
5ør - Trøndelag Ishockeykrets

Prosj ext TronüefiocfieY!
-en sportslig organisasjonsmodell for fremtiden!

Pressemelding i forbindelse med fremtidig eliteseriesatsing.

STIHK har som kjent startet en evalueringsprosess for å kvalitetssikre en fremtidig
eliteseriesatsing i Trondheim. STIHK er opptatt av grundig omdømmeby1girrg, og at en ny
satsing er tuftet på de erfaringer manhar gjort, dyrekj øpt, de siste årene. Denne prosessen er
ikke avsluttet.

Parallelt med dette er en ny klubb under stiftelse, Nidaros Hockey. Denne klubben har et uttalt
mål om å bli en felles eliteserieklubb for en samlet ishockeykrets.

Astor Ishockeyklubb har for kommende sesong meldt på seniorlag i norsk landsomfattende
2.divisjon, som er ishockeyforbundets høyeste påmeldingsserie. Astor har et uttalt mål om å

etablere et seniorlag på i Dalgård Ishall, primært for å være byens 2.lag.

Astor har fulgt forbundets frister til punkt og prikke, og har nødvendig finansiering og
støttefunksjoner for å drifte et lag i 2. divisjon. Planene ble lagt mens Rihk Elite eksisterte, og
svar på sikt opprykk og etablering i l.divisjon.

Nidaros Hockeyhar rettet en forespørsel til Astor om muligheten for å overta Astor sin plass i
2. divisjon, da fristen for påmelding var vtløpt da klubben ble stiftet. Dette primært for å starte
klatring til eliteseriespill, med base i Leangen.

Begge klubbene og kretsen har nå giennom en god prosess i fellesskap blitt enige om at
for kommende sesong blir Astor Ishockeyklubb kretsens representant i 2. divisjon.
Norges Ishockeyforbund støtter denne beslutningen.



Nidaros Hockey ser nytten av å kunne benytte kommende sesong til organisasjonsbygging.

Astor erkjenner betydningen av eliteseriesatsing i Trondheim, og ønsker å samarbeide med
STIHK og en ny trøndersk klubb for å oppnå denne målsettingen. Astor understreker
betydningen av at en slik klubb har et tilstrekkelig finansielt og sportslig fundament.

Momenter av betydning for beslutningen:

STI Hockeylinjen vil ikke bli berørt i første omgang. Kriteriene for fylkeskommunal
støtte er at OLT godkjenner nivået på elitesatsingen, en kontrollert tilnærming mot
landets høyeste nivå. OLT uttaler at fremlagte planer, styrt av STIHK, er foreløpig
tilstrekkelig for slik støtte. Likevel forutsettes det bred enighet, samt en beviselig vilje
til samarbeid mot felles måI.
At Astor for kommende sesong representerer kretsen i 2. divisjon, vil ikke forsinke
prosessen frem mot en ny eliteseriesatsing. Grep kan gjøres allerede før neste sesong,
hvis laget rykker opp til 1. divisjon. Tidspunkt for eliteseriesatsing kan ikke stadfestes
eksakt. Flere faktorer er styrende for en slik ny satsning.
Drift av Hockeykiosken i Leangen styres av kommunens direktiver. STIHK er i dialog
med Trondheim Kommune for å sikre driften også for kommende sesonger.
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For STIHK..

For Astor....

For Nidaros.. \.


