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INNLEDNING 

Sesongen 2018/19 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå på mange fronter, der den kanskje mest 

spennende begivenheten var sluttspillfinalene mellom Storhamar og Frisk Asker.  Finalekampene satt et 

verdig punktum for sesongen her hjemme. Vålerenga vant serien, men laget tapte i semifinalen mot Frisk 

Asker. Kongepokalen kunne finne veien til Asker etter at Frisk Asker vant kamp 6 mot Storhamar på 

hjemmebane i Askerhallen. Sesongens Get-liga ble gjennomført med 9 lag da Lørenskog ble fratatt 

lisensen før sesongstart og Narvik takket nei til å ta imot den ledige plassen. 

 

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

sine hjemmekamper, med et snitt på 3.910 i grunnserien og 5.046 i sluttspillet.  

 

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

ishockey direkte på norsk TV. Det ble før sesongen startet inngått en ny avtale med TV2. Avtalen ble 

historisk god for norsk ishockey, og vider hvilken verdi vårt topp-produkt nå har fått. TV2 har gjennom 

direktesendte kamper utviklet et godt konsept for visning av Get-ligaen. Seertallene har også vært veldig 

gode.  

 

Førstedivisjon ble gjennomført med 9 lag, da Kongsvinger gikk konkurs midt i sesongen. Kvaliteten på 

serien er blitt jevnere og bedre enn den var tidligere. De to beste lagene i 1. divisjon spilte om opprykk mot 

lag nr 9 i Get-ligaen, og Narvik og Grüner spiller i Get-ligaen neste sesong. Narvik var det andre laget fra 1. 

divisjon som spilte kvalifisering.  Ringerike tapte kvalifiseringen og spiller i 1. divisjon kommende sesong. 

1. divisjon reduseres til 9 lag for sesongen 2019/20, og det ble dermed ikke spilt kvalifisering da Storhamar 

YA ikke ønsket spille i 1. divisjon kommende sesong og det dermed var 2 plasser ledig i denne divisjonen. 

Haugesund og Lørenskog er nye lag i 1. divisjon kommende sesong.  

 

A-landslaget ble nr. 12 i VM som i 2019 ble arrangert i Slovakia, og er plassert som nr. 11 på IIHF-

rankingen.  

 

Kvinne-landslaget endte på 3. plass i VM – 1. div. Det var et veldig jevnt mesterskap der marginene var 

små mellom de 4 beste lagene, og de to beste lagene rykket opp til A-VM. Skuffelsen var derfor stor når 

man var så nærme opprykket. U20 laget for herrer fikk en god 3. plass 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 

Sesongens store mål var A-VM i Bratislava. På veien dit startet vi sesongen med en grundig evaluering av 

sesongen 18/19. Som følge av denne evalueringen ble det foretatt justeringer av både organisering, 

innhold og gjennomføring.  

 

Også denne sesongen møttes vi første gang i november, når Polen denne gang inviterte til 4-nasjoners. 

Uttaket til samlingen bar preg av at vi ønsket å se flere av de yngre kandidatene i internasjonalt miljø. 

Samlingen inneholdt kamper mot Polen, Østerrike og Danmark, men kamp-utbytte ble noe redusert pga 

uforutsette hendelser (is-problemer). Kun 2 av kampene ble gjennomført under tilfredsstillende forhold, noe 

som påvirket utbytte av samlingen totalt sett.  

 

I desember arrangerte vi 4-nasjoners på Lørenskog. Kamper mot Ungarn, Hviterussland og Frankrike ble 

gjennomført. Laget denne gang var nærmere et potensielt VM-lag, noe som også gjenspeilte 

prestasjonene. Alle kampene ble vunnet, etter til dels gode prestasjoner.   

I februar var vi invitert til Østerrike. Motstandere var Frankrike, Danmark og Østerrike. Tøffe internasjonale 

kamper mot nasjoner fra A-puljen. Disse kampene er meget nyttige for oss, og viser at det stadig blir 

jevnere under toppen av internasjonal hockey.  

 

Vi startet våre VM-forberedelser med å møte OLT for å planlegge treningsopplegget frem mot 

mesterskapet, både volum og innhold. Vi ønsket å skreddersy dette i enda større grad, og da også ta 

hensyn til når de enkelte spillere tilsluttet seg troppen. Det varierte fra 1 til 8 uker før VM på tilslutningsdag 

for de enkelte spillerne. De første to ukene var rene treningsuker der vi hadde istreninger på Lørenskog og 

fys-treninger på Toppidrettssenteret. I første del av april gjennomførte vi to ukes-samlinger som innehold 

landskamper mot hhv Sverige (i Sverige) og Finland (i Finland). Disse samlingene ble benyttet til å 

innarbeide enda tydeligere struktur i grunnspillet vårt, noe vi følte var vellykket. Resultatmessig fikk vi kjørt 

oss, men prestasjonen i kampene var jevnt over god med tanke på treningsstatus og tropp som deltok. 

Mange yngre spillere fikk verdifull istid og erfaring under disse kampene. Også denne sesongen hadde vi 

ett U25-landslag som skulle til St Petersburg sent i april, noe som gjorde at vi valgte å gi disse spillerne 

istid også med A-landslaget under oppkjøringen. Resultatene mot Sverige ble hhv 2-0 og 5-1 i deres favør. 

I kampene mot Finland ble det tap 3-1 og 7-0.  

 

Neste samling foregikk i Oslo, der Danmark var motstander. Nytt påfyll av spillere, samtidig som U25-

landslaget reiste til St. Petersburg gjorde at troppen likte mye på en VM-tropp til disse kampene. To jevne 

kamper, der resultatet ble 0-1 og 4-3 (Norge nevnt først) var utbyttet fra disse kampene.  
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Den siste uken før VM lå samlet i Oslo der vi fikk trent godt og finjustert på elementer i spillet, før vi satte 

kursen mot Slovakia. Vi hadde avtalt en siste treningskamp mot vertslandet Slovakia tre dager før VM 

startet, så avreise var allerede den 6. mai. I denne siste testen fikk vi mange positive svar, samtidig som vi 

også vet at VM er minst ett hakk opp når det gjelder intensitet i spillet. Uansett var resultatet 2-2 i den siste 

treningskampen klart godkjent.  

 

Som vanlig er vi, som en liten ishockeynasjon, sårbare for skader og forfall, noe vi har måttet forholde oss 

til både under oppkjøringen og selve VM. Noen meldte tidlig forfall og var således aldri aktuelle, mens 

andre var under rehabilitering med status «usikker» helt inn mot VM.   

 

Troppen på 25 spillere som reiste til VM i Bratislava for åpningskamp mot Russland den 10. mai inneholdt 

2 debutanter, Jonas Arntzen og Christian Kåsastul. Vi var på forhånd klar over at innledningen til årets VM 

var tøff, i og med at vi møtte de tre kanskje største VM-favorittene på løpende bånd. Laget hadde 

samsnakket seg om at målsettingen skulle være «å drømme om kvartfinale, men klare på at det også kan 

handle om å overleve». Med dette mente gruppa at man hadde gitt seg selv handlingsrom til å håndtere de 

fleste eventualiteter.  

Et stjernespekket Russland var motstander i vår første kamp. Gjennomføringen var klart godkjent, selv om 

overmakten til slutt ble for stor. Tre mål innsluppet i undertall gjorde at kampen endte med tap 5-2.  Dagen 

etter var Tsjekkia motstander i en fullsatt Ondrej Nepala Arena. Igjen ble overmakten for stor. 7-2 tap var 

kanskje noen mål for mye etter spill og sjanser, men ufortjent seier til Tsjekkia var det på ingen måte. Mot 

Sverige i kamp tre gjør vi en svak innsats. Her ble vi spilt ut og var aldri i nærheten av å lage kamp. Mye 

positivt etter turneringens to første kamper, ble raskt spørsmåltegn etter oppgjøret mot Sverige. Hva var 

vårt egentlige nivå? I neste kamp ventet Sveits. Denne gangen fikk vi se et defensivt sterkt og samlet 

Norge, som matchet Sveits bra hele kampen, men som ikke klarte å produsere nok offensivt. I og med tap 

1-4 var drømmen om kvartfinale borte, og kampen for å overleve i gang.  

Første hinder på den veien var Østerrike. Styrket av kampen mot Sveits var det optimisme i laget. En jevn 

kamp ble avgjort til vår fordel i siste periode. Til tross for positivt sluttresultat med seier 5-3 var ikke plassen 

i neste års A-pulje endelig sikret. Det ble den imidlertid dagen etter da Italia ble satt på plass med hele 7-1. 

Vår siste kamp i turneringen var mot Latvia, som hadde imponert under VM. I potten for begge lag lå 

plassering i VM samt viktige poeng på verdensrankingen, mens begge lag var ute av kampen om 

kvartfinaler og nedrykk. I en relativt jevn kamp var Latvia sterkest, og vant til slutt med 4-1.  

 

Norge endte dermed som nr. 12 i årets VM. Et resultat som viser hvor norsk landslags-ishockey på 

herresiden for tiden befinner seg. Ett godt stykke unna de 8-9 beste, der avstanden opp ser ut til å øke, 

blant annet pga. den økte tilgangen disse nasjonene har til spillere fra de beste ligaene i verden. Unntaket 

denne gangen var Finland, som med 18 VM-debutanter og ett lag stort satt sammen av hjemlige spillere,  
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gikk hele veien frem til et overraskende VM-gull. En fantastisk prestasjon. Bak oss på rankingen blir det 

stadig jevnere. Slovakia og Latvia passerte oss nå, mens relativt nye «ishockeynasjoner» kommer stadig 

sterkere. Denne gang var det Storbritannia og Italia som begge – noe overraskende - beholdt plassen i A-

puljen på bekostning av Østerrike og Frankrike. Vi er for vår del midt inne i et generasjonsskifte på vårt 

landslag for menn, og sett på bakgrunn av resultatene fra de siste årenes junior-Verdensmesterskap der 

Norge har falt resultatmessig, anses gjennomføringen og resultatet i årets VM som et korrekt bilde av hvor 

norsk landslagsishockey på herresiden senior befinner seg i øyeblikket. Skal vi klare å løfte oss videre er vi 

avhengig av at spillerutviklingen intensiveres ytterligere.  

 

Kampene i VM 2019, Bratislava, Slovakia:  

RUS – NOR 5-2 

NOR – CZE  2-7 

NOR-SWE 1-9 

SUI-NOR 4-1   

AUT-NOR 3-5 

ITA-NOR 1-7 

NOR-LAT 1-4 

 

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 Eirik Borgesen (Fysioterapeut), Tor Egil Skogly (Massør), Bjørn Mathisrud (Manager), Petter 

Salsten (Video), Tom Jøstne (Video), Jostein Smeby (Materialforvalter), Thor Andre Engell Sommerud 

(Materialforvalter), Kristoffer Holm (Media). Takk til lag-vert Eduard Hartmann som gjorde en strålende 

innsats for oss i et mesterskap som var meget godt organisert. 

 

VM-troppen 2019 bestod av: 

Målvakter: Henrik Haukeland, Henrik Holm, Jonas Arntzen. 

 

Backer: Jonas Holøs, Stefan Espeland, Johannes Johannesen, Christian Bull, Mattias Nørstebø, Christian 

Kåsastul, Erlend Lesund og Alexander Bonsaksen. 

 

Løpere: Patrick Thoresen, Sondre Olden, Andreas Martinsen, Mats Rosseli Olsen, Martin Røymark, 

Kristian Forsberg, Mathis Olimb, Tobias Lindström, Niklas Roest, Mathias Trettenes, Thomas Valkvæ 

Olsen, Tommy Kristiansen, Michael Haga og Alexander Reichenberg.  
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Debutanter i VM var Jonas Arntzen og Christian Kåsastul. Lagets kaptein var Jonas Holøs.  

Norges beste spillere i VM, kåret av støtteapparatet ble Jonas Holøs, Andreas Martinsen og Tobias 

Lindström.     

 

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

 

Vil gratulerer Niklas Roest med 50 offisielle landskamper, samt Martin Røymark, Mathis Olimb og Kristian 

Forsberg med 100 offisielle landskamper – alle oppnådd under VM 2019.  

 

Årets gullpuck for menn tildeles Tobias Lindström, Vålerenga.  

 

KVINNELANDSLAGET 

Thomas Pettersen fortsatte som hovedtrener på år 2, etter å ha vært med laget 2 år som assistenttrener og 

2 år videocoach. Assistenttrener Claes Halvordsson. og Daniel Hansen fortsatte også på sesong 2, mens 

Daniel Jørgensen gikk inn som video/statistikk coach i 2 turneringer og Jonathan Höjd hadde denne 

oppgaven under VM.  Resten av staben (manager, fysioterapeut og materialforvalter) fortsatte også.  

 

Norge startet sesongen med World Ranking 2018 nr. 13 (minus 1 i forhold til 2017) og VM ranking nr. 4 

etter fjorårets 5. plass. Sesongens mål er opprykk til Top Division (1. og 2.plass rykker opp).  

 

Gullpucken 2018 ble i juni tildelt Ingrid Morset, hennes første etter mange år med landslaget.  

Madelén Haug Hansen fikk under VM i april 2019 hederstegn Isbjørnen for 50 VM/OL landskamper. 

 

Sesongens første samling ble 3 dager kombinert barmark-/istrening i Schjongshallen, Hønefoss, 29. Juni-

1.juli. med 15 spillere, inkludert 3 nykommere. 3 istreninger og 3 barmark testøkter. 

  

I International Break nr. 2, uke 45, 6.-11. november deltok vi i 6-nasjoners i Budapest, Ungarn. 21 spillere 

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

skate i Vasas Ice Center. Nr. 2 i Gruppe A etter 1 seier og 1 tap. Tap mot nr. 2 i gruppe B. 

08.11.18 NOR - SVK 2-3 OT 

09.11.18 NOR - FRA 4-3 OT 

10.11.18            NOR – HUN      4-8 

 

Uke 50, 11.-16. desember, i International Break nr. 3, deltok vi i 4-Nasjoners turnering i Pribram, Tsjekkia. 

År 3 av en 4-årig avtale. 20 spillere, hvorav 2 målvakter, 7 backer og 12 løpere. 5 USA/CAN spillere innkalt 

til denne turneringen. Vi hadde 3 istreninger og 2 pre game skate i Zimni Stadion Pribram før de 3  
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kampene. En viktig turnering hvor vi kun spilte mot høyere rankede lag som alle er i Top Division. 2 seier 

og 1 tap ga sølvplass. 

 

13.12.18 RUS-NOR 1-2 

14.12.18 CZE-NOR 2-0 

15.12.18 NOR-FRA 2-0 

 

Siste samling før VM, var i Epinal, Frankrike i uke 6 / International Break 4, 5.-10. februar. 20 spillere; 2 

målvakter, 6 backer og 12 løpere. Kun 1 USA/CAN spiller innkalt. 4 istreninger, 2 pre-game skate (30 min) 

og 3 kamper i Patinoire Intercommunale. For første gang, en turnering uten seier, og sisteplass. 

 

07.02.19 SVK-NOR 3-0 

08.02.19 FRA-NOR 4-2 

09.02.19 NOR-HUN 1-2 

 

VM ble spilt i Vasas Ice Center i Budapest, Ungarn i uke 15, 7.-13. april. Pre-camp 8 dager fordelt på 3 

dager i Hønefoss, 1 reisedag og 4 dager i Budapest med totalt 9 istreninger inkludert den offisielle, pluss 1 

treningskamp mot Østerrike.  

 

05.04.19 NOR-AUT 3-0  

 

VM-laget 2019: 

Målvakt (3): Ena Nystrøm og Linnea Holterud Olsson. Mia Christine Isdahl (Emergency Goalie) 

Backer (7): Lene Tendenes, Therese Strømstad, Ingrid Morset, Emma Bergesen, Thea Reiermark 

Jørgensen, Kamilla Skogvold Olsen og Marthe Pabsdorff Brunvold.  

Løpere (12): Une Bjelland Strandborg, Karoline Pedersen, Sofie Fjellvang, Line Bialik, Ingrid Holstad 

Berge, Andrine Furulund, Emilie Kruse, Josefine Engmann, Madelén Haug Hansen, Andrea Dalen, Mathea 

Fischer og Millie Rose Sirum.  

Deltakere med Verdensranking og (VM ranking): Østerrike 11 (2), Danmark 12 (3), Norge 13 (4), Ungarn 

14 (1 = arrangør), Slovakia 15 (5) og Ungarn 17 (6). 

 

07.04.19 NOR-HUN 1-2 

08.04.19 AUT-NOR 4-5 

10.04.19 ITA-NOR 0-2 

12.04.19 NOR-SVK 4-0 

13.04.19 DEN-NOR 4-0 
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VM ble enda en gang jevnt, bortsett fra nyopprykkede Italia som tapte alle sine 5 kamper og Slovakia som 

kun fikk 1 seier i fulltid mot Italia i tillegg til 1 OT seier og 1 OT tap.  Før siste kamp hadde Ungarn 10 

poeng fra 4 seier (3 fulltid + 1 overtid), Norge hadde 9 poeng etter 3 seier, Østerrike 8 poeng (2 fulltid + 1 

overtid) og Danmark 6 poeng (2 seire). Det ble derfor disse 4 lagene som skulle gjøre opp om pallplassene 

og de 2 opprykksplassene, og Norge stilte sterkt ved å inneha 2. plass i serien før siste kamp. Med seier 

mot Danmark i siste kamp, fulltid eller OT, ville Norge være sikret opprykk og gull eller sølv, uansett 

resultat Ungarn-Østerrike. Det ble en jevn kamp med hensyn til skudd og utvisninger, men dessverre for 

Norge fikk vi ikke uttelling for skuddene og det ble tap 4-0. Ungarn vant knepent mot Østerrike og tok gull. 

Danmark og Norge endte dermed begge med 9 poeng, men Danmark fikk sølv fikk pga. innbyrdes seier og 

Norge endte med bronse. Østerrike nr. 4, Slovakia nr. 5 og Italia nr. 6 og nedrykk til Div. 1B. Ungarn og 

Danmark rykker opp til Top Division 2020. Norge nådde på tross av godt spill og gode seire ikke sitt 

hovedmål (opprykk) denne sesongen.  

 

Norges beste spillere pr kamp var Line Bialik, Madelén Haug Hansen, Millie Sirum, Josefine Engmann, og 

Emma Bergensen. Madelén Haug Hansen ble valgt til Norges Best Player i VM. Norges målvakt Ena 

Nystrøm ble, for 2. Gang på rad, valgt til VM’s Best Goalie (All-Star-Team).  

 

Norge avslutter sesongen med uendret World Ranking 2019; nr. 13.  

 

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

 

Støtteapparat: 

Hovedtrener: Thomas Pettersen  

Asistenttrener: Claes Halvordsson  

Målvakstrener: Daniel Hansen 

Video/statistikk: Daniel Jørgensen / Jonathan Höjd 

Manager: Randi Aase 

Manuell-/fysioterapeut: Marius Engen 

Materialforvalter: Morten Dalen 

 

Gullpuck 2019 tildeles Madelén Haug Hansen, Linköping. 

 

PARAISHOCKEYLANDSLAGET 

Norges syv breddemiljøer består fortsatt; Vålerenga Para Ishockey (Oslo), Mjøsa Pikes (Lillehammer), 

Moss Kjelkehockey, Skien Kjelkehockey, Bergen Kjelkehockeyklubb, Nærbø IL Kjelkehockey, Rosenborg 

Kjelkehockey (Trondheim). Etablering av nye paraishockeymiljøer har stagnert, og bør adresseres i  
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fremtiden. Miljøene har utfordringer med rekruttering av spillere, noe som fremstår som en sammensatt 

materie forårsaket hovedsakelig av økonomi og tilgang på potensielle utøvere. Flere miljøer har vært 

utrydningstruet – blant annet Moss, Nærbø og Trondheim, men diverse tiltak fra blant annet NIHF har  

 

bidratt til at de fortsatt eksiterer. Stiftelsen VI har kommet på banen – noe som vil gi økte bevilgninger 

gjennom stipendordningen i sesongen som kommer.  

 

Aktiviteter for paraishockey (bredde):  

2.-5.august: Sommersamling bredde/ rekruttering Skien Fritidspark 

5.-9.september: Klubblagsturnering i Zlin, Tsjekkia (VIF Paraishockey deltok)      

12.-14.oktober: Samling rekruttlandslag for utøvere under 20år i Fondo, Italia (6 utøvere fra Norge) 

2.-4.november: ParaUng-samling for unge, potensielle paralympiske utøvere på Olympiatoppen i Oslo 

23.-25.november: Klubblagsturnering i Skien 

7.-10.februar: Klubblagsturnering i Malmø, Sverige.  

4.-7.april: Klubblagsturnering i Nærbø.   

 

Landslaget hadde mistet flere spillere i kjølvannet av Paralympics 2018. Begge målvaktene (Kjell Christian 

Hamar og Kissinger Deng), to backer (Jan Roger Klakegg og Thommas Avdal) og to løpere (Emil Sørheim 

og Eskil Hagen) trådde ut av laget av diverse årsaker. Til tross for dette beholdt landslaget målsettingen 

om å være blant topp 4 i verden, og dermed semifinaleplass i VM Ostrava 2019. Etter å ha tapt kvartfinalen 

mot Tsjekkia endte landslaget til slutt på femteplass. Det betyr fortsatt plass i A-gruppa, men tøffere vei for 

å kvalifisere til Paralympics Beijing 2022.  

 

Norges kamper fra VM Ostrava 2019:  

 

Gruppespill:  

27.04.19        Sør-Korea – Norge 3-2 (2-1, 1-1, 0-0) 

28.04.19        Norge – Canada  2-14 (0-6, 1-7, 1-1) 

30.04.19        USA – Norge  10-0 (5-0, 4-0, 1-0) 

 

Kvartfinale:  

01.05.19        Norge – Tsjekkia  0-5 (0-0, 0-0, 0-5) 

 

Plasseringsspill:  

03.05.19        Norge – Italia  1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 
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Aktiviteter sesongen 2018/19:  

24.06 – 01.07: Sommersamling Beitostølen 

30.07 – 05.08: Test-samling Oslo/ Skien 

15.09:  Oslo Maraton 

21.10 – 06.11: Treningsleir USA med det amerikanske landslaget 

03.01 – 06.01: Test-samling Oslo 

18.01 – 27.01: 4-Nasjonersturnering Torino, Italia (Italia, Slovakia, Sør-Korea, Norge)  

 

Resultater:     

21.01  Norge – Slovakia 3-6 (1-1, 2-3, 0-2) 

22.01  Norge – Italia 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) 

23.01  Norge – Sør-Korea 3-4 e.str (0-1, 1-2, 2-0, 0-0, 0-1) 

25.01  Sør-Korea – Norge 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) 

26.01  Slovakia – Norge 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0) 

 

21.02 – 24.02 Landslagssamling Oslo 

08.03 – 17.03 Treningskamper Skien (Japan, Italia, Norge)  

Resultater:     

10.03              Norge – Japan                     3-1 (2-0, 1-1, 0-0) 

11.03              Japan – Norge                     1-5 (0-0, 0-2, 1-3) 

13.03              Norge – Japan                     4-2 (2-0, 0-2, 2-0) 

14.03              Norge – Italia                       3-2 (1-1, 0-1, 2-0) 

15.03              Norge – Italia                       3-1 (0-1, 1-0, 2-0) 

16.03              Japan – Norge                     0-6 (0-1, 0-2, 0-3) 

 

04.04 – 07.04        Treningskamper Nærbø 

Resultater:     

05.04              Norge – Sverige      2-1 (0-0, 1-0, 1-1)     

06.04              Sverige – Norge      1-3 (1-0, 0-2, 0-1)  

07.04              Norge – Sverige      5-0 (0-0, 2-0, 3-0) 

 

21.04 – 05.05 VM Ostrava, Tsjekkia  

 

VM-troppen 2019 bestod av:  

Målvakter: Johan Grønlie (VIF Paraishockey), Erik Haugen (Mjøsa Pikes) 

Backer: Audun Bakke (VIF Paraishockey), Martin Hamre (VIF Paraishcokey), Knut Andre Nordstoga (VIF  
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Paraishockey), Rolf Einar Pedersen (VIF Paraishockey), Andreas Gjessing Sundt (VIF Paraishockey), 

Løpere: Torstein Aanekre (Mjøsa Pikes), Magnus Bøgle (IL Moss Kraakene), Martin Grøsfjeld (Skien 

Jacks), Emil Garmo Kirstistuen (VIF Paraishockey), Lena Schrøder (VIF Paraishockey), Loyd Remi  

 

Pallander Solberg (VIF Paraishockey), Emil Vatne (Nærbø IL), Morten Værnes (VIF Paraishockey), Ola 

Bye Øiseth (Rosenborg).  

 

Debutanter i VM 2019: Martin Grøsfjeld (Skien Jacks), Andreas Gjessing Sundt (VIF Paraishockey), Erik 

Haugen (Mjøsa Pikes).  

 

Støtteapparat: Espen Hegde (landslagssjef), Ole Eskild Dahlstrøm (assistenttrener), Andre Lysenstøen 

(assistenttrener/ målvaktstrener) Andreas Hoel/ Simon Stolt Wang (videoanalyse), Sara Kristine Trollerud 

(fysio/helseansvarlig), Thony Johansson (materialforvalter), Kay Pedersen (materialforvalter). 

 

Audun Bakke tildeles gullpucken for andre året på rad.  

 

U25-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 St. Petersburg Open 2019 fikk vi dette på plass 

også i år. Samlingen startet med en treningsdag i Oslo før avreise.  

 

Motstandere i turneringen var Russland U25, Team Northwest (U25-spillere fra KHL klubben Severstal og 

VHL klubbene Dynamo Spb og SKA Nevaog) og Serbia. Som forventet bød disse kampene på tøff 

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

Resultat: 

26.04.19 Russland – Norge  7-1 

27.04.19 Norge – Northwest  1-4 

28.04.19 Serbia – Norge   2-8 

 

Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Ole-Kristian Tollefsen 

Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysio) og Dirk Clemmes) (lege) 

Material: Raymond Michalsen 

Manager: Roger Harli 
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Laget som reiste bestod av: 

Målvakter: Jens Kristian Lillegrend og Jonas Arntzen.  

Backer: Sondre Bjerke, Andreas Klavestad, Max Krogdahl, Emil Marthinsen Lilleberg, Joachim Sommer 

Nilsen, Håkon Løken Pedersen og Kristian Østby.  

Løpere: Simen Andre Edvardsen, Martin Ellingsen, Tobias Fladeby, Viktor Granholm, Ludvig Hoff, Henrik 

Lilleberg Knold, Stian Kaltrud Nystuen, Thomas Olsen, Colin Spaberg Olsen, Martin Rønnild, Eirik Salsten, 

Samuel Solem, Sander Thoresen og Markus Vikingstad.  

 

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. 

 

U20-LANDSLAGET 

Sesongen startet med en helgesamling i mai og en i juni. Samt en femdagers samling i juli/august. Alle 

samlingene i Skien. Dette er viktige samlinger hvor trenerteamet får mulighet til å bli kjent med 

spillergruppa, og spillerne får mulighet til å bli kjent med konseptet for U20-landslaget. Samlinger gjennom 

sommeren gjør det også mulig for trenerne å ha jevnlig status på spillernes utvikling. 

 

Sesongenes første turnering var i Karlstad 22.-26. august. I årets turnering deltok: Riga, Färjestad, 

Frankrike, Ungarn, Växjö, Østerrike, Genève og Norge 

 

Resultat: 

22.08.19 Norge – Riga   3-4 (PS) 

23.08.19 Frankrike – Norge  5-0 

24.08.19 Färjestad – Norge  4-3 (PS) 

25.08.19 Østerrike – Norge  2-5 (B-sluttspill) 

26.08.19 Genève – Norge  1-3 (5.-6. plass) 

 

Laget som reiste besto av: 

Målvakter: Jørgen Hanneborg og Jonas Wikstøl.  

Backer: Håkon Engh, Lars Erik Franche-Enersen, Jens Holstad, Emil Hybertsen, Niclas Jessesen, Jonas 

Meisingset, Henrik Ratejczak og Sondre Bolling Vaaler.  

Løpere: Erik Bjerketvedt, Simen Andre Edvardsen, Thor Jørgen Friestad, Robin Haglund, Joachim 

Hermansen, Markus Hermanstad, Sander Hurrød, Filip Lalande, Thomas Berg Paulsen, Lars Christian 

Rødne, Markus Solberg, Samuel Solem, Sander Thoresen og Markus Vikingstad. 
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Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen. 

Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysio). 

Material: Raymond Michalsen og Andre Engell 

Manager: Jon Haukeland 

 

I november deltok U20 i en firenasjonersturnering i Degendorf i Tyskland.  I turneringen deltok Slovakia, 

Tyskland, Sveits og Norge. 

 

Resultater: 

08.11.19 Norge – Slovakia  5-4 (SD) 

09.11.19 Sveits – Norge   4-2 

10.11.19 Tyskland – Norge  3-2 

 

Laget som reiste besto av: 

Målvakter: Jørgen Hanneborg og Jonas Wikstøl.  

Backer: Håkon Engh, Lars Erik Franche-Enersen, Jens Holstad, Jonas Meisingset, Petter Birkheim 

Andersen, Kristoffer Thomassen og Sondre Bolling Vaaler.  

Løpere: Isak Billet, Simen Andre Edvardsen, Morten Hodt, Robin Haglund, Joachim Hermansen, Markus 

Hermanstad, Sander Hurrød, Filip Lalande, Thomas Berg Paulsen, Lars Christian Rødne, Samuel Solem, 

Sander Thoresen og Markus Vikingstad. 

 

Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen. 

NIHF: Ole-Kristian Tollefsen 

Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysio). 

Material: Raymond Michalsen og Per Mørk 

Manager: Roger Harli (video) 

 

Turneringen var en fin gjennomføring før VM. EN slik turnering noen uker før VM gir trenerteamet gode 

forutsetninger for å jobbe med konseptet og ha en god statusoppdatering på spillerne før VM. 

 

U20 VM (Div. I Group A) ble avviklet i Füssen, Tyskland i perioden 9.-15. desember 2018. Laget reiste til 

Füssen en uke før VM for pre-camp. Det ble spilt to treningskamper før VM, motstandere var Tyskland og 

Frankrike. 

 

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.  
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Norge hadde en tøff innledning mot Hviterussland, med påfølgende kamp mot Tyskland dagen etter. 

Begge kampene endte med tap. De tre siste kampene endte med seier, og Norge fikk til slutt 3. plass og 

bronsemedalje i turneringen. Tyskland rykket opp og Frankrike rykket ned. 

 

Resultater: 

09.12.19 Norge – Hviterussland  3-5 

10.12.19 Tyskland – Norge  4-0 

12.12.19 Norge – Frankrike  5-0 

14.12.19 Latvia – Norge   2-4 

15.12.19 Østerrike – Norge  2-3 

 

Laget som reiste besto av: 

Målvakter: Jørgen Hanneborg, Jonas Wikstøl og Henrik Fayen Vestavik.  

Backer: Håkon Engh, Emil Lilleberg, Lars Erik Franche-Enersen, Jonas Meisingset, Petter Birkheim 

Andersen, Kristoffer Thomassen og Sondre Bolling Vaaler.  

Løpere: Simen Andre Edvardsen, , Robin Haglund, Joachim Hermansen, Markus Hermanstad, Sander 

Hurrød, Filip Lalande, Thomas Berg Paulsen, Lars Christian Rødne, Samuel Solem, Sander Thoresen, 

Kristian Røykås Martinsen, Mathias Emilio Pettersen og Markus Vikingstad. Morten Hodt var med på pre-

camp, men ikke i VM. 

 

Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen. 

NIHF: Ole-Kristian Tollefsen 

Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysio) og Dirk Clemmes (lege). 

Material: Raymond Michalsen og Per Mørk 

Manager: Roger Harli (video) 

 

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 et U19-landslag til landskamper i februar. Denne gangen deltok laget i 

en 4-nasjonersturnering i Østerrike, 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.  
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Resultater: 

07.02.19 Norge – Ungarn   2-4 

08.02.19 Østerrike – Norge  4-5 

09.02.19 Frankrike – Norge  1-2 

 

Laget som reiste bestod av: 

Målvaktene: Theo R. de Vries og Henrik Fayen Vestavik.  

Backer: Casper Hallgren, William Kjernet Johansen, Markus Aas-Eng Mikkelsen, Tinius Ravn, Robin 

Sakshaug, Kristoffer Thomassen og Sondre Bolling Vaaler.  

Løpere: Jens Jacob Bjørnslett, Pontus Finstad, Jonathan Hafsmoe, Jonathan Hermansson, Sander 

Hurrød, Erik Beier Jensen, Carl Erik Kraabøl, Ole Christian Westad Larssen, Martin Martinsen, Lars 

Christian Rødne, Håvard Salsten, Alexander Thomas og Christopher van Doorn. 

 

Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen. 

Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysio) 

Material: Raymond Michalsen. 

Manager: Roger Harli (video) 

 

U18-LANDSLAGET 

Landslagssesongen startet med samling i Skien. 

 

Neste samling, treningssamling i Latvia, 07.-11.11 

Våre resultater:  

08.11.18 LAT-NOR 3-1 

09.11.18 LAT-NOR 6-3 

10.11.18  LAT-NOR 2-3 

 

Neste samling var treningskamper på Hamar mot Frankrike.  

Våre resultater: 

13.12.18 NOR-FRA 2-1 

14.12.18 NOR-FRA 4-3 

15.12.18 NOR-FRA 4-1 
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Neste samling var 4-nasjoners på Gjøvik, 06.-10.02. Motstandere var Østerrike, Danmark og Latvia. 

Våre resultater: 

07.02.19 AUT-NOR 0-4 

08.02.19 NOR-LAT 6-0 

09.02.19 NOR-DEN 3-2 (SO) 

Norge vant turneringen. 

 

U18-VM 

09.04.2019 møttes vi på Lørenskog for trening og treningskamp mot Danmark. 

Resultat treningskamp: 

10.04.2019 NOR-DEN 5-0 

 

Den 11.04.2019 reiste vi til Courchevel, Frankrike for treningssamlig. 

Den 13.04.2019 reiste vi videre til Grenoble, for VM-kamper. 

I VM tapte vi de to første kampene mot hhv Danmark og Tyskland. I kamp 3, mot Frankrike kom den første 

seieren. Vi taper så mo Kasakhstan, før vi vinner siste kampen, mot Ukraina. 

Tyskland rykker opp, og Ukraina rykker ned. Norge ender på fjerde plass. 

 

Våre resultater: 

14.04.19 NOR-DAN 2-1 

15.04.19 GER-NOR 6-4 

17.04.19 FRA-NOR 2-3 

18.04.19 KAS-NOR 5-2 

20.04.19 NOR-UKR 3-2 

 

Målvakter (3): 

Tobias Johansen Breivold, Tobias Normann, Trym Gran. 

Backer (7): 

Sander Vold Engebråten, Jonas Slettebø Haughom, Ole Julian Holm, Erik Hafstad Johansen, Emil 

Martinsen Lilleberg, Joakim Opsahl,Sverre Rønningen 

Løpere(13): 

Nicolai Eliesen, Adrian Ellingsen, Vegard Kjellevold Fredriksen, Sander Frøberg, Philip Granath,Kenneth 

Pappalardo Gulbrandsen, Mattias Brenne Halvorsen, Stian Nybraaten Hansen, Markus Lam,Trym 

Løkkeberg, Calle Spaberg Olsen, André Bjelland Strandborg, Lucas Loob Trygg 
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Støtteapparat:  

Trener: Mads Hansen 

Assistenttrener: Jonas Andersen 

Assistenttrener: Christer Nylund 

Målvaktstrener: Patrik Viker Børresen 

Fysio: Jon Rømoen 

Materialforvalter: Ole Anders Tøftum 

Manager: Jan Grønlien 

 

JU18 LANDSLAG  

I sesongen har det vært avholdt tre samlinger i regi av isbjørnprosjektet. 

Skien 12.-15.05.2018 hvor 19 spillere deltok 

Skien 09.-10.06.2018 hvor 29 spillere deltok 

Lillehammer 24.-26.06.2018 hvor 31 spillere deltok 

Det er også avholdt Eliteleir på Hamar, 30 spillere deltok.  

 

Tradisjon tro reiste laget til Kuortane i Finland i oktober. Det var trening samt kamper mot Russlands JU18, 

Finlands JU18 og Tsjekkias JU18 landslag.  

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

04.10.18 FIN - NOR     3-1 

05.10.18 NOR – RUS  1-3      

06.10.18 TSJ – NOR 4-0 

 

I desember ble det avholdt treningssamling med privatlandskamper mot Danmarks JU18 landslag i 

København 13.-15.12.2018.  

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

13.12.18 DEN - NOR  1-0 

14.12.18 DEN - NOR  4-3 

15.12.18 DEN - NOR 1-3 

Jevne kamper hvor vi vant 1 av de 3 kampene.  

 

Årets VM ble arrangert i Dumfries – Great Britain 06.-12.01.2019.  

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. I år var det 7 nye spillere inn i på laget, oppveiing fra fjorårets VM 

som nå var blitt overårige.  
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Norge spiller bra og vinner sine kamper mot Kina, Nederland og Polen.  

Da vi møter Great Britain klarer vi ikke å lage mål. Vi taper tilslutt på straffe 0-1. 

Dette førte til at vi måtte vinne over Frankrike i ordinær tid for å ta førsteplassen i gruppen. Det klarte vi 

ikke. Norge vant kampen i OT 2-1 og endte da med 12 poeng som gav oss andreplassen bak Frankrike 

med 13 poeng.  

06.01.19 NED – NOR 0-4 

07.01.19 NOR – CHN 3-0 

09.01.19 NOR – GBR 0-1 Straffeslag 

11.01.19 POL – NOR 2-5 

12.01.19 NOR – FRA 2-1 OT 

 

VM-troppen bestod av:  

Målvakter (2): Mia Christine Isdahl, Kaja Ekle 

Backer (6): Karen Forgaard, Thea Jørgensen, Ellen Andersen, Emilie Olsen, Rebekka Haukali, Eirin 

Stendahl 

Løpere (12): Hannah Didriksen, Marthe Brunvold, Nora Christophersen, Christina Furseth, Hedda 

Håvarstein, Silje Gundersen, Andrea Kaspersen, Stine M.Kjellesvik, Kaja Kristensen, Emma Solvang, 

Thea Kuraas, Lotte Pedersen. 

 

Støtteapparatet JU18 var:  

Hovedtrener: Janne Salmela 

Trener: Magnus Evensen 

Trener: Marte Carlsson 

Keepertrener: Daniel Jørgensen 

Material: Henning Haaland 

Fysio: Marit Fjøren 

Manager: Tone Olsen 

 

U16-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 strategi å gi mange spillere mulighet for å spille minst én internasjonal turnering, derfor har noen 

spillere blitt byttet ut etter hver turnering. I sum har det ført til at 36 spillere har deltatt på en eller flere  
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aktiviteter med U16-landslaget sesongen 2018/19. Dette er en nedgang fra 45 spillere som var innom 

forrige sesong.  

 

Første aktivitet i landslagsregi var tre kamper mot Latvia i Skien Fritidspark. Vi hadde en utvidet samling 

der vi startet med treninger tirsdag og onsdag, før kampene startet på torsdag. Som alltid er det fint å 

trene, spille og bo i de praktiske lokalitetene til Skien Fritidspark. Arrangøren (Skien Ishockeyklubb) laget et 

fint arrangement.  

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 2003. Kampene ble jevne, bortsett fra fredag: 

 

08.11.2018 Norge  - Latvia  8 – 7 (e. straffer) 

09.11.2018 Norge  - Latvia  7 – 2  

10.11.2018 Norge - Latvia  3 – 2 

 

Til neste turnering reiste i opp i fjellene ved franske Albertville, til det flotte skistedet Meribèl. Hotellet vi 

bodde på var fint, men lite praktisk for en slik samling. Opptil seks spillere delte rom, med rom til fem 

spillere vegg i vegg med dør imellom. Det blir mange gutter samlet tett på små flater. Stort sett gikk det 

bra. I denne faste desember-turneringen skulle vi møte Danmark, Frankrike, Latvia. Vi endte som vinnere 

av turneringen, etter gode prestasjoner. Resultatene ble slik: 

 

13.12.2018 Frankrike  - Norge  0 – 2 

14.12.2018 Norge   - Latvia  3 – 2 (o.t) 

15.12.2018 Danmark - Norge  0 – 10 

 

Tyskland og Deggendorf var arrangør av den nye faste 4-nasjonersturneringen i februar. Ved ankomst til 

flyplassen viste det seg at alt av hockeyutstyr var etterlatt av Lufthansa i Oslo og vi måtte etterlyse 44 kolli 

med bagasje. Dette satte sitt preg på første del av samlingen da vi gikk glipp av to treninger og måtte gå 

rett til kamp da utstyret endelig ankom Tyskland neste dag. Dette satte preg på vår innsats i første kamp. 

Motstandere i turneringen var Østerrike, Tyskland og Frankrike. Vi ble nummer to i turneringen. Resultater: 

 

07.02.2019 Norge  - Østerrike 2 – 4 

08.02.2019 Tyskland  - Norge  6 – 7 (o.t) 

09.02.2019 Frankrike - Norge  3 - 4 

. 

Siste aktivitet var det som etter hvert har blitt en 6-nasjonersturnering, mellom Sveits, Tyskland, Italia, 

Danmark, Østerrike og Norge. Det er blitt en fin samling med fire kamper på fem dager og virkelig  
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«turneringsfølelse». Sveits var vertskap for årets turnering og gjennomførte et strålende arrangement med 

gode dommere og god logistikk. Turneringen blir spilt i to puljer á tre lag som spiller seg imellom, hvoretter 

det spilles semifinaler på kryss og finale/bronsefinale mellom hhv. vinnere og tapere av semifinalene. De to 

treerne fra gruppespillet spiller to kamper mot hverandre om femteplassen i turneringen. 

Etter å ha tapt bare èn kamp hittil i årets U16-sesong så ble det noen feilskjær i denne turneringen. Vi kom 

på tredje plass i vår pulje etter to tap i puljespillet mot Tyskland og Italia. Mot Italia ledet vi 0-3 etter første 

periode, men Italia snudde og vant kampen. Avslutningen ble bedre med to seiere mot Danmark. Sveits 

ble turneringsvinnere. Resultater: 

 

02.04.2019 Norge   - Tyskland 3 – 4 

03.04.2019 Italia  - Norge  7 – 5 

05.04.2019 Danmark - Norge  0 – 8 

06.04.2019 Norge  - Danmark 7 – 0  

 

Kapteiner gjennom sesongen har vært: Espen Thorsen, Espen Sållman From, Leo Halmrast, Sander Vedul 

Kjelsås, Sole Ryen, Magnus Menkerud, Kristian Riise 

 

Følgende spillere har deltatt i en eller flere av kampaktivitetene sesongen 2018/19: 

Målvakter (4): Mathias Arnkværn (Storhamar), Magnus Knutsen (Vålerenga), Eskild Øvstedal (Manglerud 

Star), Herman Renden (Vålerenga) 

Backer (10): Tobias Arntzen (Vålerenga), Kristoffer Frøhaug (Storhamar), Renè Drage Gresen (Furuset), 

Theodor Freidher Hamm (Vålerenga), Sander Vedul Kjelsås (Nidaros), Magnus Menkerud (Lillehammer), 

Mats Skrzypkowski Nilsen (Stjernen), Espen Thorsen (Vålerenga), Vetle Indrelid (Lørenskog), Jarl Tillman 

(Stjernen) 

Løpere (22): Sebastian Labori Christiansen (Sparta), Espen Sållman From (Storhamar), Leo Halmrast 

(Vålerenga), Oskar Hovland (Lions, SWE), Tjus Koblar (Lillehammer), Magnus Olavesen (Vålerenga), 

Nikolai Olsvik (Lørenskog), Joakim Opsahl (Vålerenga), Adrian Rein (Stavanger), Kristian Riise 

(Vålerenga), Sole Ryen (Manglerud Star), Daniel Sandvold (Lørenskog), Lukas Tjore (Storhamar), Sander 

Boxill (Stavanger), Christian Vethe Bye (Frisk Asker), Isak Sagstad Hansen (Haugesund), Mathias 

Johansen (Vålerenga), David Aas Larsen (Lørenskog), Mats Brandsdal (Manglerud Star), Edvard Dehli 

Gjøs (Lørenskog), Sander Husebø (Stavanger), Pål Nyland (Storhamar) 

 

Støtteapparatet 2018/19 har bestått av:  

Trener: René Hansen 

Assistenttrener: Magnus Melbye  

Målvaktstrener: Ole Sander Sønsterud-Hansen 
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Materialforvalter: Tom Rune Edvardsen 

Fysioterapeut: Ole Frederik Sæther  

Manager: Espen Fossli  

 

JU16 LANDSLAG 

Dette er andre sesong med et landslag for JU16. Denne sesongen har vi fått inn noen nye i støtteapparat 

rundt landslaget: 

Hovedtrener: Magnus Evensen  

Trener: Jørgen Salsten  

Trener Maren Frøhaug 

Keepertrener: Ingunn Mathilde Anseth 

Material: Henning Haaland 

Fysio : Marit Fjøren  

Manager: Tone Olsen 

 

Landslaget for JU16 har deltatt på 10-nasjoners turnering i Pribram, Tsjekkia 22.-30. april 2019.  

Det ble ikke mulig for jentene å ha samling før avreise da påsken falt i sammenheng med turneringens 

start. Men de fikk en times trening den 22. april ved ankomst i Pribram. 

 

Turneringen holdt høyt nivå og jentene fikk matchet seg mot gode, spillende lag. Ny erfaring ble høstet for 

nye spillere som aldri har deltatt på landslag før.  

23.04.19 NOR-SUI 2-3 OT 

24.04.19 FIN-NOR 4-1 

25.04.19 NOR-AUT 0-3 

27.04.19 GER-NOR 5-0 

29.04.19 NOR – FRA 2-3 OT 

Norge endte til slutt på 10. plass. 

 

JU16-troppen bestod av:  

Målvakter (2): Tiril Sofie Glasø, Irja Elly Hauge Risa 

Backer (8): Ellen Elisabeth Andersen, Rebekka Haukali, Ronja Tyra Trondsdotter, Bea Hovda, Maren 

Reiermark Jørgensen, Iben Tillman, Malin Karlstad Årdal, Allis Vedal Strømstad 

Løpere (12): Hannah Elise Didriksen, Silje Gundersen, Jenni Kristensen, Tea Løkke Nyberg, Lotte 

Pedersen, Mari Pedersen, Pia Løschbrandt, Fam Pettersen, Eline Bøe Lervik, Ragnhild Eikeland Skage, 

Rania Asrih, Gine Kristiansen 
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SPILLERUTVIKLING 

 

Isbjørnsprosjektet 

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

såkalte Isbjørnprosjektet, som omfatter spillere fra U16-alder til og med U18 for gutter, og fra JU15 til JU18 

for jenter. Imidlertid er det i løpet av sesongen tilført nye ressurser i form av økt arbeidskraft, som har ført 

til utvikling av et prosjekt knyttet til spillere 18-25 år, og til en økt oppfølging av trenere. Se egne rapporter 

om disse tiltakene lenger ned.  

 

Finansieringen av Isbjørnprosjektet 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 JU18 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». 

 

Etter en evaluering ble det bestemt å fortsette ordningen med samlinger utenfor konkurransesesong, som 

også er i tråd med forutsetningene for gaven fra Sparebankstiftelsen. 

 

En vesentlig ending i innholdet av samlingene ble gjort ved å flytte dem fra Toppidrettsenteret i Oslo til 

Fritidsparken i Skien, som kunne tilby kombinasjon av trening på is og barmark. 

 

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. 

 

Samlinger ble gjennomført som følger: 

5. – 6. mai (Skien): U17, U18 og U20 gutter 

12. – 13- mai (Skien): U18 jenter og U16 gutter 

9. – 10. juni (Skien): U18 jenter, U17 og U18 gutter 

16. – 17. juni (Skien): U16 og U20 gutter 

24. – 29. juni (Lillehammer): JU18 jenter 
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24. – 30. juni (Vierumäki, Finland): U17 gutter 

29. juli – 2. august (Skien): U17, U18 og U20 gutter 

29. julil – 4. august (Hamar): U16 gutter (NIHFs Eliteleir) 

5. – 10. august (Hamar): U16 og JU18 jenter, U15 gutter (NIHFs Eliteleir) 

 

Trenerforum 

12.06.2018 

Det ble avholdt trenerforum på Hotel33 med foredrag fra landslagstrenere, og informasjon fra Petter 

Salsten fra NIHF sin side. Vi delte opp i workshop grupper og stilte spørsmål om hva vi kunne gjøre bedre 

fra NIHF, og hva vi manglet i spillerutviklingen i Norge. 

Mange gode punkter ble tatt opp, eks. Spillerlogistikk mellom U16, U18 og U21. Hvordan optimalisere 

hverdagen og treningshverdagen for yngre spillere. 

Et tema var også at inngangsnivået på U16 var for lavt, og hvordan NIHF kunne hjelpe klubbene med 

kunnskap ut til klubbene/trenere. 

Deltagerne var positive til forumet, og ønsket flere av disse under sesongen. 

 

19.11.2018 

Nytt trenerforum ble avholdt på Hotel33 der vi hadde invitert trenere fra U16, U18 og U21 og 

toppidrettsgymnasene. 30stk deltok på dette forumet. 

Det ble holdt evaluering fra våre landslags trenere på U16 René Hansen, U18 Mads Hansen, U20 Anders 

Gjøse, og A-landslag Petter Thoresen. De gikk igjennom sine synspunkter fra internasjonal arena under 

siste landslagsopphold.  

Punkter som ble diskutert 

• Intensitet i spillet internasjonalt, kontra intensitet i hjemlig liga. 

• 1.forsvarer 

• Spillet rundt eget mål, bokse ut. 

Fra NIHF ble det formidlet informasjon om kommende sommer Isbjørn prosjekt, trenerløypa med 

dyktiggjøringskurs og helhetlig sportsplan. 

I etterkant ble det gjort et referat som ble sendt ut til klubber. 

 

04.03.2019 

Nytt trenerforum ble avholdt på Hotel33 der vi hadde invitert trenere fra U16, U18, U21, Kvinner elite og 

skolene. 40stk deltok på dette forumet. 
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Det ble holdt evaluering fra våre landslags trenere på U16 Ole-Kristian Tollefsen, U18 Mads Hansen, U20 

Anders Gjøse, Kvinner Claes Halvorsson og A-landslag Petter Thoresen. De gikk igjennom sine 

synspunkter fra internasjonal arena under siste landslagsopphold.  

Temaene som ble tatt opp: 

• Intensitet i treningshverdagen, hvordan forberede spillerne på dette. 

• Duellspill i egen sone 

• Spilleforståelse, hva kan vi gjøre bedre i treningshverdagen 

Vi delte opp i 5 arbeidsgrupper der de fikk oppgave å diskutere ulike problemstillinger de har i hverdagen. 

Det ble gode diskusjoner om utvikling av spillere og hvordan vi kan gjøre en bedre jobb i klubbene for å 

gjøre treningshverdagen bedre for utøverne. Lederne fra Skole og klubb ønsket at NIHF var enda mer ute 

og jobbet med trenere og spillere. 

Det ble også gitt informasjon fra NIHF ved Ole-Kristian Tollefsen om arbeidet med ny sportsplanen, nytt 

testbatteri og isbjørn sommer 2019. 

I etterkant ble det gjort et referat som ble sendt ut til klubber med noen øvelser fra landslagstrenerne, og 

informasjon om punktene som ble diskutert. 

 

«Tett på» 

Formål: 

Sommeren 2018 startet prosjektet «Tett på», et samarbeid mellom OLT og NIHF. Målet med prosjektet er å 

utvikle spillere i alderen 21 til 25 år som vi ser for oss kan delta for det norske ishockeylandslaget i OL 2022. 

 

”Å være så tett på våre største talenter på herresiden som mulig frem mot OL i 2022” 

 

Prosjekteier:    Norges Ishockeyforbund (NIHF) 

Prosjektgruppe NIHF:  Petter Salsten (Sportssjef), Petter Thoresen (landslagstrener), Ole-Kristian 

Tollefsen (utviklingsansvarlig) 

Prosjektgruppe OLT:  Ståle Frey (OLT Coach), Arthur Koot (fagansvarlig talentutvikling),  

    Erling Strand (OLT Øst), Paul Solberg (faglig leder Øst) 

Fagressurser OLT sentralt: Erik Hofseth (Idrettspsykologi), Andre Baumann (ernæring), Sindre 

Madsgaard (kraft/styrke) 

Fagressurser OLT regionalt: Øst: Erling Strand, Paul Solberg 

    Innlandet: Erlend Slokvik, Bent Rønnestad/ Thorsteinn Sigurjonsson 

    Sørvest: Morten Eklund 
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Målgruppe:  

Spillere i alderen 20-24 år som har potensiale til å være støttespillere og kulturbærere på 

herrelandslaget i OL 2022. 

Forankring og inkludering: 

Prosjektet er forankret i NIHF ved sportssjef og landslagsledelse. Inkludering av spillere 

gjøres av landslagsledelse. Det er dynamisk inklusjon/eksklusjon med halvårlige 

vurderinger 

Omfang: 

Pr. Mai 19: 12 utøvere fra 7 klubber 

Uttatte spillere sesong 2018/2019: 

Henrik Knold, Kristian Østby, Jens Kristian Lillegrend, Jacob Lundell Noer, Christian Bull, 

Martin Rønnild, Eirik Salsten, Markus Søberg, Johannes Johannesen, Magnus Brekke 

Henriksen, Christian Kåsastul, Thomas Olsen 

 

Implementering: 

1. og 2. kvartal 2018:  Prosjektering + Inkludering og oppstart OLT Øst 

3. kvartal 2018:  Dialog, implementering og inkludering Innlandet, Sørvest og 

Oslo/Akershus  

4. Kvartal 2018: Oppstart Innlandet, Sørvest og Oslo / Akershus 

2019-2022: 2 nasjonale samlinger, 2 regionale samlinger, regelmessige aktiviteter 

 

Arbeidsmetodikk: 

Involvering og ansvarliggjøring av spillere for å skape eierskap til eget prosjekt 

Tett oppfølging på spillerens utviklingsmål innen teknikk/taktikk, fysikk og helse 

Utarbeidelse av konkrete mål, med tiltak og evaluering av måloppnåelse 

Tett oppfølging i region er et av de viktigste suksesskriteriene («bli sett») 

Nøkkelfaktorer: 

Daglig treningskvalitet 

Relasjoner i prestasjonsteam 

Konkurransegjennomføring 

Suksesskriterier: 

Involvere spillerne til å ta eierskap for eget prosjekt 

Tett på, jevnlig kontakt regionalt (telefon, møte, video, etc) 

Konkrete og definerte skriftlige mål 

Konkrete forventninger og krav til inkluderte spillere, med tilhørende konsekvenser for 

manglende oppfølging 
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Evaluering av måloppnåelse 

Involvere apparatet lokalt rundt spillerne 

Tett samarbeide med landslagstrenerne, fysioterapeuter og fysiske trenere tilknyttet de 

aldersbestemte landslagene. 

 

UNGDOMSLEDERSEMINARET 

Ungdomslederseminaret ble avholdt på Quality Airport hotell Gardermoen lørdag 9. februar og samlet ca. 

30 deltagere. Emnene som ble presentert og drøftet var:  

• Spill på små flater – retningslinjer og anbefalinger 

• Erfaringer knyttet til hybridversjon ved «tute bytt» 

• Fair Play konsept under kamper i de yngste klassene. 

• Sportsplan for barn og ungdom 

• Dyktiggjøringskurs for trenere på det nivået de virker 

 

KAMPADMINISTRASJON 

Get-ligaen ble avviklet med 9 lag i 6 runder, Lørenskog mistet sin klubblisens og Narvik som fikk tilbud om 

å overta plassen takket nei. 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. Pga antall lag kunne ikke back-to-back i 

romjulen videreføres denne sesongen. Serievinner ble Vålerenga Elite, nr 2 ble Storhamar Elite og 

Stavanger ble nr. 3. Hockey Live ble benyttet, men klubbene har generelt en vei å gå for å få all statistikk 

så korrekt som mulig ifm kampene. Spesielt Time On Ice blir for ofte feil.  

 

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, en i kamp 5, en i kamp 6 og et oppgjør 

gikk til 7 kamper. I semifinalen valgte høyest rangert lag mellom de to lavest rangerte lagene, begge 

oppgjørene ble avgjort i kamp 6. Finalen gikk i år mellom Storhamar Elite og Frisk Asker Elite. I første og 4. 

finalekamp var det klare seiere til et av lagene, men de øvrige 4 kampene som ble svært jevne. Oppgjøret 

ble avgjort i 6. finalekamp, hvor Frisk Asker Elite vant 3-2 i sudden death. De tok dermed NM-gull. 

 

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

divisjon i 6 runder. Spillesystem var som i GET-ligaen. Narvik vant kvalifiseringen og Grüner ble nr. 2, noe 

som medfører begge lag rykker opp til GET og at Ringerike rykker ned til 1.divisjon. For første gang i 

NIHFs historie vil vi neste sesong ha et lag fra Nord-Norge som kvalifisert til å delta i høyest nivå; i neste  
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sesongs GET-liga.  

 

1. divisjon ble arrangert med 10 seniorlag fra seriestart, men Kongsvinger trakk sitt lag og begjærte seg 

konkurs i romjulen, laget ble strøket 2. januar. Alle spilte kamper mot Kongsvinger ble strøket og 

seriespillet ble fullført med 9 lag. (Det ble derav 4 runder med (32 tellende kamper). Narvik ble serievinner 

foran Grüner som dermed ble nr. 2, med lik poengsum og foran på innbyrdes oppgjør vs Comet. Narvik og 

Grüner deltok i kvalifiseringen til neste sesongs GET-liga (se pkt. over). Storhamar YA bekreftet at de ikke 

ville delta i 1.div kommende sesong og grunnet 9 lag i både GET- og 1. divisjon, var det ingen hensikt i å 

spille kval. om opp-/nedrykk mellom 1. og 2. divisjon. 

 

Kvalifiseringsserien til 1.div ble ikke avviklet, med bakgrunn i antall lag i GET-/1.div. Lag 1 og 2 fra 2.div 

rykket rett opp. 

 

2. divisjon besto av 4 lag (Hafrsfjord trakk sitt lag kun dager før seriestart). Det ble spilt 6 serierunder (18 

kamper). Vinner av avdelingen ble Lørenskog, med Haugesund på 2. plass, 19 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), Lyderhorn ble serievinner.  Denne avdelingen ble 

administrert av Rogaland Ishockeykrets. 

 

3. div avd. Øst A besto av 7 lag, som spilte dobbel serie (12 kamper). Jutul/Eiksmarka vant avdelingen.  

 

3. div avd. Øst B besto av 7 lag, som spilte 3 serierunder (18 kamper). Tromsø vant avdelingen.   

 

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 23 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, 2 poeng foran Bergen. Det er gledelig 

å se at vi får nye lag på kvinnesiden; denne sesongen var Storhamar nytt lag.  

 

NM kvinner ble arrangert med kvartfinaler i best av 2 kamper, mellom lag 3-4-5 fra Elite (lag 1 og 2 har WO 

i kvartfinaler). Deretter ble Final 4 spilt mellom lag 1/2 elite og vinnere av kvartfinalene, i Lørenhallen med 

H/L som arrangør. IHK Stavanger ble Norgesmester for 4. gang, de vant 4-0 over Vålerenga i finalen. H/L 

ble nr 3 og Wing nr 4. 
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U21 ble spilt i 2 avdelinger – Elite besto av 10 lag i 5 runder (45 kamper). Vålerenga Elite ble seriemester 

med 17 poengs margin til Storhamar som ble nr 2. U21 1. div besto av 5 lag i 6 runder (24 kamper). H/L 

vant foran IHK Stavanger. 

 

NM U21 for de 8 beste fra Elite i kvartfinaler, semifinaler og finaler (best av 3 kamper i kvartfinale, deretter 

Final 4). Storhamar YA arrangerte «The Final Four» - sluttspillet. Norgesmester ble Vålerenga Elite som 

vant 4-2 i finalen mot Stavanger. Storhamar ble nr 3 og Sparta Sarpsborg. nr 4.  

 

U18 ble spilt i 2 avdelinger – Elite besto av 11 lag i 3 runder (33 kamper). Vålerenga ble seriemester, 3 

poeng foran Frisk Asker som ble nr 2. U18 1. div besto av 7 lag i 4 runder (24 kamper). H/L vant foran IHK 

Stavanger 2. 

 

NM U18 for de 8 beste fra Elite i kvartfinaler, semifinaler og finaler (best av 3 kamper i kvartfinale, deretter 

Final 4). Skien IHK arrangerte «The Final Four» - sluttspillet. Norgesmester ble Vålerenga som vant 10-3 i 

finalen mot Frisk Asker. Manglerud Star ble nr 3 og Stjernen nr 4.  

 

U16 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet - avdeling A besto av 9 lag som spilte 3 

runder (24 kamper) og avdelingsvinner ble Vålerenga.  Avd. B besto av 9 lag i 3 runder (24 kamper) og 

avdelingsvinner ble Lillehammer. 

 

U15 landsomfattende ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet - A besto av 10 lag i 3 runder (27 

kamper), avdelingsvinner ble Vålerenga. Avd. B besto av 6 lag i 5 runder (25 kamper), avdelingsvinner ble 

Furuset og avd. C besto av 6 lag i 5 runder (25 kamper), avdelingsvinner ble Moss.  

 

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

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

Frisk Asker 2 og avd. C besto av 5 lag i 5 runder (20 kamper), avdelingsvinner ble Skedsmo.  

 

JU13 Jenter Østland ble arrangert i 1 pulje, bestående av 7 lag i dobbel serie (12 kamper). I tillegg ble det 

arrangert 2 turneringshelger, i Stavanger (11 lag) og på Ullensaker / Kongsvinger (8 lag), hvor lag fra 

Vestlandet også deltok. 

 

U13 Østland ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet. Avd. A besto av 11 lag i dobbel serie (20 kamper), 

avd. B av 12 lag i dobbel serie (22 kamper). 

 

U12 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter geografi/kvalitet. Avd. A bestod av 10 lag i dobbel serie  
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(18 kamper), avd. B av 11 lag i dobbel serie (20 kamper), avd. C av 8 dag i trippel serie (21 kamper). 

 

U11 Østland ble arrangert i 4 puljer inndelt etter geografi. De besto av hhv 7, 8, 8 og 9 lag, pulje 1 og 3 

spilte trippel serie, mens pulje 2 og 4 spilte dobbel serie (18/14/21/16 kamper). 

 

Kretslagsturnering for Jenter ble arrangert i Haugesund, av Rogaland Ishockeykrets i samarbeid med 

Haugesund Ishockeyklubb 25.-27.01.2019. 5 lag deltok, og det ble først spilt enkel serie – alle mot alle. Nr. 

1, 2 og 3 spillere deretter ny enkel serie, mens 4 og 5 fra innledende serie, spilte dobbeltkamp om 4. og 5. 

plassen. Rogaland vant, Oslo ble nr. 2 og Sør-Trøndelag ble nr. 3.  

 

Kretslagsturnering U15 ble arrangert i Trondheim av Leangen 28.-30. mars 2019. 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 Hedmark/Oppland. Oslo ble nr. 3. 

 

Forbundscup U15 ble arrangert i Trondheim av Leangen IHK 12.-14.04.19. 8 lag hadde kvalifisert seg og 

rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie. Deretter sluttspill hvor Vålerenga vant 4-0 i finalen mot Lørenskog. 

Frisk Asker ble nr. 3. 

 

Forbundscup U16 ble arrangert i Stavanger av IHK Stavanger 22.-24.03.19. 8 lag hadde kvalifisert seg og 

rangert i 2 puljer som spilte enkelt serie. Deretter sluttspill hvor Storhamar vant 5-1 i finalen mot IHK 

Stavanger. Vålerenga ble nr. 3. 

DOMMERE 

Arbeidet med rekruttering og utvikling av nye og eksisterende dommere er viktig for Norsk ishockey og 

mange er involvert. Det er godt med aktivitet og oppfølging gjennom sesongen og responsen fra de 

involverte er positiv. Klubber, regioner, kretser og NIHF har alle nøkkelpersoner som bidrar i sitt ledd og 

totalt sett har vi siste to år en økning i antall dommere. Fokus videre er å forsterke og fortsette det gode 

arbeidet, samtidig med dette har vi også en økende utfordring sett opp mot holdningsskapende arbeid. 

Dette er ikke isolert sett en dommerutfordring, men dommerne er som regel den parten som andre retter 

sin frustrasjon mot, dette er ikke forenlig med de holdninger og verdier Norsk ishockey ønsker og således 

kan gå videre inn i fremtiden med.  

 

NIHF har etablert en stabil gruppe ressurspersoner, disse jobber regionalt med kurs, utvikling og 

oppfølging av dommere og er en meget viktig bidragsyter. NIHF ønsker å fortsette dette arbeidet og vil 

aktivt jobbe for at denne utviklingen forsetter. 
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Våre øverst rangerte dommere ble også denne sesongen tildelt en rekke gode oppdag, totalt 16 dommere 

ble plukket ut for oppdrag i IIHF sine mesterskap. I tillegg til oppdrag hos IIHF ble hoveddommer Owe 

Lütchke tatt ut til VM i Parahockey. Norske dommere har også i år dømt nasjonalt og utenlands i 

klubbturneringen CHL.  

 

NIHF arrangerte også denne sesongen Eliteleir for dommere med fullbookede grupper begge uker. 

 

Nasjonale Dommersamlinger og dommerkurs ble gjennomført i august og september. Regionalt jobbes det 

som nevnt godt med både kurs og oppfølging. 

 

Robert Hallin og Jon Kilian ble under årets sluttspill tildelt NTH sin utmerkelse årets hoveddommer og 

linjedommer. 

 

Dommerutvalget 2018-2019: 

Jaye Smith – leder 

Atle Norum Larsen – medlem 

Janne Krogh – medlem 

 

Dommerutvalget har, i tillegg til de formelt valgte, flere ressurspersoner som jobber aktivt for utviklingen av 

våre dommere. 

 

Arbeidet NIHF ved administrasjonen, Dommerutvalget og deres ressurspersoner 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 2018-2019 behandlet 73 saker fra prestasjonsdelen i norsk 

ishockey. Antall saker er tilsvarende som for foregående sesong. 

 

Disiplinærutvalget bestod av leder Snorre Haukali, medlemmer Christine Smestad, Richard Fuglesang, 

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

 

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. Vårt mål om å få utarbeidet en bruker-dokumentasjon er  
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dessverre forsinket, men vi jobber aktivt for å få dette ferdig så raskt som mulig.   

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, Hockey Live eller 

gjennom delegatvirksomheten. Videre sørget utvalget for en revidering/oppdatering av arrangements-

bestemmelsene for alle klassene til sesongstart. Dette vil også bli gjort før neste sesong starter. 

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. De fleste arenaer har nå skiftet ut til fleksible vant 

og glass, men det er fortsatt et par arenaer som mangler. Eventuelle dispensasjoner for disse følges opp 

fortløpende.   

Utvalget har også vært ansvarlige samt med-ansvarlige for en rekke landskamper og internasjonale 

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 10101 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (9451). Økningen er 

gledelig og en konsekvens av flere ishaller, samt økning i antall lisenser i flere av klubbene. 

 

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. 
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Rekrutteringsseminar 

Seminaret ble avholdt 4. november på Gardermoen og samlet ca. 35 deltagere. Seminaret var viet utvikling 

og drift av skøyte-/ishockeyskolene. 

 

AKTIVITETSMIDLER 

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

 

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 

13 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr. 

 

TRENERUTDANNING 

Det har blitt avholdt Introkurs for trenere i Narvik, Bergen, Trondheim, Stavanger, Skedsmo, Kristiansund, 

Lillehammer, Moss og Hønefoss. 

 

Trener I-kurs har blitt avholdt i Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland, Østfold, Sør-Trøndelag, Tromsø og 

på Hamar. Totalt er det utdannet ca. 90 nye Trener I. 

     

Trener II-kurs har blitt avholdt på Lillehammer (del 1) og i Oslo (del 2). Kurset hadde til sammen 18 

deltagere. 

 

Målvakttrenerkurs 1 (grunnkurs) 

Det er avholdt målvakttrenerkurs på Skedsmo i november med 24 deltagere, samt i Stavanger i desember 

med 6 deltagere. Kurset i Trondheim ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. 

 

JENTER/KVINNER 

Jentehockeydager 

Følgende klubber har gjennomført jentehockeydager. Hals Løren, Bergen, Ringerike, Leangen, Astor, 

Narvik, Sparta, Haugesund, Nærbø, Ski, Storhamar, Jutul, Stavanger, Kristiansund, Frisk Asker, 

Kongsvinger, Manglerud Star, Comet, Tønsberg, Lillehammer, Kristiansand, Lørenskog/Skedsmo og 

Ullensaker. Totalt har dagene samlet ca. 1000 deltagere. 

 

Worlds Girls’ Ice Hockey Weekend 

Hver høst arrangeres Worlds Girls’ Ice Hockey Weekend etter initiativ 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. 13 klubber deltok på WGIHW, samt 2 

klubben uken etter.  
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Global Girls’ Game 

Global Girls’ Game ble arrangert helgen 16.-17. februar verden over. Den verdensomspennende kampen 

hadde deltagerrekord denne sesongen med hele 40 land. Kongsvinger IL -ishockey var årets arrangør, og 

kampen ble spilt mellom to av lagene i JU11-U13-serien.   

 

Jenteserier 

Sesongen 18-19 ble det for andre år på rad gang arrangert seriespill i klassene JU8 - JU10, JU11 - JU13. 

JU14 - JU16 ble arrangert for første gang denne sesongen.  

JU8 - JU10 bestod av to regionale avdelinger, en på Østlandet med 10 lag, administrert av Akershus 

Ishockeykrets, og en på Vestlandet med 9 lag, administrert av Rogaland Ishockeykrets. 

JU11 – JU13 bestod av en regional avdeling (Østlandet) med 7 lag, administrert av NIHF. Vestlandet 

hadde 4 jentelag som deltok i lokal U-serie. I tillegg ble det arrangert 2 felles turneringer, Øst- og 

Vestlandet.  

Jenter JU14 – JU16 bestod av en nasjonal serie med 3 lag, administrert av NIHF.  

 

Jente-/kvinneseminar 

Seminaret ble avholdt på Gardermoen 24. april og samlet ca. 45 deltagere fordelt på 21 klubber og 5 

kretser. Innholdet var viet videreutvikling av seriespillet for jenter. 

 

Punktsamlinger 

Det har vært arrangert to punktsamlinger på Skedsmo. Den første i november med 63 deltagere, den 

andre i april med 61 deltagere. 

 

VETERAN 

NOHA ,Styrets beretning for sesongen 2018/2019, redigert. 

 

Styret i NOHA har bestått av: 

Kåre N. Østensen, president/leder 

Jan Foyn, visepresident, dommeransvarlig 

Johan P. Hougen, styremedlem, serieansvarlig 

Ken Thomle, styremedlem, klubbkontakt 

Bjørn E. Wiker, styremedlem, økonomiansvarlig 

Ann-Karin Ingvaldsen, styremedlem, kommunikasjon 
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Styremøter 

Styret har hatt 9 møter og god kontakt på mail/telefon. Styret har jobbet mest med oppfølging av 

seriespillet, spesielt de lagene som ikke har egen bane, tatt vare på dommer situasjonen og fulgt godt med 

den økonomiske situasjonen. I tillegg har man gjort sitt beste for å svare på og legge til rette ved spørsmål 

fra lagene. l det frivillige arbeide kan det fra tid til annet være vanskelig å få samlet alle medlemmene pga. 

mange oppgaver. Samarbeidet med NIHF har vært bra. Spesielt oppsettingen av seriene og info og bruk 

av TA. De kjente spørsmålene om is og spilletid har også denne sesongen vært et tema. Det må kunne 

stilles spørsmål om hvorledes de forskjellige anleggene blir utnyttet. Man ser at uorganisert og 

treningsaktivitet (med få aktører) kommer foran seriespill. I tillegg skapte det nye seriesystemet enkelte 

problemer. NOHA ser også at aktørene blir eldre og må ta dette med i tankene om fremtiden. Kråkene 

Broken Wings skal ha ros for gjennomføringen av sin siste hjemmekamp med bruk av effektiv tid, fullt 

sekretariat, med pølser/drikke til alle deltagere og publikum. Veldig godkjent av motstanderlaget (Jar). 

 

Nasjonalt arbeid 

Styret har jobbet med det lokale markedet. Det var positivt at Ringerike Geriatriks og nå Manglerud Wild 

Pigs, med mange slovakiske spiller med sin entusiastiske leder, Michael Markusson, var tilbake i 

seriespillet. Styret bestemte seg for å konsentrere arbeidet om nærmiljøet og sine oppgaver. Det har 

kommet noen kommentarer om hockey generelt, noe som ikke alle var enige i, tilkom NOHA å 

kommentere. Igjen ser NOHA at en rekke uorganiserte lag trener jevnt og spiller egne kamper på eget 

initiativ. Dette oppleves som meget positivt, men gir ikke formeldt utslag på antallet som driver med 

hockey. 

 

Internasjonalt samarbeid 

NOHA har hatt kontakt med SOHA og FOHA uten at dette har gitt noen praktiske resultater. Kontakten 

med EUROHA har mest vært på info-siden ved at deres innspill om f.eks. turneringer, har blitt lagt ut på 

våre nettsider. Hver måned har det kommet info fra CARHA som man kunne lese på nettet. De er meget 

opptatt av at Oslo Oilers igjen skal være med i deres WC utenfor Vancouver, Richmond, B.C. 29. mars til 

5. april 2020. Aktivitetsmessig har flere norske lag deltatt i utlandet, canadisk lag har vært på besøkt og et 

finsk lag skal møte Oslo Oilers og Lørenskog i slutten av mai. NOHA har ikke fått den totale oversikten 

over disse aktivitetene, men oppleves som positive. 

 

Seriespillet 

Etter årsmøtevedtak i 2018 ble det gjennomført seriespill med to divisjoner og sluttspill for lag 1 til 4 i 

førstedivisjon. 



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 35 of 43 

 

 

 

Førstedivisjon besto av 11 lag som spilte dobbelt serie det medfører 20 kamper per lag. Dette har vist seg 

å være i overkant og så mange som 20 kamper er det gitt walk over på grunn av for få spillere på ett av 

lagene. Blant annet var det før jul et problem på målvakts siden som gjorde at NOHA ga utvidet 

dispensasjon for alder i divisjonen. Vinner av 1. divisjon ble Jar Old Stars. I det innlagte sluttspillet mellom 

vinneren av grunnspillet, M/S Old Stars, Jutul Old Timers og Skedsmo Old Timers, vant Jar Old Stars. 

Andre divisjon besto av 12 lag som spilte dobbelt serie med 22 kamper per lag. I denne divisjonen ble det 

gitt walk over i til sammen 10 kamper av samme grunn som i første divisjon. 2 divisjon ble også jevn med 

Kråkene Broken Wings (Moss) som vinnere på samme poengsum som Ski, men foran på innbyrdes 

oppgjør. 

 

Dommere 2018/19 

Også i forkant av denne sesongen inviterte NOHA til dommerkurs. Denne gang med deltakelse fra 

dommerutvalget i NIHF, Morten Wikstrand. Det deltok i alt 5 Veterandommere. De fikk en gjennomgang av 

nye regler, våre tilpassede Veteranregler og det ble arrangert en kamp med fokus på å drøfte oppståtte 

situasjoner. For å gjenta hva som tidligere er observert, er sesongen gjennomført på en tilfredsstillende 

måte. Enkelte hendelser er rapportert inn der enkeltspillere i enkelte lag ikke har tatt innover seg at i 

Veteranserien spiller vi med spesielle regler for Veteranhockey. Det betyr at NOHA fortsatt vil ha fokus på 

en streng håndhevelse av vårt reglement for kommende sesong. 

NOHA satser på et nytt dommerkurs til høsten der vi på nytt går gjennom reglene og praktisering av dem. 

Vi oppfordrer klubbene å sørge for at kommende sesongs dommere deltar. 

 

NOHA – lisens/forsikring 

Fra kommende sesong tilbys en forbedret forsikring tilknyttet lisensen for Veteranspill. Tilbudet blir som 

tidligere en grunnforsikring og en utvidet dekning. Sammen med den utvidede dekningen knyttes 

dekningen til - Reiser Utenlands. 

Den nye dekningen vil fremkomme under hockey.no hjemmesider, se lisenser. Forsikringen også tilbys 

dommere. 

 

Økonomi 

Økonomien i sesongen 2018-2019 har vært god. Vi har et lite underskudd. 

Det Vi fikk en ekstra utgift på lag som ikke hadde egen bane. Furuset Forum ville ikke ha kontrakt med 

klubber, (kun med NOHA), så vi måtte leie søndagstimer for hele sesongen. Vi klarte ikke å bruke alle 

timene, så her ble det en ekstra utgift. 
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ORGANISASJON 

 

FORBUNDSSTYRET 

Forbundsstyret for perioden 2018/20 ble valgt på NIHF ting 10. juni 2018 på Gardermoen. Forbundsstyret 

består av president, visepresident og 4 styremedlemmer, samt ansattes representant og to 

varamedlemmer. I perioden er det (registrert til og med 29. april 2018) avholdt 9 styremøter, og behandlet 

76 saker. 

 

Hele styret var tilstede (inkludert styreseminar) under VM for kvinner i Budapest 2019. Styret deltok med 

president og visepresident på VM for herrer i Bratislava, Slovakia. Styret var også representert under IIHFs 

kongresser, Nordisk Møte, JU18-VM, ungdomslederseminaret, kretslagsturnering for gutter og jenter, 

Forbundscup, landskamper for herrer på Lørenskog, medaljeutdeling for herrer/damer senior, kongepokal 

for herrer og damer, kretsting. 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Tage Pettersen, president 

Lise Kvil Torgersen, visepresident 

Ann-Kristin Martinsen, medlem 

Boye Christiansen, medlem 

Madeleine Nilsen. medlem 

Arild Hausberg, medlem 

Geir Thomas Olsen, ansattrepresentant 

Nina Bakke Johannessen, vara 

Henning Evensen, vara 

 

ADMINISTRASJON 

Administrasjonen er i kontinuerlig endring, og sikret ressurser til å ivareta sin rolle som serviceorgan for 

klubber og kretser, samt utføre de daglige drifts- og utviklingsoppgaver på en tilfredsstillende måte.  

 

Administrasjonen har i sesongen 2018/19 bestått av 12,45 årsverk i fast stilling fordelt på 14 personer. Ole 

Kristian Tollefsen ble høsten 2018 ansatt i 25% stilling, og skal hovedsakelig jobbe med spillerutvikling og 

opp mot yngre landslag. 

 

Norsk Topphockey (NTH) leier kontorplass hos NIHF. 
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ANLEGGSUTVALGET 

Organisasjon 

Anleggsutvalget for perioden 18/19 har bestått av følgende personer: Arild Hausberg (Tromsø),  

Dagfinn Reinertsen (stjernen og NTH), Bjørn Ims (Ishockeyklubben Stavanger og Rogaland 

Ishockeykrets), Espen Refseth (Leik og Sær-Trøndelag Ishockeykrets) og Lars Killi (NIHFs arena og 

arrangementsutvalg). Generalsekretæren har vært sekretær for utvalget. 

 

Anleggsutvalget har i perioden hatt to møter. Både utvalgets leder, president og generalsekretær har 

arbeidet med strategisk anleggsarbeid. NIHF har arbeidet med videre utvikling av nye ishaller, i tillegg til 

arbeidet med påvirkning av den nye strategiske anleggsplanen for norsk idrett som utvikles av NIF.  

 

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 mai 2019, men flere er under planlegging og bygging. Ny hall (Oslofjord Arena) 

ble åpnet i Sandefjord i Vestfold. Hallen er en del av et stort anlegg med flere overnattings- og 

idrettsfasiliteter på Oslofjord Convention Centre.  

Jordal ble stengt i slutten av januar 2017, og riving ble satt i gang umiddelbart, men det ble straks 

forsinkelse i prosjektet. Under byggeperioden er det blitt flere forsinkelser i prosjektet, og nå er stipulert 

ferdigstillelse 3. kvartal 2020. I byggeperioden spiller Vålerenga Elite sine Get-kamper i Furuset Forum. 

Det er vedtatt bygd nye ishaller på Lørenskog, i Fredrikstad og Asker (to flater alle steder). Ny ishall er 

under oppføring i Åsane i Bergen (Arena Nord). Det er flere prosesser i Nord-Norge, der både Harstad, 

Bodø, Alta og Finnsnes kan bli realisert i løpet av noen år. Håkonshall ble for andre gang siden 1999 

benyttet til ishockey da Lillehammer arrangerte «Hockey-classic» i november 2018. Første gang det ble 

arrangert kamp der etter OL var i 2017. 

 

I november 2018 arrangerte NIHF et anlegg seminar i Narvik der man inviterte idretten og det offentlige fra 

hele Nord-Norge. Oppslutningen om seminaret var veldig bra, og gode prosesser ble startet som følge av 

arrangementet.  

 

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 er etableres et prosjekt sammen med 

Skøyteforbundet og Bandyforbundet der man har mottatt en gave på 10 millioner kroner fra 

Sparebankstiftelsen DNB til delfinansieringen av løkkene.  Det er de siste årene etabler mange små 

kunstfrosne isbaner, og disse er i flittig bruk over alt. 
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Rammebetingelser 

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

arbeidet med endring av spillemiddeltilskudd til ishaller slik at det vil utgjøre en større del av finansieringen. 

NIHFs politiske og administrative ledelse har i periodene drevet utstrakt påvirkningsarbeid. NIF har utviklet 

en egen anleggstrategi for norsk idrett som skal behandles på Idrettsforbundets Ting 25-26 mai 2019. 

Idrettspresidenten gikk offensivt ut i september 2018 og lovet et betydelig løft for isidrettene gjennom bedre 

rammebetingelser. Den framlagte strategiske planen har et anleggspolitisk program der ekstra tilskudd vil 

tildeles isanlegg generelt og ishaller spesielt. Ved fordelingen av spillemidler fra Kulturdepartementet er 

anleggspolitisk program «nullet ut», og det er dermed ikke økte bevilgninger til ishaller. Dette er 

selvfølgelig meget skuffende og viser at det er vanskelig å nå fram. Det skal lages en ny idrettsmelding, og 

i påvente av den kan vi dessverre ikke forvente at det vil bli noen endringer i tilskuddet til ishaller.  

 

NYE REGIONER 

I hele inneværende periode med Strategisk plan har det vært arbeidet med inndeling av nye regioner. 

Dette ligger som et eget punkt i Strategisk plan. Det er nå en aktiv prosess der man reduserer antall 

kretser/regioner fra 9 til 6. Prosessen gjennomføres fortløpende, og formelt vil alle de nye regionene være 

operative som egne enheter innen utgangen av 2019. Det formelle nye navnet på hver region skal være; 

Norges Ishockeyforbund Region NN. Regionene er som følger: 

 

• Region Nord (Finnmark, Troms, Nordland) 

• Region Midt (Trøndelag og Møre og Romsdal) 

• Region Sørvest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder) 

• Region Viken Vest (Buskerud, Telemark, Vestfold og Akershus Vest (Asker og Bærum)) 

• Region Viken Øst (Østfold, Akershus sør (Follo, Ski, Frogn) og Oslo) 

• Region Innlandet (Hedmark, Oppland og Akershus nord (fra Lørenskog og nordover) 

 

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. 

 

ANKEUTVALGET 

Utvalget har sesongen 2018/19 fått oversendt 8 saker og realitetsbehandlet 2 saker. De andre sakene har 

blitt avvist på formelt grunnlag. Leder av utvalget er Johan Peter Hougen.  

 

DOMSUTVALGET 

Domsutvalget ble nedlagt på NIHFs Forbundsting 2018.  
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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 i 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. Klubber med Handlingsplan må innfri et forhåndsdefinert mål pr. 

31.12 hvert år. Det var 11 klubber med Handlingsplan foran sesongen 2017/2018 sammenlignet med 13 

klubber sesongen før. I 2018/2019 sesongen ble dette antallet redusert til 6 klubber. Etter tre sesongen ser 

det ut til at det nye finansielle oppfølgingssystemet har hatt ønsket effekt. 

 

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

gi klubbene mer økonomiske muskler samt over tid hindre en uforsvarlig bruk av penger. 

 

MARKED 

 

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE 

I 2018-19 har det blitt signert flere nye avtaler som vil sørge for forutsigbarhet fremover. Vi er også i 

pågående prosess med nye potensielle sponsorer som er interessert i å signere avtale med oss.  

 

Vi har gjennom perioden sørget for å ta vare på våre eksiterende sponsorer og gjennomført 

sponsorprogrammet som ble annonsert ved starten av sesongen med blant Zuccarello & Henke – 

arrangement, Hockey Classic, partnertur til USA og VM i Bratislava.  

 

Sponsor Insight gjennomfører blant annet målinger av sponsorater og synlighet i media.  

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

 

FORRETNINGSUTVIKLING 

I tillegg til arbeidet med å hente nye sponsorer har vi satt som mål å utbedre inntjeningen på andre 

forretningsområder som vi allerede har fra før. I hovedsak betyr det å tilrettelegge for salg digitalt mot 

sponsorer (B2B) og mot konsumenter på egne flater (B2C).  

 

NETTBUTIKKEN OG MERCHANDISE 

Vi er i prosess med å utarbeide nye avtaler for nettbutikk og merchandise. Målet er å større fokus på e-

commerce og utnytte i større grad mulighetene for salg av produkter med NIHF brand. 
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MEDIA 

TV2 har sendt to kamper ukentlig fra Get-ligaen, 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 gir oss fortsatt god interesse i 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 2019. Kampene har i all hovedsak blitt sendt på kanalen 

Viasat 4 og Viaplay. 

 

KOMMUNIKASJON  

 

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.  

 

Kommunikasjonsplan 

I 2018 ferdigstilt vi en kommunikasjonsplan med mediebyrå Red.  

I prosessen har vi hatt som mål å lande en intern arbeidsprosess, arbeidsfordeling og tydelige definerte 

ansvarsområder. Dette for å sikre tilgang til nødvendig innhold og distribuere dette i riktig kanal. 

 

Mål for kommunikasjonsplan: 

• Strukturere kanaler og aktiviteter 

• Bruke markedsplan/årshjul som styringsverktøy i kommunikasjonsplanen 

• Definere roller og ansvar  

• Utbedre prosess 

• Implementere en redaksjon og planleggingsverktøy 

• Minimere ad-hock og brannslukningsarbeid 

• Aktiviteter, innhold og publisering 

• Tidsplan og kvalitet 

• Tettere samarbeid internt  

• Fremstå entydig i kommunikasjonen på tvers av flater 
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Vi har utarbeidet følgene: 

• Definert en kanal- prioriteringsmodell 

• Dedikere en redaksjon med bestemte ansvarsområder/roller 

• Bruk av Trello for å holde oversikt over årshjul 2018/19 

• Verktøy for kommunikasjonsplan 

• Bestemt at vi skal bruke bildebank  

• Identifisere ulike segmenter  

• Bevisstgjøring av kanalstrategi 

 

Digitalisering og modernisering 

Som en del av strategiarbeidet med digitalisering og modernisering har vi fått en ny partner på design. 

Avtalen er et re-branding prosjekt der vi primært har fokus på logo og design for digitale flater og 

trykk/brodering. Målet er å bygge merkevaren og vårt budskap på digitale flater, profileringstøy, 

merchandise og andre områder der NIHF brand er synlig.  

 

Webutvikling 

Prosjektet for webutvikling har lansert først fase og nettsiden hockey.no har blitt oppgradert fra versjon 9 til 

11. Dette gir oss mer muligheten for utvikling og smidig arbeidsmetodikk. Målet er et å bygge en nettside 

med et moderne uttrykk, bedre struktur og større funksjonalitet. I tillegg er det fokus på enkelhet, trafikk, 

bildebruk, tekst, temasider, effektiv integrering og brukervennlighet.  

 

Hovedpunkter i prosjektet: 

• Opprydding og strukturering 

• Funksjoner og integrering 

• Design og kommersialisering 

• Faglig og redaksjonelt 

• SEO, testing og analyse 

• Kommunikasjon 

 

Fotograf 

I 2018 fikk vi på plass en ny avtale med fotograf. Avtalen sikrer oss bilder uten kostnad mot at vi gir 

kreditering, akkreditering og bistår med reise etter avtale. I perioden har NIHF-fotografen levert bilder for 

Meca Hockey Games, Nordic Cup, VM i Bratislava, profilbilder og markedsaktiviteter. Avtalen er at bildene 

legges inn i bildebank. 
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Bildebank 

I 2019 har vi fått ny bildebank der alle bilder som tas av fotografen legges inn med kategori, beskrivelse, 

kreditering, evt. reservasjoner og metadata. Bilder kan lastes ned i ulike formater som er forhåndsinnstilt. 

Vi tilrettelegger for brukertilgang der det er behov.  

 

Hockey.no 

Trafikk 

Totalt antall brukere av nettsiden i perioden 1. mai 2018 – 1. mai 2019 var 551.403. Disse har vært inne på 

nettsiden 8.683.780 ganger. I 2017/18 registrerte vi 508.141 antall brukere. Disse besøkte nettsiden 

8.027.894 ganger. Fra 2017/18 til 2018/19 har antall brukere økt med 8,51 %, og trafikken har økt med 

8,17 %. 

 

Antall mobilbrukere i 2018/19 utgjorde 415.951 (75,44 %) av totalt 551.403. I 2017/18 var andelen 372.072 

(73,22 %) av totalt 508.141. Antall mobilbrukere har økt med 11,79 %, og trafikken har økt med 14,44 % 

(fra 5.841.674 besøk til 6.685.063). 

 

HockeyLive 

Antall besøkende på Live-delen utgjorde 399.973 (72,54 %) av totalt 551.403 i 2018/19. Denne andelen 

besøkte Live 6.366.539 ganger. I 2017/18 var brukertallet på 346.100 (68,11 %) av totalt 508.141. Denne 

andelen besøkte Live 5.738.254 ganger. Fra 2017/18 til 2018/19 har antall brukere av Live økt med 15,57 

%, og trafikken inn på sidene har økt med 10,95 %. 

 

LiveArena 

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

videreført til sesongen 16/17, 17/18 og 18/19. Det sendes kamper fra U14-U21, samt 1. og 2. div menn 

senior, Kvinner Elite og Kvinner 1. div, og aldersbestemte landslag. Denne sesongen kom det til 1 ny klubb 

som ønsket å sende sine kamper i LiveArena. Totalt har det denne sesongen blitt sendt 1525 kamper, en 

liten økning fra fjorårssesongen.   

 

Sosiale Medier 

Facebook har fått et løft med ny struktur og hyppigere oppdateringer. Alle landslagskamper og -turneringer 

får egne Facebook-arrangementer der oppdateringer blir delt. Vi har pr april ca.13.700 følgere på 

Facebook.  

På Instagram rundet vi i april 14.000 følgere. I denne kanalen har vi fortsatt det gode arbeidet med å dele 

bilder og videoer fra hockeygutta og -jentene, yngre landslag, Get-ligaen og breddehockey. Instagram 

«historier» (som bare er tilgjengelige i 24 timer etter publisering) blir brukt hyppigere, blant annet til 
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«takeovers» av spillere eller yngre landslag i forbindelse med turneringer. Dette er et format der man 

kommer enda tettere på spilleren eller laget.  

Vi bruker hashtaggene #norskishockey, #hockeygutta og #hockeyjentene. 

Med nedslagsfeltet vi har i sosiale medier er det et godt utgangspunkt for sponsoraktiviteter. Denne 

sesongen har vi blant annet hatt en serie med hockeyutrykk i samarbeid med Whole Earth, og konkurranse 

i samarbeid med Nordic Choice Hotels. Begge presentert av spillere fra A-landslaget. 

Vi vil fortsette arbeidet for å i større grad fronte kvinnelandslaget i ishockeyforbundets offisielle kanaler.  

 

ØKONOMI 

 

NIHFs driftsinntekter i 2018 var kr 47 564 534 og driftskostnadene beløp seg til kr 48 919 276. 

Finanspostene endte med et overskudd på kr 168 090. Årsresultatet i 2018 ble et underskudd på kr 1 186 

652. Sum gjeld og egenkapital ved utgangen av 2018 er kr 17 790 020, hvorav egenkapital utgjør kr 4 986 

389. Egenkapitalen tilsvarer 28 % av totalkapitalen. For mer detaljerte opplysninger henvises det til Norges 

Ishockeyforbunds årsregnskap. 

 

Fasiten ble et svakere årsresultat enn vårt budsjetterte overskudd på 464 395 kroner. Årsresultatet i 2018 

ble en god del svakere enn forventet. Dette skyldes først og fremst en liten svikt i sponsorsalget, men også 

at vi i løpet av året måtte ta noen store uforutsette tap  

 

Sammenlignet med 2017, økte medlemsinntekter i form av lisens, mens overgangsinntektene hadde en 

mer forsiktig vekst. Lagpåmeldingsinntektene økte også i 2018. Tilskudd fra NIF over Post 2 og Post 3 gikk 

ned sammenlignet med 2017. 

 

Ved utgangen av 2018 er egenkapitalen lavere enn vårt egenkapitalkrav (5 445 710 kr). NIHF utarbeider 

årlig et langtidsbudsjett. Etter planen vil vi benytte et par år på å bygge opp igjen en tilfredsstillende 

egenkapital. I løpet av 2020 skal vi igjen ha en egenkapital som overgår egenkapitalkravet. 

 

KONTROLLKOMITÈEN 

Beretning, se regnskapet 


