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SAKLISTE

STIHK’s ting 28.05.19

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 28.5.2019.
Aktivitetstall fra 2018:
Klubb
Lisenser
Representanter
Astor IHK
385
3
Atlantic Icebreakers
47
2
Bambi IHK
15
1
Brundalen IHK
61
3
Hippos hockey
24
1
Hommelvik
42
2
Innherred Isidrettslag
34
1
Leangen Ishockeyklubb
629
3
Leik IL
98
3
Nidaros Ishockeyklubb
24
1
Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite 66
3
NTNUI
31
1
Rosenborg IHK
188
3
Tiller IL
36
1
Trondheim Brannvesen
20
1
Wing
48
2
___________________________________________________________________________
I alt

1748

31

§ 14 Representasjon på kretstinget
1. På særkretstinget møter med stemmerett:
a) Sør-Trøndelag Ishockeykrets’ styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala (lisenser løst pr. 1.
Januar):
1 – 40 lisenser: 1 representant
41 – 60 lisenser: 2 representanter
61 – lisenser: 3 representanter som er det høyeste antall repr. et lag kan
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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 31.05.18-28.05.19
Kretsstyret har bestått av:
Leder:
Nestleder Organisasjon:
Nestleder Sportslig:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem.

Espen Refseth
Jon Martin Sørgård
Trond Olsen
Paul Myklestad
Anniken Meisler
Stian Vik
Jacob Matheson
Kalle Bodin
Bjørnar Kvello Hansen
Elin Sagberg Rønning

Daglig Leder:
Revisor:

Line Kuvås
Melhus Regnskap AS

Arbeidsutvalg:

Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Medlem:

Espen Refseth
Jon Martin Sørgård
Trond Olsen
Paul Myklestad

Sekretær:

Line Kuvås

Sportslig komité:

Leder:
Medlem:

Trond Olsen
Mattias Olsson

Anleggskomité:

Leder:
Medlem:

Anniken Meisler
Frode Storesund

Dommerkomité:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Stian Vik
Per Gustav Solem
Tor Kristian Langaas
Bente Owren
Inge Halseth

Domskomité:

Leder:
Medlem:
Medlem:

Jacob Matheson
Petter Milan Hegle
Eivind Aspen

Rekrutteringskomité:

Leder:
Medlem:

Bjørnar Kvello Hansen
Johnny Svendsen

Kvinnekomité:

Leder:
Medlem:

Kalle Bodin
Silje Rodahl

Seriekomité:

Leder:
Medlem:
Medlem:

Paul Myklestad
Gry Roaldseth
Lars Kviteng
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Utdanningskomité:

Valgkomité:

Medlem:

Bjørn Solli

Leder:

Elin Sagberg Rønning

Medlem:

Siri Kjeldsberg

Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Anneli Karjalainen (Leangen)
Morten Strand (Astor)
Hans Petter Wisth (Rosenborg yngres)
Lillian Eid (Leik)

ADMINISTRASJON
Egne møter:
Arbeidsutvalget har i perioden hatt 6 møter.
Kretsstyret har i perioden hatt 6 møter.
Det er avholdt 3 klubbledermøter.
Isfordelingsmøter med Idrettsråd og de andre isidrettene.
Representasjon
Ann Kristin Martinsen, styremedlem i Norges Ishockeyforbund.
Elin Margrethe Sagberg Rønning, medlem, Arena- og arrangementsutvalget i Norges
Ishockeyforbund.
Espen Refseth, medlem anleggsutvalget i Norges Ishockeyforbund.
Stian Vik, regionalansvarlig dommere i Norges ishockeyforbund.
Elisabeth Myhre Johansen, medlem ankeutvalget i Norges ishockeyforbund.
Steinar Jonassen medlem disiplinærutvalget i Norges ishockeyforbund.

STYRETS BERETNING FOR SESONGEN 2018/2019
Arbeidsutvalget har bestått av kretsleder Espen Refseth, nestleder Jon Martin Sørgård,
nestleder Trond Olsen og leder av seriekomitéen, Paul Myklestad. Daglig leder Line Kuvås
har vært sekretær for arbeidsutvalget.
Leder og daglig leder har sammen med kretsens anleggskommite brukt mye tid på
anleggsspørsmål denne sesongen. Vi føler at vårt arbeid med omdømme bærer frukter og vi er
nå kommet tett på kommune, rådmann og politikere i Trondheim. Vi kjempet en hard kamp
for å få vedtatt ny ishall på Dalgård og Tiller. Dette vedtaket fikk vi endelig i formannskapet
den 4.12.18. Etter vedtaket har vi jobbet videre for å få finansiering på plass. Vi setter vår lit
til at det bevilges penger til skisse- og regulering på Dalgård i kommunestyret i mai.
Mulighetsstudie Tiller kommer i løpet av året.
Kommunene er viktige premissgivere for idretten, og spesielt for isidretter som er avhengige
av at nye anlegg bygges og driftes. Moderne ishaller er ikke dyrere å bygge og drifte enn en
vanlig idrettshall. Vi tror det politiske miljøet har tatt dette til etterretning og viser større
interesse for ishaller fremover. Våre behov er godt dokumentert av kretsen.
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Innføringen av Turnerings admin (TA) har ført til at klubbtilhørighet og lisens for spillere nå
er kommet på plass og har blitt enklere å administrere.
Kretsen minner klubbene om viktigheten av å delta i idrettsråd, idrettskrets og forbundsmøter.
Vi må være med der rammene bestemmes.
Kretsen oppfordrer klubbene til aktivt å rekruttere kandidater som kan ta verv i idrettsrådet.
Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med driftspersonalet i våre haller. De gjør en god
jobb og legger godt til rette for vår aktivitet.
NIHF vedtok i sitt styremøte i mars-18 at vi blir region. Vårt nye navn blir nå «Norges
Ishockeyforbund region Midt». Det betyr at vi får et større ansvar for hele Trøndelag samt
Møre og Romsdal. Det blir spennende å bidra til økt aktivitet på Nord-Vestlandet.
STIHK deltok i åpningen av den nye ishallen i Kristiansund den 29.9.18 med leder og
dommertrio. Vi håper det kommer flere anlegg i denne landsdelen.
Kretsen har denne sesongen deltatt, og bidratt i kretsledermøte hvor hovedtemaet har vært
jentehockey regionalisering og anleggsutbygging. Anleggsutbygging er nok det viktigste
temaet fremover og for at vi skal oppnå målene med jentesatsingen.
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 har sammen med Paul Myklestad administrert sesongens serier. De har sørget for
istidsfordeling, serieoppsett, kontroll av matchprotokoller, behandling av dispensasjoner og
omberamming av kamper. Alle kretsseriekamper ble avviklet.
Både Leangen, Nidaros Jr Elite, Nidaros Elite og Wing har hatt lag i de landsomfattende
seriene denne sesongen.
Kretsens klubber er gode på arrangementer. Leangen arrangerte FC-kvalifisering U15, FC
U15 og Guttekretslagsturnering samt at Nidaros Jr. arrangerte kvalifisering FC U16.
Kretsseriene U15 – U11 preges av at noen klubber har tynne årganger. På grunn av dette
måtte det brukes underårige 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.
Både gutte- og jentekretslagene gjorde gode turneringer. Vi takker spillere, trenere og
lagledere for innsatsen.
Kretsens styrkerom, kjøkken og kontorlokaler leies nå ut både til faste og sporadiske
leietakere. Ev ledig tid finner man på kretsene hjemmesider.
Hjemmesiden vår er overmoden for revisjon. Vi avventer dette til vi ser resultatet av
digitaliseringsprosessen i NIF.
Kretsen opplever at klubbene stadig forbedrer egen organisasjon, noe som har ført til et lettere
og tettere samarbeid.
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De viktigste sportslige resultater i landsdekkende serier og NM:
•

Nidaros 1.DIV nr. 5 av 9 lag.

•

Wing Kvinner Elite nr. 4 av 5 lag.

•

Nidaros U21 Elite nr. 10 av 10 lag.

•

Nidaros U18 Elite nr. 11 av 11 lag.

•

Nidaros/Leangen U16A nr. 8 av 9 lag

•

Leangen U15A nr. 2 av 10 lag.

Kretslag jenter fikk bronse, og gutter U15 ble nr 6 i årets kretslagsturnering.
Representasjon spillere:
Følgende spillere fra Sør-Trøndelag har representert i landslags sammenheng sesongen
2018/2019.
Menn senior A-landslag
Villiam Strøm (VIF), Mattias Nørstebø (Frölunda, SWE)
Gutter U20:
Henrik Ratejczak (MS), Markus Hermanstad (AIK, SWE)
Gutter U19:
Ole Christian Westad Larssen (Nidaros)
Kvinner senior:
Ingrid Morset (Linköping, SWE)
Kvinner U18:
Andrea Kaspersen (Modo SWE), Emma Solvang (Nidaros), Kaja Ekle (Modo SWE), Tiril
Sofie Glasø (Nidaros), Silje Kongstorp Johansen (Modo SWE)
Gutter U16:
Sander Vedul Kjelsås (Nidaros),
Jenter U16:
Tiril Sofie Glasø (Nidaros), Tea Løkke Nyberg (Nidaros)
Representasjonsdommere sesongen 2018/2019:
- VM div.2 B damer (Romania), Bente Owren
- Finale NM damer 2018 (Oslo), Aina Høve
- Bronsefinale NM damer 2018 (Oslo), Nina Refseth
- Kvartfinaler NM damer 2018 (Trondheim), Anders Eklo, Bente Owren, Nina Refseth og
Stian Vik
- KM jenter U17 (Haugesund), Nina Refseth, Bente Owren og Silje Kvam
- U18 4 nasjoners turnering (Gjøvik), Anders Eklo
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- 4 nasjonersturneringer for damer (Frankrike og Sveits), Aina Høve
- Bronsefinale U21 (Hamar), Anders Eklo
- KM U15 (Trondheim), Marius Larsen, Jørgen Refseth, Anders Eklo, John Losen Halseth,
Simen Øyen og Mats Åmot
- Forbundscup U15 (Trondheim), Jørgen Refseth, Anders Eklo, Nina Refseth, Ine Åmot,
Johan Selnes og Bente Owren
- Forbundscup U16 (Stavanger), Jørgen Refseth og Mats Åmot
I nesten samtlige landsomfattende seriekamper her i Trondheim, har vi stilt med rene
trøndertrioer på banen, samt at vi i både kvalifisering til forbundscup U15 og U16 stilte med
bare trønderdommere. Foruten dette har våre trønderske dommere vært rundt i hele landet og
dømt ulike seriekamper og cuper inneværende sesong. I tillegg har vi sendt dommere til
Sverige, for å dømme seriekamper.
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
Leder

Jon Martin Sørgård
Nestleder

Trond Olsen
Sportslig leder

Paul Myklestad
Seriekomité

Kalle Bodin
Leder kvinnekomité

Anniken Meisler
Leder anleggskomité

Elin Sagberg Rønning
Leder utdanningskomité

Stian Vik
Leder dommerkomité

Jacob Matheson
Leder domskomité

Bjørnar Kvello Hansen
Leder rekrutteringskomité
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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 2017
Hva
Opptre rettferdig
og ryddig
Bli mer synlig

Tydelighet

Lage årshjul for å
skape
forutsigbarhet
Følge opp

Samarbeidskontrakten som eget
punkt på alle møter
Kommunikasjon

Hvordan
Følge gjeldende regelverk

Når
Alltid

Infoskjermer, i områder
der det kan være mulig.
Rulletekster med
kretsinfo.
Presis dialog med
klubbene
Stillingsbeskrivelser for
kretstyremedlemmene
Følge regelverk og
retningslinjer
Klargjøre konsekvenser
Utarbeide en liste for
aktiviteter i løpet av året

Pågående

Klare agendaer på møter
med klubbene
Følge opp klubbene i
forhold til regler for antall
spillere
Starte hvert møte med
status, hva har skjedd
siden sist?
4 klubbledermøter pr. år.
(før 2)
Hvem har gjort hva og
når.
Tilbakemelding fra
klubbene på oppfølging
og forfall
3 kontaktpersoner pr.
klubb
Kretsen tar initiativ til
dette ved å invitere til
møter mellom klubbene
hvor dette temaet er
hovedagenda.

Kontinuerlig

Jobbe for et bedre
samarbeid mellom
klubbene for å få
en forutsigbar plan
for Trøndersk
juniorhockey.
Hva har skjedd
Gjennomgang av referat
siden sist styremøte fra forrige styremøte.
Hver komite informerer
om status.
Handlingsplan for å bygge en sterkere krets.
Ta tak i det vi har mest å bidra med.
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Alltid
Kontinuerlig
Alltid

Hvert år før
kretstinget

Hvert
klubbledermøte
Kontinuerlig

Kontinuerlig

Hvert
styremøte

ÅRSBERETNING SPORT 18/19
Aktiviteten i sesongen 18/19 har vært høy med 6 lag i landsomfattende serier, 2 lag i svensk
serie og påmeldte lag i kretsseriene fra u11 og opp til oldboys/4 div.
Til tross for mange omberammende kamper pga. reisevirksomhet i klubbene, har seriekomite
og kretssekretær klart og få seriene avviklet på en bra måte.
Det er avviklet totalt 335 kamper i lokale serier, og det er avviklet 101 landsomfattende
kamper. Total har vi avviklet 436 kamper i Trondheim.
SPORTSLIG AKTIVITET.
Keepertrening i regi Sander Rekkavik, Mathias Yttereng, August Ekle, Jan Magnus
Rønningen, Asle Kjeldsberg og Emil Lyngstad Sæteraas som trenere, og med skyttere har
dette blitt ett veldig fint samlingspunkt for kretsens keepere. Det ble avviklet 15 ispass med
21 målvakter fra årsklassene 2009-2004. Vi håper på at tilbudet opprettholdes også neste
sesong.
I år har vi hatt en høy sportslig aktivitet i hallene med 436kamper både lokalt og
landsomfattende, med varierende resultat.
Siste halvdel av sesongen kom endelig sportslig komite på plass igjen.
Det ble gjennomført sonesamlinger for 2008, 2007, 2006, jenter 08-06 i tillegg til oppstart
kretslag jenter og gutter 2020.
Samarbeidet mellom breddeklubbene er meget godt for tiden, og det jobbes med en
framtidsplan for trøndersk hockey.

Sportslig komite
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ÅRSBERETNING ANLEGGSKOMITÉEN
(mel: Hvis dine ører henger ned. Øystein Sunde)
Komitéen den har vokst
Og vi har jobbet litt uortodoks.
Vi har vært på møter og nett.
Vi har brukt både penn og vett.
Vi har trua på det vi gjør.
Dere må’kke tru vi ikke tør.
For vi jobbe som et team.
Jaaa, vi har fått mye gjort,
men det går ikke særlig fort.
For politikerne trenger tid.
Men vi trur de er litt på glid.
For tre haller skal vi få.
Vi gir oss ikke nå!
Så vi jobber uavbrutt.
Gjennom Ishallitrondheim dot no,
er det skrevet my’ nyttig info.
Mest for å informere de,
som har noe de skal si.
Folk ble oppfordret til å stemme,
slik at politikerne ikke glemme’
hva hockey’n har å gi.
La oss alle jobbe sammen.
Sørg for å sette den rette rammen.
Hall på Dalgård og to på Tiller.
Lag en plass for enhver hockeyspiller.
For vår idrett er i vekst.
Spre budskapet i øst og vest.
For på sikt skal dette gå!
Ellers har vi nok å sysle med.
Det er alltid en hall et sted,
som litt oppgradering træng.
Og da gjeld’ det å få inn pæng.
Et supert grunnlag er lagt,
og siste ord er ikke sagt.
For vi jobbe som et team!

***************************
Det siste året har vært mer begivenhetsrikt enn på veldig lenge. Dette året har vi jobbet
betydelig mer aktivt inn politisk, og det har til slutt gitt resultater. Sangen gir et skråblikk,
men her kommer en litt mer systematisk oppsummering:
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Ulike møter:
Div. møter ulike politiske partier
• Div. møter med administrasjonen Trondheim kommune
• Presentasjon for KIF komitéen 15/5-2018
• Presentasjon STIHKs skisser av treningsanlegg for isidretter på Tillertomta for
prosjektleder mulighetsstudie Tillertomta 23/8-2018
• Presentasjon STIHKs skisser for Tillertomta i styremøte Idrettsrådet 7/11-2018
• Møte med Idrettspresidenten 10/1-2019
• Studietur Nord-Sverige med administrasjonen i kommunen og Generalsekretær i NIHF
3/4-2019
• Presentasjon innspillmøte i Trondheim Arbeiderparti 11/4-2019
• Reguleringsplan Leangen Idrettspark
Politiske vedtak:
Formannskapsmøte 4. Desember 2018:
1. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en ny ishall på
Dalgård så raskt som mulig. Formannskapet ber rådmannen også arbeide videre med å
utrede ishall på Tillertomta, i nær dialog med isidretten, og i tråd med Plan for idrett og
fysisk aktivitet, bystyresak 50/15. Ishallen bes utredet som første byggetrinn på
Tillertomta.
2. Når det bygges ny ishall må det samtidig legges til rette for utvikling av det øvrige
idrettsanlegget på Dalgård.
3. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en idrettshall
tilknyttet Ugla skole.
4. Rådmannen bes samarbeide tett med Idrettsrådet og aktuelle idrettslag i det videre
arbeidet.
Bystyremøte 25. April 2109
Basert på forslag fra de ulike partiene ligger det i luften at det blir finansiering for oppstart av
ny ishall på Dalgård og mulighetsstudie på Tillertomta. Dessverre ble ikke saken behandlet
under møtet.
Komitéen ønsker også å rette en stor takk til Espen Refseth, Line Kuvås og Morten K. Strand
for sterk involvering i arbeidet.
Leder Anleggskomitéen Anniken B. Meisler
Medlem: Frode Storesund
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DOMMERKOMITE
Dommerkomiteen i sesongen 2018/2019, har bestått av Bente Owren, Per Gustav Solem, Tor
Kristian Langaas, Inge Halseth og Stian Vik.
Samlinger og kurs:
Flere av våre dommere deltok på forbundets elitesamling på Østlandet i august. Våre andre
forbundsdommere og forbundsdommeraspiranter, hadde felles samling i Trondheim over to
dager. Krets og klubbdommere hadde felles samling over en hel dag. Samt at det ble holdt ett
nybegynnerkurs. Som vanlig var det fokus på regler og retningslinjer for den nye sesongen,
samt gjennomføring av fysiske tester både på is og barmark.
I år som i fjor, så ser vi at selv om vi arrangerer klubbdommerkurs og får inn mange nye
dommere, så blir det fryktelig mye å gjøre på enkelte etablerte dommere. Selv om det ikke har
vært like mange kamper å dømme som under fjoråret, så er det fortsatt dommere som dømmer
over 100 kamper under sesongen. Dette skjer fordi flere av våre nyeste dommere er fullt
opptatt med å spille selv, så vi får dessverre ikke det tilskuddet og den tilveksten vi trenger,
for å opprettholde dommergruppa til å dømme alle seriekamper, uten at noen må gå flere
kamper på rad. Da det fortrinnsvis spilles kamper kun på helg, så er det som allerede nevnt,
ofte at enkelte dommere må gå flere kamper på en dag og det fører til stor slitasje på våre
dommere. Vi mangler også den store bredden på kretsdommernivå, slik at det ofte er
forbundsdommerne våre, som må dømme både tidlig og seint på kampdagene. En
ringvirkning av dette, er at våre nyeste klubbdommere ikke får dømt nok kamper, slik at de
får tilegnet seg nok kunnskaper og får muligheten til å rykke oppover i gradene så fort de selv
kanskje ønsker.
Andre oppgaver:
Inge Halseth har stått for den daglige jobben med kretsens dommeroppsett dette året. Stian
Vik har stått for forbundsoppsettene her i Trondheim. Ellers har komiteen jobbet med ulike
dommersaker, og veiledning av dommere på alle nivåer. Medlemmer i komiteen har også hatt
veilederoppdrag under kretsmesterskapet for gutter U15 og Forbundscup U15. Begge ble
arrangert her i Trondheim.
Ettersom vi fikk økt våre tilskudd i forbindelse med dommerveiledning på kretsnivå, så har
dette ført til at vi har kunnet økt vårt aktivitetsnivå på dette området mot våre yngre dommere.
Dette er ett prosjekt vi som komite håper kan bære frukter i flere år fremover og at vi får
dommere ikke bare i topp norsk standard, men også i internasjonalt format over tid, slik at vi
får flere utenlandsoppdrag for våre dommere.
Komiteen har vært representert på styremøtene.
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Status:
Antallet aktive dommere i STIHK er pr. i dag slik:
Elitedommere:
Forbundsdommere:
Kretsdommere m/FDA:
Klubbdommere:
Totalt:

1
13
14
44
72

Utmerkelse – årets dommer:
Utmerkelsen årets dommer går denne sesongen til 1 person, vi gratulerer!
Nina Refseth
Er fortsatt stolt over at vi har ei kjempeivrig dommergruppe her oppe i Trondheim, som står
på og stiller opp for hverandre om noe uventet skulle skje innimellom. Vi klarer oss fortsatt
selv i forhold til at vi dømmer samtlige forbundsserier her hjemme med rene trøndertrioer,
samt at vi samtidig har sendt ut dommere til andre steder i landet for å dømme.
Til slutt vil jeg takke alle dommerne for vel gjennomført sesong, og ønske lykke til med
forberedelsene til den neste!

For komiteen
Stian Vik
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DOMSKOMITE
Utvalgets sammensetning
Utvalget har i sesongen 2018 – 2019 hatt følgende sammensetning:
Leder
Medlem
Medlem

Jacob Matheson
Petter Vojan Hegle
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 6 matchstraffer i kamper arrangert av
kretsen. Dette er en mer enn 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
Leder

Petter Vojan Hegle
Medlem

Eivind Aspen
Medlem
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Årsberetning Kretslag jenter U17- 2018/19 sesongen
Kretslaget for jenter U17 bestod i år av 14 spillere. 3 fra Wing, 2 fra Nidaros 2 fra Rosenborg,
5 fra Leangen og 2 fra Astor. Følgende spillere deltok under kretslagsturneringen.
Tiril Glasø
Hedvig Kolås
Marthe Kongstorp Johansen

2003 Målvakt
2003 Målvakt/ Back
2005 Målvakt

Nidaros
Wing
Rosenborg

Tea Løkke Nyberg
C
Lone Mæland
A
Christina Kowalewski A
Tonje Beate Moen
Andrea Storrø Nøsen
Astrid Rinnan Green
Anna Beatrice Storesund
Sara Bodin
Sara Svendsen
Aleksandra Arntzen
Maja Carlin

2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006

Nidaros
Wing
Wing
Astor
Leangen
Leangen
Astor
Leangen
Leangen
Rosenborg
Leangen

Hovedtrener:
Trener:
Lagleder:
Ass.Lagleder:

Forward
Forward
Back
Forward
Back
Forward
Forward
Forward
Forward
Back
Back

Kjetil Nordli Bauck
Elise Hauan Dahl
Ingebrigt Kolås
Rune Johansen

Det er i perioden frem mot turnering gjennomført følgende aktiviteter:
- 4 fysiske økter
- 9 istreninger (2 alene, 7 sammen med Wing damelaget)
- 1 spillermøte med teori
- 1 treningskamp mot Astor U13/14
Turneringen var for spillere født 2002-2005. Alle spillere i kretsen i denne aldersgruppen ble
invitert til å delta på oppkjøringen. Da vi hadde få aktuelle utespillere i riktig aldersgruppe ble
det søkt disp. for Maja Carlin født 2006.
De fleste treninger ble gjennomført sammen Wing Damer, kun to rene kretslagstreninger.
Det ble spilt en treningskamp mot Astor U13/14, det ble en fin gjennomkjøring før
turneringen.
Turneringen ble avholdt i Haugesund 25-27. januar. Fem lag deltok i turneringen, STIHK
åpnet mot storfavoritt Rogaland på fredag. Denne kampen endte med 5-0 tap.
Lørdag morgen sto Østfold for tur. Denne kampen var det knyttet stor spenning til da det ble
regnet som nøkkelkampen for å nå A-sluttspill. Jentene ga full gass fra start og ga seg ikke før
det sto 5-1 i favør STIHK på tavla, en meget god kamp av våre jenter.
Etter kampen var det bare å gå i garderoben og ta peptalken for kamp 2 som startet 15
minutter etter kamp 1 var ferdig! Meget dårlig kampoppsett fra NIHF. STIHK hadde siste
kamp fredag og kamp 1 og 2 på lørdag, det vil i praksis si 3 kamper på rad.
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Lørdagens kamp 2 gikk mot Oslo. Vi holdt dem til 1-1 til slutten av 1 periode. Da puttet Oslo
to kjappe og lufta gikk litt ut av våre som hadde en kamp i beina, mens Oslo spilte dagens
første kamp. Kampen ender med 1-4 tap.
Lørdagens siste kamp gikk mot Akershus, denne måtte vinnes for å sikre A-sluttspill. Utrolig
hva en litt lengre pause og litt påfyll av energi gjorde med jentene, denne kampen var det aldri
noen tvil om hvem som skulle stikke av med seieren. STIHK vant til slutt 9-1.
Med denne seieren var laget klart for A-sluttspill på søndag.
A-sluttspillet besto av 3 lag, Rogaland, Oslo og STIHK, sluttspillet ble gjennomført som
enkel serie. Første kamp søndag var mot Oslo som vi tapte 1-4 mot på lørdag. Denne gangen
var begge like uthvilt, noe som førte til en mye jevnere kamp. Kampen bølget frem og tilbake
og begge lag skapte store sjanser. Dette ble keepernes kamp, alle 4 keepere holdt buret rent og
kampen endte 0-0. Kamp to på søndag var mot Rogaland. Rogaland har et meget sterkt lag
med en mye bredere stall og høyere snittalder en vi kan stille med. Denne kampen ble etter
hvert en kamp for å begrense antall baklengs da vi visste at det kunne bli avgjørende i kampen
om sølvet ettersom kampen mot Oslo endte 0-0. Det endte til slutt med 0-6 tap noe vi med
rette fryktet var i meste laget. Etter kampen var det bare å vente på kampen mellom Oslo og
Rogaland for å få avgjørelsen på om det ble sølv eller bronse. Oslo tapte «bare» 0-5. Våre
jenter heiet det de kunne på Rogaland i håp om at de skulle vinne 7-0, men det holdt dessverre
ikke helt.
STIHK endte da med bronsemedaljer, noe vi må si oss fornøyd med, selv om vi bare var 2
mål i målforskjell unna sølvet.
Selv om aldersspennet er stort fungerte gruppa veldig bra sosialt.
Dette er fjerde året på rad STIHK stiller med eget kretslag for jenter. For andre år på rad ender
dette med medalje. Det som er bekymringsfullt er at vi kun stiller med 14 spillere, 3 av disse
er keepere. Keeper Hedvig stilte også som utespiller de kampene hun ikke sto i mål så vi stilte
med 11 og 12 utespillere i kampene, noe som er for lite med et så tett kamp-program.
Sammenlignet med suverene Rogaland har vi en lang vei å gå når det gjelder bredde og
rekrutering på jentesiden. Hvis kretsen har som mål og stille eget kretslag fremover må det
jobbes med rekruttering av jenter i klubbene og ikke minst må klubbene jobbe for å beholde
de vi har.
STIHK fikk med to jenter på turneringens All-star team.
Målvakt Tiril Glasø og Løper Tea Løkke Nyberg.
Tea Løkke Nyberg ble også beste poengplukker i grunnspillet med 10 poeng på 4 kamper.
Lagledelsen vil takke ei entusiastisk, omsorgsfull og hardtarbeidende spillergruppe for en flott
sesong.
Kjetil Nordli Bauck
Elise Hauan Dahl
Ingebrigt Kolås
Rune Johansen
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Kretslaget Gutter U15- 2018/19 sesongen
Guttekretslaget for U15 spillere i regi av Sør-Trøndelag ishockeykrets bestod i år av totalt 21
lisensierte spillere. 16 fra Leangen, 4 fra Astor og 1 fra Leik. Følgende spillere deltok under
kretslagsturneringen. Marcus Eid Rimol fra Leik var kun med på 3 treninger og ga seg selv
etter eget ønske.

Elias Slind
Jesper

Aas
Rabben Arntsen

Leangen
Leangen

Iver
Daniel
Safa-Daniel
Jonatan
Tomas
Aleksander
Joakim

Søbstad-Andersen
Røberg
Sjøli Ararat
Meisler
Larsen
Myhren Karlsen
Stokvik

Leangen
Leangen
Leangen
Leangen
Astor
Astor
Leangen

Emil Johnsen
Marcus
Leon
Vegard

Asmussen
Rønning
Dahl Larsen
Solem

Leangen
Leangen
Leangen
Leangen

Iver
Leon Eric G.

Moen
Røst

Leangen
Leangen

Teodor
Mats Helge
Mats
Jonas
Sindre

Tellefsen
Bolland Pettersen
Roaldseth Schjetne
Tronstad
Ulfsnes

Leangen
Leangen
Leangen
Astor
Astor

Antall oppmøter Oppmøte i %
26
100,00
26
100,00
24
92,31
24
92,31
23
88,46
23
88,46
23
88,46
23
88,46
22
84,62
22
84,62
21
80,77
21
80,77
20
76,92
20
76,92
18
69,23
16
61,54
16
61,54
Skadet 15
57,69
15
57,69
13
50,00

Lagledelsen for årets kretslag bestod av hovedtrener Kenneth Madsø, Assisterende trener
Tom-Eric Skarpol og Lagleder Pål Espen Halvorsen. I tillegg har vi hatt god hjelp i Bjørnar
Kvello Hansen som har hjulpet til ila sesongen med praktiske oppgaver rundt laget. Han har
også vært en stor ressurs under turneringen.
Vi tok i år høyde for og komme i gang tidligere enn i 2017-2018 sesongen. Første infomøte
og trening ble holdt den 13.09-18 i Leangen Ishall. Og vi fikk da startet opp ca. 2 måneder
tidligere enn året før. Det er i perioden frem mot turnering gjennomført 26 aktivitetsdager i
regi av kretslaget. I tillegg er samtlige spillere også blitt invitert til skuddtrening under
keepertreningene som er foregått på onsdager. Disse treningene har for øvrig vært frivillige,
og det er ikke blitt ført statistikk mtp fravær på disse skuddtreningene. Men det kan
understrekes at det i snitt er møtt opp ca 5-6 personer hver gang. De øvrige aktivitetene
fordeler seg slik:
-

9 fysiske økter
17 istreninger
2 spillermøter med teori
1 treningskamp

21

-

1 sosial samling med alternativ fys på Trondheim Kampsportakademi med påfølgende
sponset middag på Tulla Fischer.

Utgangspunktet før turneringen var at kretsen bestod av 21 utespillere, hvor av 2 keepere fra
Leangen. Selv om dette ikke ble kommunisert utad, var det bestemt tidlig at alle skulle få
være med på turneringen. Dette for å ikke utelukke noen få som kanskje ikke har de
ferdighetene og fysikk en deltagelse på et kretslag burde tilsi. Hensikten med at vi tok ut «for
mange» spillere er at vi mener det er god læring å være med uavhengig av spilletid. Det ble
også kommunisert til spillerne at det ville bli lite spilletid på enkelte. Og at det ville bli tatt
hensyn til både oppmøte på treningene, samt ferdigheter og fysikk ved lagoppsettet under
turneringen.
I løpet av oppkjøringen ble det gjennomført 1 treningskamp. Den ble spilt mot Nidaros U16,
og der fikk vi erfare at nivåforskjellen ble for stor. Hadde man hatt nok spillere og bygget et
kretslag på, så hadde nok nivåforskjellen blitt annerledes.
Turneringen ble avholdt i Leangen Idrettspark 29.-31.mars 2019. Turneringen ble avholdt
med 7 lag der Stihk havnet i innledende gruppe med BTV, ØIHK og H/O. I innledende vant
vi første kamp mot BTV, før vi tapte nøkkelkampene mot ØIHK og H/O. Vi endte derfor på 3
plass og kom til B mellomspill sammen med BTV og RO/HO.
Mellomspillet endte med en seier mot BTV og et tap mot RO/HO. Som også viste seg at
skulle bli vår motstander om 5/6 plassen. Der ble det dessverre nok et tap, og vi endte derfor
på en skuffende 6 plass etter lagledelsens syn.
Vi sitter igjen med inntrykket av at det har generelt vært en god stemning i troppen hele
helgen, selv om det har blitt litt ujevn spilletid på spillerne. Vi er likevel av den oppfatning av
at læringen og erfaringen fra helgen har stor nytteverdi for den enkelte spiller videre. Det ble
også på tampen av turneringen gjennomført et infomøte i garderoben med Norges
Ishockeyforbund og Jon Haukeland i spissen. Her ble det informert om fremtidige muligheter
for isbjørn-prosjektet og U16 landslag. Det virket også som om dette tiltaket kan bidra til økt
motivasjon og fokus hos spillerne.
Lagledelsen vil med det takke for en fantastisk helg, både sosialt og sportslig.
Mvh
Kenneth Madsø Hovedtrener
Tom-Eric Skarpol Ass.Trener
Pål Espen Halvorsen Lagleder
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KVINNEKOMITE
Komiteen har bestått av Karl Bodin (Leder) og Silje Rodahl (Medlem).

Oppsummering
I år hadde vi et landsomfattende lag i den nasjonale U16 jenteserien i tilleg til eget lag i
Kvinner Elit(Wing). I lokal serie stilte RIHK med et rent jentelag i U11.
Landsomfattende JU16 serien ble for første gang i Norge avviklet i år. STIHK sammen med
LIHK stilte et lag som bestod av trønderjentene, med jenter fra flere klubber i trondheim.
Det ble avviklet 3 runder, derav 1runde i trondheim.
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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 protester.
Serier:
Det har vært gjennomført følgende serier i kretsens regi:

U11, 8 lag, 72 kamper
Påmeldt;
Astor blå, Astor rød, Astor hvit, LIHK hvit, LIHK sort, Leik, RIHK hvit, RIHK Jenter
U12, 3 lag, 34 kamper
Påmeldt;
Astor, LIHK, RIHK
U13
3 lag, 36 kamper
Påmeldt;
Astor, LIHK, RIHK
U14/U15
5 lag, 30 kamper
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4.divisjon grunnserie
8 lag, 56 kamper

4.divisjon sluttspill A
4 lag, 12 kamper

4.divisjon sluttspill B
4 lag, 12 kamper

25

Old boys
7 lag 84 kamper

Totalt 336 kamper i lokale serier.
(Sesongen 2017-18 var det 316 kamper i lokal serie.)
(Sesongen 2016-17 var det 296 kamper i lokal serie.)
(Sesongen 2015-16 var det 192 kamper i lokal serie.)
STIHK har i sesongen arrangert lokale serier i alle klasser unntatt juniorserier. Spillere i
junioralder er spilleberettiget i seniorserie, vi kan derfor si at STIHK gir lokalt spilletilbud til
alle årsklasser.
Seriekomiteen har mottatt 5 protester på kampresultat denne sesongen. Av disse protestene
ble 2 tatt til følge mens 3 av ulike årsaker ikke ble tatt til følge. Alle protestene omhandlet
forhold i Old Boys serien som synes å ha fått økt prestisje i den senere tid.

På grunn av lite påmelding ble 3 divisjon strøket og lagene påmeldt der de ble henvist til 4
divisjon.
Vi har denne sesongen hatt 6 lag påmeldt i landsomfattende serier.
Også denne sesongen ble lag trukket etter at istidsfordeling var gjort. Dette fører til at en del
arbeid måtte 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
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U15 A Leangen (16 hjemmekamper)
U16 A Nidaros/LIHK (14 hjemmekamper)
U18 Elite Nidaros (22 hjemmekamper)
U20 Elite Nidaros (22 hjemmekamper)

Elite senior kvinner Wing (11 hjemmekamper)
1 div. senior Nidaros (16 hjemmekamper)
Til sammen 101 kamper.
Sum av lokale og landsomfattende kamper blir da 336+101= 437 kamper. I tillegg kommer
turneringer.
STIHK har i sesongen som har gått lagt om administrasjon av seriesystemet fra egen database
til Hockeylive som er anskaffet av NIHF. Fra sesongstart 2018-19 skal all lagspåmelding,
serieoppsett og resultathåndtering gått igjennom TA/Hockeylive. Arbeid med
resultatregistrering og kontroll av lisens og spilleberettigelse vil dermed bli vesentlig
forenklet.
Det meste (alt) av istidslister og kampavvikling for lokale serier har vært administrert av
kretsens daglige leder. Dette har gjort seriekomiteens arbeid mindre krevende. En stor honnør
til Line Kuvås for det arbeidet de har gjort på vegne av seriekomiteen.

Lokale klubber har arrangert følgende turneringer for Norges Ishockeyforbund:
Leangen: Kvalifisering til Forbundscup U15, Forbundscup U15, Kretslagsturnering U15
Nidaros: Kvalifisering til Forbundscup U16.
Private turneringer:
Leangen: NattCup 3VS3 og U14
Wing: Wingcup senior
Hockeyskoler:
Nidaros: Hockeycamp høst- og juleferie.

Paul Myklestad
Leder

Lars Kviteng
Medlem

Gry Roaldseth
Medlem
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Bjørn Sollid
Medlem

UTDANNINGSKOMITE
Leder: Elin Sagberg Rønning
Medlem: Siri Kjeldsberg
27. august 2018
Kurs i TA og HockeyLive 4div og Oldboys
Kursholder: Elin Sagberg Rønning og Siri Kjeldsberg
Antall deltakere: 31
10. september 2018
Kurs i TA og Hockey Live Breddeklubbene
Kursholder: Elin Sagberg Rønning og Siri Kjeldsberg
Antall deltakere: 34
15. september 2018
Intro kurs
Kursholder: Kjell Erik Myreng
Antall deltakere: 17
17. september 2018
Laglederkurs bredde
Kursholder: Elin Sagberg Rønning og Siri Kjeldsberg
Antall deltakere: 12
21-23. september 2018
Trener 1
Kursholder: Roger Harli
Antall deltakere: 14
15. Oktober 2018
Sekretariatskurs lokale serier
Kursholder: Elin Sagberg Rønning og Siri Kjeldsberg
Antall deltakere: 28
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Sesongen 2018/2019
Denne sesongen va kretsens første sesong med alle kamper i nytt system. Alle seriekamper i
år har stått i TA (TurneringsAdmin) og alle kamper i U14/15, 4 div og Oldboys. Dette har for
utdanning medført opplæring i nye systemer. Imponerende oppmøte på begge kursene i Ta og
HockeyLive. Mange synes det nye systemet har vært vanskelig, noe også protokollføringen i
løpet av sesongen klart viser. Mange lag mangler kamper som ikke er ført, veldig mange har
kamper som ikke er signert av hoveddommer. Så her har vi en jobb å gjøre med mere
opplæring før sesongen 19/20 er i gang.
Denne sesongen holdt vi kun kurs for ferske lagledere, vi droppet Laglederseminaret for alle
laglederne. Kursing som lagleder er viktig, da kurset inneholder mye informasjon om lover og
regler innen idretten vår. Dette er en god byggekloss å ha med seg på veien oppover i klassen
da hockey og idrett generelt har mye regler å forholde seg til. Det at vi ikke kalte inn alle
laglederne viser seg utover sesongen. Da svært mange ikke kan regelverket godt nok. Frister
overholdes ikke og mange regler brytes. Så sesongen 19/20 er vi tilbake til obligatorisk kurs
for alle lagledere i STIHK. Lover og regler for idretten må følges! Dette er viktig både i
forhold til barneidrettsbestemmelsene og i forhold til om det oppstår skader i kamper der
regler brytes. Her må det skjerpings til på veldig mange.
Vi avholdt også i år Introkurs med Kjell Erik Myreng. Flott kurs igjen og en viktig intro til
trenerrollen for alle som ønske å bidra på isen. Kurset er for alle som man har spilt hockey ett
helt liv eller er helt fersk på skøytene.
I år fikk vi avholdt Trener 1 med Roger Harli. Vi er heldige som har en dyktig kursholder her
oppe i Trondheim. Nok en gruppe er fått gjennomført første steg i trenerstigen. Så Trondheim
begynner å få en stor gruppe med trenere som nå har gjennomført dette kurset. Vi prøver å
jobbe litt med å få gjennomført Trener 2 i Trondheim, men her har det vært elendig
tilbakemelding fra klubbene. Vi har nå også fått med oss en klubb i Kristiansund. Disse
ønsker å gjennomføre Trener 1 og er ganske mange. Vi venter derfor en sesong men å forhøre
oss om Trener 2. For da kan vi få med oss di fra Bratt hockey som også ønsker Trener 2. Vi
prøver derfor å planlegge Trener 2 sesongen 20/21. Så håper så mange som mulig av
klubbene kan finne kandidater for Trener 2 da. Hvis ikke må alle sammen til kurset som blir
holdt på Lillehammer.
Dessverre er det fortsatt noen klubber som uteblir fra viktige og obligatorisk kurs å dette fører
alt for ofte til at det gjøres feil blant lagledere og sekretariat. Så utdanning ønsker igjen å
oppfordre til deltakelse på kurs. Selv om mye er repetisjon er det ofte også nye regler og
endringer som er viktig å få med seg. Som nevnt tidligere er det svært mange som bryter
regler som kan få store konsekvenser. Dette er noe vi ønsker å sette et stort fokus på i
kommende sesong. Takk for denne sesongen.

Elin Sagberg Rønning
Leder utdanningskomiteen

Siri Kjeldsberg
Medlem utdanningskomiteen
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REKRUTTERINGSKOMITE
Komiteen har siste år bestått av Bjørnar Kvello Hansen (Leder) og Johnny Svendsen
(Medlem).
Møter
Komiteen har fasilitert følgende møter gjennom året;
24.05.2018 – STIHK Rekrutteringsmøte – Planlegging sommer og høst
18.09.2018 – STIHK Rekrutteringsmøte – Oppstart 2018/19 – Koordinering Hockeyskole
08.11.2018 – STIHK Rekrutteringsmøte – Hockeyskole Aktivitetsdag
08.01.2019 – STIHK Rekrutteringsmøte – Skøytedag planlegging
05.03.2019 – STIHK Rekrutteringsmøte – Aktiviteter inn mot neste sesong
Møtereferat fra alle disse møtene ble sendt ut til breddeklubbene i ettertid og er tilgjengelig
for alle på:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wqmgVZ0MICVxUooH10pOfNKhUdOoeGPkww
EHpVm9IE/edit#gid=36679335
Skøytedag
Skøytedagen ble avholdt Søndag 03.02.2019 på fire baner rundt omkring i Trondheim. Til
sammen anslår vi at over 1000 deltok på dagen, store som små.
I år som i fjor, så fikk vi meget god hjelp fra Trondheim Kommune i forbindelse med
prepping av banene på forhånd, samt utkjøring og innhenting av utstyr. Uten denne hjelpen,
ville gjennomføringen vært mye mere utfordrende, samt kvaliteten vært betydelig lavere.
Vi hadde også i år godt samarbeid med Nidaros Sr. Alle som viste frem medalje fra
skøytedagen fikk gratis inngang med en voksen til 1.divisjonskampen samme dag i Leangen
Arena. Tusen takk til Nidaros for bidraget.
Det ble gjennomført hinderbaneløype, uformelle løkkehockey kamper, og lett servering på
alle baner gjennom dagen. Alle deltakere fikk medalje. Noe som ble veldig godt mottatt.
Årets Skøytedag hadde strålende vær. Alle 4 steder ble godt besøkt igjennom dagen, og det
ble delt ut anslagsvis ca 440 medaljer til deltakende barn.
I forhold til Skøytedagen 2018, så ser vi en nedgang i antall deltakere og utdelte premier. For
å snu dette til neste år, så bør man starte annonsering tidligere. Både på FB men også ut til
barnehager og henge opp plakater.
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Aktiviteter tilrettelagt for sommeren
Rekrutteringskomiteen la til rette for gjennomføring av lavterskel aktiviter for U10-U15 også
gjennom sommeren. Dette som et tiltak for å bremse frafall mellom sesongene. Følgende
konsept ble gjennomført for første gang i 2018 med bidrag fra Rekrutteringskomiteen som
tilrettelegger;
Midtsommerturnering for U10 – 2009’ere
Fredag 15.06, uken før skoleslutt, så ble det avholdt en aktivitetsdag for de kommende U10
spillerne i kretsen. Dette ble arrangert som et samarbeid mellom hhv Astor, LIHK og RIHK.
Alle deltakende fikk diplom spesiallaget for denne turneringen. Arrangementet ble veldig
godt mottatt. Så dette er et arrangement som ønskes gjentas i 2019.
Nattcup 3v3 for U11-U15 (2008-2004’ere)
Nattcup 3v3 ble arrangert over 2 kvelder, på 1/3’dels bane, med løkkehockey-inspirerte
regler. Torsdag spilte U11-U13, og på Fredag spilte U14-U15. Det ble arrangert av LIHK’s
U13 gruppe.
Konseptet og arrangementet ble en stor suksess. Ble veldig godt mottatt av alle. Og Astor
valgte å arrangere en cup med samme konsept på Dalgård Lørdag 25.08.2018.
Vi ønsker at dette også gjennomføres sommeren 2019 sammenfallende med skoleslutt.
Koordinert Skøyte – og hockeyskole – Rekruttering
I rekrutteringsmøtene med breddeklubbene, har vi blitt impornert over Astor sitt Skøyte – og
Hockeyskole konsept, og deres gjennomføring av den. De har de siste årene hatt over 100
deltakere i snitt på sin skole som går hvert år etter høstferien. Vi har denne sesongen forsøkt å
«kopiere» deres konsept ut til LIHK og RIHK, og koordinert gjennomføringen av de, slik at
de har gått i samme periode. Rekrutteringskomiteen har bidrat med koordinering og
dokumentering av konseptet, samt kjørt reklame kampanje på Facebook. Klubbene selv har
hatt ansvaret for selve gjennomføringen hver for seg.
Skøyte – og Hockeyskolen ble avsluttet med en felles «turnering» der alle deltakere fikk spille
kamper som på en aktivitetsdag. Denne turneringen ble arrangert av av Astor, LIHK og RIHK
i fellesskap.
Antall deltakere på Skøyte - og hockeyskolene var ca 175 stk fordelt på klubbene slik;
Astor; ca 93
LIHK; ca 42
RIHK; ca 42
Å reklamere for og gjennomføre en Skøyte – og hockeyskole krever god planlegging, samt
mange ressurser og innsats. Dette var første gang RIHK og LIHK arrangerte et slikt konsept,
og håper og tror at de vil oppnå høyere deltakelses tall neste høst, om man velger å
gjennomføre det igjen. I tillegg har de høstet god erfaring om hva som skal til på selve
gjennomføringen av skolen, både på og utenfor isen. Astor har gjort dette i mange år, og er
utrolig godt drillet på dette, og har en imponerende støtte fra alle deler av klubben i
gjennomføringen.
31

Det ble kjørt en spørreundersøkelse blant deltakerne på Skøyte – og hockeyskolen i etterkant,
og der kan det nevnes så ga de årets Skøyte – og hockeyskole terningkast 5,20 i snitt. (Astor
5,48, RIHK 4,82, LIHK 4,57)
Anbefalte fokusområder for komitee kommende sesong
Man bør jobbe videre i kommende sesong med bl.a
-

Bedre og gjennomføre Skøytedag.

-

Samarbeide om felles rekruttering gjennom hele kommende sesong.
- Koordinere hockeyskolene. Inkludere lederne i klubbene for forankring av mål og kvalitet
- Fokus på antall medlemmer, og spisset rekruttering. Følge opp klubbene mere konkret
- Etablere et «rekrutterings – årshjul» sammen med hver av klubbene

-

Jobbe for bedre forutsigbarhet for eksisterende utøvere, for å forebygge frafall.
- Serie oppsettet må ferdigstilles så tidlig som mulig.

Oppsummert
Rekrutteringskomiteen sammen med deltakere fra breddeklubbene, 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. Vi har koordinert
aktiviter mellom breddeklubbene, for å skape en synergi effekt av hver enkelt klubbs erfaring
og kompetanse. Vi har også jobbet opp nye konsepter for aktiviteter off-season, for å holde
hockey interessen i live hos de minste mellom sesongene, og således bremse frafallet.
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UTMERKELSER

Årets dommer
Nina Refseth

Kretsmestere:
U15: LIHK Hvit
LIHK Sort
Leik

1. plass
2. plass
3. plass

Seriemester:
4. Divisjon: Atlantic Icebreakers
Old Boys:

Bambi

Kretsmester:
4. Divisjon: Atlantic Icebreakers

33

Regnskap
2018
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Regnskap 2018
Driftsinntekter

Regnskap
2018

3000 Salgsinntekter
3010 Administrasjon ishaller

Budsjett
2018

0

15 000

517 755

490 000

3020 Kampavgifter

14 920

15 000

3040 Klubbkontingent

22 000

25 000

3050 Lagsavgifter

68 000

85 000

3080 NIHF, Tilskudd

5 000

30 000

3120 STIK, driftstilskudd

27 531

20 000

3150 NIF, momskompensasjon

70 085

80 000

3210 Kretslag, egenandeler

45 000

40 000

3300 Målvaktssamlinger, kurs

61 500

40 000

3610 Leieinntekter

112 310

110 000

3700 Lotteri, bingo

72 368

0

0

10 000

3900 Diverse inntekter
3920 Søknad om dispensasjoner

0

5 000

3940 Gebyrer/matchprotokoller

10 480

10 000

3950 Omberamming av kamper

0

10 000

1 026 949

985 000

4150 Kretslag jenter

142 000

100 000

4160 Kretslag gutter

109 029

130 000

4175 Rekruttering

35 512

30 000

4210 Målvaktsamlinger og andre kurs

45 201

30 000

4220 Kurs, utstyr etc.

10 710

5 000

4260 Dommer-utdanning/komite

16 498

20 000

SUM Salgsinntekter
Driftskostnader

4280 Trenerutdanning

5 249

5 000

0

10 000

2 600

0

-6 856

15 000

376 977

330 000

5006 Ekstrahjelp kontor

84 014

30 000

5092 Feriepenger

49 643

38 000

5210 Fri telefon

4 392

0

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

6 347

0

-10 739

0

30 000

40 000

48 091

48 000

7 000

5 000

6 354

8 000

-166 647

0

4290 Sportslig/Utvikling
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy
avgiftsats
4500 Kvinne/Jente komite
5005 Betjening kontor

5290 Motkonto annen fordel i arbeidsforhold
5330 Godtgjørelse til styret og
bedriftsforsamling
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift på feriepenger
5420 Innberetningspliktige
pensjonskostnader
5800 Refusjon av sykepenger
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5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift

-2 943

0

5990 Annen personalkostnad

32 825

25 000

5995 Andre personalkostnader

4 630

0

244 417

200 000

22 902

25 000

6110 Avskrivning
6300 Leie lokaler/renhold
6360 Renhold av lokaler

117

0

6390 Annen kostnad lokaler

2 437

1 000

6420 Datasystemer/maskinvare
6450 Vedlikehold, serviceavtale
regnskapssystem

3 231

15 000

0

3 000

6540 Inventar

52 727

15 000

6545 Datautstyr

1 548

0

6555 Idrettsmateriell/utstyr

51 734

50 000

6560 Rekvisita

4 299

0

6570 Arbeidsklær og utsyr

4 200

0

6590 Annet driftsmateriale

0

10 000

5 000

0

310

50 000

3 183

5 000

30 703

40 000

4 550

15 000

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
6700 Revisjonshonorar
6720 Honorar for økonomisk og juridisk
bistand
6800 Kontorrekvisita/kontorkostnader
6810 Kopiering/trykking

5 502

5 000

6840 Kretstinget

13 053

15 000

6860 Møter, AU-møter o.l.

10 076

15 000

6870 Kurs, oppdatering o.l.

1 606

10 000

6880 Møter forbundet

10 675

30 000

6900 Telefonavgifter

5 634

10 000

31 335

32 000

0

1 500

22 404

10 000

9 437

20 000

580

0

19 081

15 000

432

0

2 162

10 000

6910 Internett/bredbånd
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7150 Dietkostnad, oppgavepliktig
7320 Reklamekostnad/annonsering
7350 Representasjon, fradragsberettigede
7420 Gaver/premier, fradragsberettiget
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7500 Forsikringspremie

4 422

5 000

7770 Bank og kortgebyr

4 721

2 000

7790 Diverse Kostnader

13 788

5 000

1 416 153

1 483 500

844 800

800 000

SUM:
8000 Ny Ishall 2010/11
8050 Annen renteinntekt

26 208

35 000

-176 537

-200 000

694 471

635 000

Sum driftsinntekter

1 026 949

985 000

Sum driftskostnader

1 416 153

1 483 500

Sum finansinntekter og – kostnader

694 471

635 000

Årsresultat

305 268

136 500

8150 Annen rentekostnad
SUM:

Resultater
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Balanse
Eiendeler

Inngående
balanse

Reelt i
periode

Utgående balanse

Anleggsmidler
1100 Ny ishall

4 902 010

-233 730

4 668 280

0

87 495

87 495

13 315

-4 437

8 878

1102 Ny Ishall Tiller
1110 Styrkerom
1250 Kopimaskin 2016

18 750

-6 250

12 500

4 934 075

-156 922

4 777 153

82 090

-54 335

27 755

1570 Andre kortsiktige fordringer

0

31 206

31 206

1549 Andre forskuddsbetalte kostnader

0

18 035

18 035

13 788

-13788

0

9 574

-9 573

1

442 088

235 986

678 073

SUM Anleggsmidler
Omløpsmidler
1500 Kundefordringer

1902 Kasse kioskdrift
1910 Kontor kiosk 4200 03 66131
1920 Brukskonto 4200 07 21195
1950 Bankinnskudd for skattetrekk

36 562

8 079

44 641

1960 Sparekonto 4202 14 83502

3 026 309

35 317

3 061 626

SUM Omløpsmidler

3 610 410

250 926

3 861 336

SUM Eiendeler

8 544 485

94 005

8 638 490

-4 839 581

0

-4 839 581

0

-305 267

-305 267

-4 839 581

-305 267

-5 144 848

-3 421 954

261 690

-3 160 264

-21 888

5 486

-16 402

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

-9 320

-637

-9 957

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

-5 937

-1 064

-7 001

2940 Skyldige feriepenger

-42 101

-7 542

-49 643

2960 Annen påløpt kostnad

-18 330

-18 330

0

-65 000

-65 000

-97 576

-50 427

-148 003

SUM Gjeld

-3 519 530

211 263

-3 308 267

SUM Egenkapital og gjeld

-8 359 111

-94 005

-8 453 116

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2050 Annen egenkapital
Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum Egenkapital (inkl, udisp, resultat)
Langsiktig gjeld
2241 Lån 4230.56.64469
Kortsiktig gjeld
2600 Forskuddstrekk

2990 Annen kortsiktig gjeld
SUM Kortsiktig gjeld

0
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Forslag
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1. Det er ingen innkommende forslag.
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Budsjett
2020
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Budsjett 2020
Driftsinntekt

Regnskap
2018

3000 Salgsinntekter
3010 Administrasjon ishaller

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

0

15 000

0

0

517 755

490 000

525 000

530 000

3020 Kampavgifter

14 920

15 000

15 000

15 000

3040 Klubbkontingent

22 000

25 000

25 000

25 000

3050 Lagsavgifter

68 000

85 000

80 000

70 000

3080 NIHF, Tilskudd

5 000

30 000

30 000

80 000

3120 STIK, driftstilskudd

27 531

20 000

20 000

30 000

3150 NIF, momskompensasjon

70 085

80 000

60 000

80 000

3210 Kretslag, egenandeler

45 000

40 000

40 000

40 000

3300 Målvakts samlinger, kurs

61 500

40 000

45 000

40 000

3610 Leieinntekter

112 310

110 000

100 000

110 000

3700 Lotteri, bingo

72 368

0

0

0

0

10 000

0

0

3900 Diverse inntekter
3920 Søknad om dispensasjoner

0

5 000

5 000

5 000

3940 Gebyrer/matchprotokoller

10 480

10 000

0

10 000

3950 Omberamming av kamper

0

10 000

10 000

10 000

1 026 949

985 000

955 000

1 045 000

4150 Kretslag jenter

142 000

100 000

140 000

140 000

4160 Kretslag gutter

109 029

130 000

140 000

140 000

4175 Rekruttering

35 512

30 000

30 000

30 000

4210 Målvaktsamlinger og andre kurs

45 201

30 000

30 000

30 000

4220 Kurs, utstyr etc.

10 710

5 000

10 000

10 000

4260 Dommer- utdanning/komite

16 498

20 000

25 000

20 000

5 249

5 000

10 000

5 000

0

10 000

5 000

30 000

4300 Innkjøp varer for videresalg

2 600

0

0

0

4500 Kvinnekomite/Jente satsing

-6 856

15 000

15 000

5 000

376 977

330 000

350 000

460 000

5006 Ekstrahjelp kontor

84 014

30 000

50 000

30 000

5092 Feriepenger

49 643

38 000

40 000

54 000

5210 Fri telefon

4 392

0

0

0

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

6 347

0

0

0

5290 Motkonto, fordel i arb.forhold
5330 Godtgjørelse til styret- og
bedriftsforsamling

-10 739

0

0

0

30 000

40 000

40 000

40 000

SUM Salgsinntekter

Driftskostnader

4280 Trenerutdanning
4290 Sportslig/Utvikling

5005 Betjening kontor

5400 Arbeidsgiveravgift

48 091

48 000

57 000

53 000

5405 Arbeidsgiveravgift på feriepenger

7 000

5 000

6 000

6 000

5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader

6 354

8 000

6 000

11 000

-166 647

0

0

0

-2 943

0

0

0

5800 Refusjon av sykepenger
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift
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5990 Annen personalkostnad
5995 Andre personalkostnader
6110 Avskrivning
6300 Leie lokaler/renhold
6360 Renhold lokaler
6390 Annen kostnad lokaler
6400 Leie maskiner
6420 Datasystemer, maskinvare
6450 Vedlikehold, serviceavtale
regnskapssystem
6540 Inventar
6545 Datautstyr

32 825

25 000

25 000

25 000

4 630

0

0

0

244 417

200 000

200 000

250 000

22 902

25 000

30 000

25 000

117

0

0

0

2 437

1 000

1 000

1 000

0

0

1 500

1 500

3 231

15 000

15 000

15 000

0

3 000

5 000

5 000

52 727

15 000

10 000

10 000

1 548

0

0

2 000

51 734

50 000

50 000

50 000

6560 Rekvisita

4 299

0

1 000

5 000

6570 Arbeidsklær og utstyr

4 200

0

0

10 000

6590 Annet driftsmaterialet

0

10 000

0

0

6600 Reparasjon og vedlikehold bygg

5000

0

0

0

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

310

50 000

30 000

30 000

3 183

5 000

2 000

5 000

30 703

40 000

20 000

30 000

6800 Kontorrekvisita/kontorkostnader

4 550

15 000

5 000

5 000

6810 Kopiering/trykking

5 502

5 000

0

5 000

6840 Kretsting

13 053

15 000

15 000

15 000

6860 Møter, AU-møter ol.

10 076

15 000

20 000

10 000

6555 Idrettsmateriell/utstyr

6700 Revisjonshonorar
6720 Honorar for økonomisk og juridisk
bistand

6870 Kurs, oppdatering ol.

1 606

10 000

0

10 000

6880 Møter forbundet

10 675

30 000

20 000

20 000

6900 Telefonavgifter

5 634

10 000

10 000

15 000

31 335

32 000

32 000

32 000

0

1 500

0

0

22 404

10 000

10 000

30 000

9 437

20 000

2 000

15 000

580

0

0

0

19 081

15 000

20 000

20 000

432

0

0

0

6910 Internett/bredbånd
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7150 Dietkostnad, oppgavepliktig
7320 Reklamekostnad/annonsering
7350 Representasjon, fradragsberettiget
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7420 Gaver/premier, fradragsberettiget

2 162

10 000

10 000

10 000

7500 Forsikringspremie

4 422

5 000

5 000

5 000

7770 Bank og kortgebyr

4 721

2 000

3 000

5 000

7790 Diverse Kostnader

13 788

5 000

0

5 000

1 416 153

1 483 500

1 496 000

1 719 000

8000 Ny Ishall 2010/11

844 800

800 000

876 000

845 000

8050 Annen renteinntekt

26 208

35 000

30 000

30 000

-176 536

-200 000

-200 000

-170 000

1 026 949

985 000

955 000

1 045 000

694 472

635 000

706 000

705 000

1 416 153

1 483 500

1 496 500

1 719 000

305 268

136 500

164 500

31 000

Sum:

8150 Annen rentekostnad
Sum Inntekter
Sum Inntekt ny ishall
Sum Utgifter
Årsresultat
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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 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 7 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 28. Mai 2019

Kretsstyret:
Leder
Nestleder organisasjon
Nestleder sportslig
Leder
Medlem

2 år
2 år
2 år
1 år

På valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Anleggskomite’:

Leder
Medlem

2 år
1 år

På valg
På valg

Dommerkomite’:

Leder oppnevnes av Norges Ishockeyforbund.
Fast plass i STIHK`s styre.
Medlem
Medlem
Medlem

1 år
1 år
1 år

På valg
På valg
På valg

Domskomite’:

Leder
Medlem
Medlem

2 år
1 år
1 år

Ikke på valg
På valg
På valg

Kvinnekomite’:

Leder
Medlem:

2 år
1 år

På valg
På valg

Rekrutteringskomite’:

Leder
Medlem

2 år
1 år

Ikke på valg
På valg

Seriekomite:

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

1 år
1 år
1 år
1 år

På valg
På valg
På valg
På valg

Utdanningskomite:

Leder
Medlem

1 år
1 år

På valg
På valg

Valgkomité:

Valgkomitéen består av lederne av breddeklubbene i kretsen.
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Egne notater:

48

