
 

 

ÅRSBERETNING/AKTIVITETSRAPPORT 

Norges Ishockeyforbund Region Sørvest 2021-2022 

 

Regionstyret har bestått av: 

Leder    Bjørn Berland    Stavanger Ishockeyklubb 

Nestleder   Bent Johansen    Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Jone Fredriksen    Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Tone L. Olsen    Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Kaja Therese Haukali   Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Henning Haaland   Haugesund Ishockeyklubb 

Styremedlem   Ørjan Berntsen    Lyderhorn Ishockeyklubb 

Styremedlem   Anne Lene K. Hansen   Kristiansand Ishockeyklubb 

Styremedlem   Anders Myhra Nordin   Stavanger Ishockeyklubb 

Varamedlem   Mette Kerlefsen   Ishockeyklubben Stavanger 

Varamedlem   Stian Skarbøvik    Nærbø Idrettslag/ Hockey 

 

Tore Tverderøy jr trådte ut av sitt valgte verv høsten 2021 pga at han gikk inn i en «lønnet» stilling i 

en av regionens klubber. Varamedlem Henning Haaland overtok styrevervet. Ledig varamedlems 

plass i styret etter opprykket ble ikke erstattet. Både Tore og Henning representerer Haugesund 

Ishockeyklubb. 

Arbeidsutvalget har bestått av regionleder Bjørn Berland, nestleder Bent Johansen og 

styremedlemmene Anders Myhra Nordin, Jone Fredriksen og Tone L. Olsen. Daglig leder Bjørn 

Stanley Ims har vært utvalgets sekretær. 

Regionen har i sesongen 2021-2022 hatt fungerende Disiplinærutvalg og Domsutvalg. 

Styremøtene i regionen har vært gjennomført digitalt (TEAMS) denne sesongen. 

 

1-INNLEDNING 

Årets sesong har igjen vært krevende for alle involvert i sporten vår. Konsekvensene knyttet til Covid-

19 har rammet hardt og er behørig omtalt spesielt i rapportene fra sport og serieavvikling. 

Men noen «lyspunkter» har der likevel vært til tross for en krevende situasjon; 

Regionen har hatt god aktivitet, spesielt innenfor adresserte satsingsområder som har vært:  



- Klubbutvikling – utrulling av konseptet 
- Fortsatt jobbing med konsept for bygging av ishaller - «klubbhall prosjektet» 
- Regions treninger & isbjørnsamlinger 
- Trenerutvikling 
- Deltakelse på 2 Regionlagsturneringer – GULL i begge turneringer 

  

Det er veldig gledelig å se at det er levert med god oppfølging på disse områdene. 

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke COWI AS for økonomisk støtte til å kunne drive med 

klubbutviklings konseptet innen regionen. Regionen ble tildelt «prosjektmidler» høsten 2021. 

 

Registrerte klubber i NIHF Region var pr sesongslutt 2022 (19 klubber): 

Kristiansand Ishockeyklubb, Skagerak Ishockeyklubb, Nærbø Farmers, Klepp Bulldogs, Forus & 

Sandnes Ravens, Ishockeyklubben Stavanger, Stavanger Ishockeyklubb, Haugesund Seagulls (elite- og 

breddeklubb), Idda Ishockeyklubb, UiS Hockey, Straen Admirals, Bergen Ishockeyklubb, Bergen 

Kjelkehockey Klubb, Lyderhorn Ishockeyklubb, Åsane Ishockeyklubb, Sandnes Ishockeyklubb og Sola 

Ishockeyklubb og NHHI Sharks.  

Haugesund Elite ble dessverre begjært konkurs etter sesongslutt.  

Basert på siste kjente idrettsregistrering, pr.31.12.2020, har regionen 3178 aktive utøvere. Dette 

innebærer en økning på 52 sammenlignet med året før.  

Det er potensiale for høyere antall utøvere pr isflate også i vår region, og ikke minst flere aktive 

registrerte medlemmer i ishockeyen. I vår region, som i de fleste andre regionene, er der et stort 

antall seniorspillere som ukentlig trener, men som ikke registreres som aktive utøvere. Det har vist 

seg å være utfordrende å finne løsninger for å få disse utøverne med på” telleverket” for norsk 

ishockey. 

Regionen viser seg tydelig frem med tanke på spillerutvikling og har vært representert med spillere 

på samtlige landslag i årets sesong.  

Vi ser fram til en spennende 2022-2023 sesong med videreføring av flere av aktivitetene som er 

initiert, og forhåpentligvis ytterligere framgang på ungdomssiden og ikke minst videre vekst i 

medlemstallene og videreutvikling av klubbene.  Og ikke minst ser vi frem til en Corona fri sesong. 

Viktige fokusområder er fortsatt å videreutvikle et godt serietilbud, gode spillerutviklings 

camps/regionlagssamlinger, jentesatsningen, fortsette å løfte kompetanse og utdanning på 

trenersiden, klubbutvikling og vi må alle aktivt jobbe for økt dommerrekruttering og utviklingen av 

talentfulle dommere. 

Kommende sesong vil regionen innføre 3x3 spill for aldersgruppene U7-U11. 

Regionen kommer til å fortsette fokuset på anleggsutvikling for å kunne bidra i ulike prosesser i hele 

vårt geografiske område. Regionen har sikret seg både «salgsverktøy» og kompetanse på dette 

området for å kunne være en positiv bidragsyter. På samme måte er det regionens intensjon å øke 

fokus på klubbutvikling gjennom regionens egenutviklede konsept – POWERPLAY. 

 

2 – REGIONLAG OG SPILLERUTVIKLING 2021/2022 

v/Tone Olsen – styremedlem med ansvar for Sport & Regionslag 

Sesongen 2021/22 ble også denne sesongen, dessverre, preget av Covid19.  

Det som skulle være Regionens åttende sesong med systematisk satsing på spillerutvikling endte med 

flere avlyste samlinger. 



Disse regionslagssamlingene er en viktig del av spillerutviklingen i regionen, og for å forbedre de som 

ønsker å sikte den veien, å bli kjent med hva som kreves både på og utenfor isen.  

Målet er todelt:  

a) Å gi god spillerutvikling, veiledning og stimuli underveis  

b) Naturlig nok å bygge regionslag som presterer best mulig / er best mulig forberedt til å 

prestere i regions mesterskapene for begge kjønn.  

 
Men Regionen klarte å gjennomføre noen samlinger: 

Sted Dato Kommentar Jenter  Gutter 

Kristiansand (lokalt pga covid) 08.05.2021 AVLYST J2005-2008  2007/2008 

Haugesund (lokalt pga covid) 29.05.2021 AVLYST J2005-2008  2007 

Bergen (lokalt pga covid) 29.05.2021   J2005-2008  2007 

Nærbø 11-12.12.21 AVLYST   2007/2008 

Stavanger (lokalt pga covid) 24-25.04.21 AVLYST J2005-2008  2007 

  18-19.09.21   J2005-2008    

  25-26.09.21     2007 

  25-26.09.21 AVLYST   2008 

  13-14.11.21   J2005-2008  2007/2008 

  12-13.02.22   J2005-2008    

  31.03.2022 Pre-camp J2005-2008  2007 

Trondheim, Kongsvinger 01-03.04.22 Turneringer J2005-2008  2007 

 Bergen (Åsane Arena) 23-24.04.22 Isbjørnsamling   2008 

 

Det gledelige for sesongen 2021/22 er at Regionslagsturneringene ble avviklet, og ikke minst at vi tok 

gull både for jenter JU17 og gutter U15. Sistnevnte - for første gang i historien kom gullet til Region 

SørVest. 

 

Trenere for Gutter 2007 og 2008 denne sesongen har vært: 

Erik Pettersen 

Mattias Aspenstrøm 

Fredrik Meling 

Trenere for JU17 denne sesongen har vært: 

Tomasz Rostkowski 

Emilie Olsen 

Ole Nilsen 

Evaluering av avsluttet sesong og turneringer er gjort. Vi ser nå med iver og spenning mot 2022/23 

sesongen 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 –TRENERUTDANNING/KURS 

Trenerutvikling er et av fokusområdene til NIHF Region Sørvest. Rekrutteringen er i stadig vekst, og vi 

ønsker å legge til rette for utdanning og utvikling både for spillere og trenere.  

 

Forbundets har vedtatt en ny trenerkursstige:  

• Instruktørkurs: for skøyte og hockeyskole 

• Instruktørkurs for målvakts trenere 

• Målvakts trener 1 

• Trener 1 – del 1: U8-U10 

• Trener 1 - del 2: U11-U13 

• Trener 2: U14-U16 (arrangeres nasjonalt) 

• Trener 3: U16-senior (arrangeres nasjonalt) 

 
Der foreligger anbefalinger om hvor lenge det bør gå mellom deltakelse på hvert kurs. 

 

Målsettingen til Region Sørvest er at det hvert år skal gjennomføres kurs av god kvalitet. Dette er et 

tilbud til alle med trenerfunksjon i regionens medlemsklubber.  

 

Sesongen 2021/22 har vi gjennomført følgende kurs etter den nye modellen. 

• Instruktørkurs for deltakere fra Haugesund og Stavanger 

• Instruktørkurs for deltakere ifra Bergen 

• Målvakts instruktørkurs for deltakere fra Haugesund, Nærbø og Stavanger 

• Målvakt Trener 1 kurs for deltakere fra Haugesund, Nærbø og Stavanger 

• Trener 1 – del 1 i Stavanger 

• Trener 1 – del 2 i Stavanger 

• Trener 1 – del 1 i Bergen  

 

Over 80 trenere har i løpet av sesongen deltatt på trenerkurser i regi av regionen. 

Regionen har også hatt trenere som har deltatt på Trener 2 kurs i regi særforbundet. 

Trener 1 kursene har, basert på en nasjonal samarbeidsavtale med Norsk Tipping, fått nytt navn. 

Heretter skal kursene benevnes Grasrottrener kurs. 

4-SERIESPILL SESONGEN 2020/2021 

 

v/Jone Fredriksen og Jan Arild Sørbø 

Regionen har arrangert 3 Div. Vest, samt Sørvest-seriene U15, U13, U12, U11 denne sesongen. For 

klassene U8-U10 og JU8-10 er seriespillet arrangert som kampdager for hele regionen denne 

sesongen. Serien JU11-13 som var satt opp som 3 kamphelger traff Covid-19 restriksjoner og ble ikke 

spilt. Alle deltagere i denne serien spiller i tillegg i de ulike U-seriene, enten på reine jentelag, eller 

sammen med gutter i sammensatte lag. 



Totalt antall kamper i serie systemet for hockey på full bane er 412 (402) av disse ble 59 (210) 

rammet av nedstengning av haller og Covid-19 restriksjoner. Gjennomførte kamper endte på 353 

(192) kamper på hel bane.  

Det var satt opp 11 (8) kampdager for U10, 9 (6) Kampdager for U9, 9 (7) Kampdager for U8 og 7 (5) 

Kampdager for JU8-10. Pga. Covid-19 ble det gjennomført 9 (3) kampdager for U10, 7 (4) Kampdager 

for U9, 6 (4) Kampdager for U8, og 4 (1) kampdager for JU8-10. Kampdagene består av turneringsspill 

med et stort antall kamper. 

Det er syvende året på rad arrangert JU8-10 serie. Det ble gjennomført 4 av 7 kampdager/serierunde 

pga. Covid-19 utbrudd i sesongen. Antallet påmeldte klubber var likt som året før, men antallet lag 

fikk en opptur når vi gjennomførte serien som 3 vs. 3 serie på små flater, og flere klubber fikk inn nye 

lag gjennom sesongen. Seriespill med 3 vs. 3 har vært en opptur for jentelag i seriespill for regionen. 

Reine jentelag i seriespill i alder U11-U15 blir satt opp i de U serier der de kvalitetsmessig hører 

hjemme. I tillegg skulle det vært spilt en JU13-11 serie som kampdager for jentespillere 2011-2009. 

Disse traff uheldig i forbindelse med Covid-19 restriksjoner denne sesongen. 

Spillerutvikling er hovedmål i serieoppsettet i aldersklassene opp til og med U15, og vi har nå reine 

årsklasser i U11, U12 og U13. For aldersklassen U14 ble vi nødt til å slå sammen U15/14 for og få inn 

nok spillere og lag.  

Seriekomite bestående av 2 personer – serieansvarlig Jan Arild Sørbø og Kjetil Kaland. Kjetil Kaland 

har i år vært den utførende i oppsett av serier i TA. Jan Arild Sørbø har tatt alle påmeldinger, klubb 

kommunikasjon, omberamminger, dispensasjoner og daglig oppfølging mot klubber, lag, forbund og 

oppsett U8-10. Jone Fredriksen er styremedlem med ansvar for seriespill, og har bidratt gjennom 

sesongen med ulike arbeidsoppgaver i seriespill og disiplinære saker knyttet til seriespillet. 

Regionen er i 6. år på å benytte TA som seriesystem for samtlige serier. Fordelen av å være på 

samme plattform som forbund er betydelige, det gir oss store fordeler når det kommer til å sette 

serier og finne ledige istider i alle haller.  

 

Årets serier ble rammet mildt av restriksjoner nasjonalt og lokalt i forbindelsen med Covid-19 

pandemien.  

Seriemøter 

Det ble avholdt individuelle møter med klubbene i Regionen i forbindelse med oppstart av sesongen. 

Det er også gjennomført oppfølgingsmøter gjennom sesongen. 

3 Div. Vest 

Regionen var i år også arrangør av 3 Div. Vest for 6. sesong. Ble gjennomført etter pause pga Covid 

sist sesong. 3. div var i år med 6 lag der alle møtte hverandre 3 ganger. Covid restriksjoner traff serien 

og 8 kamper ble ikke gjennomført pga. dette. Tabellen må derfor avgjøres etter %. Vinner er derfor 

Forus/Sandnes med 69,23% og en delt 2. plass til Kristiansand og nykommeren NHH Sharks.  

Vi takker spesielt NHH Sharks for deres innkomst i seriespillet, de har vært et frisk, ungt pust inn i 

seriespill, og gjennomført hjemme og bortekamper på en god og proff måte.  



 

U15/14 

Regionen har arrangert seriespill i U15 med spillere fra 2008 og 2007 – 7.  Serien var satt opp med at 

alle lag møter hverandre 3 ganger, - 18 kamper pr lag. Alle kamper ble ikke gjennomført pga Covid 

restriksjoner gjennom sesongen. Totalt var serien på 63 kamper -10 (31) kamper ble ikke spilt pga. 

pandemi og nedstengning av aktivitet.  

Tabellen må derfor avgjøres etter %. Vinner er Bergen med 82,35%, 2. Plass til Haugesund med 

78,57% og 3. Plass til Lyderhorn med 60,71%. 

 

U13 

Regionen har arrangert seriespill med ren U13 klasse denne sesongen. Klassen var ikke nivådelt og 

alle lag møtte ikke alle lag like ofte. Dette for å få reiser fordelt, og unngå reiser direkte mellom 

Kristiansand og Bergen. Kristiansand og Bergens lag møttes i Stavanger regionen når begge lag likevel 

var på reise dit. Det var satt opp med 24 seriekamper for hvert lag.   Av seriens 9 (10) lag var 2 (2) 

Jentelag. Ett fra Stavanger, og ett fra Bergen. Totalt 108 kamper – 11 (62) kamper ble ikke spilt pga. 

pandemi og restriksjoner. Etter Norges Ishockeyforbunds regler blir det ikke publisert tabeller og 

resultater i serien.  

U12 

Regionen har arrangert seriespill i U12, 7 deltagende lag. Serien ble på 26 kamper pr. lag. Totalt 80 

kamper – 14 (38) kamper ble ikke spilt pga. pandemi og restriksjoner. Etter Norges Ishockeyforbunds 

regler blir det ikke publisert tabeller og resultater i serien.  

U11 

Regionen har arrangert seriespill i U11, 9 (7) deltagende lag – 1 Jentelag fra Stavanger. Serien ble på 

24 kamper pr. lag. Totalt 108 kamper – 14 (44) kamper ble ikke spilt pga. pandemi og restriksjoner. 

Etter Norges Ishockeyforbunds regler blir det ikke publisert tabeller og resultater i serien.  



JU13 

Regionen skulle arrangert seriespill i JU11-13 med jentespillere 2011-2009 på vegne av NIHF med 4 

deltagende lag. Pga lavt antall lag inn i serien spiller jentelagene i U seriene der de kvalitetsmessig 

hører hjemme. Jenteserien JU11-13 blir derfor satt opp som kamphelger der lagene møtes og spiller 

mange kamper på samme helg. Det var satt av plass til 3 kamphelger i denne sesongen, - samtlige 

måtte utgå pga pandemi og restriksjoner. Disse ble ikke satt opp igjen pga svært vanskelig å tilpasse 

når jentene i tillegg spiller i U serier, og kampslotter som innebærer ledig is en helg på en flate 

sammen med at det ikke skal være seriespill er tilnærmet umulig å rydde plass til etter at serier er 

satt. 

Regionsmesterskap U14 

Det ble ikke arrangert RM U14 denne sesongen. Dette grunnet pandemi og restriksjoner som førte til 

at utsatt seriespill fikk prioritet i slutten av sesongen.  

Oppsummert 

Det har vært et år med mindre frustrasjon pga Covid enn sist sesong, men det har vært en stor jobb 

med omberamming av kamper pga covid restriksjoner. Mange utsatte og omberammede kamper har 

blitt flytta for å få gjennomført seriene. Tilpassinger i regionale serier for å få plass til nasjonalt 

utsatte kamper o.l. har krevd mye av oss som organisasjon, - og av lag som har fått mindre 

forutsigbar hverdag enn normalt. Alle har tatt det meste av endringer med stor ro og endringsvilje for 

å få gjennomført mest mulig aktivitet. 

Stor takk til klubber, lag og lagledere som har hjulpet til å gjennomføre aktivitet i en krevende 

sesong! 

 

5- ANLEGSSTRATEGI og ANLEGGSUTVIKLING 

V/Bent Johansen – styremedlem med ansvar for anleggsutvikling  

Det har vært gjennomført 4 møter i anleggsutvalget i Region SørVest siden sist Ting (juni 2021) 

Anleggsutvalget bestått av 5 medlemmer. Bent Johansen (leder) Ørjan Berntsen, Svein-Ivar Lillehaug, 

Petter Nystrøm. Nytt medlem fra 2021 er Dag Rune Klakegg. Ørjan Berntsen går ut av 

anleggsutvalget. Daglig leder regionen deltar også i utvalget. Alle møtene er gjennomført på teams. 

Klubbhall konsept 

Region SørVest satte i gang en mulighetsstudie ledet av Cowi for å jobbe frem til et konsept som 

regionen kaller «klubbhall» Studien ble finansiert gjennom klubber, Forbund og Region SørVest.  

Mulighetsstudien ble ferdigstilt juni 2021 med en veileder for bruk ut mot klubber, kommuner og de 

som måtte ha interesse av å bygge en ishall Studien startet august 2020 forsinket grunnet Covid-19. 

Studien var planlagt levert januar 2021, men ble ferdigstilt juni 2021 

Klubbhallen er en ishall beregnet for å imøtekomme de behov, krav og forventninger som en 

ishockeyklubb har til et komplett anlegg. Hallen imøtekommer internasjonale- og nasjonale 

idrettslige krav til ishaller samt krav til idretts funksjonalitet jamfør krav for å kunne kvalifisere for 

spillemidler. Klubbhallen inneholder alle tekniske fasiliteter, seks store garderober, gode 

lagermuligheter, treningsrom, utstyrsrom, store oppholdsrom og klubbkontor. Banestørrelsen er 26 x 

60 meter og det den vil ha en tilskuerkapasitet på 200-250 sitteplasser 

Målsettingen med veilederen er å «gi svar på det meste» for de som vurderer, eller har planer om å 

bygge en ishall. Den gir veiledende informasjon om bygge kostnader og driftskostnader i kortsiktig og 

langsiktig perspektiv. Veilederen har også fått innspill fra aktører innen sporten og den ivaretar 



brukerforventninger og erfaring fra drift av ishaller. Målgruppen for veilederen er kommuner, 

idrettslag og utbyggere  

Rådgiver ishall 

Region Sørvest har gjennom samarbeid med Forbundet fått på plass en rådgiver ishall. Rådgiver ishall 

for Region SørVest/Forbundet er Jan Arild Sørbø. Han har vært engasjert fra juni 2021 og ut året. 

Det er gjennomført møter og deltatt på følgende møter med klubber og kommuner for å presentere 

veileder, men de fleste møter vil komme opp fra august og utover høsten.  

Følgende kommuner og klubber og konferanser har fått presentert konseptet: 

• Larvik Kommune og Larvik Skøyte og Hockey klubb 

• Sandnes Kommune 

• Harstad kommune 

• Grimstad kommune og Skagerak Hockey 

• Forbundsstyret NIHF 

Jan Arild Sørbø har deltatt på en rekke anleggskonferanser i og utenfor Regionen og presentert 

klubbhallkonseptet. Det er også vært møte aktivitet med flere kommuners idrettsråd i Region 

Sørvest. Det har vakt interesse for klubbhallkonseptet fra like plasser i hele Norge. Fra Finnmark i 

Nord til Agder i sør. 

 

Leveranser i forhold til Strategisk plan 2020-2024 

Her er en kort redegjørelse til Region SørVest sine leveranser i forhold til besluttet strategisk plan 

2020-2024 som ble besluttet på Tinget i 2020  

Fra Strategisk Plan NIHF 2020-2024:  

«Anleggsutvikling er et viktig premiss for å oppnå resultater på de øvrige fokusområdene i strategisk 

plan. Følgelig skal det være en økt og fokusert satsing på anleggsutvikling i planperioden. Regionene 

skal ha en anleggsstrategi som gjenspeiler de ulike regionenes behov, og som skal bidra til å oppfylle 

de mål som er gitt i strategiplanen» 

Region SørVest har hatt økt fokus på anleggsutvikling de siste årene med økt aktivitet i anleggsutvalg 

samt at Regionen har hatt en anleggsstrategi på plass siden 2019. Anleggsstrategi ble imot slutten av 

2021 oppdatert med ny struktur på fylker samt justert hvilke kommuner som bør bli prioritert. Det er 

kun gjort mindre justeringer og hovedstrategi er fremdeles at det skal være 4 hovedområder og at det 

er klubbhall som er det viktigste initiativet for å få realisere flest mulig av hallene som ligger i 

strategien. 

Fra Strategisk Plan NIHF 2020-2024:  

«Anlegg er et av de viktigste fundamentene for å oppnå målsetningene i den strategiske planen.  

5.1 ISHALLER 

5.1.1 MÅL 15 nye ishaller skal være ferdigstilt eller vedtatt bygget i løpet av planperioden.  

5.1.2 MÅL Det skal etableres anlegg i områder hvor det er et befolkningsgrunnlag til det. STRATEGI • 

Arbeide for bedre statlig finansiering av ishaller. • Arbeide med strategisk påvirkningsarbeid regionalt 

og lokalt. • Påvirkningsarbeid for finansiering av ishaller mot NIF og myndighetene skal prioriteres. • 

Alle regionene skal etablere en egen anleggsstrategi for sin region. • Regionene skal ha egne 

ressurspersoner som arbeider med anlegg, som skal samarbeide med NIHFs anleggsutvalg.» 



I tillegg til å ferdigstille anleggsstrategi 2019 som underbygger punktene 5.1.2 så inngår det som et 

av målene i Regionens anleggsstrategi å bygge/påbegynne bygging av 21 haller. Det vil bidra til 

Forbundets mål om å bygge 15 nye haller punkt 5.1.1 innenfor perioden til strategisk plan   

Region SørVest har, i samarbeid med Forbundet, opprettet en stilling som arbeider med anlegg i 

Regionen med et nasjonalt ansvar og som skal jobbe tett med Forbundets anleggsutvalg. 

Vedkommende har hatt stillingen i 2021. Videreføring av stilling er i dag usikkert og det er ikke satt av 

penger i budsjett for å finansiere dette i 2022 fra Region SørVest 

5.2.1 MÅL Flere kunstfrosne uteanlegg, både løkker og ishockeybaner. Det er ønskelig med vant på 

flest mulig baner.  

Region SørVest har ikke prioritert 5.2.1 i strategisk plan så langt i planperioden da utvikling av en 

klubbhall har hatt prioritet og det har i tillegg vært fokus på å hjelpe klubber og kommuner som 

ønsker mer informasjon om klubbhallen. 

5.2.2. MÅL Etablere et klubbhallkonsept som oppfyller krav for tildeling av spillemidler, og som kan 

hjelpe klubber og idrettslag i arbeidet med å realisere bygging av ishaller for en overkommelig 

kostnad. STRATEGI • Bistå lokale initiativ. • Utvikle et standard klubbhallkonsept 

Region SørVest er godt i gang med å levere på punkt 5.2.2 i strategisk plan og klubbhallkonsept og 

veileder ble tatt i bruk i 2021. Klubbhallkonsept som oppfyller krav til tildeling av spillemidler der det 

gjennom en veileder blir gitt råd om tekniske løsninger og kostnadsoverslag på investeringskostnader 

og driftskostnader. Veilederen vil være et meget viktig verktøy i forhold til å hjelpe de som skal bygge 

en ishall og fra klubber og kommuner som har fått denne presentert viser en interesse for konseptet 

og de har ved flere tilfeller ønsket oppfølging og ytterligere informasjon. 

 

6 – DOMMERUTVIKLING 

v/Anders Myhra Nordin  - styremedlem med ansvar for dommerutvikling. 

 

NIHF Region Sør-Vest har i år hatt Anders Myhra Nordin som dommeransvarlig i styret. 

Etter noen år med korona så smalt det virkelig i år på dommersiden med tanke på antall lag og 

fortsatt en del frafall på dommersiden. Det har også i årets sesong vært et stort antall kamper på de 

som har vært med. De som derimot har vært med har gjennomført en god sesong i hele regionen og 

tatt unna mye kamper på alle nivåer. Flere har vist igjen både her hjemme, men også ute på 

turneringer med gode prestasjoner og vi håper at flere har tatt steg når årets sesong oppsummeres. 

Det rekrutteres i alle klubber, men vi ønsker fortsatt mer informasjon om dommere som klubbene 

mener skal ta steget opp til regiondommer. Her har dommeransvarlig i hver klubb et ansvar på å 

sende inn dette. Vi har også gjennomført regiondommerkurs i årets sesong og har hjulpet noen av 

klubbene med arrangering av klubbdommerkurs. 

 

Anders Myhra Nordin har sammen med Hans-Jørgen Roti Uttgaard hatt ansvar for oppsettet fra U14 

og opp til og med 1.divisjon. Dette skaper en bedre oversikt over tilgjengeligheten til de forskjellige 

dommerne og at man trenger mindre revideringer av oppsett. TA har fungert utmerket på 

dommersiden og det nye systemet med regninger direkte i TA har vært en enorm forbedring for oss. 

Det har i år være avholdt et regiondommerkurs i Stavanger. Her var det 12 deltakere til stede. Målet 

for neste sesong er å samle alle regiondommere i Stavanger for et felleskurs for hele regionen. 

 

7 - MEDLEMSUTVIKLING/ANTALL AKTIVE 



Når det gjelder medlemsutvikling i regionen, så er vi selvsagt avhengig av det gode arbeidet som 

gjøres ute i klubbene. Det er viktig å holde fokus på rekruttering, og ha et bevisst forhold til antall 

aktive utøvere, fylle hull i årsklassene og ikke minst registrere alle spillerne. Det er i klubbene dette 

viktige arbeidet skjer, men regionen ønsker å være en aktiv medspiller. Potensialet er stort og det 

finnes vekstmuligheter gjennom godt arbeid.  

Tallene under viser aktive medlemmer i de ulike regionene pr 31/12-2020 (siste kjente offisielle tall), 

og statistikk er utarbeidet på regionsnivå (tallene er hentet fra samordnet registrering). 

Der er forholdsvis stort «tids slakk» mellom offisielt registrerte tall og dagens status. 

Medlemmer fordelt på Region:  31.12.2020     Kvinner     Menn           Kvinneandel 

Region Innlandet og Romerike  3192  502  2690  16%  

Region Midt    1898  335  1563  18% 

Region Nord    721  145    576  20% 

Region Oslo og Viken Øst  4798  794  4004  16% 

Region Sørvest    3178  812  2366  26% 

Region Viken Vest   2928  318  2610  11% 

NIHF     16769  2934 13835  17% 

 

8 - JENTEHOCKEY 

Det er viktig å sette fokus på hva man vil oppnå, og at det jobbes bevisst på hockeyskolene slik at 

man også får ut nok jentespillere til lag. Det vokser fram større og større jentemiljø i klubbene, og 

mye godt arbeid skjer, men vi er ikke i mål. Det er positivt og viktig å ha fokus på denne siden av 

rekrutteringen for sportens videre vekst. Vi er fortsatt den største regionen i landet i forhold til antall 

jente og kvinnespillere, og det er mange flinke jentespillere som går foran og viser vei. Det er også 

viktig at vi stiller opp med jentelagene våre, der det er jenteturneringer, og det har også vært et godt 

samarbeid mellom klubbene i så henseende.  

 

9 - REKRUTTERING 

9-1 REKRUTTERING – HOCKEYSKOLENE  

Det er regionens inntrykk at det jobbes hardt og målbevisst på dette området, men det er mer 

potensiale som kan tas ut, og det er viktig med erfaringsoverføring mellom klubbene, noe som 

regionen prøver å hjelpe til med.  

Det er videre svært gledelig å se det store antallet trenere knyttet til skøyte- og hockeyskolene som 

har deltatt på Instruktørkurs. 

9-2 ISHOCKEY FOR UTØVERE MED SPESIELLE BEHOV 

Ishockeyklubben Stavanger har med støtte fra Stavanger Oilers stor suksess og meget god respons 

med Superlaget, som er ett ishockeylag for utøvere med spesielle behov.  

9-3 KJELKEHOCKEY - PARAHOCKEY   

Det er 2 kjelkehockey miljøer i regionen – i Bergen og på Nærbø. 

Bergen Kjelkehockey Klubb, Rams, har faste ukentlige treninger, arrangerer samlinger og har 

deltakere på landslagsnivå. Klubben har nå «flyttet» virksomheten sin til Åsane Arena og har dermed 

fått bedre treningstider og rammebetingelser. 



9-4 HOCKEY FOR” MOM’S”  

Flere klubber i vår region har et tilbud for ”hockeymom’s”. Dette er riktignok ikke et rekrutterings 

tilbud men like fullt et viktig sosialt tilbud for ivrige hockey mødre som selv ønsker å få ta del i 

sporten vår. Flere av disse som deltar på dette tilbudet er mødre som i tillegg er involverte i klubbene 

sine som frivillige/tillitsvalgte. 

9-5 HOCKEYSKOLEN FOR UNGDOM 

Flere klubber i regionen tilbyr hockeyskole/hockeytrening for ungdom. Hockeyskole/hockeytrening 

for ungdom er for de som har lyst til å lære å spille ishockey selv om de av aldersmessige årsaker ikke 

passer inn i verken hockeyskolen for barn eller for voksne. Målgruppen er barn og unge +/- 11-16 år. 

Tilbudet har vist seg å være attraktivt for denne nye målgruppen. 

9-6 SKØYTEOPPLÆRING FOR VOKSNE 

Ishockeyklubben Stavanger har fortsatt stor suksess og veldig bra oppmøte og tilsig av nye ressurser 

inn til ishockeyen gjennom prosjektet skøyteskole for voksne.  

 

10 - NYE KLUBBER 

Regionen har i løpet av sesongen 2021-2022 ikke tatt opp nye klubber. 

I forbindelse med «høringsrunde» knyttet til søknad om opptak av en ny klubb i Stavanger – avga 

regionen negativ innstilling i høringsrunden. Årsaken til det er at all tilgjengelig treningstid i 

Stavanger er tildelt eksisterende is idretter, og dersom en ny klubb ble tatt opp som medlem av 

særidrettsforbundet ville det ha medført at eksisterende klubber ville ha mistet tilbud. 

 

11 - ANLEGG/ISHALLER 

Anleggs siden er viktig for regionen, dette går i to dimensjoner, bruk og utnyttelse av eksisterende 

anlegg, samt bygging av nye anlegg.  

11-1 BRUK:  

Når det gjelder bruk av eksisterende anlegg, så er det fortsatt kommuner/eiere som velger/må å ha 

flotte aktivitetsanlegg lukket i perioder som defineres som den aktive delen av sesongen, og ikke har 

anledning til å følge opp den utviklingen som har vært i all idrett i forhold til treningsmengde og 

aktivitet. Det er viktig at det tilstrebes is i hvert fall fra start av August til ut April, for å kunne tilby 

gode treningsvilkår.  

Ideelt skulle åpningstidene i alle anlegg i regionen ha fulgt skoleåret. Regionen har forståelse for at 

dette representerer en ”økonomisk utfordring” for kommunene/eierne – likevel er det en målsetting 

å arbeide for at sportens ønske/behov innfris.  

11-2 NYE ANLEGG:  

Regionen jobber for utbredelse av sporten, og man ser i tilfellet med Åsane Ishockeyklubb som raskt 

har vokst, at nye anlegg stimulerer til god aktivitet og god rekruttering. Så en fortetning av anlegg vil 

også hjelpe på for eksisterende klubber, og kamptilbud, og ikke minst aktivisering av flere barn og 

unge. Regionens anleggsstrategi har ambisiøse målsettinger for årene fremover med tanke på å bidra 

til realisering av nye ishaller regionen. 

11-3 HALLER UNDER BYGGING 

Det er for tiden ingen anlegg under utbygging i regionen. 

Ny flerbrukshall inklusive full størrelse ishall ble åpnet i Åsane ved Bergen i januar 2022. 



 

12 - ANNET 

12-1 SAMARBEID MED ANDRE REGIONER OG FORBUND  

Regionen har godt samarbeid og god dialog med forbundet og de andre regionene Vi ser fram til 

ytterligere samarbeid og støtte gjennom fokusområder som spillerutvikling, dommerutvikling, 

trenerutdannelse, klubbutvikling, og anleggsutvikling. 

Siden oppstart/etablering av ny region struktur innen Norsk ishockey har der vært avholdt flere 

regionledermøter sammen med forbundet. Frekvensen på disse møtene har naturligvis stoppet opp 

sesongen 2021-2022 – dog er der avholdt noen møter på TEAMS. 

 

13 - KOMMENDE SESONG 

Regionen er til for klubbene og hovedfokuset er å legge til rette for utvikling, kamper og 

kompetanseøkning, samt se på oppgaver som løses best felles enn at hver enkelt klubb gjør det på 

egenhånd. God og tett dialog med klubbene er viktig innenfor de ulike områdene.  

Vi skal videreutvikle og fortsette å styrke arbeidet rundt spillerutvikling og region samlingene, vi skal 

jobbe videre med å styrke seriesystemet, og SørVestlandsserien. Vi vil fortsette å legge til rette for 

kompetanseløft blant trenerne og dommerne, samt ytterligere styrke dommerrekrutteringen og 

dommerutviklingen.  

Rekruttering vil fortsatt ha høy fokus da det er viktig også for å oppnå målene i eldre alderstrinn. Det 

er potensiale for videre økning i antall aktive utøvere, både gjennom nyrekruttering, og ved å holde 

på enda flere av de eksisterende utøverne. Det skal også legges ytterligere til rette for at 

regionslagene våre kan prestere best mulig.  

Budsjettet som forelegges tinget for godkjenning innebærer planer om fortsatt satsning på spesielt 2 

områder: 

- Spillerutvikling gjennom Isbjørn- og regionsamlinger 
- Klubbutvikling 

 

Begge områder er definert som viktige ”satsningsområder” og avgjørende for sportens utvikling i 

regionen.  Konsekvensen av økt satsning på disse områder innebærer en ytterligere økning i 

administrativ kapasitet i regionen. Regionen budsjetterer med administrativt personell tilsvarende en 

50%’s stilling som daglig leder, samt honorarer knyttet til ledelse av klubbutviklingsprosjekter. 

 

Kommende sesong - fokusområder:  

• Videreføre og utvikle strukturen rundt:  
- Regionsamlinger/sonesamlinger inklusive keepersamlinger 
- Fortsatt «drift» av 3 regionlag 

 

• Trener utdanning og videre kompetanseheving (ihht ny trener stige) 
o Instruktørkurs 
o Trener 1 – del 1 og del 2 
o Målvakts instruktørkurs 
o Målvakts trener I kurs 

 

• Seriespillet 
o Tilby godt seriespill og kamptilbud for alle – U8-U15 
o Innføring av 3x3 spill for U7-U11 



o Minst mulig dispensasjoner, men alle skal få et spilltilbud 
o Videreutvikle seriespill for jenter 
o Etablere struktur for seriemøter med klubber/lagledere 
o Fortsette å administrere 3. Div avdeling Vest 

 

• Dommerutvikling 
o Overta regionstrukturen for dommeransvarlige fra NIHF 
o Rekruttering & videreutvikling 
o Deltakelse på forbundets Elite camps 
o Rekruttering av kvinnelige dommere må satses på 

 

• Strategi og regionsutvikling 
o Fastlegge formelle strategiplaner & handlingsplaner for Region Sørvest 
o God dialog med klubbene 
o Klubbutvikling – 2 prosjekter pr sesong. POWERPLAY programmet. 
o Delta i ulike utvalg/arbeidsgrupper i regi NIHF 
 

• Klubbene 
o Klubbleder/sportslig leder møte 
o Klubbutvikling 
o Rekruttering 
o Seriemøter med mer 
 

• Rekruttering 
 

o Økning i deltagelse på samtlige hockeyskoler i regionen og vurdere eventuelle felles 
tiltak 
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