
NIHFs beretning sesongen 2019/20



Sesongen 2019/20 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå på mange fronter, men endte opp 
med en brå slutt på all aktivitet. I månedsskiftet februar/mars kom en pandemi snikende, og tok 
grep over det norske samfunnet fra starten av mars. På grunn av smittefaren utsatte NIHF i første 
omgang sluttspillet for herrer senior i to uker. Det ble imidlertid en rask forverring av situasjonen 
med Covid-19 virusets spredning, så NIHF kansellerte all aktivitet for resten av sesongen fra med 
11. mars NIHF gjorde dette som første særforbund, men allerede to dager senere ble all organisert 
idrettsaktivitet innstilt.  Stavanger Oilers vant serien med klar margin, men ingen Kongepokal ble 
denne sesongen utdelt til noen klubber. På grunn av avlyst siste del av sesongen ble det heller ikke 
spilt kvalifisering i prestasjonsdelen herrer senior. Forbundsstyret vedtok i møte at neste sesong 
gjennomføres med de samme lagene som gjennomføre sesongens Eliteserie og 1. divisjon.  Det ble 
heller ikke gjennomført sluttspill for Kvinner Elite, U21 Elite eller U18 Elite.  

Norsk ishockey fortsetter sin sterke posisjon blant publikum og som TV-idrett. Aldri før har det vært 
vist så mye ishockey direkte på norsk TV. Avtalen med TV2, som er inne i sitt andre år av ny avtale, 
sikrer at alle kamper i Eliteserien blir vist direkte på TV2 Sumo.. Seertallene har også vært gode. 
I tillegg vises alle 1. divisjonskamper gjennom A-Media sine sendeflater. For øvrig er det også god 
spredning av kamper fra aldersbestemte serier gjennom HockeyTV (LiveArena).

Førstedivisjon ble gjennomført med 9 lag. Kvaliteten på serien er blitt jevnere og bedre enn den var 
tidligere, noe som også har vært viktig for toppen av norsk ishockey. Lørenskog og Comet ble hen-
holdsvis nummer en og to i serien, men fikk ikke mulighet til å spille kvalifiseringskamper til Elitese-
rien da sesongen brått ble avsluttet.

VM for U18 herrer, kvinner og herrer senior ble avlyst denne sesongen, og lagene beholder sin inter-
nasjonale ranking inn mot kommende sesong. A-landslaget er nr 11 på IIHFs ranking, mens kvinne-
ne er nr 13. 

U18 kvinner vant sitt VM i Divisjon 1B etter en god og spennende turnering, og rykket dermed opp til 
Divisjon 1A. U20 laget for herrer fikk 4. plass i Divisjon 1A. 

EM for Parahockey denne sesongen ble avlyst som følge av pandemien som herjet i verden.

Covid19
Ut over det praktiske med avvikling av sesongavslutningen som er nevnt over og senere i beretnin-
gen vil vi gi noen flere opplysninger knyttet til NIHFs håndtering av situasjonen som følge av Co-
vid19.

NIHF har i hele perioden lagt mye vekt på informasjon til og kommunikasjon med organisasjonen. 
Vi har benyttet sosiale medier, hjemmeside og direkteinformasjon på mail til klubber, regioner og 
organisasjonen generelt. 

NIHF har hele tiden forsøkt å ha helt oppdatert informasjon med retningslinjer over myndighetenes 
begrensninger og muligheter så godt som mulig tilgjengelig for alle. Dette har vært et tidkrevende 
og omfattende arbeid.

I perioden har NIHF arrangert egne webinarer, noe det har vært veldig god respons på. 

INNLEDNING



NIHF har deltatt i flere sentrale grupper i perioden etter 12. mars 2020. Ottar Eide har deltatt i NIFs 
beredskapsgruppe (sammen med NIF, svømming, fotball, ski og håndball). Videre har Tage Petter-
sen deltatt i en tilsvarende gruppe med presidenter (sammen med NIF, svømming, fotball, ski og 
håndball). Petter Salsten har deltatt i arbeidsgrupper vedrørende gjenåpning av

toppidretten og tilsvarende for breddeidretten, der også protokoller for gjenåpningen er blitt utar-
beidet.

NIHF har i hele perioden ment at smittevernhensyn skal tas på alvor, og vi har ikke ønsket å utfor-
dre de innførte restriksjonene. Vi ser at en del av de generelle restriksjonene sikkert kunne vært 
tilpasset oss eller andre på en bedre måte, men i den situasjonen landet har vært i mener vi at det 
som gjelder alle også skal gjelde oss.

Myndighetene har utlyst to kompensasjonsordninger for idrett og kultur. Kompensasjonsordning 
1 var for perioden 5, mars til 30. april. Ordningen traff dessverre ikke helt godt i og med at det kun 
var billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter som følge av avlysning som var omfattet. Andre 
publikumsinntekter var ikke med i ordningen. Klubbene måtte selv søke på kompensasjonsordnin-
gen, men etter avtale med Lotteri- og Stiftelsestilsynet (som administrerte ordningen) og sluttspills 
klubbene kunne NIHF søke om kompensasjon for hele sluttspillet og de landskampene vi skulle spilt 
i kompensasjonsperioden. Til sammen ble NIHF og sluttspillklubbene tildelt 24 mill kroner fra kom-
pensasjonsordning 1. 

Kompensasjonsordning 2 er mer omfattende og er tilpasset idretten på en bedre måte da andre 
publikumsrelaterte inntekter ut over billettinntekter er med. Ordningen har tilbakevirkende kraft til 
12. mars og gjelder til og med 31. august.

Situasjonen med Covid19 vil etter all sannsynlighet påvirke aktiviteten og organisasjonen i hele 
2020. 

SPORT
LANDSLAGET MENN

Årets sesong hadde som vanlig VM som det store målet. Denne gang med Zurich og Sveits som 
arrangør i mai. Som vanlig startet A-landslaget menn samlings-sesongen i november, Med MECA 
Hockey Games på hjemmebane. Lørenskog var som vanlig god arrangør og vert for turneringen, 
hvor også Østerrike og Danmark deltok. Formatet med kun tre nasjoner og 2 kamper pr samling er 
en konsekvens av stadig tøffere kampprogram på klubbsiden, noe som gjør at hensynet til spillerne 
og belastning vektes stadig sterkere inn. I turneringens første kamp slo vi Østerrike 3-1, mens vi be-
seiret Danmark 4-2 i turneringens siste kamp. I kampen mellom hadde Østerrike beseiret Danmark 
3-1, noe som gjorde at vi ble turneringsvinnere. 



I desember gjestet vi Sveits, der betydelig tøffere motstand ventet oss. Her var fire nasjoner 
samlet, hhv Russland, Slovakia, Norge og Sveits, men fortsatt bare 2 kamper pr lag. I vår 
semifinale møtte vi vertslandet Sveits, som satser stort innfor sitt VM på hjemmebane. 
Tempoforskjellen mellom de to lagene var synlig fra start, og vi måtte bruke mye krefter på å 
forsvare oss. Derfor var også sluttresultatet på 5-0 i favør Sveits et riktig bilde av kampen. Dagen 
etter møtte vi en annen A-nasjon i Slovakia. Denne gang var vi mye bedre med fra start, og fullførte 
på en mer enn godkjent måte. Norsk seier med 4-1 lar seg absolutt høre på internasjonalt nivå. 

I februar gjestet vi Klagenfurt i Østerrike, der Danmark, Frankrike og Østerrike også var med. I 
første kamp tapte vi 0-2 for Østerrike, etter en jevn forestilling der vi ikke evnet å utnytte sjansene 
våre. Heller ikke i turneringens andre kamp, mot Frankrike, ble det seier. Denne gang tapte vi 1-2 et-
ter uavgjort ved full tid og overtid. På straffer var Frankrike bedre enn oss og vant dermed kampen. 
Etter spill og sjanser var dette en kamp vi absolutt burde vunnet, men fortsatt teller målene mest i 
ishockey. 

Neste på programmet var punktsamlinger i mars, mens landskamper mot hhv Sverige, Finland, 
Danmark og Slovakia ventet under VM-oppkjøringen i april. Som vi alle vet ble det ikke slik. I tur og 
orden avlyste alle nasjoner sine hjemlige serier og sluttspill. Fortsatt drøyde det en stund før den 
endelige avlysningen av VM kom fra IIHF, men i praksis ble sesongen avslutte medio mars. 
Vi takker spillere og støtteapparatet for dette som ble en kort og spesiell sesong.

Støtteapparatet på de gjennomførte samlingene bestod av:
Petter Thoresen (Hovedtrener), Sjur Robert Nilsen (Trener) og Per Erik Alcen (Målvakts-trener), Ole 
Fosse (Lege), Knut Fjeldsgaard (Lege), Lars Eirik Borgersen (Fysioterapeut), Tor Egil Skogly (Mas-
sør), Bjørn Mathisrud (Manager), Ole-Kristian Tollefsen (Manager), Petter Salsten (Sportssjef), Tom 
Jøstne (Video), Jostein Smeby (Materialforvalter) og Thor Andre Engell Sommerud (Materialforval-
ter). 



LANDSLAGET KVINNER

Laget ble også denne sesongen ledet av hovedtrener Thomas Pettersen, mens Claes Halvardsson 
og Daniel Hansen fortsatte som hhv. assistent-trener og målvakts-trener.
Resten av staben (manager, fysioterapeut og materialforvalter) bestod av de samme personene 
(Randi Aase, Morten Dalen og Marius Engen), mens Magnus Evensen bidro som Videoansvarlig un-
der turneringene. 

Sesongen startet med samling på Hønefoss i månedsskiftet juli-august, der is og fys-trening stod 
på programmet. Dette var en fin mulighet for trenerne til å jobbe inn mot enkeltspillere med indivi-
duelle utviklingsoppgaver. I troppen som ble tatt ut var det en mix av unge lovende kandidater, samt 
mange av de mest rutinerte spillerne vi har. Samlingen ble avsluttet på Toppidrettssenteret med 
testing av fysisk kapasitet.

Årets Gullpuck for menn tildeles Henrik Haukeland.



Sesongens første kampsamling var i november. Turen gikk til Michalove i Slovakia, der kamper mot 
Slovakia, Ungarn og Frankrike ventet. Etter en sterk seier mot Slovakia, ble Frankrike for sterke i 
kamp 2. Mot OL-arrangør Kina vant jentene komfortabelt 4-2. Dermed endte laget på 5. plass i den-
ne 6-nasjonersturneringen der også Danmark, Østerrike og Ungarn deltok. 

07.11.19 NOR - SVK 3-2
08.11.19  NOR - FRA 1-6
09.11.19 NOR – CHN 4-2

Sesongens andre kampsamling var i desember. En lang reise til Sochi i Russland stod på pro-
grammet, der en ny 6-nasjonersturnering ventet. I tillegg til vertslandet Russland deltok Danmark, 
Frankrike, Slovakia, Ungarn og Norge. Meget god mostand, ett topp internasjonalt arrangement, 
samt gode prestasjoner, gjorde turen sportslig vellykket til tross for lang reise og utfordringer i 
forkant med visumsøknader og spillere. God kamp mot A-nasjonen Russland (tap 4-2) ble fulgt opp 
med strekt 2-0 seier over Danmark, som også er en A-nasjon. I kampen om 3.plassen i turneringen 
ble vi slått av Ungarn med 1-2. Laget endte dermed på 4. plass. 
 
12.12.19 RUS – NOR 4-2
08.11.19  NOR - DEN 2-0
09.11.19 HUN – NOR 2-1

Ny samling, denne gang på hjemmebane, ventet i februar. Halden, og ishockeyklubben Comet, stod 
for et veldig bra vertskap både på og utenfor isen. Kampene var jevne, publikum møtte opp i stor 
stil, og jentene fikk vist hvor gode ambassadører de er for ishockeysporten i Norge. Underveis i tur-
neringen deltok jentene på istreninger med lokale jentespillere, samt at Global Girls Hockeygame, 
et internasjonalt rekrutteringsprosjekt i regi av IIHF, ble avviklet i forbindelse med lørdagskampene. 
Opplevelsen av å ha turnering på hjemmebane var inspirerende. Igjen stor takk til Comet og Halden. 

06.02.20 NOR-HUN 6-1
07.02.20 FRA-NOR 3-0
08.02.20 NOR-SVK 6-4

Som alle kjenner til så ble sesongen avsluttet i mars pga Covid-19 utbruddet. Dermed ble planene 
for VM-oppkjøringen og selve VM avlyst. Norge behold dermed sin ranking internasjonalt, og er pr 
dato nr. 13 i verden.  

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

Støtteapparat:
Hovedtrener: Thomas Pettersen 
Assistent-trener: Claes Halvordsson 
Målvakts-trener: Daniel Hansen
Video/statistikk: Magnus Evensen
Manager: Randi Aase
Manuell-/fysioterapeut: Marius Engen
Materialforvalter: Morten Dalen



Årets Gullpuck for kvinner tildeles Mathea Fischer.

LANDSLAGET PARA

Som for alle andre ble den spesiell og brå slutt på sesongen 2019/2020. Dette var en viktig sesong 
der utvikling av landslagets unge spillere skulle stå i hovedfokus. Dette gjorde det også. Mange 
unge har tatt steg riktig retning og flere var tiltenkt mesterskapsdebut i EM Østersund. Naturlig nok 
ble sesongen ble kraftig amputert da all aktivitet ble kansellert fra midten av mars 2020.

På breddesiden er det seks aktive klubbmiljøer der det spilles paraishockey regelmessig: Vålerenga 
Para Ishockey (Oslo), Mjøsa Pikes (Lillehammer), Moss Kjelkehockey, Skien Kjelkehockey, Bergen 
Kjelkehockeyklubb, Nærbø IL Kjelkehockey. Rosenborg Kjelkehockey (Trondheim) ligger på is, men 
har ikke regelmessig aktivitet. Strategien i 2019/20 har vært å styrke breddemiljøene vi har, frem-
for å jobbe med etablering av nye miljøer.



Midlene fra Stiftelsen VI har gjort det mulig for NIHF å utvide satsning på breddeutvikling og re-
kruttering med ansettelse av konsulent på 40% fast stilling i tillegg til en allerede etablert stilling 
på 80%. Det har vært jobbet aktivt med testing av ulike former for seriespill for klubbene stasjonert 
på Østlandet. Mange nyttige erfaringer herfra som skal bygges videre på i sesongene som kom-
mer. I tillegg har de økte rammene blitt brukt til satsning på A-landslagets sportslige forberedelser 
frem mot PL 2022 i Beijing i form av ansettelse av ny hovedtrener fra og med 1.5.2020. Tidligere 
hovedtrener siden 2014/15, Espen Hegde, inntar en administrativ rolle rundt landslaget i tillegg til 
å fungere som assistenttrener. Andre Lysenstøen overtar rollen som hovedtrener for A-landslaget 
paraishockey for sesongen 2020/21 til og med 2021/22. 

Aktiviteter for paraishockey (bredde): 
25.07 – 28.07: Åpen tryout og breddesamling Skien Fritidspark
04.09 – 08.09: Klubblagsturnering i Zlin, Tsjekkia (Mjøsa Pikes deltok)     
03.10 – 06.10: Internasjonal Rekruttsamling Agitos Stiftelsen 1 av 2, Skien Fritidspark
17.10 – 20.10: ParaUng-samling for unge, potensielle paralympiske utøvere på 

Olympiatoppen i Oslo:
07.12 – 08.12: Rekrutteringsarrangement Lørenskog/ Manglerud
04.02 – 09.02: Internasjonal klubblagsturnering Malmø Open
05.03 – 08.03: Internasjonal Rekruttsamling Agitos Stiftelsen 2 av 2, Skien Fritidspark

Rekruttering og utvikling av nye spillere stod sterkt denne sesongen. Rekruttlandslaget ser ut til 
å ha positiv effekt på talentutviklingen hos unge spillere og det er mange av våre nest beste som 
er i positiv utvikling. Samtidig er det åpenbart at vi er nødt til å få frem enda sterkere spillere for å 
henge med i toppen internasjonalt. Konkurransen blir tøffere for hvert år. USA, Canada og Russland 
dominerer topp tre i tillegg til at Tsjekkia, Sør-Korea og Kina blir sterkere som følge av store økono-
miske rammer. Det drives godt utviklingsarbeid i Sverige, Tyskland, Slovakia og Italia, så vi er nødt 
til å erkjenne behovet for å være i positiv utvikling - både når det gjelder kortsiktige prestasjoner og 
langsiktig utvikling. Landslagets målsetting om å være blant topp fire står fortsatt! 

For sesongen 2021/2022 venter et A-VM (sted og dato ukjent) med mulighet for direkte kvalifise-
ring til PL 2022. 
 
Norges kamper fra EM Østersund: (avlyst)

Aktiviteter sesongen 2019/2020: 
30.05 - 02.06:  Oppstarthelg OLT Oslo
23.06 – 30.06:  Sommersamling Beitostølen
25.07 – 28.07:  Tryout A-landslag og Rekruttlandslag Skien   
12.09 – 25.09:  Espen Hegde, Morten Værnes og Lena Schrøder reiser til Riga, Latvia for å 
bidra med oppstart av paraishockey i Latvia.  
21.11 – 24.11:  Testsamling på Skedsmo
16.01 – 26.01:  3-Nasjonersturnering Torino, Italia (Italia, Japan, Norge) 



20.02 – 23.02:  Kamper mot Sverige på Jordal, Oslo. 
03.03 – 08.03:  Treningssamling og kamper mot Tyskland i Skien Fritidspark
(all aktivitet kansellert etter dette) 

Resultater:   
3-Nasjonersturnering Torino, Italia 16.01 - 26.01
20.01  Norge – Italia 3-4 e.str (1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1)
21.01 Italia – Norge 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)
21.01 Japan – Norge 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
22.01 Norge – Japan 3-2 OT (0-0, 0-2, 2-0, 1-0)
25.01 Italia – Norge 3-2 e.str (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0)

Kamper mot Sverige Jordal, Oslo 20.02 - 23.02

21.02 Norge – Sverige: 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
22.02 Norge – Sverige: 5-4 OT (2-1, 2-2, 1-2, 1-0)
21.02 Norge – Sverige: 3-1 (0-0, 2-0, 1-1) 

Treningssamling og kamper mot Tyskland Skien Fritidspark  03.03-08.03
  
06.03 Norge – Tyskland 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)
07.03 Norge – Tyskland 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)

EM-troppen 2020 bestod av (troppen var offentlig før covid-19): 
Målvakter: Johan Grønlie (VIF Paraishockey), Martin Harme (VIF Paraishockey)
Backer: Audun Bakke (VIF Paraishockey), Knut Andre Nordstoga (VIF Paraishockey), Andreas Gjes-
sing Sundt (VIF Paraishockey), Ole Komma (Skien Jacks)
Løpere: Torstein Aanekre (Mjøsa Pikes), Martin Grøsfjeld (Skien Jacks), Emil Garmo Kirstistuen (VIF 
Paraishockey), Alexander Lyngroth (VIF Paraishockey), Lena Schrøder (VIF Paraishockey), Loyd 
Remi Pallander Solberg (VIF Paraishockey), Emil Vatne (Nærbø IL), Morten Værnes (VIF Paraishoc-
key), Ola Bye Øiseth (Rosenborg), Fabian Cruickshank Øverli (VIF Paraishockey). 

Tiltenkte debutanter i EM 2020: Ole Komma (Skien Jacks), Alexander Lyngroth (VIF Paraishockey), 
Fabian Cruickshank Øverli (VIF Paraishockey)

Støtteapparat: Espen Hegde (landslagssjef/ hovedtrener), Ole Eskild Dahlstrøm (assistenttrener), 
Andre Lysenstøen (assistenttrener/ målvaktstrener) Magnus Bøgle (videoanalyse), Sara Kristine 
Trollerud (fysio/helseansvarlig), Thony Johansson (materialforvalter), Kay Pedersen (materialforval-
ter).

Etter NIHFs vurdering var det ikke tilstrekkelig grunnlag for tildeling av gullpucken for paraishockey 
denne sesongen. 



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 kam-
per er helt fraværende for disse utøverne. Et slikt utviklings-landslag koster penger, og har dermed 
vært utfordrende å få på plass.
Vi har vært i dialog med Danmark om kamper, men økonomien satte stopp for dette.  

Sesongen startet med en femdagers samling i juli i Skien. Her fikk trenerteamet mulighet til å bli 
kjent med spillergruppa, og spillerne får mulighet til å bli kjent med konseptet for U20-landslaget. 
Dette gir en fin inngang til turneringen i Karlstad som er neste på programmet for laget. 

UI20 Super Challenge i Karlstad 20.-25. august. I årets turnering deltok følgende lag: HC Riga, Fär-
jestad, Frankrike, Ungarn, Växjö, Østerrike, Leksand og Norge. 
Vi var fornøyde med hvordan laget presterte under 5 kamper på 5 dager, og vi fikk et bra blikk på 
hvordan gruppa og individene fungerer i slike turneringer som er intensive.
Det var første gang U20 landslaget tok med seg medalje hjem fra Karlstad. 

21.08.20 Norge – HC Riga  4-0
22.08.20 Østerrike – Norge  3-4
23.08.20 Färjestad – Norge  4-1
24.08.20 Växjö – Norge   4-3  (A sluttspill)
25.08.20 Leksand – Norge  4-5  (Bronsefinale)

U20-LANDSLAGET



Laget som reiste besto av:
Målvakter: Henrik Fayen Vestavik, Tobias Breivold Johansen
Backer: Fredrik Pedersen, Sander Vold Engebråten, Markus Mikkelsen, Jonas Slettebø Haughom, 
Joakim Opsahl, Emil Lilleberg, Kristoffer Thomassen, Casper Hallgren
Løpere: Sander Frøberg, Trym Løkkeberg, Adrian Ellingsen, Vegard Fredriksen, Stian Nybråten 
Hansen, Jonathan Hafsmoe, Ole-Christian Westad Larssen, Martin Martinsen, Håvard Salsten, Calle 
Spaberg Olsen, Sander Hurrød, Pontus Finstad, Trym Sjødahl Østby, Jonathan Hermansson

Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen.
Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysio).
Material: Raymond Michalsen og Andre Engell
Manager: Roger Harli, Ole-Kristian Tollefsen

November: 6-10.11.2020 deltok U20 i en firenasjonersturnering i Piestany, Slovakia.  I turneringen 
deltok Slovakia, Tyskland, Sveits og Norge.
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. 
Utøverne fikk også kjenne på hvordan det er å spille mot A-nasjoner som spiller med mer intensitet 
og nøyaktighet i spillet hver eneste kamp.

07.11.20 Norge - Tyskland   1-6
08.11.20 Sveits – Norge  2-0
09.11.20 Slovakia – Norge  4-1

Laget som reiste besto av:
Målvakter: Tobias Breivold, Tobias Norman.
Backer: Sander Vold Engebråten, Jonas Slettebø Haughom, Emil Martinsen Lilleberg, Markus Mikkel-
sen, Joakim Opsahl, Kristoffer Thomassen, Sverre Rønningen. 
Løpere: Leo Johansen Halmrast, Patrick Rørbu Elvsveen, Sander Frøberg, Trym Løkkeberg, Håvard 
Salsten, Philip Granath, Erik Beier Jensen, Jonathan Hafsmoe, Stian Hansen, Jonathan Hermansson, 
Sander Hurrød, Calle Spaberg, Pontus Finstad, Andrè Bjelland Strandborg 

Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen.
NIHF: Ole-Kristian Tollefsen
Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysio), Dirk Clemens (Lege)
Material: Raymond Michalsen og Per Mørk
Manager: Roger Harli (video)

U20 VM (Div. I Group A) ble avviklet i Minsk, Hviterussland i perioden 9.-15. desember 2019. Laget 
reiste til København, Danmark en uke før VM for pre-camp. Det ble spilt en treningskamper før VM, 
motstanderen var Danmark. Resultatet ble Danmark – Norge 2-1 etter straffer. 

U20 VM blir arrangert som en enkelt serie med 6 lag (5 kamper) hvor vinneren rykker opp og 6. 
plassen degraderes. Dette gjør at det er lite som skiller de ulike lagene, men samtidig vanskelig å 
rykke opp dersom man får et tap. 



Vi reiste til VM med kanskje den yngste troppen vi har reist til et U20 VM. Vi så muligheten i år til å 
gi første års U20 spillere og U18 spillere en erfaring fra internasjonalt mesterskap som vi håper vi 
skal dra nytte av fremover, ikke minst allerede neste sesong. 

Norge hadde en bra innledning med seier over Slovenia, med påfølgende kamp mot Østerrike dagen 
etter som var et meget sterkt lag som endte med tap. Etter en hviledag spiller vi en sterk kamp mot 
vertsnasjonen Hviterussland som vi vinner på overtid. Kampen dagen etter spiller vi mot fjorårets 
A nasjon Danmark og vi vinner denne kampen på straffer. Ettersom vi hadde tapt mot Østerrike, 
men vunnet de andre kampene så kunne resultatene gå vår vei og vi rykke opp om vi slo Latvia i vår 
siste kamp. Østerrike skulle møte Slovenia i kampen før oss, og de gjorde sin jobb og dermed ryk-
ket opp til A puljen neste sesong. Vi taper kampen mot Latvia og havner på 4.plass totalt.  Slovenia 
rykket ned til gruppe C.
Med tanke på vår unge tropp er vi meget fornøyd med resultatene og utviklingen hos spillerne i 
troppen.

Resultater:
09.12.19 Norge – Slovenia  6-2
10.12.19 Østerrike – Norge  5-2
12.12.19 Hviterussland - Norge 2-3 (OT)
13.12.19 Norge - Danmark  1-0 (SO)
15.12.19 Norge - Latvia  0-2

Laget som reiste besto av:
Målvakter: Henrik Fayen Vestavik, Tobias Johansen Breivold, Tobias Nordmann
Backer: Kristoffer Thomassen, Markus Aas-Eng Mikkelsen, Sander Vold Engebråten, Sverre Rønnin-
gen, Emil Martinsen Lilleberg, Sondre Bolling Vaaler, Joakim Opsahl



Løpere: Calle Spaberg Olsen, Patrick Rørbu Elvsveen, André Bjelland Strandborg, Jonathan Her-
mansson, Trym Løkkeberg, Stian Nybraaten Hansen, Trym Sjødahl Østby, Lars Christian Rødne, 
Leo Johansen Halmrast, Pontus Finstad, Jonathan Hafsmoe, Philip Granath, Sander Frøberg

Jonas Slettebø Haughom var med til pre-camp men ikke VM.
Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen.
NIHF: Ole-Kristian Tollefsen
Helseteam: Knut Fritzvold (fysio) og Dirk Clemmes (lege).
Material: Raymond Michalsen og Per Mørk
Manager: Roger Harli (video)

U19-LANDSLAGET
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 på Gjøvik, der motstanderne var Øst-
errike, Ungarn og Frankrike.
I årets turnering så vi at motstanderne ikke kom med sterkt mannskap, så i alle kampene styrte vi 
spillet. 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. 

Resultater:
06.02.20 Norge – Østerrike  2-1
07.02.20 Ungarn - Norge  1-6
08.02.20 Norge - Frankrike  5-1



Laget bestod av 
Målvakter (2): Tobias Normann, Färjestad (SWE) og Tobias Breivold - Vålerenga – Vålerenga. 
Backer (9): Joakim Opsahl - Frisk Asker, Sverre Rønningen – Lillehammer, Eirik Hafstad Johansen – 
Lillehammer, Sander Desmot – Lørenskog, Emil K. Buskoven – Stjernen, Marius S. Johnsen – Storha-
mar, Dennis Rystad – Manglerud, Tobias M. Sørlie – Vålerenga, Emil Lilleberg – Sparta. 
Løpere (12): Nicolai Eliesen – Vålerenga, Adrian Ellingsen – Lillehammer, Vegard Fredriksen – Lille-
hammer, Sander Frøberg – Vålerenga, Trym Løkkeberg - Mora (SWE), Stian N. Hansen – Stjernen, 
Trym S. Østby – Sparta, Mattias B. Halvorsen – Sparta, Jonas S. Hodt - Frisk Asker, Kenneth P. Gul-
brandsen – Skellefteå, Douglas Byrkjeland – Färjestad, Mads Vestby – Manglerud. 

Lagets trenere: Anders Gjøse, Geir Hoff og Andre Lysenstøen.
Helseteam: Kristoffer Torgersen (fysioterapeut)
Material: Raymond Michalsen.
Manager: Roger Harli (video)
NIHF: Jon Haukeland

U18-LANDSLAGET

Sesongens første landslagssamling var på Hamar 07.-11.11

Våre resultater:

07.11.19         NOR-LAT       3-1
08.11.19         NOR -LAT      1-5
09.11.19         NOR-LAT       2-3



Målvakter - Jens August Giæver, Aleksander Jonsen, Fabian Plogås
Backer - Jonas Bergersen Bjerke, Tobias Degvold, Jonas Haughom Slettebø, Jesper Lilleberg, Anders 
Jonassen, Jesper Løken Bugten, Teodor Benno Vaage, Sander Vedul-Kjelsås 
Løpere –Sondre Andreas Ahlsen, Fredrik Bjørndal, Sebastian Labori Christiansen, Andreas Dahl, 
Storm Hermansen, Edvard Gulbrandsen Karlsen, Eskild Bakke Olsen, Joakim Aarseth Opsahl, Sole 
Marius Ryen, Lucas Loob Trygg, Filip Wiberg, Eskil  Wold, Sander Pedersen Ødegaard

Neste samling var 4-nasjonersturnering i Østerrike i februar. Motstandere var Østerrike, Danmark 
og Latvia. Våre resultater var: 

06.02.20          AUT-NOR      2-3 (OT)
07.02.20          NOR-LAT        3-4 (OT)
08.02.20          DEN-NOR       1-3

Målvakter - Jens August Giæver, Aleksander Jonsen, Fabian Plogås
Backer - Tobias Degvold, Jonas Slettebø Haughom, Sander Vedul-Kjelsås, Sander Vold Engebråten, 
Jesper Lilleberg, Theodor Freidher Hamm, Mats Hildisch
Løpere - Leo Johansen Halmrast, Andre Bjelland Strandborg, Lucas Loob Trygg, Patrick Rørbu Elvs-
veen, Philip Granath, Andreas Dahl, Joakim Aarseth Opsahl, Calle Spaberg Olsen, Sondre Andreas 
Ahlsen, Filip Wiberg, Fredrik Bjørndal, Edvard Gulbrandsen Karlsen, Eskil Bakke Olsen.

Både precamp og VM for U18-landslaget ble avlyst. Arrangementet skulle funnet sted i  Spisska 
Nova Ves, Slovakia, i april 2020.  

Støtteapparat for U18-landslaget sesongen 19/20 har vært: 

Trener: Mads Hansen
Assistenttrener: Kim Veistein
Assistenttrener: Christer Nylund
Målvaktstrener: Patrik Viker Børresen
Fysioterapeut: Jon Rømoen
Materialforvalter: Hans Erik Hauge
Manager: Jan Grønlien

JU18-LANDSLAGET
Marcus Bekkelund Forgaard og Jørgen Salsten tiltrådte som nye trenere denne sesongen. Ingunn 
Mathilde Anseth kom også inn som ny keepertrener. 

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

• Skien 12.-15.05.2018   (19 spillere deltok)
• Skien 09.-10.06.2018   (29 spillere deltok)
• Lillehammer 24.-26.06.2018   (31 spillere deltok)

Det er også avholdt Eliteleir på Hamar i uke 32 (30 spillere deltok). 



Tradisjon tro reiste laget til Kuortane i Finland i oktober. Det var trening samt kamper mot Finlands 
U 20, Finlands U18 og Tsjekkias U18 landslag. Samlingen var som vanlig veldig bra og jentene fikk 
matchet seg mot gode, spillende lag. De fikk virkelig kjent på tempoet i internasjonale kamper. Vi 
ser at vi har mange steg å gå før vi er på høyde med A-nasjonene. 

03.10.19 FIN U18 - NOR       10-0
04.10.19  NOR – FIN U20       0-5
05.10.19  CZE – NOR         8-0

Trenings samling 7.-10. november 2019 ble avholdt i Stavanger. Her var både JU16 og JU18-land-
slaget samlet. Det ble en meget bra samling. JU18-landslaget spilte treningskamp mot Stavanger 
Hockey sitt U16 lag, der de lenge holdt resultatet til 2-2, men tapte dessverre 5-2 til slutt. 

13.-15. desember ble det avholdt treningssamling i Kristiansand. Her spilte laget tre privatlandskam-
per mot Danmarks JU18 landslag.  Nok en god samling sportslig sett, og en siste sjanse for jentene 
å vise seg frem før uttaket til VM ble foretatt. 

13.12.19  NOR - DEN   2-0
14.12.19  NOR - DEN   3-1
15.12.19  NOR - DEN  4-3

Årets VM ble arrangert i Katowice, Polen 2.-8.01.2020. Som vanlig er man litt usikker på hvor laget 
står i forkant av slike turneringer, spesielt ettersom dette er første samlingen der alle spillerne som 
utgjør VM-troppen er samlet. Som vanlig er det flere nye spillere med på laget, og noen som debu-
terer i VM-sammenheng. 
Vårt klare mål for VM var å ta gull og dermed opprykk til Divisjon 1 A. Og det lyktes vi med, gjennom 
seier over Østerrike 2-1. Laget presterte jevnt og godt gjennom hele turneringen, der vi vant våre 
kamper mot hhv Polen og Storbritannia, mens vi spilte uavgjort (og tapte på overtid) mot Kina og 
Korea. Dette førte til at vi måtte vinne over Østerrike i ordinær tid for å ta førsteplassen i gruppen. 
Det klarte jentene, Norge vant kampen 2-1 på ordinær tid og tok dermed gull. Målsetningen om opp-
rykk til Divisjon 1 A var dermed sikret. 

02.01.20  POL – NOR  0-1
03.01.20  NOR – CHN  1-2 OT
05.01.20  NOR – GBR  7-1 
07.01.20  NOR - KOR  2-3 OT
08.01.20  AUT - NOR                  1-2 

VM-troppen bestod av: 
Målvakter (2): Kaja Ekle, Tiril Sofie Glasø. 
Backer (6): Rebekka Haukali, Eirin Stendahl, Iben Tillman, Ronja Trondsdotter, Bea Hovda,Guro 
Smefjell.
Løpere (12): Hannah Didriksen, Christina Furseth, Silje Gundersen, Thea Dauga Kuraas, Lotte Pe-
dersen, Andrea Kaspersen, Tea Nyberg, Mari Pedersen, Ina Nodeland, Susanne Andersen, Jenni 
Kristensen, Silje Kongstorp.



Støtteapparatet U18 jenter
Hovedtrener: Marcus Bekkelund Forgaard
Trener: Jørgen Salsten
Trener: Thomas Pettersen
Keepertrener: Ingunn Mathilde Anseth
Materialforvalter: Henning Haaland
Fysioterapeut: Marit Fjøren
Manager: Tone Olsen

JU16-LANDSLAGET
Denne sesongen har vi hatt ulike trenere rundt JU16-landslaget, både med innslag fra JU18-trenere 
og personell fra NIHF. Vi har også hatt ulikt stabs-personell fra samling til samling. Vi ønsker å sette 
en fast stab, både trenere og funksjoner, fra neste sesong. 

Trenere: Jørgen Salsten og Espen Sæther
Trenere: Mads Scott og Maren Frøhaug
Keepertrener: Ingunn Mathilde Anseth
Materialforvalter: Henning Haaland
Fysioterapeut: Henriette Svanes
Manager: Tone Olsen

Landslaget har hatt 2 samlinger denne sesongen. Den første var i Stavanger sammen med 
JU18-landslaget 7.-10. november. Her hadde vi 23 spillere inne på samlingen.  
Den andre samlingen hadde vi i Kristiansand 5.-8. februar. Her deltok 28 spillere. 

Landslaget for JU16-landslaget skulle også deltatt på 10-nasjoners turnering i Ungarn 21.-27.04, 
men denne ble dessverre avlyst pga. situasjonen med coronaviruset.  
Sesongen 2019/20 fikk dermed en brå slutt dessverre, men helse kommer alltid først. 

Spillere inne har vært følgende: 
Målvakter
Daniella Pizarro Lauritzen – Stavanger, Rebecca Årdal – Nærbø, Tiril Glasø – Nidaros,  
Marthe Kongstorp Johansen – Astor, Malin Steen Nilsen - Sparta - Sparta

Backer
Synne Are-Ekstrøm – Stavanger, Ellen Emmerhoff – Stavanger, Andrea Zeylon Grinnbo - Sparta 
Sarpsborg, Anne Holmaas Johansen – Stavanger, Maren Reiermark Jørgensen – Vålerenga, Allis 
Vedal Strømberg – Vålerenga, Tiril Charlotte Hodt Eiken – Lillehammer, 
Bea Hovda – Stavanger, Mina Killingstad – Vålerenga, Thea Fernande Rustbakken – Grüner, Iben 
Tillman - Stjernen



Løpere (15)
Sikke Vasshus Ask – Stavanger, Andrea Emblem Auestad – Kristiansand, Sara Bodin – Leangen, 
Suphattra Chaiyasan – Vålerenga, Marte Brenni Englund - Hasle-Løren, Lea Flaa – Bergen, Evie 
Freya Haynes – Stavanger, Gina Brevik Kristensen – Sparta Sarpsborg,  Ella Tjønndal Kvisle – Løren-
skog, Fam Pettersen – Vålerenga, Fanny Johanna Riise – Lillehammer, Thea Fernande Rustbakken 
– Grüner, Ragnhild Eikeland Skage – Bergen, Anne Beatrice Storesund – Astor, Sara Svendsen – 
Leangen, Silje Gundersen – Stavanger, Ida Haave – Kristiansand, Nora Pollestad – Stavanger, Isabel 
Walberg – Storhamar.
 

U-16 LANDSLAGET

NIHF har også i år videreført og gjort nye avtaler slik at U16-landslaget har kampaktivitet i alle de 
internasjonale vinduene. Dette gir verdifull erfaring fra kamper på internasjonalt nivå, og i kombina-
sjon med samlingene i Isbjørnprosjektet gir det kontinuitet i oppfølgingen av spillerne på helårsba-
sis. Spillerne blir videre fulgt opp med individuelle, muntlig og 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 39 spillere har deltatt på 
en eller flere aktiviteter med U16-landslaget sesongen 2019/20. Dette er en oppgang fra 36 spille-
re som var innom forrige sesong, selv om vi pga korona utbruddet gikk glipp av en samling denne 
sesongen.

Dette året var det vår tur til å bli invitert til tre kamper mot Latvia i Jelgava, Latvia. Det var en fin 
samling av spente førstereisgutter f. 2004 som møtte opp på Gardermoen i november. Jelgava had-
de et fint anlegg der vi bodde rett ved ishallen. Også i år fikk spilte vi jevne kamper mot Latvia, som 
stilte med litt ulike lag i kampene: 

07.11.2019 Latvia  - Norge  3 – 1
08.11.2019 Latvia  - Norge  1 – 7
09.11.2019 Latvia  - Norge  3 – 4



Neste turnering var også i Latvia, denne gang i Valmiera. Fin avstand mellom ishall og innkvartering 
gjør arbeidsforholdene lette for materialforvalter, og er praktisk for alle spillere og ledere. Latvia 
har i begge turneringer vært et fint vertskap for Norge U16. 

I denne faste desember-turneringen skulle vi møte Danmark, Frankrike, Latvia. Vi gjør bra presta-
sjoner, bortsett fra første periode mot Latvia som vi taper 0-5. Resultatene ble slik:

12.12.2019 Danmark - Norge  2 – 3
13.12.2019 Norge - Latvia  4 – 6
13.13.2019 Frankrike - Norge  1 – 6

Frankrike var arrangør av 4-nasjonersturneringen i februar. Nå skulle vi opp i alpelandsbyen Vauja-
ny. Det er en lang reise med litt vanskelige flytider til denne delen av Europa, men vi utnyttet dette 
med å få en ekstra dag på samlingen. Dermed fikk vi to treninger ekstra og var klare til turnerings-
start på onsdag. Motstandere i turneringen var Østerrike, Tyskland og Frankrike. I år vant vi turne-
ringen! Resultatene ble slik:

05.02.2020 Norge - Tyskland  3 – 1
06.02.2020 Østerrike - Norge  3 – 8
07.02.2020 Frankrike - Norge  2 – 7

Dette ble siste aktivitet denne sesongen pga. pandemien som herjer i Europa og resten av verden 
dette året. Vi takker spillere og ledere for innsatsen i denne sesongen. 

Kapteiner gjennom sesongen har vært: Tobias Bjercke Larsen, Sander Wold, Johannes Løkkeberg, 
og Lars Petter Eckholm.

Følgende spillere har deltatt i en eller flere av kampaktivitetene sesongen 2019/20:
Målvakter (5): Markus Røhnebæk Stensrud (Storhamar), Sebastian Hagen Aarsund (Stavanger), 
Laban Byrkjeland (Örebro, SWE), Martin Rambøl Sjøvold (Stjernen), Edgar Ramirez Talm (Vålerenga).

Backer (13): Anders Meisingset (Sparta Sarpsborg), Elias Rustbakken (Frisk Asker), Tobias Bjerc-
ke Larsen (Vålerenga), Mattias Juntti (Stjernen), Mathias Papuga (Storhamar), Jonas Nyhus Myhre 
(Lørenskog), Jesper Rabben Arntsen (Nidaros), Daniel Gloppen (Lørenskog), Julian Buer Elmenhorst 
(Rögle, SWE), Thomas Greve Strand (Vålerenga), Thomas Higson (Stavanger), Gabriel Koch (Våle-
renga), Filip Melberg (Stavanger)

Løpere (21): Hans Martin Ulvebne (South Kent, USA), Sander Wold (Frisk Asker), Ulrik Sunde Bakken 
(Skellefteå, SWE), Noah Steen (Lørenskog), Patrik Dalen (Lørenskog), Sander Dahl (Stavanger), Lars 
Petter Eckholm (Rögle, SWE), Martin Johnsen (Storhamar), Kasper Magnussen (Stjernen), Johannes 
Løkkeberg (Stjernen), Oscar Englund (Frisk Asker), Kasper Walther-Sneve (Vålerenga), Mats Bakke 
Olsen (Storhamar), Casper Einvik Myklebust (Furuset), Marius Torgersen (Vålerenga), Christian Tor-
rissen (Vålerenga), Oskar Bakkevig (Vålerenga), Magnus Mjørud (Storhamar), Oliver Calik (Stavan-
ger), Sander Selvær (Stavanger), Emil Johnsen Asmussen (Nidaros).



Støtteapparatet 2019/20 har bestått av: 
Trener: Pål Gulbrandsen
Assistent-trener: Simon Stolt Wang 
Assistent-trener: Martin Fossli 
Målvaktstrener: Ole Sander Sønsterud-Hansen
Materialforvalter: Tom Rune Edvardsen
Fysioterapeut: Ole Frederik Sæther/Thomas Bjerke
Manager: Espen Fossli
NIHF: Jon Haukeland

SPILLERUTVIKLING
Spillerutviklingen på sentralt nivå for spillere som aspirerer til landslag foregår i hovedsak gjennom 
Isbjørnprosjektet og prosjektet «Tett på», se lenger ned. 

Isbjørnprosjektet
Isbjørnprosjektet, 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, 
der denne sesongen var det siste av tre år. Modellen for 2019/20 var en kombinasjon av nevnte 
gave, egenandeler fra spillere og budsjettilskudd fra NIHF. En fortsettelse av prosjektet vil kreve en 
annen finansieringsform, siden det sannsynligvis er fornuftig å være forsiktig med å kreve egenan-
deler 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. 
Parallelt med dette utvides landslagsvirksomheten til også å omfatte tiltak for «mellomsesongene» 
U17 og U19 på landslagsnivå og dermed sikre at spillerne har utviklingstiltak gjennom hele «livslø-
pet». På jentesiden ser det foreløpig ut til at landslag og Isbjørnprosjekt på JU16 og JU18 fanger opp 
tilstrekkelig andel av aktive spillere.

Tiltakene ble i all hovedsak holdt utenfor konkurransesesongen, siden denne er tettpakket med 
klubbvirksomhet avbrutt av perioder med landslagstiltak. Dette er i tråd med forutsetningene for 
gaven fra Sparebankstiftelsen.

Det har lenge vært en ambisjon å utvide prosjektet med regionale samlinger på U15/JU15-nivå, 
men det har foreløpig kun vært mulig å få til én slik samling (samling for Nord Norge i Narvik i mars 
2019). Forhåpentligvis vil den nye organisasjonsformen med sterkere regionale ledd gjøre det mulig 
å gå videre med disse planene.

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:
18. – 19. mai (Skien): U16, U17 og U18 gutter
1, - 2. juni (Skien): JU16 og JU18 jenter
8. - 10. juni (Skien): U17 og U18 gutter
15. – 16. juni (Skien): U16 gutter
23. – 28. juni (Lillehammer): JU 16 og JU18 jenter
23. – 29. juni (Vierumäki, Finland): U17 gutter
28. juli – 1. august (Skien): U17, U18 og U20 gutter
28. juli – 3. august (Hamar): U16 gutter (NIHFs Eliteleir)
4. – 9. august (Hamar): JU16 og JU18 jenter, U15 gutter (NIHFs Eliteleir)

Utviklingstrapp og testbatteri
 
I løpet av sesongen er det gjennomført en revisjon av testbatteriet som ligger til grunn for 
utviklingstrappen. Målet var å gjøre testene mer ishockeyspesifikke samtidig som måling av gene-
rell fysisk standard ble opprettholdt. I skrivende stund mangler tilstrekkelige testdata til å fullføre 
utviklingstrappen for jenter/kvinner, men arbeidet pågår. 

Alle lag som er påmeldt i klassene U21 elite, U18 elite, U16 A og U15 A samt Kvinner elite er pålagt å 
sende inn testresultater ved tre testperioder hver sesong (september, desember/januar, april).

Trenerforum
Det ble avholdt 2 sentrale Trenerforum sesongen 19/20. 

18.11.2019 – Hotel 33, Økern:
Her ble trenere invitert til treff der de fikk høre foredrag og erfaringer fra våre landslagstrenere 
(Simon Stolt Wang U16, Mads Hansen U18, Anders Gjøse U20, Thomas Pettersen Kvinner, Petter 
Thoresen Menn), samt informasjon fra Ole-Kristian Tollefsen fra NIHF sin side. De som var invitert 
var trenere fra U16, JU16, U18, U21, toppidrettsgymnas og kvinner elite. Oppmøtet ble stort, hele 57 
påmeldte.
Vi gikk igjennom staber på alle landslag, kontaktpersoner i NIHF for ulike landslag, prosedyrer ved 
uttak, oversikt over isbjørnsamlinger 2020, test-vinduer og felles begrepsapparat for trenere som 
NIHF har bearbeidet.
Vi brukte anledningen til å få hjelp i strategiarbeidet angående elite/toppdelen av kommende stra-
tegiplan. Vi delte opp i 4 arbeidsgrupper og ønsket tiltak som trenerne ute i klubbene og skolene så 
som viktigst i fremtidig spillerutvikling. Det som kom tydeligst frem fra gruppearbeidet var: Serie-
struktur (flest mulig kamper i helger), mer kunnskap fra NIHF hva som kreves internasjonalt (Opera-
tiv kraft), Kvalitetssikring av klubber og skoler, kvaliteten på treninger må heves, den fysiske stan-
darden må bli bedre og vi må sørge for at inngangsnivået til U16/JU16 må bli bedre (Fysisk form, 
teknisk/taktisk forståelse).
Deltagerne var positive til forumet, og ønsket flere av disse under sesongen.



17.02.2020 - Hotel 33, Økern:
Nytt trenerforum ble avholdt på Hotel33 der vi hadde invitert trenere fra U16, JU16, U18, U21, 
Kvinner Elite og toppidrettsgymnasene. Oppmøtet ble igjen stort med hele 59 påmeldte. 
Møtet ble innledet med informasjon om hvor langt NIHF har kommet med strategiplan-arbeidet. 
Punkter som ble informert om var:
- Kultur
- Operativ kraft
- Kvalitetssikring av klubber/skoler
- Jenteløft
- Trenerkompetanse
- Kamparena

NIHF tok også opp hvor vi står per dags dato når det gjelder testbatteriet. Det har vært altfor dårlig 
gjennomføring, og dette ble tatt opp med trenere som var til stede.
Foredrag fra landslagstrenere (Simon Stolt Wang U16, Mads Hansen U18, Anders Gjøse U20, Tho-
mas Pettersen Kvinner og Petter Thoresen Menn) om hvordan sesongen hadde sett ut så langt, og 
planen videre mot mesterskap for de som skulle ut i det.
Møtet ble avsluttet med informasjon fra NIHF’s Kristoffer Holm som jobber med en plattform der 
Live Arena kan kobles opp mot videoanalyse og verktøy for trenerne i daglig drift.

TETT PÅ

Formål:
Sommeren 2018 startet prosjektet «Tett på», et samarbeid mellom OLT og NIHF. Målet med prosjek-
tet er å utvikle spillere i alderen 21 til 25 år som vi ser for oss kan delta for det norske ishockeyland-
slaget 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-Kristi-

an Tollefsen (Sportskonsulent)
• 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), Sin-

dre Madsgaard (kraft/styrke)
• Fagressurser OLT regionalt: Øst: Erling Strand, Paul Solberg
• Innlandet: Erlend Slokvik, Bent Rønnestad/ Thorsteinn Sigurjonsson
• Sørvest: Morten Eklund

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. Inklu-
dering av spillere gjøres av landslagsledelse. Det er dynamisk inklusjon/eksklusjon med halvårlige 
vurderinger
Omfang: Pr. 20. mars er det 20 utøvere fra 6 klubber

Uttatte spillere sesong 2019/2020:
Henrik Knold, Kristian Østby, Jens Kristian Lillegrend, Jacob Lundell Noer, Christian Bull, Martin 
Rønnild, Eirik Salsten, Markus Søberg, Magnus Brekke Henriksen, Christian Kåsastul, Thomas Olsen, 
Ludvig Hoff, Markus Vikingstad, Sander Thoresen, Magnus Geheb, Håkon Løken Pedersen, Simen 
Andre Edvardsen

Jenter inn i prosjektet 2019/2020:

Josefine Biseth Engmann, Stine Myreng Kjellesvik, Karen Forgaard



Samlinger 2019/2020

04.11.2019
Vi begynner dagen med «Tett på» testbatteri som de blir testet på 4 ganger årlig. Vi ser at alle har 
gjort en bra jobb med det fysiske. Etter lunsj holder bryter Stig Andre Berge et foredrar for utøverne 
som handler om det å dedikere tid til utvikling. Det koster å være toppidrettsutøver.
Dagen ble avsluttet en teknisk-motorisk økt hold av Olympiatoppen sine fagpersoner.

09.12.2019
Første mandagen i landslagsoppholdet i desember hadde vi en full dag på lørenskog fylt med ak-
tivitet. Dagen startet på Hammer turn som holder hus på Lørenskog. Der hadde vi leid turnhallen 
med profesjonell turntrener. Utøverne fikk bryne seg på både apparater, teknikk, motorikk og styr-
ke. Lunsj ble servert i Lørenskog ishall, og deretter 1,5t på is med landslagstrener Petter Thoresen, 
Espen Sæther og Ole-Kristian Tollefsen.

03.02.2020
Test-samling på Olympiatoppen. Utøverne går igjennom testbatteriet for å se om de har opprett-
holdt fysisk standard i løpet av sesongen. Vi er fornøyde med hvordan utviklingen har vært.
Etter lunsj bryter vi av litt og setter opp ballspill turnering der vi spiller fotball, basketball og inne-
bandy på NIH.

Utover disse fellessamlingene har vi holdt regionale treninger på is og barmark for innland og øst-
land. Utøverne blir også påvirket av regionale OLT sentere rundt i Norge med ekstratreninger med 
f.eks. Elverum håndball etc., samt individuell oppfølging fra NIHF Ole-Kristian Tollefsen.

Totalt sesongen 19/20 spilte «Tett på» utøverne 38 landslagskamper menn fordelt på 10 utøvere og 
27 landslagskamper kvinner fordelt på 3 utøvere.

UNGDOMSLEDERSEMINARET

Ungdomslederseminaret ble avholdt på Quality hotell Gardermoen lørdag 18. januar. Klubber og 
regioner, totalt om lag 45 deltakere, var samlet for erfaringsutveksling og diskusjoner. Blant annet 
fikk vi en presentasjon av 3 vs 3-formatet som ble benyttet under Ungdoms-OL. 
Andre emner som ble presentert og drøftet var: 

• Flytt av grensa for Barneidrett fra U13 til U12 – workshop
• Erfaringer med speed-hockey og hybrid-bytt
• Sesongplanen, inkl mulighet for 3 vs 3 spill på liten bane
• Ny Regionsinndeling
• Holdningskampanje
• Revidering av Trenerstigen

KAMPADMINISTRASJON
Avslutning av sesongen 19/20 ble dessverre ikke som ønsket, da alle våre NM-sluttspill, Forbunds-
cup’er og Regionlagsturneringer ble avlyst pga krisesituasjonen ifm Korona-smitte og utbrudd i Nor-
ge. En rekke av våre breddeserier ble heller ikke spilt ferdig. Forbundsstyrets vedtak vår aktivitet 
ble som følger:



Vedtak 1:
Alle resterende kamper avlyses pr 11.03.20. 
Rangeringen i den enkelte serie blir stående fra 11.03.20. 
Medaljer utdeles i de klasser der dette er endelig avklart. 

Vedtak 2:
Alle opp- og nedrykk i bredde senior menn gjeldende sesongen 19/20 annulleres. 
Neste sesong starter med lik inndeling som sesongen 19/20. 
«Seriene har kommet ulikt, svært få opp- og nedrykk er avklart. Det anses viktig at man ikke fore-
tar skjønnsmessig vurdering, og at man er konsistent gjennom hele organisasjonen»

Vedtak 3:
Kvalifiseringsspill mellom seriene i prestasjonsserier menn senior avlyses. Neste sesong starter 
med samme inndeling og samme klubber som sesongen 19/20. 
«Selv om 4 lag har spilt seg til en rettighet, mens ingen lag har spilt seg endelig vekk fra en rettig-
het, var NIHF nødt til å fatte et vedtak som ivaretar helheten.  NIHF vedtar derfor at opp- og nedrykk 
fra sesongen 19/20 fryses. Alle serier starter sesongen 20/21 lik som sesongen 19/20. Reduksjon 
av antall lag i 1 div utsettes en sesong. 

Vedtak 4:
Eliteseriemester senior menn sesongen 19/20, Stavanger Oilers, tilbys plassen i CHL.
 «Dette er i tråd med CHLs ønske og invitasjon»

Get-ligaen ble avviklet med 10 lag i 5 runder. Narvik var debutant og Grüner som nytt lag etter 
svært mange år i 1.div. 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. Det ble igjen spilt back-
to-back i romjulen, med unntak av kampene mellom Narvik og Grüner (begge spilt i Narvik pga 
avstand). Serievinner ble Stavanger, nr 2 ble Storhamar Elite og Vålerenga Elite ble nr. 3. 
Hockey Live ble benyttet, men klubbene har fortsatt forbedringspotensial ifht statistikkføringen. 

De 8 beste lagene kvalifiserte seg til NM-sluttspill, som ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

Kvalifiseringsserien til neste sesongs GET-liga ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

1. divisjon ble arrangert med 9 seniorlag, som spilte X5 serie = 40 kamper. Lørenskog ble serievinner 
foran Comet Elite som dermed ble nr. 2. 

Kvalifiseringsserien til 1.div ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

2. divisjon besto av 7 lag, inkludert H/L U21 som ikke NIHF ikke hadde tilbud til i U21 bredde. Det ble 
spilt X4 (24 kamperpr lag). Vinner av avdelingen ble Bergen, med Skien på 2. plass, 8 poeng bak. 

Ingen lag rykker ned, da avdelingen fortsatt skal være en påmeldingsserie.

3. div avd. Vest besto av 4 lag i 4 runder (12 kamper), avdelingen ble ikke ferdigspilt, se Forbunds-
styrets vedtak over.  Denne avdelingen ble administrert av Rogaland Ishockeykrets.



3. div avd. Øst besto av 9 lag, som skulle spille dobbelt serie (24 kamper). Ski U21 var et av lagene, 
men laget ble trukket ca halveis.  Alle spilte kamper mot Ski U21 ble strøket. Avdelingen ble derfor 
spilt med 8 lag dobbel serie (14 kamper), avdelingen ble ikke ferdigspilt, se Forbundsstyrets vedtak 
over.  

4. div avd. Øst besto av 8 lag, som spilte dobbel serie (14 kamper), avdelingen ble ikke ferdigspilt, se 
Forbundsstyrets vedtak over.

5. div avd. Øst besto av 8 lag, som spilte dobbel serie (14 kamper), avdelingen ble ikke ferdigspilt, se 
Forbundsstyrets vedtak over.

6. div avd. Øst besto av 7 lag, som spilte dobbel serie (12 kamper), avdelingen ble ikke ferdigspilt, se 
Forbundsstyrets vedtak over.

Kvinner Elite ble videreført som landsomfattende serie med 5 lag i 5 runder (20 kamper), som en-
keltkamper/dobbeltkamper/trippelkamper ved reise. Stavanger ble serievinner med 13 poeng ned til 
lag 2, som ble H/L, som igjen var hele 22 poeng foran nr 3 Vålerenga.

Kvinner 1. div ble også videreført som landsomfattende serie. 7 lag i 3 runder (18 kamper), som 
enkeltkamper/dobbeltkamper ved reise. Grüner ble serievinner, 3 poeng foran Stavanger 2 og med 
Storhamar på 3. plass. 

NM kvinner ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

U21 ble spilt i kun 1 avdeling da det ikke var nok til å dele i 2. Ski og H/L fikk serietilbud i menn seni-
or for sine lag.

U21 Elite besto av 11 lag i 4 runder (40 kamper). Stavanger ble seriemester, Vålerenga Elite ble nr 2. 
Avdelingen ble ikke ferdigspilt, se Forbundsstyrets vedtak over.

NM U21 ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

U18 ble spilt i 3 avdelinger – Elite besto av 11 lag i 3 runder (30 kamper). Vålerenga ble seriemester, 
3 poeng foran Storhamar, som igjen var 15 poeng foran Frisk Asker som ble nr 3. 

U18 1. div besto av 6 lag i 4 runder (20 kamper). Avdelingen ble ikke ferdigspilt, se Forbundsstyrets 
vedtak over.

U18 2. div besto av 7 lag i 4 runder (24 kamper). Avdelingen ble ikke ferdigspilt, se Forbundsstyrets 
vedtak over.

NM U18 ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.



JU16 landsomfattende ble arrangert i 1 pulje med 7 lag X 3 (18 kamper). Avdelingen ble ikke ferdig-
spilt, se Forbundsstyrets vedtak over.

U16 landsomfattende ble arrangert i 2 puljer inndelt etter kvalitet - avdeling A besto av 9 lag som 
spilte 3 runder (24 kamper).  Avd. B besto av 9 lag i 3 runder (24 kamper). Avdelingene ble ikke fer-
digspilt, se Forbundsstyrets vedtak over.

U15 landsomfattende ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet - A besto av 10 lag i 3 runder (27 
kamper, avd. B besto av 8 lag i 6 runder (28 kamper) og avd. C besto av 6 lag i 5 runder (25 kam-
per). Avdelingene ble ikke ferdigspilt, se Forbundsstyrets vedtak over.

U14 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet – avdeling A besto av 11 lag i 3 runder (30 
kamper), avd. B besto av 6 lag i 8 runder (28 kamper) og avd. C besto av 6 lag i 4 runder (20 kam-
per). Avdelingene ble ikke ferdigspilt, se Forbundsstyrets vedtak over.

JU13 Jenter Østland ble arrangert i 1 pulje, bestående av 7 lag X3 (18 kamper).

U13 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter kvalitet. Avd.Blackhawks besto av 10 lag x3 serie 
(27 kamper), avd. Penguins av 9 lag i X3 serie (24 kamper) og avd Rangers av 7 lag x4 serie (24 kam-
per).

U12 Østland ble arrangert i 3 puljer inndelt etter geografi/kvalitet. Avd. Bruins bestod av 10 lag i X2 
serie (18 kamper), avd. Canadiens av 12 lag i x2 serie (22 kamper) og avd. Islanders av 9 lag i X3 
serie (24 kamper).

U11 Østland ble arrangert i 4 puljer inndelt etter geografi. Avd. Canucks bestod av 10 lag i X2 se-
rie (18 kamper), avd. Ducks av 9 lag i x2 serie (16 kamper), avd. Maple Leafs av 8 lag i X3 serie (24 
kamper) og avd Red Wings av 10 lag i x2 serie (18 kamper)

Regionlagsturnering JU17 ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

Regionlagsturnering U15 ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

Forbundscup U15 ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.

Forbundscup U16 ble avlyst, se Forbundsstyrets vedtak over.



DOMMERE 
 
Aktiviteten i Norsk ishockey er økende, og behovet for dommere øker tilsvarende. Dette gjør at ar-
beidet rundt både utvikling og rekruttering av dommere er like aktuelt nå som tidligere. Det legges 
ned mye arbeid lokalt, regionalt og sentralt for at vi skal nå våre mål. Etter sesongen er det regis-
trert en øking i antall dommere. I hovedtak er dette yngre dommere. Samtidig ser vi at et økt fokus 
og økt aktivitet også gjør at vi klarer å trekke til oss noen i kategorien voksne, dette er et meget 
viktig tilskudd da de er med på å forme de som er yngre.  
 
Med et økende antall dommere er totalsituasjonen naturlig nok bedre enn tidligere. Samtidig med 
den positive utviklingen noen steder ser vi at enkelte miljøer og regioner har større utfordringer enn 
andre. Dette gjelder både innen rekruttering og det å beholde aktive dommerne. Antall unge dom-
mere på kurs er høyt, samtidig er det også her vi har størst frafall. Denne trenden er med på å sette 
agendaen videre og viser viktigheten av holdningsskapende arbeid opp mot hele miljøet for å verne 
om de yngste. Sesongen ga via vår holdningskampanje et økt fokus på utfordringen, et fokus som 
videre fremover blir meget viktig for alle i Norsk ishockey.

Klubber, regioner og NIHF har holdt høy aktivitet med kurs, samlinger og andre tiltak. Nytt av året 
var en dagssamling for Klubbdommeransvarlige og Dommerveiledere for bredde. Tilbakemeldin-
gene tilsier at dette er et ønsket og nyttig tiltak og vil vil forsøke å gjøre dette til et gjentakende og 
fast tiltak. Eliteleir for dommere, som historisk ahr vist seg å være et meget godt tiltak, ble også 
gjennomført med fullbookede grupper. Nasjonale og regionale samlinger og dommerkurs ble gjen-
nomført i august og september.  
 
Rundt dommerne har vi klart å opprettholde en stabil gruppe resurspersoner. Disse personene, 
sammen med NIHF Dommerutvalg, NIHF regionsansvarlige for dommere og NIHF administrasjon, er 
nødvendig for å nå de aktivitet og utviklingsmål som settes.  
 
Etter en invitasjon fra Hockey Canada reiste i november hoveddommer Marcus Wannerstedt og 
Dommersjef Geir Thomas Olsen til Montreal, Canada. Formålet med reisen var deltakelse på deres 
høyest rangerte seminar for dommerutvikling – Level 6. Resultatet av dette seminaret var så po-
sitivt at vi i februar nok en gang mottok en invitasjon. Invitasjonen kom denne gangen fra NHL sin 
ansvarlige for scouting og dommerutvikling og de ønsket å se nærmere på vår dommer Wanner-
stedt, samt gi NIHF muligheten til å se og observere hvordan de jobber med sine dommere og deres 
utvikling.  



Av andre internasjonale oppdag kan vi nevne følgende: 
·         Alexander Waldejer - VM herrer 
·         Roy Stian Hansen - VM 1A herrer 
·         Stephanie Cole - VM U18 jenter 
·         Nina Refseth - TV-Pucken jenter Sverige (finale)  
·         Mads Frandsen fra Danmark, bosatt i Norge og dømmer i Get-ligaen - VM herrer 
·         Christian Persson - CHL utslagsrunde 
 
Totalt antall internasjonale oppdrag fra IIHF og IPC ble for sesongen 24. NIHF er meget godt fornøyd 
med både antall og type oppdag våre dommere ble tildelt. Dessverre måtte også IIHF og IPC som 
alle andre stoppe sin aktivitet fra mars 2020, oppdrag etter dette er da naturlig nok ikke gjennom-
ført.

Dommerutvalget gjennomførte denne sesongen kontrollmåling av målvaktsutstyret i Get-Ligaen. 
De varslede besøkene ble godt mottatt hos samtlige klubber og anses som en del av utviklingen av 
vår øverste serie. Resultatet av målingene ga ett avvik og dette ble raskt rettet opp. Målingene ble 
utført etter IIHF sine standarder.
 
Det ble denne sesongen ikke utnevnt noen utmerkelser til beste hoved og linjedommer fra Norsk 
Topphockey 
 
Dommerutvalget 2019-2020: 
Jaye Smith – leder 
Atle Norum Larsen – medlem 
Janne Krogh – medlem 



Disiplinærutvalget
Disiplinærutvalget har under sesongen 2019-2020 behandlet 86 saker fra prestasjonsdelen i norsk 
ishockey. Antallet tilsier en mindre økning sett opp mot forrige sesong.

Disiplinærutvalget bestod av leder Snorre Haukali, nestleder Aage Falkanger og medlemmene 
Christine Smestad, Richard Fuglesang, Steinar Jonassen, Hege Ask,  og Lars Erik Lund.

ARENA- OG ARRANGEMENTUTVALGET 
AAU har fortsatt utviklingen av HockeyLive denne sesongen. Det er nå utarbeidet en bruker-doku-
mentasjon som alle klubbene kan laste ned og bruke som hjelpemiddel både til føring under kam-
per og til opplæring hvis det er ønskelig. Det er fortsatt meget stor belastning på de som har hatt 
ansvaret for kommunikasjon både mot brukerne og de som har levert systemet, men vi håper at via 
denne bruker-dokumentasjonen og at flere blir mer familiær med systemet, vi kan få en nedadgå-
ende kurve på denne belastningen. 
AAU valgte også i år å besøke de klubbene som ønsket bistand, samt at vi blinket ut noen arrangø-
rer med særlige utfordringer og fulgte disse opp spesielt. Dette har foregått gjennom direkte kon-
takt med den enkelte klubb, ved direkte konsultasjon og ved føring av kampdokumentasjon, pro-
tokoller, 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 samt en del 1. divisjons-
kamper. Som kjent ble jo sesongen avsluttet før sluttspillene startet. Denne 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. Alle arenaene har nå skiftet ut til fleksible 
vant og glass, samt at i alle arenaer hvor det spilles GET-liga kamper skal det nå være installert Fle-
x-pegs eller tilsvarende løsning på mål-burene. Det foreligger forslag om at man innfører Flex-pegs i 
alle arenaer i Norge.
Utvalget har også vært ansvarlige samt med-ansvarlige for en rekke landskamper og internasjona-
le 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 10 270 lisenser, hvilket er en liten nedgang sammenlignet med forrige sesong (10 353). 

GET’s skøyte- og ishockeyskole
Prosjektet med å rekruttere flere nye ishockeyspillere er videreført gjennom Ernst Falch og GET’s 
skøyte- og ishockeyskole. Tiltaket har blitt promotert først og fremst gjennom sosiale medier, samt 
NIHFs nettsider. I tillegg har det blitt tatt kontakt direkte med klubbene. Gjennom GETS skøyte og 
ishockeyskole har klubber mottatt gratis drakter, samt hjelp til organisering, oppstart og drift av 
ishockeyskoler.

Fortsatt har vi en vei å gå for å bygge en struktur der vi jobber etter samme rekrutterings-mal, og 
at rekruttering får det nødvendige fokuset i arbeidet vårt. NIHF vil derfor fremover se på mulighe-
tene til å strukturere dette arbeidet bedre, blant annet gjennom å styrke klubb-samarbeidet, samt 
arbeidet gjennom regionene mot klubbene. Noen av erfaringene vi har sett er at ishockeyskoler 
med en definert sportslig ansvarlig (innhold) og en definert administrativt ansvarlig (organisatorisk) 
lykkes godt i sitt arbeid. Og fortsatt er det slik at mange av de nyere klubbene, som viser større 
åpenhet til å implementere GETs skøyte- og ishockeyskole, har bedre tall for sine ishockeyskoler 
enn mange etablerte miljøer som drifter sine ishockeyskoler på tradisjonelt vis.

Rekrutteringsseminar
Vi valgte denne sesongen å ikke avholde rekrutteringsseminar som tidligere år. Med referanse til 
GETs skøyte og ishockeyskole så ønsker man at rekrutteringsseminarene for fremtiden skjer regio-
nalt, rettet mot rekrutteringsansvarlige i klubbene. 



Regionale jenteserier
Østlandet hadde denne sesongen 12 påmeldte lag, hvorav 1 klubb (Lillehammer) hadde 2 lag. Lage-
ne ble inndelt geografisk i to grupper og var administrert av Akershus Ishockeykrets, senere Region 
Viken Vest. Alle lag arrangerte i utgangspunktet 1 turnering hver, men pga. COVID-19 ble de siste 
turneringene avlyst. Den gledelige positive utviklingen av seriespill for jenter fortsetter, og vi ser et 
økt fokus på arbeidet med rekruttering til jentehockey. 

AKTIVITETSMIDLER
12 klubber og 4 regioner har mottatt statlige aktivitetsmidler over Post 3.

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR
10 klubber har mottatt støtte til spillemidler til utstyr.

TRENERUTDANNING

Hockeyskole-kurs har blitt avholdt i Stavanger og på Ullensaker. Det var totalt 41 deltakere på kur-
sene. 

Intro-kurs har blitt avholdt i Trondheim, Sandefjord og Stavanger, med til sammen 32 deltakere fra 
klubbene Stavanger, Skien, Frisk Asker, Sandefjord, Tønsberg, Leik, Astor og Rosenborg. 

Trener I-kurs har blitt avholdt i Oslo, Bergen og på Hamar. Totalt er det utdannet ca. 55 nye Trener I.
    
Trener II-kurs har blitt avholdt på Lillehammer (del 1) og i Oslo (del 2). Kurset hadde til sammen 14 
deltagere.

Intro-kurs Målvakts-trenere (grunnkurs)
Det ble avholdt et pilot-kurs kalt «Instruktør Målvakter» på Hamar i februar. Kurset retter seg mot 
de som skal hjelpe målvakter i oppstarten, dvs spill på liten bane. Kurset er grunnleggende og retter 
seg mot de uten erfaring fra sporten vår. 

Målvakts-trener 2
Det ble avholdt Målvaktstrener- 2 kurs med 13 deltakere. 

JENTER/KVINNER

Jentehockeydager
Vårt rekrutteringstiltak rettet mot jenter, Jentehockeydagen, har vært arrangert rundt om i klubbe-
ne også denne sesongen. Tiltaket styres nå mer av klubbene direkte, uten at NIHF sentralt er in-
volvert. Tilbakemeldingen er at tiltaket samler mange jenter, og at stadig flere av dem forblir innen 
idretten vår. Lagspåmeldingene blant jentelag bekrefter dette, selv om vi fortsatt er sårbare ift 
antallet på jentesiden. 



Worlds Girls’ Ice Hockey Weekend 6.-7. oktober
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. Denne sesongen 
ble det avholdt 9 slike arrangementer i Norge. Det var Halden, Hønefoss, Kongsvinger, Kristiansand, 
Lillehammer, Oslo, Stavanger, Tromsø og Skedsmo. 

Global Girls’ Game
Global Girls’ Game ble arrangert helgen 8.-9. februar verden over. I denne verdensomspennende 
kampen deltok det denne sesongen over 40 nasjoner, inkludert Norge. For vår del var IHK Comet 
Halden, i samarbeid med Ski Hockey, årets arrangør, og kampen ble spilt foran Kvinne-landslagets 
kamp mot Ungarn i Halden. Lagene bestod av 31 jenter i alderen 8-10 år, fra 5 forskjellige klubber.  



Jenteserier
Sesongen 19-20 ble det for tredje år på rad gang arrangert seriespill i års-klassene JU8 - JU10 og 
JU11 - JU13. Serier for de minste jentene ble arrangert av regionene, mens NIHF arrangerte seriespill 
for JU11-JU13. Se avsnittet om kampadministrasjon 

Jente-/kvinneseminar
Seminaret ble avholdt på Gardermoen 24. april og samlet ca. 50 deltagere. Her ble det diskutert 
videreutvikling av seriespill for jenter i aldersbestemte klasser, herunder også dispensasjonsordnin-
ger. 

Punktsamlinger
Det har blitt gjennomført 1 punktsamling for jenter denne sesongen. Den var på Skedsmo helgen 
21.-22. september, og var åpen for jenter fra hele landet født mellom 2005-2009. 
Hele 61 jenter representert fra følgende klubber: Stavanger, Ringerike, Furuset, Lørenskog, Storha-
mar, Ullensaker, Kongsvinger, Jutul, Narvik, Vålerenga, Grüner, Holmen, Bergen, Kristiansand, Hasle 
Løren, Ski og Skedsmo. 
Arrangementet har blitt en tradisjon der fokuset er å ha det hyggelig, være sosiale, samt at utøver-
ne kan treffe andre ishockeyspillende jenter fra hele landet. 
Skedsmo, sammen med Norges Ishockeyforbund, stod som arrangør. 
Den planlagte punktsamlingen i april ble avlyst. 
  
VETERAN:
NOHA , Styrets beretning, redigert.

Styret i 2019-2020 har bestått av:
Kåre N. Østensen, President/leder.
Jan Foyn, nestleder.
Bjørn Wiker, styremedlem, økonomi.
Kai Konnerup, styremedlem, seriespillet.
Øivind Moltzau, styremedlem, dommere.
Toril Semmerud, styremedlem.

Michael Markusson, med på møtene som observatør og referent..



Styremøter.
Styret har hatt 8 regulære møter , så ble all aktivitet stoppet av
NIF/NIHF pga. Covid 19. Et 9. møte har blitt avholdt som en avslutning
på sesongen og som et forberedende årsmøte . Dette vil man prøve å få gjennomført så snart som 
det tillates..
Styret har fulgt tidligere
arbeider, datoer for påmeldinger, baneproblematikk, og samarbeide med NIHF v/ Grethe F. , med et 
utmerket verktøy i TA. Styret har hatt de samme oppgavene som tidligere, å løse. Nytt av sesongen 
var et par lags frafall. Dette må styret ta tak i for neste sesong.
I styremøte nr. 8, vedtok styret å påpeke at Veteranutvalget må få tilsendt  protokollene fra For-
bundstyrets møter( FM), senest 14 dager etter gjennomført. Denne sesongen tok det inntil et halvt 
år.
Samtidig må også Veteranutvalget behandles på samme måten som Regionene, da NOHA er det 
eneste av utvalgene som driver med aktivitet. Etter purring fikk NOHA tilsendt Styrets ønske om 
innspill til ny Strategi plan. NOHA peker på at siden det ikke forefinnes noen Statusrapport etter 
Strategiplanen 2015-2019, er det uholdbart å komme med nye innspill, noe NOHA gjerne vil bidra 
med når rapporten foreligger. NOHA merker seg også at et ønske om å være påtenkt ved neste 
sesongs isfordeling til Oslo Ishockeykrets, sendt i desember 2019, purret  20. april 2020, med svar 
12. mai. Svaret kom klarert fra Grethe F. Hun følger tidligere oppsett. Det betyr igjen at uorganiserte 
grupper kan få tidsmessige fortrinn foran organisert seriespill.

Nasjonalt arbeide:
Styret fikk litt ekstra å arbeide med , da flere lag var sene til å melde seg på og heller ikke fikk det 
til. NOHA har tidligere uttrykket et ønske om å få samlet flere lag til veteranspill. NIHF v/ adminis-
trasjonen har i den sammenhengen bedt oss å bruke kretser/ regioner. Siden den nye regionalise-
ringen tok mer tid enn forventet , ble det ikke satt inn noe arbeide med dette. NOHA har hatt god 
kontakt med Sør-Trøndelag
Veteranhockey, uten å være direkte involvert.
Siden all aktivitet ble lagt ned, har NOHA  formelt avsluttet sesongen. Gjennom valgkomiteen er det 
satt opp et forslag til nytt styre:
Kåre N. Østensen, President/leder.
Kai Konnerup, visepres./ass.leder
Bjørn Wiker, styremedlem.
Øivind Moltzau, styremedlem.
Hilde N. Lenschow, styremedlem.
Michael Markusson, styremedlem.

Dette styret vil virke som et arbeidsutvalg inntil årsmøte og valg har blitt gjennomført.

Internasjonalt arbeide
Som tidligere har NOHA hatt kontakt med SOHA, EUROHA og CARHA.
Kontakten med CARHA var i anledning av at Oslo Oilers skulle delta i CARHA WORLD CUP 2020 i 
70+-klassen utenfor Vancouver i første uka av April. Denne ble utsatt ett år.



Seriespillet
Da det kom utspill om at den forrige sesongen hadde for mange kamper, ble denne sesongen gjort 
annerledes. Delvis på bakgrunn av noe mindre istid, ble det nå mindre antall kamper . Divisjonene 
ble ikke helt ferdig og det ble ikke noe sluttspill.
Samlet ble det færre  kamper enn ønsket.
Vinner i 1.div.: M/S Old Stars.
Vinner I 2.Div: M/S Wild Pigs.
Vinner I 3.Div.: Progress Old Panthers.
Siden sluttspillet ikke ble gjennomført, ble ikke Vandrepokalen ikke utdelt.

Dommere
Dommerne i et antall av 10, har vært aktive, men med noe ujevn kvalitet. Dette tar NOHA tak i for 
neste sesong.

Økonomi
Økonomien for sesongen har god. Det ble et lite overskudd siden seriespillet måtte stoppe og års-
møtet ble utsatt.

Lisenser/forsikringer
Foran årets sesong var det fremforhandlet en forbedret forsikring tilknyttet lisensen for Veteran-
spill. Forsikringen består av som tidligere, en grunnforsikring og en utvidet dekning for skader og 
behandlingsutgifter. Tilknyttet den utvidede dekningen gjelder også forsikringen ved reiser/spill i 
utlandet.
Gjeldende lisens/forsikring fremkommer under hockey.no , se lisenser.
Forsikringen tilbys også dommerne.
Ved gjennomgang av spillerlisensene i sesongen, var det i realiteten full tilslutning til ordningen.

ORGANISASJON

FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret for perioden 2018/20 ble valgt på NIHF ting 10. juni 2018 på Gardermoen. For-
bundsstyret består av president, visepresident og 4 styremedlemmer, samt ansattes representant 
og to varamedlemmer. I perioden (fra og med Tinget 2018) er det avholdt 23 styremøter, og be-
handlet 180 saker (til og med 14. august 2020). De fleste av møtene er avholdt fysisk, men etter 
midten av mars 2020 er alle møtene avholdt i Teams.

Styret var blant annet representert under IIHFs kongresser, Nordisk Møte, ungdomslederseminaret.

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 utvikles i takt med aktuelle oppgaver, og å ivaretar sin rolle som serviceorgan 
for klubber og regioner, samt utføre de daglige drifts- og utviklingsoppgaver på en tilfredsstillende 
måte. 

Sentraladministrasjonen har i sesongen 2019/20 bestått av 13,05 årsverk i fast eller engasjement 
stilling fordelt på 15 personer. Espen Sæther ble høsten 2019 ansatt i 100% stilling, og jobber med 
utvikling, opplæring og oppfølging av skoler, landslag, trenerutvikling. På paraishockey fikk vi gjen-
nom tilskudd fra VI Stiftelsen mulighet til å engasjere Knut Nordstoga i 50% med oppgaver innen 
klubbutvikling og nye miljøer.
Jon Haukeland gikk over i pensjonistenes rekker i mars 2020, etter en lang yrkeskarriere i NIHF.

Norsk Topphockey (NTH) leier kontorplass hos NIHF.

I april 2020 har NIHFs administrasjon flyttet inn i nye lokaler på Ullevål Stadion. Nå er plasseringen 
i 1. etasje med inngang til idrettens Hus. Kostnaden på flyttingen har NIF tatt, og NIHF får ikke en-
drede kostnader som følge av nye lokaler.

ANLEGGSUTVALGET
Organisasjon
Anleggsutvalget for perioden 19/20 har bestått av følgende personer: Arild Hausberg (Tromsø), 
Dagfinn Reinertsen (Stjernen og NTH), Bjørn Ims (Ishockeyklubben Stavanger og Region SørVest), 
Espen Refseth (Leik og Region Midt) og Lars Killi (NIHFs arena og arrangementsutvalg). Generalse-
kretæren har vært sekretær for utvalget.

Anleggsutvalget har i perioden ikke hatt fysiske møter. Både utvalgets leder, utvalgets medlemmer, 
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 anleggs-
planen 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 ved-
tatt bygget i løpet av perioden.

Det er 49 ishaller i drift pr mai 2020, men flere er under planlegging og bygging. 
Jordal ble stengt i slutten av januar 2017, og ferdigstilles 3. kvartal 2020., 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 og Bodø forhåpentligvis kan bli realisert i løpet av noen år. Det er 
fortsatt positive signaler vedrørende nye hall(er) i Trondheim. Det vil også bli spennende å se hva 
som kommer ut av prosessene om by-arena i Bergen og området Slettebakken i samme by.

Det har tidligere vært positive prosesser flere steder, men på grunn av økonomi (som hovedårsak) 
har disse prosessene stoppet opp. Noen av disse stedene kan navnes Alta, Finnsnes, Sandnes og 
Sola.



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 etablert 
mange små kunstfrosne isbaner, og disse er i flittig bruk over alt. Det er fortsatt tilgjengelige midler 
fra gaven vi fikk fra Sparebankstiftelsen DNB.

Rammebetingelser
Anleggspolitisk påvirkning har vært høyt prioritert den siste sesongen 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 påvirk-
ningsarbeid. NIF s Ting 25-26 mai 2019 vedtok en egen anleggstrategi for norsk idrett. Idrettspre-
sidenten 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 Kultur-
departementet 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. Myndighetene har heller ikke fulgt opp innholdet og prioriteringene av NIFs 
anleggsstrategi med endringer over spillemidlene. Nå vises det til at det utarbeides ny idrettsmel-
ding. Uten bedrede rammer for tildeling til bygging av ishaller vil det være utfordrende med realise-
ring av mange nye ishaller i landet.

REGIONER
I hele inneværende periode med Strategisk plan har det vært arbeidet med inndeling av nye regio-
ner, og disse ble etablert i 2019. Dette ligger som et eget punkt i Strategisk plan. De nye 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 Oslo og Viken Øst (Østfold, Akershus sør (Follo, Ski, Frogn) og Oslo)
• Region Innlandet og Romerike (Hedmark, Oppland og Akershus nord 
            (fra Lørenskog og nord  over)

2019/20 var første sesong der de nye regionene var operative, og det har vært en sesong der nye 
samarbeidsformer og kulturer har blitt smeltet sammen. Dette har stort sett gått veldig bra, og det 
er god grunn til å forvente et viktig bidrag i organisasjonen fra regionene i de kommende årene. 

HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
I løpet av sesongen har det blitt arbeidet med holdningsskapende arbeid, og dette er noe som må 
foregå i alle organisasjonsledd i de kommende årene.

NIHF har hatt flere saker til behandling der det har vært konflikter og utfordringer internt i klubber. 
I hovedsak skyldes dette de voksnes væremåte eller måter saker håndteres på. I tillegg kan vi se at 
også ishockey preges av en del av samfunnsutviklingen der individet tar større plass og egenvin-
ning prioriteres foran fellesskapet. 



LHBT (Lesbiske, homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle)
Med støtte fra Bufdir har NIHF produsert en kort informasjonsvideo som benyttes til refleksjon og 
diskusjon.
Holdningskampanje
NIHF utarbeidet to plakater som ble distribuert til alle haller/klubber. Sammen med plakatene ble 
det oppfordret til diskusjoner internt i klubbene der tema i plakatene ble tatt opp og sett i sammen-
heng med klubbens eget verdiarbeid. Plakatene hadde disser overskriftene:
•  BARNAS ARENA
•  INGEN DOMMER - INGEN KAMP

Antidopingarbeid
Norsk ishockey har også denne sesongen hatt positive dopingsaker. Det er med beklagelse vi regis-
trer at det fortsatt er slike saker knyttet til vår idrett. Klubbene må arbeide med dette tema overfor 
sine utøvere.

NIHF ble våren 2020 resertifisert som Rent Særforbund. Til gjengjeld er det kun 3 klubber i vår 
organisasjon som er sertifisert som Rent Idrettslag. Alle landslagsutøvere som innkalles til samling 
må  avlegge sertifisering som Ren Utøver.

KLIMA
Norges herrelandslag  ble våren 2018 det første landslaget i verden (uansett idrett) av FN sertifisert 
som klimanøytralt landslag. 

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. 
Tingperioden ble endret, og forlenget med et år, i og med at NIHF gikk over til Ting i partallsår i 
2018.

ANKEUTVALGET
Utvalget har sesongen 2019/20 fått oversendt 6 saker og realitetsbehandlet 4 saker. De andre sa-
kene har blitt avvist på formelt grunnlag. Leder av utvalget er Johan Peter Hougen.

KLUBBLISENSUTSVALGET
I 2016 gjorde Klubblisensutvalget en fullstendig implementering av det nye Finansielle Oppfølgings-
systemet (ratingmodellen). Det Finansielle Oppfølgingssystemet er forankret i Klubblisensregle-
mentet og det skal være et viktig hjelpemiddel i at flest mulig klubber i Get-ligaen og 1.divisjon skal 
oppfylle lisenskriteriene innen utgangen av 2019. Klubber som ikke tilfredsstiller kriteriene for klub-
blisens 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 sammen-
lignet med 13 klubber sesongen før. I 2018/2019 sesongen ble dette antallet redusert til 6 klubber, 
men 2019/2020 sesongen viste for første gang en negativ utvikling, da antall klubber med Hand-
lingsplan steg til 9. Det er naturlig å anta at antall klubber med Handlingsplan vil svinge noe, men vi 
forventer igjen å se en nedgang kommende sesong.

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

Ny hovedsponsor 
I perioden har Norges Ishockeyforbund innledet et nytt samarbeid med Renault Norge. Det er inn-
gått en langsiktig avtale som betegnes som et hovedsponsorat, med forankring i Norges A-land-
slag Menn Senior. Renault og Norges Ishockeyforbund vil jobbe tett sammen i tiden fremover, for å 
bygge et helhetlig samarbeid og konsept. Renault er blitt tittelsponsor for en årlig nordisk turnering 
før VM, samt spillerutviklingsprogrammet “Tett På”.

Flere nye oppdateringer rundt samarbeidsavtaler:
• NIHF har fått fornyet avtale med Norsk Tipping og A-media.
• GET har valgt å ikke fornye avtale med NIHF.
• NIHF forhandler med NTH/klubbene om ny ligasamarbeidsavtale.
• TV2 og VG fortsetter som riksdekkende medieplattformer for NIHF og Norsk Ishockey.
• Viasat har inngått avtale med Infront om rettighetene til IIHF Ice Hockey World 
             Championship (VM for A-landslaget, Menn Senior).

Sponsoraktiviteter
Vi har i 2019/20 sørget for å ta vare på våre eksisterende sponsorer, gjennom god oppfølging med 
samtlige samarbeidspartnere. Det er gjennomført aktivisering ved å bruke utøvere og trenere, samt 
eksponering ved reklame både digitalt og på trykk. Vi er til stede i medier og på digitale plattformer 
i forbindelse med kamper og turneringer. 
Vi har gjennomført NHL-sponsortur til USA for å samle sponsorgruppen, og hente kunnskap og 
inspirasjon fra noen av verdens beste ishockeyorganisasjoner. På turen hadde vi et innholdsrikt 
faglig program som skulle styrke den faglige kompetansen. I tillegg var det viktig for oss å skape 
samhørighet innad i vår sponsorgruppe.



Avlyste aktiviteter – Covid-19
Både NIHF og sponsorer/samarbeidspartnere har som mange andre blitt påvirket av pandemien 
i form av avlyste aktiviteter. Sammen med seriespill og NM-sluttspill ble også sponsorsamlinger, 
Renault Nordic Challenge og VM i mai 2020 blitt avlyst. 

Salg
Det er en pågående prosess å kartlegge markedet og aktivt søke nye potensielle sponsorer som er 
interessert i å signere avtale og samarbeide med oss. Eksponering i digitale kanaler har blitt et av 
de viktigste hjelpemidlene våre for å bidra til synlighet og kjennskap for sponsorene. I tiden frem-
over er dette et viktig satsningsområde, da vi anslår at dette vil fortsette som en økende trend i 
markedet fremover. 
Fremover vil vi søke sponsorer og samarbeidspartnere som deler vår visjon og våre verdier, og som 
er innstilt på å utnytte markedspotensialet både digitalt og på tradisjonelle flater i ishockey.

Mer innsikt og forståelse
Vi har som mål at vi innen perioden skal ha mer innsikt og etablert forståelse for markedet ved å 
innhente nye metoder for å måle effekten av det å drive markedsføring i digitale kanaler. I SoMe er 
rekkevidde og engasjement de viktigste parameterne, mens web blir målt på trafikk. 

Ny teknologi 
Ny teknologi og samarbeid på levende bilder og egenproduksjon er blitt et spennende utviklingsom-
råde. Med bedre innsikt og forståelse for det digitale området, kan vi påvirke til salg av sponsorob-
jekter og reklame i fremtiden. 

Flere oppdateringer innen teknologisk innovasjon:
• NIHF har fått etablert et samarbeid med TV2 og Live Arena på deling av data og live feed 
             fra HockeyLive. Dette skal gi forbrukeren lettere tilgang til statistikk og kampfakta.
• Påbegynt prosjekt for å etablere et digitalt coaching-system. Det skal bidra til faglig 
            kunnskap og kursing for trenere og lag. 

Markedsføring og Branding
I 2019/20 ble en ny visuell identitet for Norges Ishockeyforbund ferdigstilt og lansert. Ved hjelp av 
en konstruktiv og kreativ arbeidsprosess har vi nå fått på plass:

• Ny logo for digitale flater og trykk (re-branding)
• Ny og moderne font
• Spesialtilpassede designelementer og etablerte rutiner for bruk av de nye visuelle 
             virkemidlene

Gjennom en egen Brand Book har vi skapt en enhetlig og tydelig identitet. Arbeidet har dannet 
grunnlaget for utviklingen av webdesign for hjemmesiden vår.

Holdninger
Vi har i 2019/20 sesongen jobbet mye med holdningsskapende arbeid. Her har vi brukt ny den nye 
visuelle identiteten for å lage ulike budskap som forteller om viktigheten av holdninger og mangfold 
i sporten vår. Vi har også rettet oppmerksomhet mot rasisme og inkludering/likestilling i idretten.



Prosjekt – utvikling av hockey.no
Prosjektarbeidet har vært omfattende og ved hjelp av agil arbeidsmetodikk har vi fått jobbet tverr-
faglig og implementert en ny nettside.
Et av målene med utviklingen har vært at webdesignet skal speile Brand Book. Det vil si at et mo-
derne uttrykk skal bygge NIHF-merkevaren digitalt og bidra til økt trafikk. Samtidig har det vært 
fokus på enkelhet, struktur, integrering, fleksibilitet og større funksjonalitet. 
Konstruksjonen av hjemmesiden består nå av ulike moduler som bygger innholdet. Logo. tekst og 
visuelle virkemidler er mer fremtredende og budskapet kan tilpasses både informativt og kommersi-
elt.
En sterk digital plattform som vi kan bygge videre på, skal sikre effektiv kommunikasjon, samt in-
spirere og skape interesse og engasjement for NIHF og norsk ishockey.

Ny ansatt på kommunikasjon
NIHFs markedsavdeling har ansatt Karoline Rosenvinge Jøstne som kommunikasjonskonsulent. 
Hennes rolle vil være å styrke markedsteamet og videre bygge ut de digitale kanalene våre.

Bilder – fotograf
NIHF marked har opparbeidet et tett samarbeid med fotograf som leverer stillbilder til NIHF. I peri-
oden har fotografen levert bilder for turneringer og mesterskap, profilbilder og markedsaktiviteter. 
Bilder (still/levende) vil fortsette å være et satsningsområde som skal utvikles videre. 

Nytt profilert kontor 
I utgangen av 2019/20 sesongen har NIHF flyttet inn i nye kontorer på Ullevål Stadion. Kontoret 
skal profileres etter ny visuell identitet. Vi ønsker å skape et kontorlandskap som skal bidra til kre-
ativitet og samarbeid, og et sted der ansatte, besøkende og sponsorer kan bli inspirert og føle seg 
«hjemme».  

Profileringstøy, nettbutikken og merchandise
Arbeidet med fornyelse av profileringstøy, merchandise og andre artikler der NIHF brand er synlig, 
er godt i gang.
Vi er i prosess med å utarbeide nye avtaler for nettbutikk og merchandise. Målet er å skape større 
fokus på e-commerce og utnytte mulighetene for salg av produkter med NIHF brand i større grad.

Hockey.no
Relatert til Coronaviruset
11. mars 2020 – 1. mai 2020:
• Brukere: 80,705 (-40,3 % i forhold til samme tid i fjor)
• Besøk: 2,209,272 (-86,1 % i forhold til samme tid i fjor))
11. mars 2019 – 1. mai 2019:
• Brukere: 135,246
• Besøk: 306,669

Trafikk Totalt
Totalt antall brukere av nettsiden i perioden 1. mai 2019 – 1. mai 2020 var 729,439. Disse har vært 
inne på nettsiden 8,435,824 ganger. I 2018/19 registrerte vi 551,403 antall brukere. Disse besøkte 
nettsiden 8,683,780 ganger. Fra 2018/19 til 2019/20 har antall brukere økt med 32,3 %, og trafik-
ken har sunket med 2,9 %.



Antall mobilbrukere i 2019/20 utgjorde 464,139 (63,6 %) av totalt 729,439. I 2018/19 var andelen 
415,951 (75,4 %) av totalt 551,403. Antall mobilbrukere har økt med 11,6 %, og trafikken har sunket 
med 7,2 % (fra 6,685,063 besøk til 6,206,110).

Trafikk HockeyLive
Antall brukere av Live-delen utgjorde 568,359 (77,9 %) av totalt 729,439 i 2019/20. Denne andelen 
besøkte Live 6,374,710 ganger. I 2018/19 var brukertallet på 399,973 (72,5 %) av totalt 551,403. 
Denne andelen besøkte Live 6,366,539 ganger. Fra 2018/19 til 2019/20 har antall brukere av Live 
økt med 42,1 %, og trafikken inn på sidene har økt med 0,1 %.

LiveArena – nå Norsk Hockey-TV
Norsk Hockey-TV, 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, og nå 19/20. Det sendes kamper fra 
U14-U21, samt 1. og 2. div menn senior, Kvinner Elite og Kvinner 1. div, og aldersbestemte landslag. 
Nytt av året er at det i 26 ishaller har blitt installert helautomatiserte kamera (AI-kamera). Ny klubb 
inn denne sesongen er Skedsmo, og i tillegg venter Jar og Ullensaker på å få installert AI-kamera i 
sine ishaller. 

ØKONOMI
NIHFs driftsinntekter i 2019 var kr 51 712 173 og driftskostnadene beløp seg til kr 52 508 434. 
Finanspostene endte med et overskudd på kr 64 425. Årsresultatet i 2019 ble et underskudd på kr 
731 836. Sum gjeld og egenkapital ved utgangen av 2019 er kr 21 052 417, hvorav egenkapital ut-
gjør kr 4 254 553. Egenkapitalen tilsvarer 20,2 % av totalkapitalen. For mer detaljerte opplysninger 
henvises det til Norges Ishockeyforbunds årsregnskap.

Det ble et svakere årsresultat i 2019 enn vårt budsjetterte underskudd på 162 767 kroner. Dette 
skyldes noe svakere sponsorsalg enn budsjettert, men også at vi i løpet av året måtte ta noen store 
uforutsette tap 

Sammenlignet med 2018, økte medlemsinntekter i form av lisens, men også overgangsinntektene 
hadde en positiv vekst. Lagpåmeldingsinntektene falt derimot noe mer enn det både medlemsinn-
tektene-og overgangsinntektene steg til sammen. Tilskudd fra NIF over post 2 økte svakt i 2019 
mens tilskudd fra NIF over post 3 var lavere enn i 2018.

Ved utgangen av 2019 er egenkapitalen lavere enn vårt egenkapitalkrav (5 378 856 kr). NIHF utar-
beider årlig et langtidsbudsjett. Etter planen vil vi benytte et år på å bygge opp igjen en tilfredsstil-
lende egenkapital. Innen 2021 er målet å ha en egenkapital som overgår egenkapitalkravet.

KONTROLLKOMITÈEN
Leveres sammen med regnskap






