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SAKLISTE 

 

 

STIHK’s ting 26.05.16 

 

 

1. Åpning 

 

2. a)  Godkjenning av frammøtte og forretningsorden 

b)  Godkjenning av innkalling og sakliste 

c)  Valg av dirigenter, referenter og 2 til å underskrive protokollen 

 

3. Hilsninger 

 

4. Årsberetning 

 

5. Utmerkelser 

 

6. Regnskap 

 

7. Forslag 

 

8. Budsjett 

 

9. Valg 
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REPRESENTASJON 
 

 

Klubbenes og kretsstyrets representasjon på Sør-Trøndelag ishockeykrets’ ting 26.5.2016. 

Tallene for 2015 er ikke disponibel før juli(pga. ny lov), tallene under er fra 2014.   

 

 

Klubb            Lisenser             Representanter 

Astor IHK    344    3 

Atlantic Icebreakers     25    1 

Bambi IHK      20    1 

Brundalen IHK     33    1 

Hippos hockey     21    1 

HISSI       15    1 

Hommelvik      28    1 

Innherred Isidrettslag     29    1 

Leangen Ishockeyklubb             267    3 

Leik IL               179    3   

Nidaros Ishockeyklubb      2     1 

NTNUI      25    1 

Rosenborg IHK   442    3  

Tiller IL      95    1 

Trondheim Brannvesen    25    1    

Wing       36    1   

___________________________________________________________________________

         

I alt               1586                        24 
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FORRETNINGSORDEN 
 

1. Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av tinget. 

Protokoll føres av to valgte referenter. 

 

2. Med unntak av redegjørelsesforedraget i angjeldende sak, settes taletiden til fem 

minutter ved første innlegg, og tre minutter ved senere innlegg. Representanter som 

forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 

 

3. Alle forslag må leveres til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjons- og 

representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan 

ikke settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan 

bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 

4. Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av avgitte stemmer, 

”blanke” ikke medregnet), når ikke annet er bestemt i Loven eller Reglementet. 

 

5. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av de tilstedeværende 

stemmeberettigede stemmer for). Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer 

enn ett forslag. For øvrig foretas avstemningene ved stemmetegn, hvis dirigenten ikke 

finner at det bør foretas skriftlig votering. 

 

6. Alle forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall stemmer for og imot. Det 

føres ikke referat av de enkelte innlegg. De som har hatt ordet i en sak navngis i 

protokollen. 

 

7. Dersom STIHK’s lov eller denne forretningsorden ikke gir anvisning for hvilken 

forhandlingsprosedyre som skal følges i en sak, skal vanlig forhandlingsprosedyre 

følges. Tinget skal i siste instans avgjøre hva som er slik praksis. 
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KRETSSTYRETS BERETNING 
Perioden 28.05.15-26.05.16 

 

Kretsstyret har bestått av: 

Leder:    Espen Refseth 

Nestleder Organisasjon: Jon Martin Sørgård 

Nestleder sportslig:  Tore Indergaard 

Medlem:   Paul Myklestad 

Medlem:   Anniken Meisler 

Medlem:   Per Gustav Solem 

Medlem:   Jacob Matheson 

Medlem:   John Inge Kaspersen 

Medlem:   Bjørnar Kvello Hansen 

Medlem.   Lars Kviteng 

 

Sekretær:   Line Kuvås 

Revisor:   Melhus Regnskap AS 

 

Arbeidsutvalg:  Leder:  Espen Refseth 

    Nestleder: Jon Martin Sørgård 

    Nestleder: Tore Indergaard 

    Medlem: Paul Myklestad    

    Sekretær:  Line Kuvås  

 

Sportslig komité:  Leder:   Tore Indergaard 

    Medlem: Eirik Iversen 

 

Anleggskomité:  Leder:  Anniken Meisler 

    Medlem: Bård Presthus 

 

Dommerkomité:  Leder:   Per Gustav Solem 

    Medlem: Tor Kristian Langaas 

    Medlem: Stian Vik 

 

Domskomité:   Leder:   Jacob Matheson 

    Medlem:  Petter Milan Hegle 

    Medlem: Eivind Aspen 

 

Rekrutteringskomité:  Leder:   Bjørnar Kvello Hansen  

    Medlem: Thomas Helgesen 

 

Kvinnekomité:  Leder:  John Inge Kaspersen 

 Medlem: Elin Sagberg Rønning 

 

Seriekomité:   Leder:  Paul Myklestad 

    Medlem:  Gry Roaldseth 

    Medlem: Fredrik Rosvold 
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Utdanningskomité:  Leder:  Lars Kviteng     

    Medlem:  Siri Kjeldsberg 

Valgkomité:   Medlem: Espen Kowalewski (Tiller)  

    Medlem: Geir Ove Buarøy (Leangen) 

    Medlem: Tonni Franke Johansen (Astor) 

    Medlem:  Ståle Gangås (Rosenborg yngres) 

    Medlem: Lillian Eid (Leik) 

 

 
ADMINISTRASJON 
 

Egne møter: 

Arbeidsutvalget har i perioden hatt 9 møter. 

Kretsstyret har i perioden hatt 9 møter. 

Det er avholdt 3 klubbledermøter. 

Isfordelingsmøter med Idrettsråd og de andre isidrettene. 

 

Representasjon 

Gunnlaug Bordi Alseth, medlem i Norges Ishockeyforbunds, valgkomite. 

Gunnlaug Bordi Alseth, medlem i Idrettsrådet i Trondheim, valgkomite. 

Espen Refseth, medlem Norges Ishockeyforbund, evaluering Nivå 2. 

John Inge Kaspersen, medlem Norges Ishockeyforbund, jenteutvalget. 

 

STYRETS BERETNING FOR SESONGEN 2015/2016 
 

Arbeidsutvalget har bestått av kretsleder Espen Refseth, nestlederne Jon Martin Sørgård, Tore 

Indergaard og leder av seriekomitéen, Paul Myklestad. Kretssekretær Line Kuvås har vært 

sekretær for arbeidsutvalget. 

 

Sesongen 2015/2016 startet med fokus på lite istid. De andre is-idrettene er også gode på 

rekruttering og registrering. Tildelt istid må benyttes godt. Vi ser at nøyaktig registrering er 

avgjørende. Styret har benyttet enhver mulighet til å minne om viktigheten av registrering av 

deltakere.   

Forbundet innførte nytt datasystem for landsdekkende serier. Dette førte til at lokal terminliste 

kom noe sent. Med mange kamper og lite istid er det fremdeles en stor utfordring at kamper 

utsettes på grunn av reiser ol. 

Kretsen minner klubbene om viktigheten av å delta i idrettsråd, idrettskrets og forbundsmøter. 

Vi må være med der rammene bestemmes. 

Kretsen ser det som særdeles viktig at vi får minst en fra ishockey inn i idrettsrådet. Det er 

nok den eneste måte vi kan klatre på prioriteringslista slik at hallen på Tiller kan realiseres. 

 

Kretsen har i samarbeid med Leangen og Rosenborg oppgradert styrkerommet. Spleiselaget 

førte til at vi nå har et moderne og godt utstyrt styrkerom i våre lokaler. 

 

Sammen med de andre kretsene har vi deltatt i flere møter for å utveksle erfaringer og for å 

lære av hverandre. Noen av erfaringene fra disse møtene er at det er viktig å skape 

lagtilhørighet tidlig, samt at det er best å kjøre lokale serier i rene årsklasser. Da beholder vi 

flere lengre. 
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Vi har også stort forbedringspotensial vedr sonesamlinger og utviklingscamper for kretsens 

spillere. Dette bør prioriteres fremover. 

 

STIHK deltar i et nytt særkretsforum sammen med idrettskretsen. Vi blir sterkere sammen. 

 

Line og Tore representerte STIHK på idrettens hederskveld, Line og Espen deltok på 

idrettsrådets årsmøte og Espen representerte kretsen på idrettskretsens ting på Røros. Olav 

Noteng ble nominert av STIHK til styreverv i Idrettskretsen. Han ble enstemmig innvalgt.  

Kretsens klubber driver godt rekrutteringsarbeid. Vi håper klubbene er gode til å ta vare på 

rekruttene slik at de blir værende i idretten lenge. 

  

Line Kuvås og Paul Myklestad har administrert sesongens serier. De har sørget for 

istidsfordeling, serieoppsett, kontroll av matchprotokoller og omberamming av kamper. Alle 

kretsseriekamper ble avviklet. 

 

Både Astor, Leangen, Rosenborg, Nidaros og Wing har hatt lag i de landsomfattende seriene 

denne sesongen. 

Nidaros dominerte 2. div herrer og kvalifiserte seg til 1. divisjon. Wing damer kapret 1. 

plassen i 1. divisjon damer. 

 

Kretsseriene U14 – U11 preges av at noen klubber har tynne årganger. På grunn av dette 

måtte det brukes både underårige og overårige spillere. Kretsen minner om at det påligger et 

stort ansvar på de klubber som benytter overårige spillere. Tiller er dessverre svært redusert. 

Vi håper de kommer sterkere tilbake. Ny hall på Tiller blir avgjørende.  

 

Kretsen har et stort antall seniorspillere i lokale serier. Dette vitner om at hockeyinteressen er 

stor samt at dette blir en fin arena for juniorspillerne som ikke ønsker å spille i 

landsomfattende serier. Denne sesongen bar preg av store sportslige forskjeller i 4. divisjon. 

Kretsen håper det lar seg gjøre å arrangere både 3. og 4. divisjon neste sesong. 

 

Både gutte- og jentekretslagene gjorde gode turneringer. Kretslagsturneringen for gutter ble 

arrangert i Trondheim og våre gutter gikk av med seieren for første gang siden 1985! 

Jentene gjorde en meget god figur i turneringen som gikk i Stavanger. STIHK var den eneste 

kretsen som stilte lag alene.  

Vi takker spillere, trenere og lagledere for innsatsen. 

 

Kommunene er viktige premissgivere for idretten, og spesielt for isidretter som er avhengige 

av at nye anlegg bygges og driftes. Ishaller er både dyre å bygge og drifte, noe som medfører 

at ishaller sjelden kommer øverst på prioriteringslista over nye anlegg. Kretsen opplever 

forholdet til kommunen som meget positivt. En styrking av vår organisasjon har gjort det 

mulig å forbedre disse relasjonene ytterligere. Det er viktig at kretsen er representert i alle 

naturlige sammenhenger hvor kommune og Idrettsråd deltar. 

Kretsen jobber aktivt for å øke antallet ishaller/isflater i kretsen.  

 

Kretsens styrkerom, kjøkken og kontorlokaler leies nå ut både til faste og sporadiske 

leietakere. Ev ledig tid finner man på kretsene hjemmesider. 

 

STIHK jobber hele tiden for å forbedre anleggene i byen. Anleggskomiteen har vært svært 

aktiv også denne sesongen og det ser nå ut til at vi får oppgraderinger av vant i Leangen 

Arena og nytt banedekke og vant i Dalgård. Arbeidene er planlagt til vår/sommer 2017.  
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Kretsen opplever at klubbene har forbedret egen organisasjon, noe som har ført til et lettere 

samarbeid.  

Det ser nå ut til at klubben i kretsen har kommet til enighet om en felles juniorsatsing på 

elitenivå. Dette er viktig for å styrke (og sikre) utdanningstilbudet på Strinda.  

 

De viktigste sportslige resultater i landsdekkende serier og NM: 

 

 Nidaros 2. DIV seriemestere. 

 Wing 1. DIV Kvinner seriemestere. 

 Rosenborg U18 nr. 10 av 11 lag. 

 Leangen U16A nr. 7 av 9 lag. 

 Astor U16B nr. 6 av 9 lag. 

 

 Leangen U15A seriemestere. 

 

 Leangen U15B nr. 5 av 8 lag.  

 

Representasjon spillere: 
Følgende spillere fra Sør-Trøndelag har representert på landslag sesongen 2015/2016 

Menn senior A-landslag 

Mattias Nørstebø, Andreas Marthinsen 

Menn U 20  

Emil Sæteraas Lyngstad 

Gutter U16: 

Jørgen Fjærli, Benjamin Meisler, Ole Christian Westad Larssen, Oscar Matheson 

Kvinner senior: 

Karoline Næss Årvik, Ingrid Morset 

Kvinner U18: 

Marie Alfer 

 

Representasjonsdommere: 

Per Gustav Solem, NM-semifinaler senior, CHL, semifinale i Continental Cup og U18 A-VM. 

Aina Høve, A-VM for kvinner, finale i Continental Cup og 4 nasjoners turnering.  

Bente Owren, NM-Finale kvinner, VM Kvinner DIV. 2B, Forbundscup U15 og 

kretslagsturnering jenter og gutter. 

Petter Hegle, kvartfinale NM senior. 

Jacob Matheson, kvartfinale NM senior. 

Mildrid Johnsen, NIHFs pokalturnering kvinner, kretslagsturnering jenter og gutter, 

forbundscup U15.  

Anders Eklo, Kretslagsturnering gutter, U-16 forbundscup. 

Jørgen Refseth, Kretslagsturnering gutter, U-15 forbundscup 

Daniel E Antonsen, U-15 forbundscup. 

Runar Hoff Skaråsen, Kretslagsturnering gutter. 

Petter Bjerkan Bakken, landskamper Norge - Frankrike U - 18, samt kval.serie 1. div./GET. 
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Kretsstyret takker alle tillitsvalgte, lagledere, trenere og andre som har stått på og jobbet for 

idretten vår og bidratt til at sesongen skulle bli vellykket for alle parter.  

Vi vil også takke for et godt samarbeide til: 

Norges Ishockeyforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Idrettsrådet i Trondheim, Trondheim 

kommune, ansatte i Leangen Idrettsanlegg og Dalgård Ishall. 

 

 

Espen Refseth  Jon Martin Sørgård  Tore Indergaard Paul Myklestad 

Leder   Nestleder   Sportslig leder  Seriekomité 

 

John Inge Kaspersen  Anniken Meisler                      Lars Kviteng 

Leder kvinnekomité  Leder anleggskomité   Leder utdanningskomité 

 

Per Gustav Solem  Jacob Matheson   Bjørnar Kvello Hansen 

Leder dommerkomité  Leder domskomité   Leder rekrutteringskomité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

HVA KAN KRETSSTYRET FORVENTE AV KLUBBENE 

 

 Jobber til beste for ishockeyen 
 Sørger for god rekruttering  

 Sørger for best mulig sportslig tilbud til alle  

 Skaper miljø preget av trivsel, trygghet og tilhørighet 

 Har som mål å beholde flest mulig lengst mulig 

 Tar medlemmene på alvor 

 Samarbeider med andre klubber 

 Deltar i kretssammenheng (kurs, møter, GET – kamper) 

 Opptrer lojalt, ærlig og redelig 
 Oppdaterer kontaktinformasjon 

 Overholder avtaler og tidsfrister 

 Følger gjeldende regelverk 

 Melder på riktig antall lag ift antall spillere 

 Fisker ikke spillere  

 Snakker med og ikke om 

 Følger kommunikasjonslinjer 
 Utpeker 3 personer som har all kommunikasjon med kretsstyret 

            og administrasjonen. 

 formidler informasjon videre til alle i klubben 

 Utviser holdningsskapende arbeid 
 Opptrer respektfullt 

 Praktiserer fair play 

 Forsterker positiv opptreden og korrigerer uønsket atferd  

            overfor spillere, dommere, trenere og foreldre 

 Tar vare på omgivelsene (ishall og garderober)  

 Klubbledelsen er viktige rollemodeller 

 

HVA KAN KLUBBENE FORVENTE AV KRETSEN: 

 

 Jobber til beste for ishockeyen  
 Effektiviserer administrative rutiner 

 Legger til rette for sportslig og administrativ utvikling 

 Opptrer rettferdig og ryddig 

 Tar klubbene på alvor og møter klubbene med respekt 

 Opptrer tydelig 
 Kommuniserer tydelig og gir god informasjon 

 Presiserer kretsens ansvarsområder  

 Kommuniserer retningslinjer og rammer presist 

 Informerer om konsekvenser av regel – og avtalebrudd 

 Overholder vedtak, avtaler og tidsfrister 

 Følger opp  
 Kontrollerer at vedtak overholdes i klubbene 

 Gjennomfører sanksjoner 

 Yter service 
 Er tilgjengelig innenfor oppsatt tid 

 Responderer så hurtig som mulig 
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Handlingsplan for STIHK 2016 

 

Hva Hvordan Når 

Opptre rettferdig  

og ryddig 

Følge gjeldende regelverk Alltid 

Bli mer synlig Infoskjermer, i områder 

der det kan være mulig. 

Rulletekster med 

kretsinfo. 

Pågående  

Tydelighet Presis dialog med 

klubbene 

Stillingsbeskrivelser for 

kretstyremedlemmene 

Følge regelverk og 

retningslinjer 

Klargjøre konsekvenser 

Alltid 

 

Kontinuerlig 

Alltid 

 

 

Lage årshjul for å 

skape 

forutsigbarhet 

Utarbeide en liste for 

aktiviteter i løpet av året 

Hvert år før 

 kretstinget  

Følge opp Klare agendaer på møter 

med klubbene 

Følge opp klubbene i 

forhold til regler for antall 

spillere 

Kontinuerlig 

Samarbeidskon-

trakten som eget 

punkt på alle møter 

Starte hvert møte med 

status, hva har skjedd 

siden sist? 

Hvert 

klubbleder-

møte 

Kommunikasjon 4 klubbledermøter pr. år. 

(før 2) 

Hvem har gjort hva og 

når. 

Tilbakemelding fra 

klubbene på oppfølging 

og forfall 

3 kontaktpersoner pr. 

klubb 

Kontinuerlig 

Jobbe for et bedre 

samarbeid mellom 

klubbene for å få 

en forutsigbar plan 

for Trøndersk 

juniorhockey. 

Kretsen tar initiativ til 

dette ved å invitere til 

møter mellom klubbene 

hvor dette temaet er 

hovedagenda. 

Kontinuerlig 

Hva har skjedd 

siden sist styremøte 

Gjennomgang av referat 

fra forrige styremøte. 

Hver komite informerer 

om status. 

Hvert 

styremøte 

Handlingsplan for å bygge en sterkere krets. 

Ta tak i det vi har mest å bidra med. 
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ÅRSBERETNING SPORT 15/16 

 
Aktiviteten i sesongen 15/16 har vært veldig høy med mange lag i landsomfattende serier, og 

ett høyt antall påmeldte lag i kretsseriene fra u11 og opp til oldboys/4 div. 

Kampen om treningstid klubbene og lagdelene har derfor vært ekstra tøff. 

Ekstra utfordrende ble det da vi i høst mistet ett ganske betydelig antall istimer til de andre 

isidrettene. 

Til tross for omberamming av mange kamper pga. reisevirksomhet i klubbene har seriekomite 

og kretssekretær klart og få seriene avviklet på en bra måte. 

 

 
SPORTSLIG AKTIVITET. 
Keepertrening i regi Andreas Micka med mange flinke og ivrige hjelpetrenere og skyttere som 

med administrativ støtte fra Line Kuvås har dette blitt ett veldig fint samlingspunkt for 

kretsens keepere. Dette bør videreføres, og muligens utvides med 1 time hvor man også kan få 

bra avslutningstrening for utespillere. 

Kretslag for jenter og gutter. 

Isbjørn prosjekt NIHF 

Back prosjekt NIHF. 

 

Sesongen 15/16 har gitt oss mange lyspunkt i form av sterke sportslige prestasjoner. 

Nidaros vant 2 divisjon og kvalifiserte seg for 1divisjon etter Kvalifiseringsturnering på 

Gjøvik. En bra prestasjon helt etter utalt målsetning for sesongen. Bra jobbet av spillere, 

trenere og støtteapparat. 

Wing damer ble etablert før denne sesongen og vant 1 divisjon med ett lag bestående av 

gamle travere og veldig unge jenter. Dette bør absolutt være noe å bygge videre på da det 

finnes veldig mange jenter som satser på ishockey. 

Leangen sine u15 spillere viste oss att det går an å spille på ett trøndersk ungdomslag og ha 

sportslig suksess, laget suste gjennom u15 A serien og avgjorde seriemesterskapet til sin 

fordel 4-5serierunder før slutt. 

Håper vi klarer å beholde stammen i det laget i byen i mange år fremover, den vinnerkulturen 

det er i dette laget kan vi dra nytte av i årene som kommer. 

 

Kretslagene gjorde også sakene sine meget bra i sine respektive turneringer, Jentene under 

ledelse av Trener Kjetil Bauck og lagleder John Inge Kaspersen endte på en respektabel 4 

plass. Bra jobbet av alle sammen, spillere og ledere. 

Guttekretslaget, gjorde sine saker særdeles bra og vant hele turneringen etter en meget 

dramatisk finale. 2-2 etter full tid og ekstraomgang førte til att det hele måtte avgjøres med 

straffeslag. Sør Trøndelag gikk av med seieren etter hva som må kunne sies ble en 

keeperduell. Vår keeper Preben Rabben Arntsen sto meget godt, reddet 42 skudd i ordinær tid 

og ekstraomgangen og tok like godt motstanderens 3 straffer. 

En etterlengtet turneringsseier da det var 31 år siden sist gang ett lag fra sør Trøndelag 

Vinner turneringen. Bra jobbet av spillerne og trenere Jan Morten Dahl, Roger Hermanstad og 

lagleder Håvard Skorild. 

 

 

 

 



14 

 

Samarbeid har ikke alltid vært noen høyt prioritert sak i trøndersk ishockey, så att vi klarte og 

få u16 satsingen inn under en klubb må sies og være positivt. 

Laget gjorde en grei figur og det viste oss vel att sammenslåingen var nødvendig for og kunne 

stille ett konkurransedyktig lag. 

Og få juniorsatsingene inn under sammen lag har det blitt brukt mye tid på under sesongen, og 

nå ser det ut til att den blir lagt inn under Nidaros Hockey. Forhåpentligvis er dette starten på 

noe som fører til att spillere blir værende i byen, går på videregående og spiller hockey i 

hjembyen. Kanskje blir Strinda i kombinasjon med Nidaros så attraktivt att vi etter hvert får 

en årlig søknadsmasse utenbys ifra. Utdanningstilbudet i Trondheim sammen med ett bra 

sportslig tilbud bør kunne friste like mye som tilbudet på for eksempel Lillehammer. 

Avslutningsvis vil jeg nevne en for meg personlig viktig sak. Kretsen ble kontaktet av Rihk 

med Ørjan Ness i spissen. Deres agenda var i all hovedsak samarbeid mellom klubbene, og få 

til ett opplegg som har noen fellesnevnere rundt utdanningen av unge ishockeyspillere i rundt 

om i klubbene. 

Dette initiativet resulterte i ett meget langt møte med representanter fra alle klubbenes 

ishockeyskole, micro og miniavdelinger. Der var det stor enighet om att alle hadde noe og 

lære av hverandre, snakke sammen og dele positive og negative erfaringer. 

Dette møtet har så langt resultert i att trenerne har vært rundt og sett på hverandres treninger 

og vurdert forskjeller og likheter i treningsarbeidet i de forskjellige klubbene. 

Det vil bli etablert et trenerforum for byens trenere hvor man forhåpentligvis deler 

kunnskapen man sitter på, vi vil alle att ishockey skal være det morsomste ungene vet, og att 

de som etter hvert velger og satse på idretten kan få ut hele sitt potensiale. 

Arbeidet i denne gruppen er i startfasen, men det ble lansert veldig mange gode forslag og 

ideer jeg tror vi skal få gjennomført i sesongen som kommer. 

 

Til sist vil jeg også nevne det gode arbeidet Astor har gjort med etableringen av Hockeyfritids 

ordning i bydelen sin, på tide da fotballen har drevet med dette i flere år. 

Rundt 30 unger samles på Dalgård etter skoletid 2 dager i uken, får mat og gode økter på isen. 

Bra jobbet av klubb og ildsjelene Eirik Iversen og Bernt Røst. 

Det vil bli jobbet for ett tilsvarende opplegg på Leangen også. 

 

Håper det vi har sett av samarbeid denne sesongen bare er en sped begynnelse, viljen ser ut til 

å være på plass blant veldig mange ildsjeler i klubbene, som jeg tror har samme mål om att 

Trøndelag skal bli å regne med i norsk hockey igjen. 

Skal vi få til det, må vi jobbe sammen. 

 

 

Leder sportslig komite 

Tore Indergaar 
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ANLEGGSKOMITEEN 

Leder: Anniken B. Meisler 

Medlem: Bård Presthus 

 

I sesongen 2015/16 har det vært både oppturer og nedturer. Men hardt arbeid og påtrykk 

lønner seg, og i denne sesongen så har det skjedd mye positivt. I tillegg oppfatter vi i 

anleggskomiteen at samarbeid med personell i Leangen Idrettsanlegg og med Trondheim 

kommune fungerer veldig bra. Vi har blitt informert og involvert, og ikke minst – hørt.  

 

Tribuner og lager Ungdomshallen 

Dette har vært vår fanesak. For våren 2015, etter at tilbudsforespørsel angående levering og 

montering av tribune var gjennomført og tilbyder valgt, fikk vi kontrabeskjed om at det ikke 

ble bygging. Årsaken var pengemangel.  

 

Tidlig i sesongen ble det bekreftet at firmaet som vant konkurransen i fjor (Ruta), kunne få 

oppdraget uten at en ny tilbyderrunde måtte gjennomføres. Det har vært jobbet mye med å få 

budsjett på plass. Trondheim kommunes enhet for Idrett og friluftsliv skrev en politisk sak 

vedrørende utbyggingsplan for idrettsanlegg 2016, der de framhevet viktigheten av en ny 

tribune i Ungdomshallen. Og 5.3.2016 ble det et enstemmig vedtak i formannskapet om 

bygging av tribune. Men formannskapet har fokus på kostnadsstyring, og det er særdeles 

viktig at vi nå holder oss innenfor budsjettet på totalt 2,6 mill kroner. Planlagt oppstart er 9. 

mai. 

 

Bydrift v/personalet i Leangen har vært veldig delaktig i prosessen, og det er jevnlige møter 

og dialog rundt detaljene nå i sluttfasen. Viktige punkter har vært fundamentering, 

ventilasjon, sluk, avfuktere, el-prosjektering, robusthet vegger, brannsikring, vedlikehold.  

 

Vant Leangen samt vant og banedekke Dalgård  

Det har kommet nye krav til vant fra IIHF som alle må forholde seg til. Dvs. at alle anlegg i 

Trondheim må oppgraderes. Og det innen sesongen 2017/2018. Trondheim kommune har tatt 

vår henvendelse på alvor og fikk vant, samt legging av nytt banedekke på Dalgård, inn i 

budsjettet for 2016. Det er satt av 2,3 mill til vant inkl. spillerboks og sekretariat i Arena og 8 

mill for nytt banedekke og vant inkl. spillerboks og sekretariat på Dalgård. Begge isflater blir 

da 4 meter smalere enn dagens is. 

 

Nå er dette en tidkrevende prosess, og en gruppe fra TK (Idrett og friluftsliv, Eiendom og 

Bydrift), WSP prosjektledelse og STIHK møtes nå hver måned for å sikre god framdrift. 

Neste fase nå er å lage en spec for arbeidet og lage en utlysning til anskaffelse og kontrakt 

som skal ut i august. Arbeidet med nytt banedekke på Dalgård er ganske omfattende og er en 

kritisk faktor for å få anleggene ferdigstilt til sesongstart 2017/18.   

 

Vantet på Dalgård er i såpass dårlig forfatning at dette vil bli sanert etter riving. Men TK er 

opptatt av gjenbruk og skal se på muligheten for å selge vantet i Arena for en symbolsk sum 

(1kr?). CSK har ytret ønske om å overta dette. 

 

Vantet i Ungdomshallen kan trolig bli godkjent som det er hvis plexiglass flyttes inn slik at 

det går kant-i-kant med vantet. TK tar endelig avklaring med forbundet rundt denne saken. 

Hvis alt ok, vil plexi flyttes i sommer – da i forbindelse med bygging av tribunen. 
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Innspill til Idrettsrådet 

STIHKs anleggsprioriteringer ble sendt til Idrettsrådet i august 2015. Vår hovedprioritering er 

ishockeyarena/flerbrukshall på Tiller. Dessverre havnet dette anlegget igjen langt nede på 

prioriteringslista i PIF-planen. Men vi jobber jevnlig med å få dette prosjektet opp i søkelyset. 

Et møte er avholdt med bla. Ola By Rise (ny kommunaldirektør fom. januar 2016), der la vi 

fokus på behovet for et anlegg på Tiller. 

 

En ny post på prioriteringslisten fra STIHK var et interkommunalt skøyteanlegg på Klett - et 

samarbeid med Sør-Trøndelag Skøytekrets. Klett/Leinstrand mangler egnet trenings- og 

rekrutteringsbane, det er stor mangel på kunstisflater, og friidretten har ingen anlegg i 

nærområdet. Så dette anlegget har potensial til å bli et nasjonalt pilotprosjekt for mindre 

rekrutteringsanlegg – også ishockey. Ønsket er at dette anlegget skal stå klart til bruk innen 

sesongen 2019/20. Flere møter har blitt avholdt der anleggskomiteen har deltatt. 

 

29.4.2015 ble det innmeldt et behov for avdelere (Knattehockey sarg) i Leangen og Dalgård. 

Disse fikk vi tildelt midler for. Så vantene ble bestilt og er nå lagret på Leangen. Disse kan 

transporteres av Bydrift til Dalgård de helgene det er behov for det.  

  

Annet 

Hølonda:  

Leik IL og stor dugnadsånd sørger for at dette anlegget holdes ved like. Sesongen starter 

senere og avsluttes tidligere enn hallene i Trondheim, men seriespill og cuper har blitt 

gjennomført etter plan. Anlegget er godt driftet og Leik deler villig sine erfaringer med andre 

lag/foreninger som tenker å etablere uteis-baner.   

 

Fosen:  

Vi har vært i samtale med de der ute, og de styrer seg godt selv. Dessverre har man ikke nok 

aktive spillere til å kunne stille med hockeylag fra Fosen enda. Men Fosenhallen er godt 

vedlikeholdt og står klar til hvis rekrutteringen tiltar.  

 

Storbyhall 

Anleggskomiteen er med i en arbeidsgruppe som jobber med prosjektet ”Stor Arena 

Trondheim”. Arbeidet går langsomt, men gruppen har innsett at det er viktig å gjøre 

forarbeidet grundig og ikke gå for fort fram. Nå har gruppen opprettet dialog og samarbeid 

med Bjørn Aas i SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi) som har en unik kompetanse på 

hele livssyklusen til idrettsanlegg inkl. ishaller, da med særlig fokus på energiledelse. Det er 

også opprettet dialog med NTNU/NTNUI om et mulig samarbeid.  

 

Det er svært viktig at vi har et godt produkt å selge inn til politikere og næringsliv. I tiden 

fremover vil det derfor jobbes mye med hva vi ønsker at denne hallen skal romme, hvor skal 

den ligge, hvilke fordeler gir det Trondheim som by, hvilken nytte kan næringslivet ha mm. 

Dette skal presenteres i et møte. Møtet følges deretter opp med en tur Stavanger slik at 

interessentene ser hva en slik utbygging kan bidra med.   
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DOMMERKOMITE 
  

Dommerkomiteen i sesongen 2014/2015, har bestått av Per Gustav Solem, Stian Vik og Tor K 

Langaas.  

 

Samlinger og kurs 

 

Våre elitedommere hadde som vanlig samling på Østlandet i august. Nytt av året var derimot 

at samlingen for forbundsdommerne ble arrangert lokalt sammen med kretsdommerne. 

Dommersjef i NIHF, Geir T. Olsen deltok på denne samlinga.  

 

Vi arrangerte tidlig et klubbdommerkurs med bra deltagelse. Det virker fortsatt som vi har bra 

med rekruttering. I løpet av sesongen har det vært arrangert en del istreninger for alle 

dommerne i kretsen. Dette er bra både for utviklingen av dommerne og for det sosiale i 

dommermiljøet. 

 

Komiteen har også vært representert på styremøtene.  

 

Andre oppgaver 
 

Som vanlig har Stian Vik stått for den daglige jobben med dommeroppsettet. Ellers har 

komiteen jobbet med diverse dommersaker, og veiledning av dommere. Medlemmene i 

komiteen har hatt veilederoppdrag under Kretslagsturneringen, Forbundscup U-15, og NM-

kvinner.  

 

Status 

 

Antallet aktive dommere i STIHK er per i dag slik: 

 

 Elitedommere:    3 

 Forbundsdommere:  12 

 Kretsdommere:  10 

 Klubbdommere:  26 

 Totalt:    51 

 

 

 

Utmerkelse – årets dommer. 

 

Utmerkelsen årets dommer går denne sesongen til Mildrid Johnsen. Gratulerer! 

 

Til slutt vil jeg takke alle dommerne for vel gjennomført sesong, og ønske lykke til med 

forberedelsene til den neste! 

 

 

For komiteen 

 

Per Gustav Solem 
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DOMSKOMITE 
 

Utvalgets sammensetning 

Utvalget har i sesongen 2015 – 2016 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder Jacob Matheson 

Medlem Petter Vojan Hegle 

Medlem Eivind Aspen 

 

Møter og representasjon 

Det er ikke avholdt møter internt i utvalget.  Alle sakene er gjennomgått pr. telefon og  

e - post. 

 

Komiteens arbeid. 

Komiteen har prøvd å legge straffenivået på et nivå som ikke er for strengt, men samtidig påse 

at staffene har en preventiv virkning. 

  

Domsutvalget har i løpet av årets sesong behandlet 3 matchstraffer i kamper arrangert av 

kretsen i tillegg til 1 matchstraff oversendt fra Sverige. Dette er en nedgang i forhold til 

fjorårets sesong.  

 

Alle straffeutmålinger legges inn i en matrise for å ha sammenligningsgrunnlag når nye 

matchstraffer rapporteres, samt ha en historikk over gjengangere. 

  

 

Jacob Matheson   Petter Vojan Hegle    Eivind Aspen 

Leder   Medlem     Medlem 
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Jentekretslaget 2016 

 

 
Stavanger var arrangør av kretslagsturneringen for jenter i år, og vi skulle stille med  

et lag med spillere fra klubber i Trondheim. 

Jentene hadde 4 treninger sammen i Dalgård Ishall før avreise, 2 keepere og 15 utespillere 

ble tatt ut til å representere STIHK.   

Av resultater i turneringen vant jentene 6-0 over Nord-Norge, 4-3 mot BTV og  

tapte 2-0 mot Stavanger som ble kretsmestere, et hederlig tap som flere kretser var imponert 

over innsatsen til laget. 

STIHK ble nummer 4 som er gledelig når vi ser på at vi var den eneste kretsen som ikke 

hadde samarbeid og hadde den yngste troppen. 

Flere og flere kretser må samarbeidet for å få stille kretslag og dette er ikke en 

bra utvikling i jentehockeyen, samt at aldersforskjellen på de eldste og yngste 

 spillerne som er 5 år, er for stor. 

Vil takke Stavanger for et flott arrangement under turneringen. 

 

Jentene som deltok på kretslaget var: 

Ine Åmot, Julianna L. Dahl, Ann Irene Eggen, Tonje M. Rathe, Marthe Lenes, 

Kamilla Øyangen, Emma Solvang, Siri Guddingsmo, Andrea H. Kaspersen, 

Silje K. Johansen, Siri Solem, Linnea Berthelsen-Tangvik, Tea Løkke Nyberg, 

Christina Kowalewski, Hedvig Kolås, Lone Mæland og Vilde Holmquist. 

 

Trener Kjetil Nordli Bauck 

Lagleder John Inge Kaspersen 
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Kretslaget Gutter U15- 2016 
Guttekretslaget for U15 spillere i regi av Sør- Trøndelag ishockeykrets bestod i år av 19 

spillere fra Leangen og en spiller fra Astor, og dette var: Preben Arntsen, Lars Martin Førde, 

Ola Lenes, Marcus Løkke Nyberg, Marcus Lundgren, Marius Jonassen, Sondre Skjeløy, 

Sander Hermanstad, Kristian Kjeldsberg, Gaute Reigstad Eliassen, Preben Ulvang, Kristian 

Sannan Skorild, Stefan Sundli, Simon Størseth, Christian Dahle-Øfsti, Filip Wiberg, Andreas 

Dahl, Martin Valen, Jesper Iversen og Stener Thoresen Nordnes. 

 

Trenere for årets kretslag var Jan Morten Dahl og Roger Hermanstad.   

 

Uttaket av spillere ble foretatt ved at alle 01 og 02 spillere som ønsket å delta på kretslaget ble 

invitert til å møte på de første treningene. Det ble deretter foretatt et uttak av 18 utespillere og 

2 målvakter. I tillegg til noen faste kretslagstreninger ble det spilt en treningskamp mot 

Leangen sitt U16-lag, som stod seg godt til laget og ga guttene bra matching før turneringen. 

 

Selve turneringen ble avholdt 26.-28.februar 2016 i Trondheim, med Leangen U15 som 

teknisk arrangør.  I og med at kretslaget i hovedsak bestod av et klubblag med flere 

underårige spillere, var det ikke mange som forventet at Sør- Trøndelag skulle kjempe om de 

øverste plassene. Laget fra Sør-Trøndelag var i tillegg dårlig rangert grunnet tidligere års 

resultater og havnet i den antatt tøffeste puljen med Akershus (Lørenskog, Ski og Frisk Asker) 

og Oslo (Vålerenga og MS). I første kamp spilte laget mot Oslo, som regelrett ble utspilt og 

som ga spillere og trenere troen på at dette tross alt kunne nå langt. I neste kamp møtte laget 

Akershus som viste seg å være et meget godt lag, hvor det ble 3-målstap. I mellomspillet 

fortsatte laget å jobbe hardt og vant blant annet overbevisende mot et sterkt lag fra Østfold. 

Etter mange tette og spennende kamper i mellomspillet klarte til slutt Sør-Trøndelag å komme 

seg til finalen, hvor laget på nytt skulle møte «favoritten» Akershus. 

 

I finalen gikk Akershus ut i et forrykende tempo og la hardt press på Sør- Trøndelag. På grunn 

av godt forsvarsspill og en meget god keeper, klarte ikke Akershus å punktere kampen. 

Akershus ledet kampen 2-1 da det gjensto 25 sekunder. Da skåret Sør-Trøndelag på en retur 

og utlignet til 2-2. Det ble spilt 10 minutter «sudden death», der ingen av lagene greide å 

skåre. Etter ekstraomgangen sto det 44-11 i skudd i favør Akershus. Etter en meget 

underholdende finale som ble avsluttet med en spennende straffeslag konkurranse, stod Sør- 

Trøndelag noe overraskende igjen som vinnere av kretslagsturneringen for gutter U15 – 2016. 

 

Det var en stolt gjeng med gutter, trenere og «lagleder» som gikk ut på isen for å motta 

gullmedalje av presidenten i Ishockeyforbundet. 

 

Det må samtidig rettes en stor takk til Leangen U15 som stod for et prikkfritt arrangement, 

som kun høstet lovord fra alle hold. Ishockeyforbundet gikk så langt og utropte turneringen 

som den beste som noen gang har blitt arrangert. Med andre ord, en strålende gjennomført 

turnering både sportslig og arrangementsmessig.  

 

Retter samtidig en stor takk til kretsen ved Line, som la til rette for at alt det praktiske rundt 

turneringen ble løst på en smidig og god måte. Og en takk til Trondheim Kommune og de 

som var på vakt i ishallen den helgen for veldig god service. 

 

Mvh 

Håvard Skorild 

Lagleder kretslaget 2015 



21 

 

Kvinnekomiteen 

 
I år skulle Wing stille et kvinnelag i 1.divisjonen som er flott etter mange år der jenter har 

måttet reise ut av byen for å spille hockey. Grunnstammen i laget var   

jenter som hadde spilt i Narvik, samt spillere som hadde lagt skøytene på hylla og noen yngre 

spillere som spilte i byen. Wing spilte 16 kamper som endte med 14 seire, 1 uavgjort 

og et tap, med disse resultater ble Wing seriemestere, gratulerer. 

NM for kvinner ble arrangert i Trondheim helga 11-13 mars, der Wing som seriemestere 

møtte Elitelaget Sparta Sarpsborg i en jevn og spennende kamp som endte med tap 6-3. 

Med dette resultatet spilte de i pokalturneringen med spill mot Jordal 2, Stavanger 2 og 

Tromsø, som Wing gikk ubeseiret gjennom og vant. 

I november skulle det arrangeres jenteturnering i Leangen Ishall, men INGEN lag hadde 

meldt seg på, måtte denne avlyses på kort varsel, dette er meget beklagelig at ingen lag kunne 

stille. 

I år har det vært jente/damelag i 1.divisjon, U-13, U-11 og mini, micro, så rekruteringen for 

damelag er bra. 

  

Karoline Næss Årvik har deltatt på A-landslaget. 

Ingrid Morset har deltatt på A-landslaget. 

Ine Åmot har deltatt på U-18 landslagssamling. 

Marthe Lenes har deltatt på U-18 landslagssamling 

Marie Alfer har deltatt på U-18 landslagssamling. 

Emma Solvang har deltatt på ungdoms OL-samling. 

 

Mvh John Inge Kaspersen 
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SERIEKOMITE 

Komiteens arbeid har bestått av: 

* Fordeling av treningstider i Leangen Arena, Leangen Ungdomshall og Dalgård ishall. 

* Oppsetting av serier og tidfesting av kamper, aktivitetsdager, cuper etc. 

* Administrering av kampflyttinger. 

* Registrering av kampresultater og arkivering av protokoller. 

* Behandling av dispensasjoner og klager. 

Serier: 

Det har vært gjennomført følgende serier i kretsens regi: 

 

U11, 9 lag, 36 kamper 

Påmeldt;   

Astor 1, Astor 2, Leik, LIHK 1, LIHK 2, RIHK1, RIHK2, RIHK3, RIHK Jenter 

 

U13   

9 lag, 36 kamper 
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U14   

5 lag, 20 kamper 

 

 

4.divisjon grunnserie  

11 lag, 55 kamper  
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4.divisjon plasseringsspill   

11 lag, 15 kamper  

H4 div A, Her kom Atlantic først på internt oppgjør. 

 

 

H4 div B, Her kom Wing først på internt oppgjør. 

 

 

H4 div C. 
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Old boys  

5 lag  30 kamper 

Old-boys, her kom Atlantic først på internt oppgjør. 

 

 

Totalt 192 kamper i lokale serier. 

Det var ikke lokal serie for U15/U16 i sesongen. Dette medførte dispensasjoner for at spillere 

i disse årsklassene som ikke var aktuell for tilbud i landsomfattende serie skulle få et lokalt 

tilbud. U14 serien fikk dermed en sammensetning med mange årganger, noe som ikke ble 

opplevd som optimalt.  

På grunn av lite påmelding ble 3 divisjon strøket og lagene påmeldt der ble henvist til 4 

divisjon. Resultatlisten viser at det har vært store sportslige forskjeller mellom lagene, 

Seriekomiteen håper derfor det blir tilstrekkelig påmeldinger til at vi kan arrangere 3 divisjon 

neste sesong, alternativt kan 4 divisjon deles i en A og B serie basert på resultater fra inne 

værende sesong. 

Det at vi ikke har hatt elitelag i årets sesong, førte til at rekrutering/bredde har disponert mer 

kjernetid enn tidligere. Noen som er godt mottatt av klubbene. 

Også denne sesongen ble lag trukket etter at istidsfordeling var gjort. Dette fører til at en del 

arbeid må gjøres flere ganger, noe som krever ressurser som kunne vært brukt til andre 

oppgaver. 

I tillegg til lokal serie har seriekomiteen prioritert istid til trening og kamp til lokale lag som 

har vært påmeldt i landsomfattende serier administrert av NIHF 

U15 A Leangen (17 hjemmekamper) 

U15 B Leangen (12 hjemmekamper) 

U16 A Leangen (14 hjemmekamper) 

U16 B Astor (8 hjemmekamper) 

U18 Elite Rosenborg (19 hjemmekamper) 
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1 div. senior kvinner Wing (8 hjemmekamper) 

2 div. senior Nidaros (12 hjemmekamper) 

Det meste av istidslister og kampavvikling for lokale serier har vært administrert av kretsens 

sekretær. Dette har gjort seriekomiteens arbeid mindre krevende. En stor honnør til Line 

Kuvås for det arbeidet hun har gjort på vegne av seriekomiteen. 

 

Lokale klubber har arrangert følgende turneringer for Norges Ishockeyforbund; 

Leangen  Kvalifisering til forbundscup U16 

Leangen  Kretslagsturnering U15 

Leangen  Forbundscup U15 

Wing  Pokalturnering kvinner senior 

Wing  Norgesmesterskap kvinner senior 

 

Private turneringer 

Leangen  Eagles Cup U14 

Leangen  Eagles Cup U11 

Wing  Wingcup senior 

 

Hockeyskoler 

Rosenborg  Summit 

Nidaros  Skills Camp 

 

Fredrik Rosvold   Paul Myklestad  Gry Roaldseth 

medlem    leder    medlem 
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UTDANNINGSKOMITE 
 
Leder: Lars Kviteng 

Medlem: Siri Kjeldsberg 

 

2-3. oktober 2015 

DNHS Introkurs 

Kursholder: Kjell Erik Myreng 

Antall deltakere: 21 

 

12. oktober 2015 

Sekretariatskurs lokale serier 
Kursholder: Elin Rønning og Stian Vik 

Antall deltakere: 28 

 

22. oktober 2015 

Styrearbeid i praksis 

Kursholder: Robert Olsvik 

Antall deltakere: 6 

 

2. november 2015    

Laglederkurs 
Kursholder: Elin Rønning og Stian Vik 

Antall deltakere: 20 

 

17. februar 2016 

Elektronisk medlemsregistrering 

Kursholder Robert Olsvik 

Antall deltakere: 6 

 

17. februar 2016 

Årsmøteavvikling 

Kursholder Robert Olsvik 

Antall deltakere: 6 

 

April 2016 

Trener 1 

Kursholder Roger Harli 

Antall deltakere: 16 

 

Annet 

Trener 1 ble forsøkt gjennomført høsten 2015, men pga få påmeldte ble dette utsatt til april 

2016. Som en følge av det ble det ikke forsøkt gjennomført Trener 2 i Trondheim, men dette 

bør forsøkes gjennomført neste sesong. 

 

 

 

Lars Kviteng       Siri Kjeldsberg 

Leder utdanningskomiteen     medlem utdanningskomiteen 
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REKRUTTERINGSKOMITE 

Komiteen har siste år bestått av Bjørnar Kvello Hansen (Leder) og Thomas Helgesen 

(Medlem). 

Møter 

Komiteen har fasilitert følgende møter gjennom året; 

31.08.2015 – STIHK Rekrutteringsmøte 

14.10.2015 – STIHK Rekrutteringsmøte 

23.11.2015 – STIHK Rekrutteringsmøte 

07.12.2015 – STIHK Rekrutteringsmøte 

05.01.2016 – STIHK Rekrutteringsmøte – Løkkehockeydag spesial 

01.03.2016 – STIHK Rekrutteringsmøte – Samarbeids Spesial 

Møtereferat fra alle disse møtene ble sendt ut til breddeklubbene i ettertid og er tilgjengelig på 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wqmgVZ0MICVxUooH10pOfNKhUdOoeGPkww

EHpVm9IE/edit#gid=36679335  

Løkkehockey Familiedag 

Komiteen har vært initiativtaker og pådriver for gjennomføring av «Løkkehockey 

Familiedag» i samarbeid med alle breddeklubbene i kretsen. Det ble første gang arrangert i 

2015, og ble i 2016 arrangert Lørdag 16.Januar.  

Dagen ble gjennomført ved godt samarbeid mellom rekrutterings ressursene i 

breddeklubbene, samt med meget godt samarbeid og bidrag fra Trondheim Kommune. I år var 

værgudene på vår side, og det ble en strålende dag for mange hundre unger fordelt på fire 

baner rundt om i byen. (På Myra av Astor, Tonnstadbanen av Tiller, Rosenborg park banen av 

Rosenborg, og på Hörlocksbanen på Jakobsli av Leangen). Alle steder var det lett bevertning, 

samt alle unger fikk diplom for deltakelse. 

Felles annonsering for rekruttering 

Vi har kjørt 2 annonser på Facebook i perioden 24.10.2015- 23.11.2015 for å stimulere til økt 

rekruttering. Vi har her spisset målgruppen til bl.a personer med barn, og som er interessert i 

idrett. 

I tillegg kjørte vi annonsering for Løkkehockeydagen. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wqmgVZ0MICVxUooH10pOfNKhUdOoeGPkwwEHpVm9IE/edit#gid=36679335
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wqmgVZ0MICVxUooH10pOfNKhUdOoeGPkwwEHpVm9IE/edit#gid=36679335
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Samarbeids møte spesial 

RIHK tok initiativ til et møte for å diskutere å utveksle erfarninger, tanker og ideer rundt 

hvordan de forskjellige klubbene jobbet og håndterte hhv Hockeyskole, Mirko og Mini 

nivåene. Dette var et veldig konstruktivt og positivt møte med stort engasjement. Se referat 

for nærmere info. 

Ny klubb; Forbregd Birds 

På Verdal har det blitt etablert en ny Ishockey klubb; Forbregd Birds. De åpnet i Januar en 

utendørs hockey-rink med natur is. Der har de gjennomført senior treninger 2 ganger i uken, 

og U7, U15 og damer treninger en gang pr uke i perioden 02.Januar til 08.Mars. Det har gjort 

at mellom 60-70 ulike personer har deltatt på organisert aktivitet i Forbregd Birds regi pr uke i 

perioden.  

Rekrutteringskomiteen har vært i jevnlig dialog med Forbregd Birds gjennom sesongen, og vi 

har sammen forsøkt å fått de innover på en aktivitetsdag i løpet av sesongen. Det ble ikke noe 

av det i 2015/16 sesongen, men håper og trur at de blir å se kommende sesong. Forbregd 

Birds kan man lettest nå kontakt med via deres Facebook side. 

 

Status antall spillere 

Breddeklubbene har en omforent målsettning om at vi skal være 30 spillere pr årskull inn til 

mini/U9 pr klubb. (Leik har 10 som mål).  

Vi har 2 ganger gjennom sesongen hatt en aktiv opptelling av spillere i alderen 2002-2013. 

Hvor vi har kartlagt antall registrerte spillere pr årskull. Vi har også sammenlignet disse 

tallene med fjorårets tall fra spillerregisteret.   

Vi ser at det er stor forskjell på antall spillere pr årskull i de forskjellige klubbene, og vi har 

gitt tilbakemelding til hver enkelt klubb på hvor vi anbefaler at det er spesielt aktive med 

tanke på rekruttering, slik at vi skal kunne nå vår felles målsettning.  

 

Kommende Sesong 

I STIHK rekrutteringsmøtene ble man enig om at man skal jobbe videre i kommende sesong 

med bl.a 

- Bedre og gjennomføre Løkkehockey Familiedag. 

- Samarbeide om felles rekruttering i starten av kommende sesong. 

- Se nærmere på mulig samarbeid med Strinda. 

- Benker/Skur ved uteisene. 

- Etablering av vant på uteiser. 
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Oppsummert 

Rekrutteringskomiteen har gjennom sesongen jobbet med å bedre samarbeidet mellom 

breddeklubbene for rekruttering og bidratt til å få «hockey ut til nærmiljøene». Dette for å 

gjøre hockey mere kjent ut til mulige nye spillere og hockey familier, og dermed bidra til å 

ufarliggjøre og tilgjengeliggjøring hockey for flere. Da som mål å øke rekrutteringen til 

hockey i kretsen på både kort og lang sikt. 
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UTMERKELSER 
 
Representasjonsspiller (Første gang på landslag): 

A-landslag Kvinner 

Karoline Næss Årvik 

 

Årets dommer 

Mildrid Johnsen 

 

Årets tillitsvalgt: 

Utnevnes på kretstinget. 

 

 
  

Kretsmestere: 
 

U14:  Astor 2  1. plass 

 LIHK     2. plass 

 Astor 1     3. plass 

 

U13: Leangen 2 1. Plass 

 Leangen 3 2. Plass 

 Leangen 1 3. plass 

 

 

 

4. Divisjon:  Atlantic Icebreakers 

 

Old Boys: Atlantic Icebreakers 
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Regnskap 2015 
   

Salgs- og driftsinntekt 
Regnskap 

2015 

 

Budsjett 

2015 

Salgsinntekter 10 300 
 

70 000 

Administrasjon ishaller 510 624 
 

470 000 

Kampavgifter 10 360 
 

20 000 

Klubbkontingent 23 500 
 

25 000 

Lagsavgifter 78 000 
 

85 000 

Salg kiosk 358 478  0 

NIHF, Tilskudd 25 000 

 
16 000 

STIK, driftstilskudd 13 856 
 

45 000 

NIF, momskompensasjon 0 

 
30 000 

Kretslag, egenandeler 66 000 
 

90 000 

Målvaktssamlinger, kurs 30 000 
 

15 000 

Leieinntekter 109 182 

 
70 000 

Lotteri, bingo 0 
 

70 000 

Diverse inntekter 0        10 000 

Søknad om dispensasjoner 0 
 

5 000 

Gebyrer/matchprotokoller 7 240 
 

15 000 

Omberamming av kamper 0 
 

10 000 

SUM Salgsinntekter 1 242 540 

 

1 046 000 

    Varekostnad 

   Varekjøp kiosk 183 678  0 

Kretslag jenter 37 954 

 
50 000 

Kretslag gutter 103 159 
 

50 000 

Rekruttering        17 457 
 

30 000 

Målvaktsamlinger og andre kurs 34 000 
 

30 000 

Kurs, utstyr etc. 8 642  0 

Dommerutdanning/Dommerkomite 2 436 
 

10 000 

Trenerutdanning 3 849 
 

10 000 

Lederutdanning 9 182  0 

Dame/ Jente satsing 0 

 
7 000 

Leid hjelp kiosk 39 400  0 

Sum Varekostnad 439 757 

 

187 000 
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Lønnskostnader 

Betjening kontor 292 701 
 

310 500 

Ekstrahjelp kontor 0  25 000 

Honorar diverse 12 000  25 000 

Feriepenger 29 855 
 

33 800 

Annen fordel i arbeidsforhold 10 144  0 

Motkonto annen fordel i 

arbeidsforhold 10 144  0 

Arbeidsgiveravgift 42 701 

 
47 000 

Arbeidsgiveravgift på feriepenger 4 210 
 

5 000 

Egen pensjonsordning 4 544 
 

8 000 

Annen personalkostnad 19 041 
 

30 000 

Sum Lønnskostnader 405 052 

 

484 300 

    Andre Driftskostnader 

Av- og nedskrivinger 
   Avskrivning  223 730 

 
0 

Sum Av- og nedskrivninger 223 730 

 

0 

    

    

Kostnader lokaler    

Leie lokaler/renhold  21 134 
 

25 000 

Renhold lokaler 0  1 000 

Alarm lokaler 0 
 

7 500 

SUM Kostnader lokaler 21 134  33 500 

    

Leiekostnader    

Datasystemer/maskinvare 900  0 

Vedlikehold, serviceavtale 

regnskapssystem 2 152 
 

5 000 

Sum Leiekostnader 3 052  5 000 

    

Verktøy, inventar og 

driftsmateriale som ikke skal 

aktiveres    

Utstyr kiosk 8 659  0 

Driftsmateriale kiosk 2 856  0 

Inventar 13 757  15 000 

Utstyr for kurs o.l 3 657  0 

Idrettsmateriell/utstyr 143 267  0 

Annet driftsmateriale 1 089  10 000 

SUM Verktøy, inventar og 

driftsmateriale 173 285  25 000 

    

Reparasjon og vedlikehold    

Reparasjon og vedlikehold utstyr  0  30 000 

Reparasjon og vedlikehold annet 0  5 000 

Sum Fremmed tjenester 0  35 000 
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Fremmed tjenester    

Revisjonshonorar 3 752  5 000 

Honorar for økonomisk og juridisk 

bistand 37 278  30 000 

Daglig leder/admin kiosk 102 273  0 

Sum Fremmed tjenester 143 303  35 000 

    

Kostnader, trykksaker o.l    

Kontorrekvisita/kontorkostnader 7 753 
 

15 000 

Kopiering/trykking 0 
 

5 000 

Kretstinget 7 910 
 

15 000 

Møter, AU-møter o.l. 7 998 
 

20 000 

Kurs, oppdatering o.l. 5 570 
 

40 000 

Møter forbundet 27 013 
 

15 000 

SUM Kostnader, trykksaker og 

lignende 56 244  110 000 

    

Telefon, porto o.l.    

Telefonavgifter 9 177 
 

25 000 

Internett/bredbånd 30 045 
 

20 000 

Porto 1 117 
 

3 500 

SUM Telefon, porto o.l. 40 339  48 500 

    

 

 

 

Kostnad og godtgjørelse for 

reise, diett, bil o.l.    

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 6 516 
 

20 000 

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 13 147  40 000 

Diettkostnad, oppgavepliktig 0  10 000 

Diettkostnader, ikke 

oppgavepliktig 0 
 

15 000 
SUM Kostnader og godtgjørelse 

for reise, diett, bil o.l. 19 663  85 000 

    

Salgs-, reklame- og 

representasjonskostnader    

Reklamekostnad/annonsering  0  15 000 

SUM salgs-, reklame- og 

representasjonskostnader 0  15 000 

    

Kontingent og gave    

Gaver/premier, fradragsberettiget 5 783  10 000 

SUM Kontingent og gave 5 783  10 000 
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Forsikringspremie, garanti- og 

servicekostnader  

Forsikringspremie 3 708  10 000 

Sum Forsikringspremie, garanti- 

og servicekostnader 3 708  10 000 

    

 

Andre kostnader    

Bank og kortgebyr 2 975 
 

2 000 

Diverse Kostnader 4 005 
 

5 000 

SUM Andre kostnader 6 980  7 000 

Sum Andre Driftskostnader 697 221 

 

419 000 

     
 

 

Finansinntekter og – kostnad 

Finansinntekter 
   Ny Ishall 2010/11 790 107 

 

875 000 

Annen renteinntekt 41 892 
 

55 000 

SUM Finansinntekter 831 999  930 000 

Finanskostnader    

Annen rentekostnad 215 288 
 

405 000 

SUM Finanskostnader 215 288  405 000 

Sum Finansinntekter og -

kostnad 616 711 

 

525 000 

 

Resultater 

   Sum salg- og driftsinntekter 1 242 540 

 

1 046 000 

Sum totale driftskostnader 1 542 030 

 

1 090 300 
Sum Finansinntekter og – 

kostnader 616 711 

 

525 000 

Årsresultat 317 221 

 

480 700 

Avsetninger 0  0 

Årsresultat etter avsetninger 317 221 

 

480 700 
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Balanse 

Eiendeler 
Inngåend-

e balanse 
Reelt i 

periode 
Utgående 

balanse 

Anleggsmidler 

   Varige driftsmidler 
   Ny ishall 7 005 732 -1 636 262 5 369 470 

SUM Varige driftsmidler 7 005 732 -1 636 262 5 369 470 

SUM Anleggsmidler  7 005 732 -1 636 262 5 369 470 

    Omløpsmidler 
   Vareholdning kiosk 13 480 -13 480 0 

SUM Varer 13 480 -13 480 0 

Fordringer 
   Kundefordringer 162 423 218 085 380 508 

Fordring terminal kiosk 8 971 -8 971 0 

Andre kortsiktige fordringer 3 968 21 032 25 000 

Fordring kiosk 1 837 -1 837 0 

SUM Fordringer 177 199 228 309 405 508 

    

Bankinnskudd, kontanter o.l 
   Kasse, kontanter 2 290 12 130 14 420 

4200.03.66131 Kasse kioskdrift 16 427 -7 505 8 922 

4200.07.21195 Brukskonto 540 056 -286 632 253 424 

4230.56.64450 140 0 140 

4202.02.32484 Skattetrekk 16 555 -4 438 12 117 

4202.14.83502, Sparekonto 1 989 195 341 596 2 330 791 
SUM Bankinnskudd, kontanter 

o.l 2 564 663 55 151 2 619 814 

SUM Omløpsmidler 2 755 342 269 981 3 025 322 

SUM Eiendeler 9 761 073 -1 366 281 8 394 792 

    Egenkapital og gjeld 
   Egenkapital 
   Over/underskudd 
   Udisponert årsresultat (overskudd) 0 -317 221 -317 221 

Sum Over/underskudd 0 -317 221 -317 221 

Opptjent egenkapital 
   Annen egenkapital -4 122 778 0 -4 122 778 

SUM Opptjent egenkapital -4 122 778 0 -4 122 778 

SUM Egenkapital -4 122 778 -317 221 -4 439 999 
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Gjeld 

Avsetning for forpliktelser 
   Ny ishall -1 412 532 -1 412 532 0 

SUM Avsetning for forpliktelser -1 412 532 -1 412 532 0 

Annen langsiktig gjeld 
   Lån 4230.56.64469 -4 127 987 222 956 -3 905 031 

SUM Annen langsiktig gjeld -4 127 987 222 956 -3 905 031 

Kortsiktig gjeld 
   Leverandørgjeld -12 748 14 382 1 634 

Forskuddstrekk -13 455 4 987 -8 468 

Skyldig arbeidsgiveravgift -8 239 -623 -8 862 
Avsatt arbeidsgiveravgift-

feriepenger -4 087 -123 -4 210 

Avsatt feriepenger -28 978 -878 -29 856 

Annen kortsiktig gjeld -30 269 30 269 0 

SUM Kortsiktig gjeld -97 776 48 014 -49 762 

SUM Gjeld -5 638 295 1 683 502 -3 954 793 

SUM Egenkapital og gjeld -9 761 073 1 366 281 -8 394 792 
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Forslag nr. 1 fra kretsstyret: 

Forslag om lovendring på valg for å komme ajour med loven.  

Ved valget i 2017 må derfor nestleder organisasjon velges for 1 år.  

Ledere av rekrutterings-, kvinne- og utdanningskomité strykes fra tekst da øvrige 

komitéledere heller ikke står der. 

 
 

LOVBESTEMMELSER FOR VALG  
Generelt (fra paragraf 9) 

Alle valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag. Alle valg foregår enkeltvis. 

 

Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. 

 

Det kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette, foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater 

som fikk flest stemmer.  

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Leder, nestlederne og styrerepresentanter velges for 2 år. 

 

Leder, nestleder for sportslig, leder av rekruttering/kvinneutvalg og leder av utdanning velges 

i årstall med oddetall. 

 

Nestleder for organisasjon og leder av seriekomiteen velges i årstall med partall. 

Øvrige tillitsvalgte velges for 1 år. 

 

Kretsstyret (fra paragraf 10) 

Kretsstyret består av kretsleder, 2 nestledere og 6 7 komiteledere.  

Komitemedlemmene er vararepresentanter til styret. 

 

 

Arbeidsutvalget (fra paragraf 10) 

Styret konstituerer et arbeidsutvalg bestående av kretsleder, nestledere og leder av 

seriekomiteen. 

 

 
Forslag nr. 2 fra kretsstyret: 

Lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets 

 

§20 Sør-Trøndelag Ishockeykrets’ styre pkt 3, f 

iii:  fjernes 

v:  Kvinnekomitéen endres fra 2 til 1 medlem 

viii: Domskomitèen endres fra 1 til 2 medlemmer 

 

§21 Komitéer pkt 1, a 

Valgkommitèen endres fra de 3 største breddeklubbene til de 5 største breddeklubbene. 
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Budsjett 2016 
    

Salgs- og driftsinntekt 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 

Salgsinntekter 10 300 70 000 20 000 15 000 

Administrasjon ishaller 510 624 470 000 510 000  530 000 

Kampavgifter 10 360 20 000 20 000 15 000 

Klubbkontingent 23 500 25 000 25 000 25 000 

Lagsavgifter 78 000 85 000 70 000 85 000 

Salg Kiosk 385 478 0 0 0 

NIHF, Tilskudd 25 000 16 000 35 000 30 000 

STIK, driftstilskudd 13 856 45 000 40 000 20 000 

NIF, momskompensasjon 0 30 000 55 000 25 000 

Kretslag, egenandeler 66 000 90 000 84 000 80 000 

Målvaktssamlinger, kurs 30 000 15 000 63 000 30 000 

Leieinntekter 109 182  70 000 60 000 110 000 

Lotteri, bingo 0 70 000 50 000 0 

Diverse inntekter 0 10 000  0 10 000 

Søknad om dispensasjoner 0 5 000 5 000 5 000 

Gebyrer/matchprotokoller 7 240 15 000 10 000 10 000 

Omberamming av kamper 0 10 000 5 000 10 000 

SUM Salgsinntekter 1 242 540 1 046 000 1 052 000 1 000 000 

      

Varekostnad 

    Varekjøp Kiosk 183 678 0 0 0 

Kretslag jenter 37 954 50 000 50 000 50 000 

Kretslag gutter 103 159 50 000 50 000 50 000 

Rekruttering 17 457 30 000 30 000 30 000 

Målvaktsamlinger og andre kurs 34 000 30 000 30 000 30 000 

Kurs, utstyr etc 8 642 0 30 000 5 000 

Dommerutdanning/Dommerkomite 2 436 10 000 10 000 10 000 

Trenerutdanning 3 849 10 000 25 000 5 000 

Lederutdanning 9 182 0 0 10 000 

Dame/ Jente satsing 0 7 000 7 000 5 000 

Leid hjelp kiosk 39 400 0 0 0 

Sum Varekostnad 439 757 187 000 232 000 195 000 
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Lønnskostnader 

Dekning av utgifter styret 12 000 30 000 30 000 30 000 

Betjening kontor 292 701 310 500 305 000 310 000 

Ekstrahjelp kontor 0 25 000 10 000 10 000 

Honorarer diverse 12 000 25 000 15 000 30 000 

Feriepenger 29 855 33 800 36 000 35 000 

Annen fordel i arbeidsforhold 10 144 0 0 0 

Motkonto, fordel i arb.forhold 10 144 0 0 0 

Arbeidsgiveravgift 42 701 47 000 47 000 47 000 

Arbeidsgiveravgift på feriepenger 4 210 5 000 7 000 5 000 

Egen pensjonsordning 4 544 8 000 7 000 6 000 

Annen personalkostnad 19 041 30 000 25 000 25 000 

Sum Lønnskostnader 405 052 484 300 482 000 468 000 

     Andre Driftskostnader 
         

Av- og nedskrivninger     

Avskrivning 223 730 0 0 200 000 

Sum av- og nedskrivninger 223 730 0 0 200 000 

     

Kostnader lokaler     

Leie lokaler/renhold 21 134 25 000 25 000 25 000 

Renhold lokaler 0 1 000 1 000 1 000 

Alarm lokaler 0  7 500 0 0 

Sum Kostnader lokaler 21 134 33 500 26 000 26 000 

     

Leiekostnader     

Datasystemer/maskinvare 900 0 0 1 000 

Vedlikehold, serviceavtale 

regnskapssystem 2 152 5 000 3 000 3 000 

Sum Leiekostnader 3 052 5 000 3 000 4 000 

     

Verktøy, inventar og 

driftsmaterialer som ikke skal 

aktiveres      

Utstyr kiosk 8 659 0 0 0 

Driftsmaterialer kiosk 2 856 0 0 0 

Inventar 13 757 15 000 10 000 15 000 

Utsyr for kurs o.l. 3 657 0 0 0 

Idrettsmateriell/utstyr 143 267 0 0 10 000 

Annet driftsmateriale 1 089 10 000 5 000 10 000 
Sum verktøy, inventar og 

driftsmaterial 173 285 25 000 0 35 000 
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Represjon og vedlikehold 

Reparasjon og vedlikehold utstyr 0 30 000 30 000 30 000 

Reparasjon og vedlikehold annet 0 5 000 0 5 000 
Sum Reparasjoner og 

vedlikehold 0 35 000 30 000 35 000 

     

Fremmede tjenester     

Revisjonshonorar 3 752 5 000 5 000 5 000 
Honorar for økonomisk og juridisk 

bistand 37 278 30 000 30 000 40 000 

Dagligleder/Kiosk adm. 102 273 0 0 0 

Sum fremmede tjenester 143 303 35 000 35 000 45 000 

     

Kontorkostnader, trykksaker ol.     

Kontorrekvisita/kontorkostnader 7 753 15 000 15 000 15 000 

Kopiering/trykking 0 5 000 10 000 5 000 

Kretsting 7 910 15 000 5 000 15 000 

Møter, AU-møter ol. 7 978 20 000 15 000 15 000 

Kurs, oppdatering ol. 5 570 40 000 10 000 10 000 

Møter forbundet 27 013 15 000 20 000 30 000 

Sum kostnader trykksaker ol. 56 244 110 000 70 000 90 000 

     

Telefon, porto ol.     

Telefonavgifter 9 177 25 000 10 000 10 000 

Internett/bredbånd 30 045 20 000 20 000 32 000 

Porto 1 117 3 500 2 000 1 500 

Sum telefon, porto ol. 40 339 48 500 32 000 43 500 

     

Kostnader og godtgjørelse reise, 

diett, bil ol.     

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 6 516 20 000 15 000 10 000 

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 13 147 40 000 10 000 20 000 

Diettkostnad, oppgavepliktig 0 10 000 0 5 000 

Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 15 000 0 5 000 
Sum kostnad og godtgjørelse for 

reise 19 663 85 000 25 000 40 000 

     

Salg-, reklame- og 

representasjonskostnader     

Reklamekostnad/annonsering 0 15 000 15 000 15 000 
Sum salg-, reklame- og 

representasjonskostnader 0 15 000 15 000 15 000 

     

Kontingent og gave     

Gaver/premier, fradragsberettiget 5 783 10 000 25 000 10 000 

Sum kontingent og gaver 5 783 10 000 25 000 10 000 
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Forsikringspremie 

Forsikringspremie 3 708 10 000 4 000 5 000 

Sum Forsikringspremie 3 708 10 000 4 000 5 000 

Andre kostnader     

Bank og kortgebyr 2 975 2 000 5 000 2 000 

Diverse Kostnader 4 005 5 000 1 000 5 000 

Sum andre kostnader 6 980 7 000 6 000 7 000 

Sum Andre Driftskostnader 697 221 419 000 291 000 555 500 

      

Finansinntekter 
    Ny Ishall 2010/11 790 107 875 000 805 000 825 000 

Annen renteinntekt 41 892 55 000 55 000 45 000 

Sum finansinntekter 831 999 930 000 860 000 870 000 

     

Finanskostnader     

Annen rentekostnad 215 288 405 000 250 000 225 000 

Sum Finanskostnader 215 288 405 000 250 000 225 000 

Sum Finansinntekter og -kostnad 616 711 525 000 610 000 645 000 

     

     Sum Inntekter 1 242 540 1 046 000 1 052 000 1 000 000 

Sum Inntekt ny ishall 616 711 525 000 610 000 645 000 

Sum Utgifter 1 542 030 1 090 300 1 005 000  1 218 500 

Årsresultat 317 211 480 700 657 000 426 500 
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Valg 
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LOVBESTEMMELSER FOR VALG  
Generelt (fra paragraf 9) 

Alle valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag. Alle valg foregår enkeltvis. 

 

Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. 

 

Det kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette, foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater 

som fikk flest stemmer.  

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Leder, nestlederne og styrerepresentanter velges for 2 år. 

 

Leder, nestleder for sportslig, leder av rekruttering/kvinneutvalg og leder av utdanning velges 

i årstall med oddetall. 

 

Nestleder for organisasjon og leder av seriekomiteen velges i årstall med partall. 

Øvrige tillitsvalgte velges for 1 år. 

 

Kretsstyret (fra paragraf 10) 

Kretsstyret består av kretsleder, 2 nestledere og 6 komiteledere.  

Komitemedlemmene er vararepresentanter til styret. 

 

 

Arbeidsutvalget (fra paragraf 10) 

Styret konstituerer et arbeidsutvalg bestående av kretsleder, nestledere og leder av 

seriekomiteen. 
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TILLITSVERV KRETSSTYRET 26. Mai 2016 

 

 

                 Kretsstyret:    
 

Leder     2 år Ikke på valg 

Nestleder organisasjon   2 år  Ikke på valg            

Nestleder sportslig Leder  2 år På valg  

    Medlem 1 år På valg 

 

Anleggskomite’:  Leder  2 år Ikke på valg 

    Medlem 1 år På valg 

 

Dommerkomite’:  Leder oppnevnes av Norges Ishockeyforbund. 

  Fast plass i STIHK`s styre. 

 

  Medlem 1 år  På valg 

  Medlem 1 år  På valg 

 

Domskomite’:  Leder  2 år På valg 

Medlem  1 år  På valg 

    Medlem 1 år  På valg 

 

Kvinnekomite’:  Leder  2 år Ikke på valg 

    Medlem: 1 år På valg 

 

Rekrutteringskomite’: Leder  2 år  På valg 

    Medlem 1 år  På valg 

 

Seriekomite:  Leder  2 år      På valg 

    Medlem 1 år  På valg 

    Medlem 1 år  På valg 

 

Utdanningskomite: Leder  2 år      På valg  

Medlem 1 år      På valg 

 

 

 

 

Valgkomitè: Valgkomitèen består av lederne av yngres avdeling i  

de 5 største klubbene i kretsen. 
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Egne notater:  



50 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


