
President: Tage Pettersen 

 Representerer Kråkene, Moss 
 45 år, gift, 1 sønn 
 Bedriftsøkonom m/EDB 
 Befalsutdannet i Sjøforsvaret. 
 Ordfører i Moss 2011 – 2017 (H) 
 Stortingsrepresentant fra 2017 

Lang leder/-og organisasjonserfaring innen politikk og fra forsvaret.  
Har vært leder for Kråkene Ishockey i Moss.  Ordfører i Moss fra 2011-2017. Valgt inn på Stortinget fra 
2017. 
 
«Jeg har som ambisjon å kunne løfte norsk ishockey videre – både bredde og topp. For å lykkes med det 
tror jeg vi må jobbe med anlegg, og vi må jobbe med kultur. På begge disse områdene håper og tror jeg 
at jeg har noe å tilføre gjennom min erfaring, nå også med et år som visepresident. Min styrke i et styre 
vil primært være ut fra min politiske og organisatoriske erfaring.» 



Visepresident: Lise Kvil Torgersen 

 Representerer Jutul 
 60 år, gift, 3 sønner, 2 barnebarn – alle hockeyspillere 
 Bedriftslederskolen, bedriftsøkonom 
 Senior Accountant, Det Norske Veritas 
 Styreleder Akershus Ishockeykrets siden 2012 
 Styremedlem NIHF fra 2017 

Lang erfaring fra ledende stilling innen økonomi og regnskap i internasjonalt selskap, nå Det Norske 
Veritas. Har vært engasjert innen ishockey i Jutul og i kretsen i en årrekke med forskjellige verv. 
 
«Jeg ønsker å bidra til utvikling av norsk ishockey på det nivå som er ønsket. I mitt arbeid i Akershus 
Ishockeykrets har fokus vært å utvikle organisasjonen og å rekruttere og utvikle spillere slik at de holder 
på lengst mulig. Målrettet spillerutvikling for alle i U13/U14 med spesiell fokus på jentehockey.» 
 



Styremedlem: Boye Christiansen 

 Representerer Stavanger Ishockeyklubb  
 26 år 
 Master of Science in Energy, Trade and Finance (London) 

 Bachelor of Science in Business Administration (California) 

 Daglig leder SFF Group 
 Styremedlem (ungdomsrepresentant) i NIHF fra 2017 
 

Boye har som daglig leder i SFF ansvar for både personal i størrelsesorden 120 personer og en total 
omsetning på 6-700 mill NOK, og har god erfaring med oppfølging og utførelse av både drifts- og 
strategiarbeid. Har selv spilt ishockey opp til 15-års alder. 
 
«Målet mitt med vervet er å styrke norsk ishockeys posisjon og renommé både som topp- og breddeidrett 
ved riktig strategisk arbeid, som jeg håper at jeg får være med å utforme og ikke minst utføre. Jeg tror at 
jeg kan bidra som et friskt pust i styret med mitt pågangsmot og unge alder.» 



  Styremedlem: Ann Kristin Martinsen 

 Representerer Rosenborg Ishockeyklubb 
 50 år, gift, 6 barn – alle hockeyspillere (en i AHL  ) 
 Sivilingeniør fysikalsk elektronikk, NTNU Trondheim 
 Daglig leder Trondheim Kulde AS 
 Diverse styreverv i Rosenborg Ishockey  
 Håndballtrener 
 Styremedlem i NIHF fra 2017 

Erfaring fra ledende stilling innen personalledelse, endringsledelse, organisasjonsutvikling, budsjettering 
og strategiarbeid. Meget god IT-kompetanse. 
 
«Jeg har vært i hockeymiljøet i Trondheim i 20 år. Det er først nå jeg har mulighet til å bidra på dette 
nivået. Jeg er opptatt av at flest mulig oppdager hockeysporten, ikke minst for jenter og at 
tilgjengeligheten (antall spilleflater) blir bedre. Viktig at landslagene har gode nok ressurser til å prestere.» 
 



Styremedlem: Arild Hausberg 

 Representerer Tromsø Ishockeyklubb (Styreleder) 
 62 år, pensjonist fra 2017. 
 Utdannet Ingeniør EL-kraft 
 Driftsøkonom, økonomi og ledelse 
 Driftssentral-sjef Troms Kraft AS 1995 – 2006 
 Ordfører i Tromsø 2007 – 2011 (A) 
 Daglig leder AHa Consulting AS, Tjenester i ledelse, administrasjon, HR. 

Arild var sentral i arbeidet med å bygge Nord-Norges første ishall i Tromsø. Han har erfaring med politisk 
tilnærming til prosjekter både sentralt og lokalt. Han brenner for hockeysporten, spesielt for utviklingen i 
Nord-Norge. 
 
«Min motivasjon er å bidra til at Nord-Norge blir satt mer på det norske hockeykartet samt nysgjerrighet 
og ønske om å lære. Tilværelsene i et nasjonalt styre vil bidra til mange Aha-opplevelser, og fokus på de 
utfordringer forbundet møter i dag, samt økonomi. Det må bygges med stein på stein i mange 
tidstrappetrinn, det gjelder å ha fokus på vedtatt langsiktig strategi». 



Styremedlem: Madeleine Nilsen 

 Representerer Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb 
 20 år, ungdomsrepresentant 
 Fagutdannet barn- og ungdomsarbeider 
 Olympisk Akademi 2017 
 Frivillig under YOG 2016 (Ungdoms-OL) 
 Diverse kurs i NIF som ung idrettsleder 

Madeleine har selv spilt hockey på damelaget til Sparta, og vært lag og dommeransvarlig i Tønsberg 
ishall. Har også hatt sommerjobb i Tønsberg ishall fra 2011-2015 hvor hun har bistått med generelt 
vedlikehold og å legge is. Er for tiden leder av ungdomsutvalget i Vestfold idrettskrets. 
 
«Å få muligheten til å være med i styre til NIHF ser jeg på som en veldig spennende og lærerik utfordring. 
Jeg tror at jeg har mye og komme med, samtidig som jeg har mye å lære! Jeg kan komme med et ungt 
syn på mange saker, som kan være positivt i mange sammenhenger. Jeg er veldig motivert til å ta nye 
utfordringer.» 



   Varamedlem: Henning Evensen 

 Representerer Lillehammer Ishockeyklubb 
 43 år  
 Styremedlem NIHF siden 2015 
 Diverse  utdanning innen salg og lederutvikling 
 Regionleder Hamar Media, Lillehammer 
 Har vært styreleder i Lillehammer Ishockeyklubb og  

i Lillehammer Innebandyklubb. 

Henning har vært aktiv innebandyspiller på elitenivå, en rekke tillitsverv innen ishockey, innebandy, fotball 
og vannski. Jobber med reklamedesign og profilering på bl.a. idrettsarenaer samt profileringsartikler. 
 
«Mine ambisjoner er å bidra med kunnskap og erfaring jeg har via tidligere verv innen idretten. Har også 
mye erfaring innen marked og strategiarbeid samt kommunikasjon og ledelse i mitt daglige arbeid.» 
 



Varamedlem: Nina M. Bakke Johannessen 

 Representerer Holmen Hockey 
 56 år, gift, 3 sønner, alle hockeyspillere 
 Utdanning innen reiseliv og idrett 
 Eier og driver av Villa DiFaMi Interiør A/S 
 Varamedlem NIHF siden 2009 
 Diverse styreverv innen næringsliv og organisasjoner 

Nina har vært med i NIHF sitt styre siden 2009 og har blitt nært knyttet til paraishockey og oppfølging av 
laget.  
 
«Mitt mål med styrevervet vil være å følge opp paraishockey, både landslag og bredde. Vi må få den 
fantastisk sportsgrenen kjent ut i de miljøene der vi kan rekruttere flere spillere til paraishockey. Dette er 
en utfordring da det gjerne er taushetsbelagte opplysninger om de som har skader og hvem disse er.» 
 



 

 
 

 Kontrollutvalget 

Leder:   Anne Danielsen Wood  Frisk Asker   Gjenvalg 
 
Medlem:   Per Magnar Klomstad  Storhamar IL Elite   Gjenvalg 
 
Medlem:   Lanneke Borgersen Karlsen  Jutul    Ny 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Varamedlem:  Jan Georg Lund   Stjernen Hockey   Gjenvalg 
 
Varamedlem:   Mette Kerlefsen   Ishockeyklubben Stavanger  Ny 
 



 Ankeutvalget (nytt utvalg) 

Leder: Johan Peter Hougen Jutul 
 
Ny 

Nestleder: Kim-Alexander Hofgaard Jørstad Holmen Hockey 
 
Ny 

Medlem: Pål Idar Sørensen Hasle Løren 
 
Ny 

Medlem: Anette Morken Storhamar bredde 
 
Ny 

Medlem: Elisabeth Myhre Johansen Astor 
 
Ny 

Varamedlem: Lars Hammerseng Lillehammer 
 
Ny 

Varamedlem: Hanne Finstad  Vålerenga 
 
Ny 



 Veteranutvalget 

Leder: Kåre Østensen Drammen Ishockeyklubb Gjenvalg 
 
Medlem: Ann-Karin Ingvaldsen Jutul Gjenvalg 


