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SAKLISTE 

 

 

NIHF Region Midts ting 31.05.22 

 

 

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 regionstyrets representasjon på NIHF Region Midt’s ting 31.05.2022. 

Aktivitetstall fra 2021: 

 

Klubb            Lisenser             Representanter 

Astor Ishockeyklubb   344    3 

Atlantic Icebreakers     31    1 

Bambi Flyers      13    1 

Brundalen Ishockeyklubb    48    2 

Hippos Hockey     28    1 

Hommelvik Ishockeyklubb    23    1 

Idrettslaget Braatt     53    2 

Innherred Isidrettslag     98    3 

Isfjorden Idrettslag   129    3 

Leangen Ishockeyklubb             300    3 

Leik IL               149    3   

Nidaros Ishockeyklubb   185     3 

Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite   98    3 

NTNUI      27    1 

Rosenborg Ishockeyklubb  399    3  

Tiller IL      13    1 

Trondheim Brandkorps IL      0    0    

Wing      119    3   

___________________________________________________________________________

         

I alt              2057                        37 

 

 

 

 

 

 

§ 14 Representasjon på regionstinget 

1. På særkretstinget møter med stemmerett: 

a) NIHF Region Midt’ 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 NIHF Region Midt’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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REGIONSTYRETS BERETNING 
Perioden 08.06.21-31.05.22 

 

Regionstyret har bestått av: 

Leder:    Espen Refseth 

Nestleder Organisasjon: Tom Arntsen 

Nestleder Sportslig:  Trond Olsen 

Medlem:   Elin Sagberg Rønning 

Medlem:   Frode Storesund 

Medlem:   Stian Vik 

Medlem:   Jacob Matheson 

Medlem:   Lene Glasø 

Medlem:   Anneli Karjalainen 

Medlem.   Siri Kjeldsberg  

 

Daglig Leder:   Line Kuvås 

Revisor:   Melhus Regnskap AS 

 

Arbeidsutvalg:  Leder:  Espen Refseth 

    Nestleder: Tom Arntsen 

    Nestleder: Trond Olsen 

    Medlem: Elin Sagberg Rønning   

    

Sekretær:  Line Kuvås  

 

Sportslig komité:  Leder:   Trond Olsen 

    Medlem: Martin Jansson 

 

Anleggskomité:  Leder:  Frode Storesund 

    Medlem: Trond Haugen 

    Medlem: Joachim Horn Torp 

 

Dommerkomité:  Leder:  Stian Vik 

Medlem:  Per Gustav Solem 

    Medlem: Tor Kristian Langaas 

    Medlem: Bente Owren 

 

Domskomité:   Leder:   Jacob Matheson 

    Medlem:  Petter Milan Hegle 

    Medlem: Nina Refseth 

 

Rekrutteringskomité:  Leder:   Anneli Karjalainen 

    Medlem: Sigve Bråten 

 

Kvinnekomité:  Leder:  Lene Glasø 

 Medlem: Kåre Nordnes  

Medlem: Torill Karlsen 
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Seriekomité:   Leder:  Elin Sagberg Rønning 

    Medlem:  Paul Myklestad 

Medlem:  Bjørn Tore Grøtte 

 

Utdanningskomité:  Leder:  Siri Kjeldsberg    

    Medlem:  Hugo Rødsjø 

 

Valgkomité:    Medlem: Ann-Kristin Nordstrand (Leangen) 

    Medlem: Jørgen Knapskog (Astor) 

    Medlem:  Hans Petter Wisth (Rosenborg) 

    Medlem: Joakim Konstad (Leik) 

 
ADMINISTRASJON 
 

Egne møter: 

Arbeidsutvalget har i perioden hatt 8 møter. 

Regionstyret har i perioden hatt 7 møter. 

Det er avholdt 7 klubbledermøter. 

Isfordelingsmøter med Idrettsråd og de andre isidrettene. 

 

Representasjon 

Helene Martinsen, varamedlem i Norges Ishockeyforbund. 

Espen Refseth, varamedlem i styret og medlem i anleggsutvalget i Norges Ishockeyforbund. 

Elin Sagberg Rønning, medlem, Arena- og arrangementsutvalget 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. 

Gunnlaug Alseth, medlem hederstegnkomiteen i Norges Ishockeyforbund. 

 

STYRETS BERETNING FOR SESONGEN 21/22 
 

Arbeidsutvalget har bestått av regionleder Espen Refseth, nestleder Tom Arntsen, nestleder 

sportslig Trond Olsen og leder av seriekomitéen, Elin Sagberg Rønning. Daglig leder Line 

Kuvås har vært sekretær for arbeidsutvalget. 

 

Også årets sesong ble preget av Covid 19, men ting normaliserte seg utover sesongen. 

Regionens styre vil nok en gang benytte anledningen til å takke klubber og idrettslag for en 

fantastisk innsats og omstillingsevne, slik at vi har kunnet opprettholde aktiviteten for en stor 

del av våre aktive gjennom pandemien.  

Vil også takke Trondheim kommune for stor vilje til å finne løsninger som muliggjorde dette. 

Regionens daglige leder får en ekstra takk for sitt arbeide og for en smidig tilpassing til en 

annerledes hverdag. Det har vært en svært krevende sesong for alle. 

Vårt aktivitetsnivå er høyt og vi ser at arbeidsmengden for regionens administrasjon øker. Vi 

ser at vi er svært sårbare med bare en ansatt. Med flere haller og forventet økt aktivitet ser 

styret at regionen må prioritere å utvide den administrative kapasiteten. Dette arbeidet er 

igangsatt. 

Leder og daglig leder har gjennom sesongen hatt tett kontakt med kommune og øvrige idretter 

slik at vi sammen har holdt anleggene åpne.  
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Vi har hatt ukentlige møter med Trøndelag idrettskrets og de øvrige idrettene for å kunne 

finne løsninger sammen med kommuner og Norges Idrettsforbund. Dette har ført til at vi blant 

annet fikk påvirket kompensasjonsordningen fra regjeringen.  

 

Planene for VM -27 har også i år tatt en del tid. Andre delmål ble nådd da NIHF kunngjorde 

Trondheim som søkerby nr 1 med idretten og politikerne til stede i Trondheim Spektrum den 

29.1.22. Bærum ble senere kunngjort som søkerby nr 2, med Telenor Arena som hovedarena. 

NIHF arrangerte studietur til København for å høste erfaringer fra VM 2018 fra det danske 

forbundet 23 og 24.2. Her deltok representanter fra Bærum- og Trondheim kommune. Espen 

Refseth og Ståle Gjersvold representerte vår region. Neste delmål – finansiering fra staten.  

Vi må sammen søke å utnytte alle fordeler og det oppsvinget en VM-søknad vil kunne gi oss. 

 

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

av at nye anlegg bygges og driftes.  

Planleggingen av ishallene på Tiller er godt i rute og ishallen på Klett forventes bygget med 

en gang reguleringen er fullført. 

 

Det viktigste og sterkest virkemidlet klubbene kan bidra med, er å rekruttere godt og øke 

medlemstallene.   

Regionen minner klubbene om viktigheten av å delta i idrettsråd, idrettskrets og 

forbundsmøter. Vi må være med der rammene bestemmes. 

Regionen oppfordrer klubbene til aktivt å rekruttere kandidater som kan ta verv i idrettsrådet.  

Regionen har et meget godt samarbeid med driftspersonalet i våre haller. De gjør en god jobb 

og legger godt til rette for vår aktivitet. 

 

NIHF Region Midt har også denne sesongen deltatt, og bidratt i regionledermøter og møter 

med forbund.  

  

Line Kuvås har sammen med Elin S Rønning administrert sesongens serier. De har sørget for 

istidsfordeling, serieoppsett og fleksible løsninger slik at så mange som mulig har kunnet 

spille flest mulig kamper også denne sesongen. 

 

Økonomi: Regionen har gjennom mange år opparbeidet en solid økonomi. Gjennom 

pandemien har vår egenkapital vokst pga meget gode støtteordninger og lav aktivitet. Det 

foreslåtte budsjettet viser at vi nå skal omsette dette til økt aktivitet. Styret har i tillegg vedtatt 

en økonomisk handlingsplan for å sikre den økonomiske fremtiden. Vi har besluttet at vi skal 

ha en likvid egenkapital tilsvarende 6 måneders lønnskostnad samt midler tilsvarende 50% av 

siste års driftsinntekter, tilgjengelig. 

 

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

leietakere. Ev ledig tid finner man på regionens hjemmesider. 

 

 

De viktigste sportslige resultater i landsdekkende serier og NM: 

 

• Nidaros 1.DIV nr. 4 av 8 lag og nr. 4 i 1.DIV Play in. 

• Wing Kvinner Elite nr. 5 av 6 lag og bronsemedaljevinner i NM. 

• Nidaros U18 Elite nr. 13 av 13 lag.  
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• Nidaros/Astor U16A nr. 5 av 11 lag og kvalifiserte seg til FC U16.  

 

• Astor U15A nr. 2 av 12 lag og kvalifiserte seg til FC U15 og ble Norgesmestere. 

 

• Leangen U15A nr. 4 av 12 lag og kvalifiserte seg til FC U15 og ble bronsevinnere. 

 

• Astor 2 U15B nr. 2 av 9 lag. 

 

Ikke alle av kampene i seriene over ble ferdigspilt pga. Covid-19, det er prosentvis utregnet 

plassering. 

 

Regions turnering for Gutter 07, ble avholdt i Trondheim og Region Midt ble 

sølvmedaljevinnere. 

Regions turnering for Jenter U17. Det ble avholdt sonesamlinger for regionslaget, men pga. 

for få jenter og JU18 VM i Ungarn måtte Region Midt trekke laget fra årets turnering. 

 

 

Representasjon spillere: 

Følgende spillere fra NIHF Region Midt har representert i landslags sammenheng sesongen 

2021/2022. 

Menn senior: 

Andreas Martinsen (Lillehammer), Mattias Nørstebø (Björklöven),  

Håkon Imset Stormli (Stjernen), 

Kvinner senior: 

Ingrid Morset  (Linköping, SWE), Kaja Ekle (Modo, SWE), Tea Løkke Nyberg (Modo, 

SWE), Andrea Kaspersen (Modo, SWE), Silje K. Johansen (Modo, SWE) 

Gutter U20: 

Anders Jonassen (Manglerud), Sander Vedul-Kjelsås (Storhamar),  

Andreas Dahl ( Storhamar), Filip Wiberg (Nidaros), Johan Tørres Selnes (Nidaros) 

Gutter U19: 

Rolf Håkon Rønning (Lillehammer), Sander Vedul-Kjelsås (Storhamar),  

Johan Tørres Selnes (Nidaros), Kyrre Haaberg Svarstad (Lillehammer),  

William Karjalainen (Nidaros), Amund Midtdal (Lillehammer) 

Gutter U18: 

Jesper Arntsen (Stjernen), Emil Johnsen Asmussen (Storhamar),  

Liam William Davidson (Merritt Centennials) 

Kvinner U18: 

Thelma-Christin Skjønberg (Wing), Marthe Kongstorp Johansen (Karlskrona),  

Alexandra Arntzen (Wing), Sara Bodin (Modo), Selma Høve Matheson (Wing),  

Andrea Storrø Nøsen (Wing), Sara Svendsen (Wing), Anna Beatrice Storesund (Modo),  

Gutter U16: 

Eddie Hjelsvold (Nidaros), Bård Valstad Solheim (Nidaros), Alexander Buarøy (Nidaros), 

Nicolai Evjen (Nidaros), Adrian Bangsund (Nidaros), Oliver Arntsen (Nidaros),  

Benjamin Kulsetås (Nidaros) 

Jenter U16: 

Maja Carlin - (Leangen), Selma Høve Matheson (Wing), Nora Haugerud Morset (Astor) 
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Representasjonsdommere sesongen 21-22 

 

Aina Høve  

- Finale final 4 for damer, 3 nasjoners for damer i Stavanger (NOR, FRA og SLO), 

Landskamper NOR-SVE damer i Stavanger og VM damer divisjon 1 gruppe A i 

Frankrike. 

Mildrid Johnsen 

- Finale final 4 for damer og finale RC JU17. 

Ingeborg Holm-Rodahl 

- Bronsefinale final 4 for damer. 

Bente Owren 

- Bronsefinale final 4 for damer. 

Karl Johan Marcus Vinnerborg 

- Finale NM for herrer. 

Petter Bakken 

- Semifinale NM for herrer og U15 FC kval. 

Per Gustav Solem 

- Semifinale NM for herrer og kval. 1 div. til FK kval., 

Anders Eklo 

- Kval. 1 div. til FK kval. og Kval. 1 div. 

Petter Hegle 

- Kval. 1 div. til FK kval. 

Jacob Matheson 

- Kval. 1 div. til FK kval. 

Jørgen Myhr Refseth 

- Bronsefinale i final 4 U18 og RC U15. 

Aleksander Erbe 

- U15 FC kval. 

Simen Øyen 

- U15 FC kval. og RC U15. 

Elias Slind Aas 

- U15 FC kval. og RC U15. 

William Karjalainen Albertsen 

- U15 FC kval. 

Johan Selnes 

- RC U15. 

Sander Frigaard 

- RC U15. 

Stian Vik 

- U15 FC kval. 

 

 

Espen Refseth  Tom Arntsen     Trond Olsen  Elin Sagberg Rønning 

Leder   Nestleder  Leder Sportslig Leder Seriekomité 

 

Lene Glasø   Frode Storesund                     Siri Kjeldsberg 

Leder Kvinnekomité  Leder Anleggskomité   Leder Utdanningskomité 

 

Stian Vik   Jacob Matheson   Anneli Karjalainen 

Leder Dommerkomité  Leder Domskomité   Leder Rekrutteringskomité 
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HVA KAN REGIONSTYRET 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 regionsammenheng (kurs, møter og regionsarrangement) 

❑ 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 regionstyret 

            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 REGION MIDT: 
 

❑ 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 regionens 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 NIHF Region Midt 2017 

 

Hva Hvordan Når 

Opptre rettferdig  

og ryddig 

Følge gjeldende regelverk Alltid 

Bli mer synlig Infoskjermer, i områder 

der det kan være mulig. 

Rulletekster med 

regionsinfo. 

Pågående  

Tydelighet Presis dialog med 

klubbene 

Stillingsbeskrivelser for 

regionsmedlemmene 

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 

regionstinget  

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. 

Regionen 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 region. 

Ta tak i det vi har mest å bidra med. 
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ÅRSBERETNING SPORT 21/22 

 
Aktiviteten i sesongen 21/22 har vært høy med 9 lag i landsomfattende serier, på herresiden 

med 1 div laget til Nidaros og Kvinner Elite med Wing: Nidaros jr har hatt lag i U20 Elite, 

U18 Elite, U18 1 div og U16 A. I tillegg har Astor hatt lag i U15 A og B samt at Leangen har 

hatt lag i U15 A. Regionen har også hatt seriespill i klassene U11 -U14 samt at vi har hatt 

regionale serier i 4 div og veteran. 

 

Isfordeling for sesongen i år ble endret av regionen. Med så mange landsomfattende lag er 

regionen presset på istid. Sportslig ved leder Trond Olsen sammen med AU i Region MIDT 

var med på å utforme en ny fordelingsnøkkel på istid for breddeklubbene. Der har regionen 

sett at istidsfordelig ut fra aktive medlemstall, sammen med antall påmeldte lag er en mere 

rettferdig fordeling av istidene.  

 

SPORTSLIG AKTIVITET. 
I år har vi hatt en høy sportslig aktivitet i hallene med 310 gjennomførte kamper både lokalt 

og landsomfattende serier. Astor Ishockeyklubb ble tildelt kvalik forbundscup U15 som ble 

avholdt på Dalgård og Regionslagsturnering U15 som ble avholdt i Leangen. Vi har også 

avholdt U13 cup med lag fra både Norge og Sverige arrangert av Rosenborg IHK og U11 

turnering med lag fra hele Norge arrangert av Leangen IHK 

 

Før sesongen 21/22 kom det også inn forslag på en ny spillform for barneidrettsklassene i 

NIHF Region Midt etter en svensk modell som heter Hemmaplanmodellen. Dette kom fra 

Martin Sellgren i Leangen IHK. Dette ble presentert for Regionstyret i møte. 

Der ble det besluttet at leder i Sport Trond Olsen skulle være med å utforme en plan for å 

kjøre dette som ett prøveprosjekt i NIHF Region Midt kommende sesong.  

Etter møtet kom det også fram at NIHF jobbet med en lignende plan. Leder sport Trond Olsen 

har vært svært delaktig i å utforme en plan for småbanespill (3 vs 3) som regionen sesongen 

21/22 har hatt som pilotprosjekt. Disse kampene har denne sesongen vært kjørt som cupform 

og kommer i tillegg til alle gjennomførte seriekamper. 

Årsaken til at Sportslig i Regionen er så positiv til denne spillformen er at man mener denne 

er langt mere utviklende i barneidretten enn storbanespill. 

 
Grunnet mangel på istid i ukedag har regionen ikke hatt anledning til å ha ukentlige 

målvaktsamlinger denne sesongen. Vi har derfor arrangert en målvaktssamling med Axel 

Feicher som er nyansatt målvaktstrener for Nidaros. Denne ble avholdt 21 november. Der 

gruppene var fordelt som følgende, en gruppe for U11-U13 og en for U14-U20. 

 

På høsten ble det ansatt regionslagstrenere både for gutter og jenter. For gutter ble Henrik 

Sahlin og Oscar Annell ansatt og for jenter tok leder i sportslig Trond Olsen på seg jobben 

som trener. Det ble gjennomført sonesamlinger både for gutter 2007, jenter 05-08. For guttene 

ble samlingene gjennomført med flere samlinger på Dalgård samt to helgesamlinger på 

Leangen. For jentene ble det avholdt noen samlinger på Leangen. 
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På grunn av Covid-19, ble dessverre noen samlinger i januar og februar avlyst. 

Regionslagsturneringen for gutter ble gjennomført med en fin 2.plass. 

Dessverre måtte NIHF Region Midt melde forfall på regionsturneringen for jenter pga at U18 

VM gikk samme helg hvor flere av våre jenter deltok. Med en allerede for tynn spillerstall ble 

det ikke sportslig forsvarlig å stille eget lag i år.   

 

 

 

For Sportslig komite 

Arbeidsutvalget NIHF Region Midt 
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ÅRSBERETNING ANLEGGSKOMITÉEN 

Også dette året har mye fokus gått mot Trondheim kommune, men det er bevegelse både i 

Malvik, Melhus, Løkken og Surnadal. Malvik gjennom politisk interpellasjon om ny ishall i 

forbindelse med ishockey VM, Melhus i forbindelse med interkommunalt anlegg på Klett og 

Løkken og Surnadal i forbindelse med å se på nye anlegg med tak.  

 

Det er en stor jobb å spre idretten utover Trondheim, Melhus, Kristiansund, Rauma, Surnadal 

og Verdal kommune. Når det ikke finnes ishockeymiljø må man først etablere lokale 

initiativtakere, for så å kontakte idrettsråd, for deretter å gå på politikere. Derfor oppfordrer vi 

ALLE som har tilknytning til kommuner utenfor Trondheim til å engasjere seg i sine egne 

kommuner. Vi er helt avhengig av lokale initiativ for å lykkes.  

 

********** 

Trøndelag 
 

Vi har jobbet aktivt inn mot Trøndelag Idrettskrets sin nye anleggsplan og anleggsstrategi. Dette 

er et meget viktig arbeid for å få økt gjennomslag rundt å spre vår idrett. 

 

Det er åtte pågående prosjekter som det jobbes med i større eller mindre grad: 

- Treningssenter for isidretter på Tillertomta 

- Nøktern ishall på Klett 

- ByArena i Trondheim 

- Dalgård Ungdomshall (ingen aktivitet dette året) 

- Utebane med tak på Løkken 

- Ishall på Røra 

- Ishall på Sveberg i Malvik kommune 
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Treningssenter for isidretter på Tillertomta: 

Mulighetsstudien er ferdigstilt og skisseprosjektet er fullt i gang. Statkraft Varme favoriserer 

tomta i øst og alt er egentlig klart for å sette i gang regulering.  Dette er det anlegget vi prioriterer 

høyest og vil bli et flott anlegg med 2x 30x60m isflater,1x 15x30m mini-rink, 3-4 aktivitetsrom, 

område for kølle & puck, sosiale rom og godt med lager og garderober. Dette er et sted hvor 

man kan rekruttere og bli god i ishockey. Anlegget legges opp til å kunne være et egnet sted for 

landslagssamlinger og optimaliserte treningsarealer for junior og senior er også nøye vurdert. 

Anslått ferdigstilling er rett før julen 2025. 

 
 

Nøktern ishall på Klett: 

Papirer er sendt inn til regulering, og byggeprosessen kan starte mot vinteren. Det er noe 

utfordringer med finansiering da stålprisene har økt med langt over 50%. Planen er oppstart av 

is i starten av september i 2023. Prosjektet har gått fra en enkel plasthall til å bli en flott 

ungdomshall. 
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ByArena i Trondheim: 

Gjennom en interpellasjon fra Olav Noteng har ordfører Rita Ottervik etterspurt en sak om 

byarena for ishockey i Trondheim. Anleggsgruppa har da utarbeidet en forstudie som er sendt 

til administrasjonen. Saken kommer opp før sommeren 2022. Forstudien konkluderer: 

Vi etterspør nå en politisk prosess som adresserer en lokaliserings-, finansierings- og 

eierskapsavklaring. Leangen Arena er 45år og vil ha behov for en kostbar fornying om ikke 

veldig lenge. En føring bør tas på (a) ny ByArena på anbefalt sentrumsnær tomt (b) slå to fluer 

i en smekk på Tillertomta og tilrettelegge for publikumsarena der (c) totalrenovering av 

Leangen Arena. 

 
 

Dalgård ungdomshall: 

2 isflater på Dalgård er på kommunens plan, men vi har valgt å prioritere Tillertomta over 

Dalgård. Dette bl.a. da prosjektet på Dalgård ville krevd riving av eksisterende ishall på 

Dalgård.  

 
 

********* 

Møre & Romsdal 
Status ved utgangen av 2021 er at det er to anlegg for isidretter / ishockey i fylket: 

- Skøytehallen i Kristiansund, Arena Nordvest som inkluderer en ishockeybane. 

Anlegget er åpent fra midten av september til starten av April. 

- Utendørs ishockeybane i Isfjorden i Rauma Kommune. Anlegget er åpent i 4-5 

måneder i perioden november – mars. 

 

Ellers er det en del mer eller mindre faste naturisbaner som settes i stand rundt om i de fleste 

kommunene i Fylket. Vær og temperatur var gunstige i januar - mars 2021 samt noen få uker i 

desember 2021. Det ble da etablert og laget til naturisbaner en rekke steder i fylket, på mange 

av stedene flere baner.   

Volda; Ålesund; Ulsteinvik; Surnadal; Todalen; Gjøra; Molde; Isfjorden  
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Dette viser igjen at isidrett er populært, en enkel og lett tilgjengelig aktivitet som mange velger 

bare forholdene ligger til rette for det.  

Det er ikke alle som har kultur for å pakke sekken og dra på tur på ski eller til beins.  

Og ellers begynner man å få en god oversikt og kontakt med noen miljøer / steder der det 

potensielt kan være mulig å få etablerte nye og mer permanente anlegg.  

Anlegg som kan tilby stabile isforhold store deler av året og som et minimum 4-5 måneder 

hvert år.  

Med fokus på å skape vilje / lyst til å etablere nye anlegg, jobbes det med kontakt inn mot 

politikere, idrettslag, anleggsansvarlige i Møre og Romsdal idrettskrets, idrettsråd samt 

næringslivet i fylket. 

Her har vi som allerede har anlegg og som vet hvor artig dette kan være en viktig oppgave.  

Vi må snakke varmt om idretten og vise fram idrettsglede og engasjement. 

Pr utgangen av 2021, jobbes det med og mot følgende konkrete prosjekter og mål: 

 

Ishaller  

Ishall på politisk plans prioritert liste i minst to kommuner.  

 

Ålesund Kommune - ishall ligger i dag på uprioritert liste. 

Utendørsbaner med kjøleanlegg og fortrinnsvis med tak. 

Etablere to baner med tak i løpet av perioden ??-??. 

 

Rauma Kommune - tak over eksisterende bane i Isfjorden. 

Prosessen med takoverbygg over banen i Isfjorden er satt i gang og man håper å få på plass en 

del viktige avklaringer i løpet av 2022.  

 

Surnadal Kommune - Her der det i løpet av 2021 både stiftet ishockeyklubb Surnadal Blades 

samt etablert en naturis bane med hockeyvant. Det jobbes videre i 2022 med å få på plass 

kjøleanlegg til denne banen.  

 

Hovdebygda (Ørsta / Volda kommune). 

Utenom engasjement rundt naturisbaner er det lite nytt som har skjedd siste året.  

 

Molde / Aukra kommune  

Utenom engasjement rundt naturisbaner i Molde er det dukket opp planer om en utendørs 

kunstfrossen bane på Aukra  

 

****** 

Ellers vil anleggskomitéen oppfordre ishockeyfolket til å engasjere seg både i styreverv i 

idretten, mot politikken og som samtalepartner/rådgiver til oss i anleggskomitéen. Spesielt i 

miljøer utenfor Trondheim er slikt engasjement en nødvendig suksessfaktor.  

 

Frode Storesund, leder 

Trond Haugen, medlem 

Joachim Torp, medlem 
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DOMMERKOMITE 
 

Dommerkomiteen i sesongen 2021/2022, har bestått av Stian Vik, Bente Owren, Per Gustav 

Solem og Tor Kristian Langaas. 

 

Samlinger og kurs: 

Årets samling for elite og toppdommere ble avholdt i Fredrikstad. Våre forbundsdommere tok 

turen ned til Gardermoen, mens våre regionsdommere, hadde kurs her hjemme i Trondheim. I 

år ble det trukket opp hele 9 nye regionsdommere før årets sesong. 

 

Under årets sesong fikk vi gjennomført klubbdommerkurs for nye dommere (Februar 22). 

Dette førte til at vi fikk 10 nye dommere. Under disse kursdagene var det dessverre ett meget 

magert oppmøte. Det var kun en klubb som sendte sine 08ere for å delta på kurset. Vi hadde 

en som ikke var medlem av noen klubb, men som fullførte klubbdommerkurset. 

Astor har fått ordnet med ett eget klubbdommerkurs for sine 08ere, som skal foregå på slutten 

av april 22. 

 

Årets sesong kan vel sies å ha vært noe rar. Vi startet årets sesong med friskt mot og med en 

normal gjennomføring av kamper. Dette varte helt til januar 22, da det på ny ble 

nedstegninger på grunn av virussituasjonen. Når det igjen ble åpnet for kampaktivitet, så 

skulle det plutselig spilles til alle døgnets tider og vi fikk ett enormt press på de dommerne 

som ikke selv var ute og spilte for egne lag. Dette har ført til en helt ekstrem slitasje på våre 

dommere, som igjen har ført til at flere av de etablerte, er i tenkeboksen om videre fortsettelse 

som dommere. Enkelte dommere har dessverre takket for seg underveis i sesongen. Selv om 

vi har hatt ett enormt frafall av dommere fra fjorårets sesong til i år pga. covid, så har vi klart 

å gjennomføre samtlige seriekamper her i region midt, med bare dommere fra egen region.  

Totaltallet på antall dommere viser dessverre ikke det reelle bildet i forbindelse med hvor 

mange dommere som er tilgjengelig til enhver tid, da mange fortsatt er aktive som spillere og 

det er ikke bestandig de får til å dømme kamper. 

 

Selv om vi har hatt ett veldig høyt press på enkeltdommere her i regionen, så har vi også ved 

flere anledninger hjulpet til andre steder i vårt langstrakte land, når det har vært behov for 

dommere i andre regioner. Og til sist, men ikke minst, har hele 18 dommere representert 

Region Midt i ulike kvalifiseringer og sluttspill på tampen av sesongen. 

 

Andre oppgaver: 

Bente Owren og Marius Larsen har stått for den daglige jobben med regionens 

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.  

 

Komiteen har vært representert på styremøtene. 
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Status: 

Antallet aktive dommere i NIHF Region Midt er pr. i dag slik: 

 

 Elitedommere:    3 (mot 2 i fjor) 

 Forbundsdommere:   14 (mot 17 i fjor) 

 Regionsdommere m/FDA:  24 (mot 17 i fjor) 

 Klubbdommere (alle):  43 (mot 70 i fjor) Totalt:   

  84 (mot 106 i fjor) 

 

 

Utmerkelse – årets dommer: 

Michael Meltzer 

 

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

forberedelsene til den neste! 

 

For komiteen 

Stian Vik 
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DOMSKOMITE 

 

Utvalgets sammensetning 

Utvalget har i sesongen 2021 – 2022 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder  Jacob Matheson 

Medlem Petter Vojan Hegle 

Medlem Nina Refseth 

 

 

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. 

  

I løpet av årets sesong har utvalget behandlet 3 matchstraffer i kamper arrangert av kretsen. 

Dette er to flere 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   Petter Vojan Hegle    Nina Refseth 

Leder   Medlem     Medlem 
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Regionslag Jenter U17- 2021/22 sesongen 
 

Det ble avholdt sonesamlinger for regionslaget J05-08, men pga. for få jenter og JU18 VM i 

Ungarn måtte Region Midt trekke laget fra årets turnering. 
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Regionslag Gutter U15 - 2021/22 sesongen 

 

Regionslaget for 07 årgangen har denne sesongen bestått av 20 utespillere og 2 målvakter 

fordelt mellom klubbene Astor og Leangen. 12 spillere fra Astor og 10 spillere fra Leangen. 

Følgende spillere deltok under regionsturneringen: 

 

LIHK Alvin Cliff Dahle 

Astor Bendik Nilssen 

LIHK Benjamin Callanan 

Astor Elias Jørstad 

Astor Elis Hansson 

LIHK Emil Dahl 

Astor Emil Hegle 

Astor Emil Iversen 

Astor Gabriel Løset Grande 

Astor Iver Røst 

LIHK Kasper Ørnskar 

Astor Kristian Stanisci 

Astor Marius Sand 

LIHK Maximiliam Kvernstad 

Astor Michael Gran 

LIHK Nikolai André Furberg 

LIHK Noah Sandø Gagnås 

Astor Ola Hyldmo 

LIHK Simen Solbakken Haugen 

LIHK Sverre Haukeland Grønvik 

LIHK Ulrik Indergaard 

Astor Ulrik Kviteng 

 

Lagledelse:  

Trener Oscar Annell 

Trener Henrik Sahlin 

Lagleder Elin Sagberg Rønning 

Ass lagleder Bård Nilssen 

Materialforvalter Johan Hansson 

Materialforvalter Geir Grønvik 
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Høsten 2021 ble Henrik Sahlin og Oscar Annell ansatt som regionslagstrener for NIHF 

Region Midt. Begge to innehar høy sportslig kompetanse. Henrik Sahlin er A-lags trener for 

Nidaros sitt a-lag. Han kom til Nidaros fra Sverige før sesongen 2021/22 der han har trent 

både J20 lag og seniorlag. Sist Köping HC i Hockey Ettan. Han har tidligere trent Fana IHK i 

Bergen og er godt kjent med norsk hockey. Oscar Annell kom også til Nidaros jr sesongen 

2021/22. Han er trener for Nidaros jr sitt U20 lag og kommer fra Sverige der han sist trente 

Göteborgs IK i Hockey Trean. 

 

Regionslagstreningene startet som sonesmalinger der vi inviterte alle spillerne i 07 årgangen 

til å delta. Samlingene har vært fordelt mellom flere treninger på fredager kl 19.45-21.00 på 

Dalgård og to større helgesamlinger i Leangen 11-12.12.21 og 19-20.03-22. Der det ble 

gjonnomført lengere isøkter og teorisamlinger. Totalt har 29 spillere deltatt på samlingene. 

 

Dessverre ble også denne sesongens regionslag påvirket av covid 19. Regionen sammen med 

trenerne hadde planlagt flere samlinger i januar og februar, men disse ble avlyst da gruppene 

igjen ble satt i kohorter som ikke fikk blande seg. I tillegg ble begge spillergruppene både i 

Astor og Leangen tidvis preget av covidsmitte på alle spillerne. 

 

Foruten pausen i januar/februar har trenerne Henrik Sahli og Oscar Annell fått jobbet godt 

med gruppa. Det sportslige nivået på spillerne er høyt og det ble derfor ett tøft uttakt til 

regionsturnerningen. Uttaket ble gjort søndagen 20.03.22 etter siste treningssamling. 20 

utespillere og 2 målvakter. 

  

Både Astor og Leangen sine U15 lag ligger i øvre del av tabellen i U15 A. Grunnet 

spillernens travle kampoppsett, utsettelser grunnet Covid og sykdom hos spillerne fikk vi ikke 

anledning til å spille mer enn en treningskamp før regionslagsturneringen. Denne ble 

gjonnomført mot Nidaros U16 tirsdag 29.03.22. Kampen endte 5-2 til Regionslaget som for 

anledingen spilte i flunkende nye flotte røde regionslagsdrakter. En farge som er noe uvant for 

trønderhockeyen, da vårt kretslag tidligere har spilt i svarte og hvite drakter. 

 

Regionslagsturnerningen ble gjennomført på hjemmebane i Trondheim helgen 1-3.04.22 

Turnernignen ble spilt i Leangen ishall og Astor Hockey var arrangerende klubb. 

 

Turneringen ble arrarngert som regionslagsturnering for aller første gang etter 

omorganiseringen av tidligere kretser til regioner. Det var derfor knyttet litt ekstra spenning 

rundt turneringen da regionene grunnet covid ikke har fått spilt sammen tidligere. Flere av 

regionene er også satt sammen annerledes enn tidligere kretslag. Kun regionen Midt og Nord 

er det samme som tidligere kretslag. Også region Sørvest er tildels det samme da kretsene 

Rogaland og Hordaland også har sammarbeidet. 

 

Kampoppsettet var satt opp med 5 kamper for hvert lag uten sluttspill. Region Midt åpnet 

fredag turneringen med kamp mot Innlandet/Romeriket. Lørdag spilte laget kamper mot 

Viken Vest og Sørvest. Søndagen var motstander Nord og Oslo/Viken Øst. 

Resultatene ble som følgende. 

 

Midt – Innlandet/Romeriket   5 - 2 

Viken Vest – Midt    0 - 2 

Midt – Sørvest    2 - 1 

Nord – Midt     0 - 13 

Midt – Oslo/Viken Øst   3 – 5 
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Laget spilte meget god hockey i fire av fem kamper. God angrepshockey og dyktige gutter 

sørget sammen med trenerne for seier i di fire første kampene. I turneringens siste kamp mot 

Oslo/Viken Øst så det dessverre ut som nervene hadde fått slippe til. Laget slet med å komme 

igang med det samme spillet som i tidligere kamper. I di to første periodene kom aldri riktig 

anregpsspillet igang. Laget havnet derfor litt bakpå, å på tross av en langt bedre 3.periode 

klarte laget aldri å snu resultatat.  

Sportslig sett ble dette en meget tett turnering i toppen. Med ett sluttresultat der alle di tre 

medaljelagene hadde slått hverandre, ble det målforskjellen som til slutt skulle avgjøre. NIHF 

Region Midt endte til slutt på en flott sølvplass. Det var kun 1 mål som skilte mellom 

medaljene.  

Sportlig sett var guttene fra Midt mer en gode nok for gull, men da må konsentrasjon holdes 

oppe hele turnerngien.  

Her må trenerne til NIHF Region Midt ha ros, vi var det av topplagene som spilte mest med 4 

rekker gjennom hele turneringen. Dessverre er det sånn i en regionsturnernig når man ønsker 

best mulig resultat, at man tidvis må ned på antall spillere. Noen ganger må også dette til for å 

snu momentet i en kamp som ikke går veien, men alle spillerne har gjennom hele turneringen 

fått være med og bidratt til ett godt resultat.  

 

Lagledelse takker med dette for ei flott regionslagsturnering både sportlig og sosialt. 

 

Mvh 

Elin Sagberg Rønning 

Lagleder 

 

Henrik Sahlin  

Trener 

 

Oscar Annell 

Trener 
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KVINNEKOMITEEN 

 

Komiteen har bestått av Lene Glasø (Leder), Kåre Nordnes (Medlem) og Torill Karlsen 

(Medlem). 

 

Oppsummering 

Kvinnekomiteen har avholdt 3 møter høsten 2021 og 2 møter våren 2022, hvor 

jenteansvarlige i klubbene har vært invitert. Nytt av året er at klubbene har hatt muligheten til 

å delta digitalt.  

Formålet for kvinnekomiteen denne sesongen var felles aktiviteter for alle jentene i klubbene, 

samt reise ut i regionen for å møte jentene/klubbene utenfor Trondheim.  

Dessverre satte covid nok en gang stopper for flere aktiviteter og møter.  

 

Gjennomførte aktiviteter: 

September 21 Leangen Ishall; Friends on ice 

 

Planlagte, ikke gjennomførte aktiviteter: 

November 21 Dalgård Ishall; Friends in ice  

Januar 22 Isfjorden; Friends on ice  

 

Jenterekruttering sesongen 21/22 

Ved slutten av sesongen har kvinnekomiteen mottatt følgende tall over jenter i idretten:  

 

Fødselsår  Astor  Leik LIHK   RIHK Isfjorden Wing JU16 

Mikro u/årstall   3    

2004      2 

2005      1 

2006   1   3 

2007 1     3 

2008   2   5 

2009   1   4 

2010 6  2  1 3 

2011 4  4 11 1  

2012 5 1 1 9 2  

2013 5 1 4 10 3  

2014 8 2 1 24 5  

2015 13  4 14   

2016 3  4    

2017 5  3 6   

2018 1  1 6   

2019    1   

Skøyteskole     14  

Totalt pr klubb  51 4 31 71 26 21 
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Totalt har disse klubbene rapportert inn 204 jenter i alderen 2004-2019. Hvorav 178 jenter 

hører hjemme i Trondheim og omegn.  

 

- RIHK har som ett 2 årig prosjekt, med oppstart denne sesongen, gjennomført egne 

treninger for jentene i to grupper. Gruppe 1; Jenter 2011 og yngre har hatt 2 treninger 

pr uke. Gruppe 2; jenter 2010 og eldre har gått over til treninger med både gutter og 

jenter i løpet av sesongen. 

 

- Wing JU16 har spilt lokalserie U13 denne sesongen. Flere av jentene spiller i andre 

klubber og i Bambusaligaen med Wing Kvinner Elite. Laget måtte trekke seg fra JU16 

landsomfattende serie grunnet frafall av jenter. 

 

Kretslagsspill og NM Bambusaligaen.  

Kretslagsspill for jentene ble ikke gjennomført på grunn av for få spillere. 

Wing Kvinner Elite tok seg helt til bronsefinalen i NM, og vant denne.  

 

 

Fokuspunkter til neste sesong.  

Kvinnekomiteen erfarer at det er svært mange jenter i idretten, men ikke alle har mulighet til å 

trene/spille med bare jenter. Det kommer av at det kun er Rosenborg Ishockeyklubb som har 

organisert jentesatsning i denne sesongen.  

For at andelen jenter som spiller hockey skal øke, er man avhengig av ett felles samarbeid og 

engasjement fra alle klubbene.  

Vi oppfordrer derfor klubbene til å gjennomføre fellestreninger for jentene uavhengig av 

klubbtilhørighet gjennom hele sesongen. Det for å skape en felles arena for jentene i idretten 

som både kan bidra til ett større felleskap og rekruttering.  

De klubbene som har mange jenter i forskjellige årganger, oppfordrer vi til å organisere rene 

jentetreninger for økt felleskap og engasjement for jentehockeyen.  

Vi oppfordrer også klubbene til å stille lag i jenteklassene på aktivitetsdager og cuper.  

 

Landslag  

Mange jenter fra NIHF Region Midt har deltatt i landslagssammenheng, både JU16, JU18 og 

A-laget. Regionen er godt representert på jentesiden.  

 

 

 

 

Lene Glasø     Kåre Nordnes     Torill Karlsen  

Leder      Medlem     Medlem  
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SERIEKOMITE 

Komiteens arbeid har bestått av: 

* Behandling av dispensasjoner og protester. 

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

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

* Gjennomgang av seriekamper i Region Midt 

Alt arbeid har vært i samarbeid med daglig leder 

Denne høsten så det ut som alle serier, både regionalt og landsomfattende skulle få komme i 

gang tilnærmet som før Covid 19. Veldig gledelig å se at også 4 div og veteran får komme i 

gang igjen denne sesongen etter en svært lang periode med nedstegning. 

NIHF Region Midt har denne sesongen hatt seriespill i klassene 

U11 

U12 

U13 

U14 

4 div 

Veteran 

Sesongen starter alltid med møter rundt istidsfordelig, med så mange landsomfattende lag er 

vår region svært presset på istid. Derfor ble det lagt nye kriterier for istidsfordeligen denne 

sesongen der medlemsantallet i breddeklubbene spiller en større rolle enn antall påmeldte lag. 

Det at ungdoms og jr hockeyen i regionen vokser er selvfølgelig positivt, men det er dessverre 

også denne gruppen som krever mest istid. Så igjen ser vi ett skrikende behov for flere isflater 

i Trondheim. Det dessverre er breddehockeyen som taper istid slik situasjonen er nå. Det 

kommer til stadighet tilbakemeldinger på at A-lag må prioriteres, jr lag må prioriteres o.s.v. 

Seriekomitén’s klare tilbakemelding her er at i den situasjonen vår region er i når det kommer 

til istid MÅ alle ungdom, jr og seniorlag være med på å ta sin del av sene treninger. Selv som 

det ikke alltid er hverken heldig eller ønskelig er det umulig for regionen å prioritere disse 

gruppene framfor barneidretten i kjernetid mer enn det som er gjort. Så lenge 

ishallssituasjonen i Trondheim er som den er har ikke regionen så mye spillerom på istid om 

rekruteringen skal opprettholdes. 

I forkant av denne sesongen kom det opp ett forslag om å prøve Hemmaplansmodellen til det 

svenske ishockeyforbundet som en prøvemodell i seriespillet i Region Midt. Flere møter ble 

avholdt rundt dette. Og etter hvert kom også Norges ishockeyforbund på banen med ett eget 

forslag på småbanespill som seriespill. NIHF Region Midt meldte tilbake til Vetle Dahlberg i 

NIHF at vår region var positiv til å kjøre denne spillformen som ett pilotprosjekt. 

Etter møter med klubbledere og sportslige ledere ble det bestemt at regionen skulle kjøre en 

blanding av seriespill på full bane samt serierunder med småbanespill. 

Så ved seriestart på høsten ble det satt opp kamper i klassene U11, U12 og U13 både på stor 
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bane og i småbanespill. Serien U 14 går kun på hel bane og er den eneste klassen regionen er 

pålagt å kåre en seriemester. 

Da jeg overtok som leder i Seriekomitén var det første sesongen alle serier ble lagt inn i TA. 

Di påfølgende sesongene har seriekomitén sammen med daglig leder hatt en stor jobb med å 

rydde opp i 4 div og veteran seriene. Det er derfor gledelig å se at di fleste lagene i disse 

seriene gjør en veldig god jobb når di nå har kommet i gang med seriespill igjen. Så i seriene 

U14, 4 div og veteran har det kun vært behov for vanlig kampgjennomgang denne sesongen. 

Dette har frigitt tid til seriekomitén for å jobbe mere med å følge opp barneseriene. 

Seriekomitén´s leder har derfor denne sesongen gått nøye igjennom alle kampene som er spilt 

i U11, U12 og U13. Det ble dessverre funnet flere brudd både på kampregelverket og 

barneidrettsbestemmelsene. På bakgrunn av disse bruddene ble det meldt inn som sak til 

Regionens arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget bestemte seg for å kalle inn ledere og 

sportsligledere i breddeklubbene. Sammen ble det fattet et vedtak om å erstatte storbanespill i 

klassene U11, U12 og U13 med småbanespill. 

Noe annet som seriekomitèn ønsker å sette på dagsordenen er at vi tidvis har hatt store 

problemer med gjennomføring av kamper i lokale serier grunnet ett stort frafall på 

dommersiden. Vi har derfor ikke kunnet sette opp så mange kamper som ønskelig fordi 

belastningen på dommerne som er igjen i regionen alt er svært høy. Vi er derfor svært urolige 

for kommende sesongers kampgjennomføring både på stor bane og småbanespill. 

Seriekomitèn har derfor her en klar oppfordring til klubbene om at her må det graves dypt 

blant de yngste og spesielt de litt eldre i klubbene som kan sendes på dommerkurs før 

kommende sesong. Skal Regionen klare å opprettholde kampantallet på det nivået som er 

ønskelig både for oss og for klubben må vi øke antall dommere for alle seriene slik at 

belastningen ikke blir så høy på di dommene som er igjen. Dette er ett punkt som er svært 

viktig at klubbene følger opp! I henhold til regelverket hos NIHF har klubbene ett ansvar for å 

ha dommere i egen klubb. 

U 14 serien er den eneste serien NIHF Region Midt kårer seriemester. Årets serie har bestått 

av kun tre lag. Astor, Leangen og Rosenborg. Lagene har spilt 10 kamper totalt. Serien ser ut 

til å ha vært veldig jevnspilt, og tabellen er som følgende. 

 

 

For seriekomitèn:  

Elin Sagberg Rønning  

Leder      
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UTDANNINGSKOMITE 

 

Leder: Siri Kjeldsberg 

Medlem: Hugo Rødsjø 

 

8.september 2021 

Sekretariat, TA og HockeyLive Landsomfattende lag 

Kursholder: Elin Sagberg Rønning, Siri Kjeldsberg, Hugo Rødsjø 

Antall deltakere: 35 

 

16.september 2021 

Sekretariat, TA og HockeyLive Bredde og Oldboys/4.div. 

Kursholder: Elin Sagberg Rønning, Siri Kjeldsberg, Hugo Rødsjø 

Antall deltakere: 18 

 

28.september 2021 

Laglederkurs nybegynner 

Kursholder: Elin Sagberg Rønning, Siri Kjeldsberg 

Antall deltakere: 7 

 

21.september 2021 

Sekretariatskurs nybegynner 

Kursholder: Elin Sagberg Rønning, Siri Kjeldsberg, Hugo Rødsjø 

Antall deltakere: 18 

 

 

Sesongen 2021/2022 

 

Litt løsere antalls- og avstandsrestriksjoner denne sesongen enn sist sesong og vi har også 

denne sesongen fått gjennomført de faste kursene i TA, HockeyLive, sekretariat og lagledelse. 

Vi leide lokaler på Strinda VGS som gjorde at vi hadde bedre plass og litt roligere 

omgivelser. I år hadde vi på kursene en gjennomgang av de viktigste endringene i regelboka 

og kursdeltakere fikk gjennomgang av klokkeføring, noe som har vært etterspurt. 

Protokollføringen går fortsatt stadig fremover, men vi ser gjerne enda flere deltagere på kurs 

så man har flere som kan dele på oppgavene i årene fremover. 
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REKRUTTERINGSKOMITE 

Komiteen har siste år bestått av breddeklubbene Astor, Braatt, Innherred, Isfjorden, Leangen, 

LEIK, Rosenborg, Surnadal og Tiller. Ledere Anneli Karjalainen og Sigve Bråten (Region 

midt) 

Møter 

Komiteen har gjennomført 3 møter, digitale og med fysisk oppmøte. Det har også vært en del 

dialog for diverse planlegging.  

20.09.2021  Planlegge sesongen generelt. Søkelys på hva gjør vi med rekrutering når vi står 

midt i Covid. 

21.11.2021 Planlegging av Idrettsgalla og superlørdag  

24.02.2020.  Planlegging av den store skøytedagen  

Disse rekrutteringsmøtene er en arena for breddeklubbene til å utveksle erfaringer og ideer, 

samt bedre samarbeidet imellom breddeklubbene som igjen vil kunne gi økt rekrutteringen i 

regionen. For at denne møteplassen skal fungere best mulig, er det viktig at breddeklubbene 

prioriterer disse møtene. Gjennom denne sesongen er min opplevelse at breddeklubbene har 

stilt opp godt på møtene og vist stort engasjement for å få til rekrutering i sine klubber. Dette 

er positivt og viser vilje for å få vist frem idretten. Det har stort sett alltid vært noen som har 

stilt opp på disse møtene fra alle klubbene. Det er nå 9 breddeklubber representer i vår region. 

 

 

 

Kartlegging av antall spillere pr årskull over tid 

Gjennom årene har Region Midt forsøkt å få en oversikt over hvor mange spillere 

breddeklubbene har pr årskull. Dette har gjennom årene vært utfordrende, og i år har denne 

utfordringen ikke vært mindre. Dette kan skyldes mange årsaker, men Covid -19 er nok en av 

grunnene. Det betyr ikke at tallene ikke er relevante. Tallene bør være en viktig prioritering for 

breddeklubbene for å bevisstgjøre på hvor man skal sette inn fokus for rekruttering og hvor 

stort frafall man har i egen breddeklubb. For neste sesong bør man legge frem tall og strategi 

for å kunne spisse rekruttering opp mot hvor behovet ligger i breddeklubben. Nå vet vi at 

trønderen har lyst til å spille hockey, idretten vår vises i media og nå ser vi fremover og satser 

på gode tall til neste sesong 

 

Skøyte – og hockeyskole – 2020 

Har blitt gjennomført på en meget god måte selv med strenge restriksjoner, og alle 

breddeklubbene skal ha en STOR applaus for den jobben som er lagt ned. Jeg har selv vært 

innom hallene i forkant av noen av disse øktene.  

Uteis og aktivitet på islagte vann. 

Breddeklubbene har vært godt representert både på uteisene i byen og på de islagte vannene, 

jeg håper dette har vært med på og bidratt til rekruttering i breddeklubbene. Uteisflater har blitt 

vannet og arrangementer har blitt gjennomført.  
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Anbefalte fokusområder for komitéen kommende sesong 

• Bedre på å klargjøre fokuset til breddeklubbene, både som egen breddeklubb, men også 

på tvers av breddeklubbene. Inkludere lederne i breddeklubbene for forankring av mål 

og kvalitet på rekrutering  

• Søkelys på antall medlemmer, og spisset rekruttering opp mot små årganger. 

•  Etablere et «rekrutterings – Årshjul» sammen med hver av breddeklubbene. 

• Vurdere å leie inn ressurs for å jobbe med rekruttering ut mot barnehager i samarbeid 

med breddeklubbene 

 

Oppsummert 

Rekrutteringskomiteen, sammen med deltakere fra breddeklubbene, skulle ønsket at man fikk 

jobbet mer opp mot rekruttering. Fokuset for neste sesong bør ligge på å få «hockey ut til 

nærmiljøene». Dette for å gjøre hockey mere kjent ut til mulige nye spillere og hockeyfamilier, 

og dermed bidra til å ufarliggjøre og tilgjengeliggjøring hockey for flere.  
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UTMERKELSER 

 

Representasjonsspillere (første offisiell landskamp) 

Jenter U18 

Thelma-Christin Skjønberg 

Andrea Storrø Nøsen 

Sara Svendsen 

 

 

Årets dommer 

Michael Meltzer 

 

 

 

 Regions mestere: 
 

U14:  LIHK  1. plass 

 RIHK    2. plass 

 Astor     3. plass 
 

 

 

 

Regions mester: 

4. Divisjon:  Ble ikke ferdigspilt pga. Covid 

 

Old Boys: Atlantic 
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Regnskap 2021 

Driftsinntekter 

Regnskap 

2021  

Budsjett 

2021 

3000 Salgsinntekter 353 450  0 

3010  Administrasjon ishaller 502 693  540 000 

3020  Kampavgifter 0  18 000 

3040  Klubbkontingent 23 500  25 000 

3050  Lagsavgifter 66 000  70 000 

3080  NIHF, Tilskudd 145 171  80 000 

3120  STIK, driftstilskudd 29 525  30 000 

3150  NIF, momskompensasjon 81 213  90 000 

3210  Kretslag, egenandeler 0  40 000 

3300  Målvaktssamlinger, kurs 0  40 000 

3400  Spesielle offentlige tilskudd       354 372  0 

3610  Leieinntekter 96 780  125 000 

3900  Andre driftsrelaterte inntekter 5 220  0 

3920  Søknad om dispensasjoner 2 000            5 000 

3940  Gebyrer/matchprotokoller 13 500  20 000 

SUM Salgsinntekter 1 671 424  1 083 000 

    

Driftskostnader    

4150  Kretslag jenter 81 781  145 000 

4160  Kretslag gutter 91 781  145 000 

4175  Rekruttering 0  30 000 

4210  Målvaktsamlinger og andre kurs 2 000  60 000 

4220  Kurs, utstyr etc. 4 537  20 000 

4260  Dommer-utdanning/komite 9 586  20 000 

4280  Trenerutdanning 0  5 000 

4290  Sportslig/Utvikling 1 475  30 000 

4300  Innkjøp varer for videresalg 353 450  0 

4500  Kvinne/Jente komite 19 676  20 000 

    

5005  Betjening kontor 495 348  480 000 

5006  Ekstrahjelp kontor 0  10 000 

5180  Feriepenger beregnet 50 526  58 000 

5182  Arb.giver avgift påløpne feriepenger 7 124  6 000 

5210 Fri telefon 4 392  4 000 

5280  Annen fordel i arbeidsforhold 11 336  9 000 

5290  Motkonto annen fordel i 

arbeidsforhold -15 728  -13 000 

5330  Godtgjørelse til styret og 

bedriftsforsamling 26 600  40 000 

5400  Arbeidsgiveravgift 72 062  67 000 

5420  Innberetningspliktige 

pensjonskostnader 11 393  11 000 

5990  Annen personalkostnad 0  25 000 
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6000  Avskrivning bygninger/eiendom 

 

237 230  230 000 

6010  Avskrivning maskiner/inventar  2 896  10 000 

    

6300  Leie lokaler/renhold 30 462  30 000 

6360  Renhold av lokaler 0  25 000 

6390  Annen kostnad lokaler 0  1 000  

    

6420  Datasystemer/maskinvare 2 819  10 000 

6430  Leie andre kontormaskiner 4 389  0 

6450  Vedlikehold, serviceavtale 

regnskapssystem 2 835  5 000 

    

6540  Inventar 4 215  10 000 

6545 Datautstyr 2 610  2 000 

6553  Programvare årlig vedlikehold 2 374  10 000 

6555  Idrettsmateriell/utstyr 79 678  80 000 

6560  Rekvisita 0  1 000 

6570  Arbeidsklær og utsyr 7 433  5 000 

    

6620  Reparasjon og vedlikehold utstyr  978  10 000 

    

6700  Revisjonshonorar 4 410  7 000 

6720  Honorar for økonomisk og juridisk 

bistand 18 281  30 000 

    

6800  Kontorrekvisita/kontorkostnader 0  2 000 

6810  Kopiering/trykking 9 698  0 

6840  Regionstinget 8 030  15 000 

6860  Møter, AU-møter o.l. 2 464  10 000 

6870  Kurs, oppdatering o.l. 0  10 000 

6880  Møter forbundet 1 544  20 000 

    

6900  Telefonavgifter 5 106  15 000 

6910  Internett/bredbånd 29 850  32 000 

    

7100  Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0  20 000 

7140  Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0  30 000 

    

7320  Reklamekostnad/annonsering  18 750  20 000 

    

7420  Gaver/premier, fradragsberettiget 695  5 000 

    

7500  Forsikringspremie 5 351  5 000 

    

7770  Bank og kortgebyr 3 456  3 000 

7790  Diverse Kostnader 1 099  1 000 
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SUM: 484 455  649 500 

    

8000  Ny Ishall 2010/11 848 895  875 000 

8050  Annen renteinntekt 12 914  30 000 

8056 Påminnelsesavgift 350  0 

8150  Annen rentekostnad -131 115  -150 000 

SUM: 731 044  1 083 000 

 

 

 

Resultater    

Sum driftsinntekter 1 671 424  1 083 000 

Sum driftskostnader -1 711 794  -1 836 500 

Sum finansinntekter og – kostnader 731 044  755 000 

Årsresultat 690 674  1 500 
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Balanse 

Eiendeler Inngående balanse Reelt i periode Utgående balanse 

Anleggsmidler    

1100  Ny ishall 4 200 820 -233 730 3 96 090 

1102  Ny ishall Tiller 80 495 -3 500 76 995 

1110  Styrkerom 4 -4 0 

1126  ByArena 26 033 -2 892 23141 

SUM Anleggsmidler 4 307 352 -240 126 4 067 226 

    

Omløpsmidler    

1500  Kundefordringer 106 895 288 375 395 270 

1910  Kontor kiosk 4200 03 66131 1 -1 0 

1920  Brukskonto 4200 07 21195 646 925 -477 041 169 884 

1950  Bankinnskudd for skattetrekk 42 883 -1 246 41 637 

1960 Sparekonto 4202 14 83502 3 619 902 812 914 4 432 815 

SUM Omløpsmidler 4 416 606 623 001 5 039 607 

SUM Eiendeler 8 723 958 382 875 9 106 833 

    

Egenkapital og gjeld    

Egenkapital    

Egenkapital (innskutt og opptjent)    

2050  Annen egenkapital -6 036 791 0 -6 036 791 

    

Udisponert resultat    

Udisponert resultat 0 -690 674 -690 674 

Sum Egenkapital (inkl, udisp, 

resultat) -6 036 791 -690 674 -6 727 075 

    

Langsiktig gjeld    

2241  Lån 4230.56.64469 -2 593 038 305 963 -2 287 075 

    

Kortsiktig gjeld    

2409  Ikke reskontroført leverandørgjeld -2 032 2 032 0 

2600  Forskuddstrekk -23 082 1 246 -21 836 

2770  Skyldig arbeidsgiveravgift -12 407 -399                               -12 806 

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift lønn 0 -2 554                                 -2 554 

2785  Påløpt arbeidsgiveravgift 

ferielønn -6 849 2 278 -4 571 

2940  Skyldige feriepenger -48 567 -1 958 -50 525 

2990 Annen kortsiktig gjeld -1 192 1 192 0 

SUM Kortsiktig gjeld -94 129 1 835 -92 293 

SUM Gjeld -2 687 167 307 799 -2 379 368 

SUM Egenkapital og gjeld -8 723 958 -382 875 -9 106 833 
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Forslag 
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Det er ingen innkommende forslag. 
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Budsjett 
   2023  
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Budsjett 2023 

Driftsinntekt 

Regnskap 

2021 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

3000  Salgsinntekter 353 450 0 0 0 

3010  Administrasjon ishaller 502 693 540 000 540 000 540 000 

3020  Kampavgifter 0 18 000 18 000 18 000 

3040  Klubbkontingent 23 500 25 000 25 000 25 000 

3050  Lagsavgifter 66 000 70 000 70 000 70 000 

3080  NIHF, Tilskudd 143 171 80 000 150 000 150 000 

3120  STIK, driftstilskudd 29 525 30 000 30 000 30 000 

3150  NIF, momskompensasjon 81 213 90 000 90 000 90 000 

3210  Kretslag, egenandeler 0 40 000 40 000 40 000 

3300  Målvakts samlinger, kurs 7 553 40 000 40 000 40 000 

3400  Spesielle offentlige tilskudd 346 819 0 0 0 

3610  Leieinntekter 96 780 125 000 125 000 125 000 

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 5 220 0 0 0 

3920  Søknad om dispensasjoner 2 000 5 000 5 000 5 000 

3940  Gebyrer/matchprotokoller 13 500 20 000 20 000 10 000 

Sum Driftsinntekter  1 671 424 1 083 000 1 153 000 1 143 000 

     
 

Driftskostnader     

4150  Kretslag jenter 81 781 145 000 145 000 150 000 

4160  Kretslag gutter 91 781 145 000 145 000 150 000 

4175  Rekruttering 0 50 000 40 000 40 000 

4210  Målvaktsamlinger og andre kurs 2 000 60 000 60 000 100 000 

4220  Kurs, utstyr etc. 4 537 20 000 20 000 20 000 

4260  Dommer- utdanning/komite 9 586 20 000 20 000 25 000 

4280  Trenerutdanning 0 5 000 5 000 10 000 

4290  Sportslig/Utvikling 1 475 30 000 100 000 100 000 

4300  Innkjøp varer for vidersalg 353 450 0 0 0 

4500  Kvinnekomite/Jente satsing 19 676 20 000 20 000 20 000 

     

5005  Betjening kontor 495 348 480 000 498 000 530 000 

5006  Ekstrahjelp kontor 0 10 000 10 000 200 000 

5180  Feriepenger beregnet 50 526 58 000 79 000 80 000 

5182  Arb.giver avgift påløpne feriepenger 7 124 0 15 000 11 400 

5210  Fri telefon 4 392 4 000 4 000 4 500 

5280  Annen fordel i arbeidsforhold 11 336 9 000 9 000 12 000 

5290  Motkonto, fordel i arb.forhold -15 728 -13 000 -13 000 -12 000 

5330  Godtgjørelse til styret- og 

bedriftsforsamling 26 600 40 000 40 000 40 000 

5400  Arbeidsgiveravgift 72 062 67 000 69 000 118 700 

5420  Innberetningspliktige pensjonskostnader 11 393 11 000 12 000 14 000 

5990  Annen personalkostnad 0 20 000 20 000 120 000 
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6000  Avskrivning bygning/eiendom 237 230 230 000 230 000 230 000 

6010  Avskrivning maskiner/inventar 2 896 10 000 10 000 10 000 

     

6300  Leie lokaler/renhold 30 462 30 000 30 000 30 000 

6360 Renhold lokaler 0 25 000 25 000 25 000 

6390  Annen kostnad lokaler 0 1 000 1 000 1 000 

     

6420  Datasystemer, maskinvare 2 819 10 000 10 000 5 000 

6430 Leie andre kontormaskiner 4 389 0 0 12 000 

6450  Vedlikehold, serviceavtale 

regnskapssystem 2 835 5 000 5 000 5 000 

       

6540  Inventar 4 215 10 000 10 000 10 000 

6545  Datautstyr 2 610 2 000 2 000 15 000 

6553  Programvare årlig vedlikehold 2 374 10 000 10 000 5 000 

6555  Idrettsmateriell/utstyr 79 678 80 000 80 000 150 000 

6560  Rekvisita 0 1 000 1 000 1 000 

6570  Arbeidsklær og utstyr 7 433 5 000 5 000 5 000 

     

6620  Reparasjon og vedlikehold utstyr 978 10 000 10 000 5 000 

     

6700  Revisjonshonorar 4 410 7 000 7 000 5 000 

6720  Honorar for økonomisk og juridisk 

bistand 18 281 30 000 30 000 20 000 

     

6800  Kontorrekvisita/kontorkostnader 0 2 000 2 000 2 000 

6810  Kopiering/trykking 9 698 0  0 10 000 

6840  Regionsting 8 030 15 000 15 000 15 000 

6860  Møter, AU-møter ol. 2 464 10 000 10 000 5 000 

6870  Kurs, oppdatering ol. 0 5 000 5 000 5 000 

6880  Møter forbundet 1 544 20 000 20 000 20 000 

     

6900  Telefonavgifter 5 106 15 000 15 000 10 000 

6910  Internett/bredbånd 29 850 32 000 32 000 32 000 

     

7100  Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0 20 000 20 000 20 000 

7140  Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 30 000 30 000 30 000 

 

     

7320  Reklamekostnad/annonsering 18 750 20 000 20 000 20 000 

     

7420  Gaver/premier, fradragsberettiget 695 5 000 5 000 5 000 

     

7500  Forsikringspremie 5 351 5 000 5 500 5 500 

     

7770  Bank og kortgebyr 3 456 3 000 3 000 3 000 

7790  Diverse Kostnader -1 099 1 000 1 000 1 000 

Sum Driftskostnader: 1 711 794 1 830 000 1 947 500 2 454 100 
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8000  Ny Ishall 2010/11 848 895 875 000 875 000 875 000 

8050  Annen renteinntekt 12 914 30 000 30 000 20 000 

8056  Påminnelsesavgift 350 0 0 0 

8150  Annen rentekostnad -131 115 -150 000 -140 000 -130 000 

     

Sum Inntekter 1 671 424 1 083 000 1 153 000 1 143 000 

Sum Inntekt ny ishall 731 044 755 000 765 000 765 000 

Sum Utgifter 1 711 794 1 836 500 1 956 500 2 451 100 

Årsresultat 690 674 8 000 -29 500 -543 100 
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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. 

 

Regionstyret (fra paragraf 10) 

Regionstyret består av regionleder, 2 nestledere og 7 komiteledere.  

Komitemedlemmene er vararepresentanter til styret. 

 

 

Arbeidsutvalget (fra paragraf 10) 

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

seriekomiteen. 
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TILLITSVERV REGIONSTYRET 31. Mai 2022 

 

                 Regionstyret:    

 

Leder:     2 år Ikke på valg 

Nestleder organisasjon:   2 år  På valg            

Nestleder sportslig: Leder  2 år Ikke på valg 

    Medlem 1 år På valg 

    Medlem 1 år På valg 

 

Anleggskomite’:  Leder  2 år Ikke på valg 

    Medlem 1 år På valg 

    Medlem 1 år 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 

  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 

    Medlem 1 år  På valg 

 

Seriekomite:  Leder  2 år      På valg 

    Medlem 1 år  På valg 

     

Utdanningskomite: Leder  2 år      På valg 

Medlem 1 år      På valg 

 

 

 

 

 

 

Valgkomité: Valgkomitéen består av lederne av breddeklubbene i regionen. 

 

 


