), som 

enkeltkamper/dobbeltkamper ved reise. Stavanger 2 ble serievinner, 3 poeng foran Tromsø. Det er 

gledelig å se at vi får nye lag på kvinnesiden; denne sesongen var Ski tilbake etter mange års fravær. 

 

NM kvinner ble arrangert som enkeltkamper. Nr. 3, 4 og 5 fra Elite samt nr. 1 fra 1. div. (beste klubbs 1.lag) 

spilte kvartfinaler, vinnere gikk videre til semifinale hvor de møtte nr. 1 og 2 fra Kvinner Elite, deretter finale 

(Stavanger 2 som ble serievinner i seriespill 1.div kan ikke delta i NM da hver klubb kun kan delta med 1 

lag). Kampene ble spilt i Trondheim samtidig med Pokalturnering for kvinner. IHK Stavanger ble 

Norgesmester for 3. gang, de vant 3-0 over Vålerenga i finalen. 

 

U20 ble spilt i 2 avdelinger – Elite besto av 10 lag i 5 runder (45 kamper). Deretter NM sluttspill for de 8 

beste fra Elite i kvartfinaler, semifinaler og finaler (best av 3 kamper i kvartfinale, semi-bronse- og finale i 

best av 1 i turneringsform). IHK Stavanger arrangerte «The Final Four» - sluttspillet på en utmerket måte i 
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DNB Arena. Eliteseriemester ble Stavanger og Norgesmester ble Frisk Asker AIL. U20 1. div besto av 4 

lag i 5 runder (15 kamper) og avdelingsvinner ble Holmen.  

 

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 (samme spillesystem som for U20). Lørenskog AIL arrangerte 

sluttspillet på en utmerket måte i Lørenskog ishall. Manglerud Star ble Eliteseriemester og Vålerenga ble 

Norgesmester. U18 1. divisjon ble arrangert med 8 lag i 3 runder (21 kamper) og avdelingsvinner ble 

Skien. 

 

U16 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet - avdeling A besto av 11 lag som spilte 3 

runder (30 kamper) og avdelingsvinner ble Frisk Asker.  Avd. B besto av 8 lag i 3 runder (21 kamper) og 

avdelingsvinner ble Jutul/Holmen, 1 poeng foran Tromsø. 

 

U15 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet - avdeling A besto av 13 lag i 2 runder (24 

kamper) og avdelingsvinner ble Vålerenga. Avd. B besto av 9 lag i 3 runder (42 kamper) og 

avdelingsvinner ble Holmen/Jutul. 

 

U14 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet – avdeling A besto av 10 lag i 3 runder (27 

kamper), avdelingsvinner ble Storhamar. Avd. B besto av 7 lag i  

4 runder (24 kamper), avdelingsvinner ble Jutul og avd. C besto av 6 lag i 4 runder (20 kamper), 

avdelingsvinner ble Comet.  

 

U13 Jenter landsomfattende ble arrangert i 1 pulje, bestående av 9 lag i dobbel serie. Kampene ble i 

hovedsak spilt i turneringsform på helg med 3-5 kamper pr lag. 

 

U13 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet. Avd. A besto av 8 lag i trippel serie (21 kamper), 

avd. B av 8 lag i trippel serie (21 kamper) og adv. C av 9 lag i trippel serie (24 kamper). 

 

U12 Østland ble arrangert i 4 puljer inndelt etter geografi/kvalitet. Avd. A bestod av 8 lag i trippel serie (21 

kamper), avd. B av 6 lag i firedobbel serie (20 kamper), avd. C av 8 dag i trippel serie (21 kamper) og avd. 

D av 6 lag i firedobbel serie (20 kamper). 

 

U11 Østland ble arrangert i 4 puljer inndelt etter geografi. De besto av hhv 7, 8, 9 og 6 lag, tre av lagene 

spilte trippel serie, pulje 3 spilte dobbel serie (18/21/16/15 kamper). 

 

Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert på Skedsmo, av Skedsmo IHK 26.-28.01.2018. 5 lag deltok i 

enkelt serie – alle mot alle. Rogaland vant, Sør-Trøndelag ble nr. 2 og Østfold ble nr. 3.  
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Kretslagsturnering U15 ble arrangert i Trondheim av Leangen 23.-25. februar 2018. 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. Oslo ble 

kretslagsmester etter seier i finalen mot Sør Trøndelag. Hedmark/Oppland ble nr. 3. 

 

Forbundscup U15 ble arrangert i Trondheim av Leangen IHK. 8 lag hadde kvalifisert seg og rangert i 2 

puljer som spilte enkelt serie. Deretter sluttspill hvor Vålerenga vant 5-2 i finalen mot Storhamar. 

Furuset/Grüner ble nr 3. 

 

Forbundscup U16 ble arrangert i Stavanger av IHK Stavanger 16.-18.03.18. 8 lag hadde kvalifisert seg og 

rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie. Deretter sluttspill hvor Manglerud Star vant 3-2 i finalen mot Frisk 

Asker. IHK Stavanger ble nr. 3. 

 

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 16 dommere på turneringer og sluttspill i IIHFs regi. Aina Høve og Owe Lütchke representerte Norge i 

OL 2018, der Aina dømte turneringen for kvinner og Owe dømte Parahockey. Jon Kilian representerte 

Norge i VM U20 og VM for menn. I tillegg til dette var vi delaktige i ledelsen av de innledende rundene i 

CHL. Dommer Alexander Waldejer fullførte sin ande hele sesong som linjedommer i SHL. 

 

NIHF arrangerte også denne sesongen sin Eliteleir med egne dommergrupper. Totalt 24 dommere og 4 

instruktører var i aktivitet under årets eliteleir for dommere. 

 

Dommersamlinger og dommerkurs ble gjennomført i august og september. I regionene fortsetter arbeidet 

med å gjenbygge en solid struktur for god rekruttering og utdanning i samarbeid med kretsene. 

 

Tor Olav Johnsen og Jon Kilian ble under årets sluttspill tildelt utmerkelsene årets hoveddommer og 

linjedommer av Norsk Topphockey. 

 

Dommerutvalget 2017 - 2018: 
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Jaye Smith – leder 

Kenneth Rosenlund – 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 2017-2018 behandlet saker fra prestasjonsdelen av norsk ishockey. 

Totalt 73 saker ble behandlet 2017-2018 mot 91 saker 2016-2017. 

 

Etter en urolig sesongstart ble NIHF og NTH eninge om å endre mandatet til arbeidsgruppen Player Safety 

(PSF). Dette medførte at PSF på eget iniativ kan ta opp saker til vurdering og anmelde videre til 

Disuplinærutvalget. Totalt for sesongen ble 10 saker anmeldt via PSF. 

 

Disiplinærutvalget bestod av leder Snorre Haukali, medlemmer Janne Mette Bergesen, Richard Fuglesang, 

Steinar Jonassen, Leif-Helge Haugom, Hege Ask og Aage Falkanger. 

 

Fornyet behandlingsutvalg har bestått av leder Johan Peter Hougen, medlemmer Pål Idar Sørensen, Dag 

Høyem, Elisabeth Myhre Johansen og Ann-Mari Ellefsen. Utvalget hadde denne sesongen ingen saker til 

behandling.  

 

 

 

 

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET  

AAU har fortsatt utviklingen av HockeyLive denne sesongen. Basert på tilbakemeldinger fra klubber, super-

brukere og leverandøren har man korrigert endringer og implementert nye funksjoner under hele 

sesongen. Det er fortsatt meget stor belastning på de som har hatt ansvaret for kommunikasjon både mot 

brukerne og de som har levert systemet. AAU har som mål for kommende sesong å få utarbeidet en 

bruker-dokumentasjon, slik at det vil bli enklere for nybegynnere og andre å ta systemet i bruk.  

  

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 
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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. 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 arbeid rundt innføring/gjennomføring av dette også i Norge. De fleste arenaer skal 

nå ha skiftet ut dette, men det er fortsatt et par arenaer som hadde dispensasjon fra Forbundsstyret som 

ikke har gjennomført utskiftning. Disse følges opp fortløpende.   

  

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 9451 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (9101). Økningen er 

betimelig, spesielt sett i forhold til at vi har fått flere ishaller de siste sesongene. 

 

 

 

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. Dette er vår 

desidert viktigste rekrutteringsarena. 

 

Rekrutteringsseminar 
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Seminaret ble avholdt 23. september på Gardermoen og samlet ca. 40 deltagere. Seminaret var viet 

utvikling og drift av skøyte-/ishockeyskolene. 

 

AKTIVITETSMIDLER 

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

 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 

14 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr. 

TRENERUTDANNING 

Det har blitt avholdt 6 Introkurs for trenere med tilsammen 93 deltagere fordelt på Lillehammer, Storhamar, 

Sparta, Comet, Kongsvinger, Jutul, Jar, Nes, Skedsmo, Leangen, Astor, Grüner og Rosenborg. 

 

Trener I-kurs har blitt avholdt i Oslo (2), Stavanger, Østfold og på Hamar. 

Til sammen har det blitt utdannet i overkant av 90 Trener I. 

 

Trener II-kurs har blitt avholdt på Lillehammer (del 1) og i Skien (del 2) i forbindelse med en 

Isbjørnsamling. Kurset hadde til sammen 18 deltagere. 

 

Trener III – kurset ble avholdt i Vierumäki (del 1) og på Lillehammer (del 2) med 8 deltagere. 

 

Målvakttrenerkurs 1 (grunnkurs) 

Kurset ble avholdt på Skedsmo i november med 13 deltagere. 

 

JENTER/KVINNER 

Jentehockeydager 

Rekrutteringen av jenter har vært knyttet til et antall jentehockeydager som er blitt gjennomført av 

Ullensaker, Storhamar, Lørenskog, Vålerenga, Ski, Stavanger, Narvik og Tromsø.  Det er ingen tvil om at 

jenter ønsker å spille ishockey dersom forholdene legges til rette for det. 

 

Worlds Girls’ Ice Hockey Weekend 

Hver høst arrangers Worlds Girls’ Ice Hockey Weekend etter initativ fra IIHF. Hensikten med å velge ut én 

helg, er å samkjøre fokuset mot rekruttering av jenter verden over. Alle klubber i Norge har mulighet til å 

melde seg som arrangører, og alle jenter en velkomne til å delta. 

 

Global Girls’ Game 

Global Girls’ Game ble arrangert helgen 10.-11. mars verden over. Den verdensomspennende kampen 
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hadde deltagerrekord denne sesongen med hele 39 land. Ullensaker Issportklubb var årets arrangør, og 

kampen ble spilt mellom to av lagene i U11-U13-serien.   

 

Jenteserier 

I sesongen 17/18 ble det for første gang arrangert seriespill for jenter i klassene U8-U10 og U11–U13. 

U8–U10 bestod av to regionale avdelinger, en på Østlandet med 8 lag, administrert av Akershus 

Ishockeykrets, og en på Vestlandet med 10 lag, administrert av Rogaland Ishockeykrets. 

U11-U13 bestod av en nasjonal avdeling U13 med 9 lag, administrert av NIHF. 

 

Jente-/kvinneseminar 

Seminaret samlet ca. 40 deltagere og ble avholdt på Gardermoen 24. april. Temaet var videreutvikling av 

seriespillet for jenter. 

 

Punktsamlinger 

Det har vært arrangert to punktsamlinger. En på Ullensaker i september med 47 deltagere, samt en på 

Skedsmo i april med 62 deltagere. 

 

VETERAN 

Veteranutvalget rapport for 2017/18 

(NOHA Styrets beretning for sesongen 2017/2018) 

 

Organisasjon: 

Styret NOHA har bestått av: 

Kåre N. Østensen, Leder 

Jan Foyn, nestleder, dommeransvarlig 

Johan P. Hougen, styremedlem, serieansvarlig 

Bjørn Svendesen, styremedlem, sekretær 

Bjørn E. Wiker, styremedlem, økonomi 

Ann-Karin Ingvaldsen, styremedlem, IT 

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 9 styremøter ved siden av svært nær kontakt, nesten daglig. 

 

Nasjonalt samarbeid: 

Et positivt samarbeide har det vært med NIHF. 

NOHA er kjent med mye uregistrert aktivitet bl.a. «løkkehockey». 

NOHA venter på en utvikling i krets/region-saken. 
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Representasjon i utlandet. 

Noen lag har deltatt i kamper internasjonalt og kanadiere har igjen gjestet oss. 

 

Seriespillet 2017-2018 

I seriespillet deltok 20 lag, fordelt på en 1.div. med 2 avdelinger, A med 6 lag og B med 5 lag. 2.div bestod 

av 9 lag. Nr. 1 og 2 i hver avdeling av 1.div. møttes i et enkelt sluttspill. Vinneren ble Jutul Oldtimers. 

Vinneren av 2.div. ble Skedsmo Oldtimers. 

 

Dette seriesystemet var nytt av året og vil også prøves neste sesong.  

 

Igjen opplevde veteranutøverne vanskeligheter med å finne tid til trening og måtte gjennomføre svært sene 

kamper. 

 

Dommere: 

NOHA har gjennomført dommerkurs med støtte fra NIHF. 

 

Økonomi:  

Økonomien er under meget god kontroll. 

 

ORGANISASJON 

 

FORBUNDSSTYRET 

 

Forbundsstyret for perioden 2017/18 ble valgt på NIHF ting 18. juni 2017. Forbundsstyret består av 

president, visepresident og 4 styremedlemmer, samt ansattes representant og to varamedlemmer. I 

perioden er det (registrert til og med 10. mai 2017) avholdt 11 styremøter, og behandlet 80 saker. 

 

Hele styret var tilstede (inkludert styremøte) under VM for herrer i Danmark 2018. Presidenten 

representerte i OL 2018 i Pyeongchang og visepresidenten representerte i Paralympiske Leker i 

PyeongChang 2018. Styret deltok ikke på andre VM denne sesongen. Styret var også representert under 

IIHFs kongresser, Nordisk Møte, kvinnelandslagets samling på OLT, åpning av Olympic Legacy Center på 

Lillehammer, ungdomslederseminaret, «Sports Diplomacy Seminar»  (Canadiske og Russiske 

Ambassade) jenteturnering på Ullensaker, kretslagsturnering for gutter og jenter, Forbundscup, 

landskamper for herrer på Hamar, Gjøvik og Halden, medaljeutdeling for herrer/damer senior, kongepokal 

for herrer og damer, kretsting. 
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Styret har i perioden bestått av: 

Gerhard Nilsen, president 

Tage Pettersen, visepresident 

Ann-Kristin Martinsen, medlem 

Lise Kvil Torgersen, medlem 

Henning Evensen, medlem 

Boye Christiansen, medlem 

Geir Thomas Olsen, ansattrepresentant 

Nina Bakke Johannessen, vara 

Jan Petter Selvik, vara 

 

ADMINISTRASJON 

Administrasjonen er i kontinuerlig endring, og Forbundsstyret er bevisst den situasjon at den sentrale 

administrasjonen kan bli en begrensing for utvikling. Administrasjonen er sikret ressurser til å ivareta sin 

rolle som serviceorgan for klubber og kretser og utføre de daglige drifts- og utviklingsoppgaver på en 

tilfredsstillende måte.  

 

Administrasjonen har i sesongen 2017/18 bestått av 12,3 årsverk i fast stilling fordelt på 13 personer. 

 

Norsk Topphockey (NTH) leier kontorplass hos NIHF. 

 

 

ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 

Anleggsutvalget for perioden 2017/18 har ved starten av sesongen bestått av følgende personer: Tage 

Pettersen, Kråkene Moss og Dagfinn Reinertsen, Stjernen. Generalsekretæren har vært sekretær for 

utvalget. 

 

Anleggsutvalget har i hele perioden ikke hatt møter, da utvalgets medlemmer, styrets president og 

generalsekretær arbeider med anleggsproblematikken. Alle disse har hatt god kommunikasjon igjennom 

sesongen, og det er ikke funnet behov for egne møter i anleggsutvalget. NIHF har 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 strategier som er vedtatt i Strategiplan for norsk ishockey 2015-

19. 

 

NIF opprettet i 2016 et administrativt anleggsutvalg, og Generalsekretær Ottar Eide er medlem i dette. 
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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 49 ishaller i drift pr april 2018, men flere er under planlegging og bygging. På slutten av sesongen 

åpnet man ny Bugården Ishall i Sandefjord, og også ishockeybane innpå indre bane i den nye skøytehallen 

i Kristiansund (Atlanten). Ny hall er under bygging i Stokke i Vestfold. Jordal ble stengt i slutten av januar 

2017, og riving ble satt i gang umiddelbart, men det ble straks forsinkelse i prosjektet. Nye Jordal er 

planlagt ferdigstilt i 3. kvartal 2019. Generalsekretæren har deltatt i møte med Oslo kommune, Vålerenga 

og eksterne konsulenter for å sikre best mulig utnyttelse av arealet til beste for ishockeyen. Vålerengas A-

lag spiller sine hjemmekamper i Furuset Forum under byggeperioden. Det er satt opp en erstatningsarena 

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 (Myrdal). Flere prosjekt er under planlegging, men 

ennå ikke avklart. Håkonshall ble for første gang siden 1999 benyttet til ishockey da Lillehammer 

arrangerte «Hockey-classic» i november 2017. 

 

NIHF har det siste året også arbeidet med et konsept med kostfrosne utebaner; «plug&skate». I samarbeid 

med Norconsult er det utarbeidet er konsept for slike anlegg. Det skal nå etableres et prosjekt sammen 

med Skøyteforbundet og Bandyforbundet der man søker felles finansiering til realisering av flere slike 

anlegg gjennom gaver fra stiftelser og eventuelt Kulturdepartementet.  

 

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. 32 ishaller har skiftet til nye vant ved utgangen av sesongen 2017/18. 

 

 

 

Rammebetingelser 

Anleggspolitisk påvirkning er styrket, og er viktig i tiden fremover. Det innebærer blant annet at det 

arbeides med endring av spillemiddeltilskudd til ishaller slik at det utgjør en større del av finansieringen. 

NIHFs politiske og administrative ledelse har i periodene drevet utstrakt påvirkningsarbeid, inkludert møter, 

med NIF og Kulturdepartementet for å bedre de økonomiske rammene fra spillemidler til ishaller og 

isanlegg generelt. NIF skal ha anleggspolitikk og -prioriteringer oppe på ledermøtet 2018. Det er første 

gang dette er tema på dette nivået innen norsk idrett. 
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STRATEGISK PLAN 

På Tinget i Sandefjord i juni 2015 ble det vedtatt Strategisk plan 2015-19. Denne planen er et viktig 

styringsverktøy for norsk ishockey i inneværende periode. Ny plan utarbeides fram til Tinget 2020. 

 

APPELLUTVALGET 

Utvalget har sesongen 2017/2018 fått oversendt og behandlet sju saker. Leder av utvalget er Patrick 

Maloney.  

 

 

DOMSUTVALGET 

Utvalget har sesongen 2017/2018 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 Oppfølgingssystemet er forankret i 

Klubblisensreglementet og det skal være et viktig hjelpemiddel til at flest mulig klubber i Get-ligaen og 

1.divisjon skal oppfylle lisenskriteriene innen utgangen av 2018. Klubber som ikke tilfredsstiller kriteriene 

for klubblisens må ha en Handlingsplan. Handlingsplanen må vise at klubben kan tilfredsstille kriteriene for 

klubblisens i løpet av en treårsperiode. Første delmål i Handlingsplanen ble nådd 31.12.2016. På dette 

tidspunkt er det fortsatt tidlig å vurdere effekten av oppfølgingssystemet. Men gjennom 2017 så vi et svakt 

fall i antall klubber med Handlingsplan. Det var 11 klubber med Handlingsplan foran sesongen 2017/2018 

sammenlignet med 13 klubber året før.  

 

Målet med det finansielle oppfølgingssystemet er å hjelpe klubbene med økonomistyringen, som på sikt vil 

gi klubbene mer økonomiske muskler. 

 

 

MARKED 

 

SPONSORATER 

NIHF har flere store samarbeidspartnere som vil sørge for forutsigbarhet fremover, men det jobbes med 

flere nye partnere som vil kunne gi ytterligere vekst.  

 

Marked/salgsavdelingen har omstrukturert og oppbemannet siste året. En medarbeider med 

arbeidsoppgaver knyttet til markeds og sponsormarkedet avsluttet sitt arbeidsforhold i februar 2018. 
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Stillingen er nå erstattet og ny medarbeider starter 1/6 2018.  

 

Det vil fortsatt være viktig å fortsette arbeidet med omdømmebygging og synlighet.   

 

Instagram er ansett som et vellykket SOME for NIHF. Under VM for herrer 2018 hadde vi eget some 

personell som produserte høykvalitetsinnhold daglig i perioden. Prosjektet var et samarbeid mellom 

sponsorer og NIHF. 

 

Til å hjelpe NIHF i arbeidet er det inngått avtale med Heia de som Vinner, og Red Group. 

NIHF har i 2018 startet arbeidet med en kommunikasjonsstrategi.  

 

NIHF opprettholder fokus på synlighet i sosiale medier.  

 

Ved hjelp av frivillige har vi evnet å løfte og bedre arbeidet i sosiale medier.  

 

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. 

 

MEDIA 

TV2 har sendt to kamper ukentlig fra Get-ligaen, samt landskamper, i tillegg til at alle Get-kamper sendes 

med forenklet produksjon på TV2 Sumo. Nett-TV anses som et viktig produkt i takt med endrede 

medievaner. Hovedkampene hver uke blir sendt på «åpen kanal» med full produksjon. 

 

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 med tanke på rekruttering og marked. 

 

Viasat/MTG har kjøpt rettighetene til å sende VM 2018. Kampene har i all hovedsak blitt sendt på kanalen 

Viasat 4. 

 

Under sesongen 2017/18 har det blitt produsert kamper via LiveArena og Norsk Hockey-TV (jr.-serier og 

landslag). Dette er streaming. Det har også blitt sendt kamper for stream av 1. divisjon Herrer på A-media 
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plattformer. 

 

Det har vært medieoppslag knyttet til organisatorisk rot, utenomsportslige hendelser som setter vårt 

omdømme på prøve. 

 

Det er under sesongen arbeidet med salg av medierettighetene for Get-ligaen og privatlandskamper. TV2 

eier rettighetene ut sesongen 2017/18. 

 

INTERNETT 

Hockey.no 

Totalt antall brukere av nettsiden i perioden 1. mai 2017 – 1. mai 2018 var 507.792. Disse har vært inne på 

nettsiden 8.035.666 ganger. I 2016/17 registrerte vi 456.742 antall brukere. Disse besøkte nettsiden 

6.444.586 ganger. Fra 2016/17 til 2017/18 har antall brukere økt med 11,18 %, og trafikken har økt med 

24,69 %. 

 

Antall mobilbrukere i 2017/18 utgjorde 370.639 (72,99 %) av totalt 507.792. I 2016/17 var andelen 315.603 

(69,10 %) av totalt 456.742. Antall mobilbrukere har økt med 17,44 %, og trafikken har økt med 34,08 % 

(fra 4.338.744 besøk til 5.817.314). 

 

HockeyLive 

Antall besøkende på Live-delen utgjorde 345.657 (68,07 %) av totalt 507.792 i 2017/18. Denne andelen 

besøkte Live 5.757.034 ganger. I 2016/17 var brukertallet på 306.928 (67,20 %) av totalt 456.742. Denne 

andelen besøkte Live 4.349.132 ganger. Fra 2016/17 til 2017/18 har antall brukere av Live økt med 12,62 

%, og trafikken inn på sidene har økt med 32,37 %. 

 

Antall mobilbrukere i 2017/18 utgjorde 254.698 (73,69 %) av totalt 345.657. I 2016/17 var andelen 219.540 

(71,53 %) av totalt 306.928. Antall mobilbrukere har økt med 16,01 %, og trafikken har økt med 41,04 % 

(fra 3.007.943 besøk til 4.242.314). 

 

HockeyLive – GET-ligaen 

Av antall Live-brukere i 2017/18, var det 130.226 (37,68 %) av totalt 345.657 som var inne på GET-ligaen, 

og de besøkte sidene 1.314.784 ganger. I 2016/17 var brukertallet på 128.851 (41,98 %) av totalt 306.928. 

Denne andelen besøkte sidene 1.084.501 ganger. Fra 2016/17 til 2017/18 har antall brukere økt med 1,07 

%, og trafikken har økt med 21,23 %. 

 

Mobilbrukere i 2017/18 utgjorde 87.979 (67,56 %) av totalt 130.226. I 2016/17 var andelen 82.786 (64,25 

%) av totalt 128.851. Antall mobilbrukere har økt med 6,27 %, og trafikken har økt med 24,02 % (fra 
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701.591 besøk til 870.110). 

 

LiveArena 

LiveArena, en livestreaming-tjeneste til sending av kamper, ble tatt i bruk sesongen 15/16, og har blitt 

videreført til sesongen 16/17 og 17/18. Det sendes kamper fra U14-U20, samt 1. og 2. div menn senior, 

Kvinner Elite og Kvinner 1. div, og aldersbestemte landslag. Denne sesongen kom det til 2 nye klubber 

som ønsket å sende sine kamper i LiveArena. Totalt har det denne sesongen blitt sendt 1.493 kamper med 

et seertall på 128.626. Hovedtyngden av seere tilhører 1. div menn senior, med hele 57.094 seere.  

 

 

ØKONOMI 

 

NIHFs driftsinntekter i 2017 var kr 45 920 321 og driftskostnadene beløp seg til kr 45 695 523. 

Finanspostene endte med et overskudd på kr 115 924. Årsresultatet i 2017 ble et overskudd på kr 340 

721. Sum gjeld og egenkapital ved utgangen av 2017 er kr 24 009 404, hvorav egenkapital utgjør kr 6 173 

040. Egenkapitalen tilsvarer 25,7 % av totalkapitalen. For mer detaljerte opplysninger henvises det til 

Norges Ishockeyforbunds årsregnskap. 

 

Fasiten ble et litt høyere årsresultat enn vårt budsjetterte årsresultat på 260 000 kroner. Vårt årsresultat i 

2017 er derfor i harmoni med det målet vi hadde satt oss og i tråd med det vi hadde forventet. 

 

Sammenlignet med 2016 økte medlemsinntekter i form av lisens, men overgangsinntektene gikk noe ned. 

Reduserte overgangsinntekter skyldes et skifte i IIHF sitt overgangssystem, noe som ikke gjør tallene 

direkte sammenlignbare. Lagpåmeldingsinntektene økte også i 2017. Tilskudd fra NIF over Post 2 og Post 

3 gikk opp sammenlignet med 2016. 

 

Norges Ishockeyforbund har et nytt egenkapitalkrav for 2017. Vi ønsker at egenkapitalen til enhver tid skal 

utgjøre minimum 6 måneder med lønn (tidligere også 20 % av markedsinntektene). Vi så at et tilleggskrav 

på 20 % av markedsinntekter ble vanskelig å oppnå i en periode hvor markedsinntektene økte mye. Kravet 

til egenkapitalen i 2017 er 4 845 456 kroner. Ved utgangen av 2017 er egenkapitalen høyere enn vårt 

egenkapitalkrav.  

 

 

KONTROLLKOMITÈEN 

Beretning, se regnskapet 

 


