
 

 

ÅRSBERETNING/AKTIVITETSRAPPORT 

Norges Ishockeyforbund Region Sørvest 2020-2021 

 

Regionstyret har bestått av: 

Leder    Bjørn Berland    Stavanger Ishockeyklubb 

Nestleder   Bent Johansen    Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Jan Arild Sørbø    Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Tone L. Olsen    Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Kaja Therese Haukali   Ishockeyklubben Stavanger 

Styremedlem   Tore Tverderøy    Haugesund Ishockeyklubb 

Styremedlem   Ørjan Berntsen    Lyderhorn Ishockeyklubb 

Styremedlem   Anne Lene K. Hansen   Kristiansand Ishockeyklubb 

Styremedlem   Anders Myhra Nordin   Stavanger Ishockeyklubb 

Varamedlem   Henning Haaland   Haugesund Ishockeyklubb 

Varamedlem   Mette Kerlefsen   Ishockeyklubben Stavanger 

Varamedlem   Stian Skarbøvik    Nærbø Idrettslag/ avd hockey 

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

styremedlemmene Anders Myhra Nordin, Jan Arild Sørbø og Tone L. Olsen. Daglig leder Bjørn Stanley 

Ims har vært utvalgets sekretær. 

 

1-INNLEDNING 

Årets sesong har på alle måter 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 – utvikling av konsept og gjennomføring av «pilot-prosjekt» 
- Utvikling av konsept for bygging av ishaller «klubbhall» 
- Aksept for satsning på anleggsressurs 
- Regions treninger 
- Trenerutvikling 
- Verdi&holdningsskapende utvalgsarbeide  

  



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

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke særforbundet (NIHF) for økonomisk støtte til å kunne 

utvikle og gjennomføre et klubbutviklings konsept første halvår 2021 som pilot-prosjekt. 

Målsettingen er å bruke erfaringene fra dette pilot-prosjektet, i fremtiden, både i egen region og for 

norsk hockey generelt. 

Videre vil vi takke både særforbundets ting og NIHF for oppfølging av ting vedtak som innebærer 

mulig gjøring av satsning på anleggsutvikling ved å bidra med økonomiske midler til å kunne 

engasjere rådgiver ishaller. Særforbundet og regionen samarbeider om en satsning som 

forhåpentligvis både skal komme norsk hockey og regionen tilgode. Regionen vil engasjere en 

rådgiver ishaller i 50% stilling siste 7 måneder av 2021. Rådgiveren skal også være en ressurs for 

særforbundets anleggsutvalg. Engasjementet er 100% finansiert av NIHF. 

 

Registrerte klubber i NIHF Region Sørvest pr 30/5-2021 er (18 klubber): 

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

Sandnes Ravens, Ishockeyklubben Stavanger, Stavanger Ishockeyklubb, Haugesund Seagulls , Idda 

Ishockeyklubb, UiS Hockey, Straen Admirals, Bergen Ishockeyklubb, Bergen Kjelkehockey Klubb, 

Lyderhorn Ishockeyklubb, Åsane Ishockeyklubb, Sandnes Ishockeyklubb og Sola Ishockeyklubb og 

NHHI Sharks.   

Basert på siste kjente idrettsregistrering, pr.31.12.2019, har regionen 3126 aktive utøvere. Dette 

innebærer en økning på 98 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 2021-2022 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 og vi må alle aktivt jobbe for økt dommerrekruttering og utviklingen av talentfulle 

dommere. 

Regionen kommer til å øke fokus 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.  

 

2 – REGIONLAG OG SPILLERUTVIKLING 2020/2021 

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

Sesongen 2019/20 ble brått avsluttet pga Covid19, hvilket førte til sesongens høydepunkt Regions 

turneringen ble avlyst. Spillerne var tatt ut og vi var klar for turneringshelg. Første turnering etter at 

vi var blitt Region. 



Regionen skulle gjennomføre sin syvende sesong med systematisk satsing for spillerutvikling som til 

slutt ender ut med regionslag U15 gutter og JU17 jenter. 

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.  

 

Pandemien satte sine spor i sesongen 2020/21 også. Den gav oss utfordringer på det å kunne avholde 

«normale samlinger». Det var ikke lenger mulig å ha spillere fra alle klubbene samlet. Så da startet vi 

å tenke nytt.  

Resultatet ble regions samlinger i de forskjellige byene 

Samlingene har blitt godt mottatt av spillere og klubber. I regionslagssammenheng er det følgende 

klubber i «regionen» som har hatt mulige spillere: Kristiansand, Nærbø, Klepp, Stavanger Hockey, 

Haugesund, Lyderhorn og Bergen IK.  

 

Vi er optimistiske for kommende sesong og har allerede startet opp med samlinger. Håpet er at vi fra 

høsten igjen kan ha alle klubbene inne på fellessamling igjen.  

Gleder oss til ny spennende sesong! 

 

Samlingsdatoer sesongen 2020-2021      

Sted Dato Antall Kommentar Jenter Gutter  
Kristiansand 28.10.2020 18   J2004-2007 2006/2007   

  03.03.2021   AVLYST J2004-2007 2006/2007   

  08.05.2021   AVLYST J2005-2008 2007/2008  
Haugesund 20.11.2020 16   J2004-2007 2006/2007   

  23.03.2021   AVLYST J2004-2007 2006/2007   

  29.05.2021   AVLYST J2005-2008 2007  
Bergen 21.11.2020 30   J2004-2007 2006/2007   

  14.03.2021 20   J2004-2007 2006/2007   

  29.05.2021   AVLYST J2005-2008 2007  
Stavanger 07.02.2021 43   J2004-2007 2006   

  20-21.03.21 44   J2004-2007 2006   

  24-25.04.21 50   J2005-2008 2007  
 

 

 

Trenere for Gutter 2007 og 2008 

Hovedtrener: Erik Pettersen 

Ass trener: Thomas Olsen 

Keepertrener : Ruben Smith 



Fysisk trener: Sivert Berland 

 

Trenere for JU17 

Hovedtrener: Tomasz Rostkowski 

Ass Trener: Emilie Olsen 

Keepertrener: Ruben Smith 

Fysisk trener: Sivert Berland 

 

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 

• Trener 1 – del 1: U8-U10 

• Trener 1 - del 2: U11-U13 

• Trener 2: U14-U16 (arrangeres nasjonalt) 

• Trener 3: U16-senior (arrangeres nasjonalt) 

 
Det vil komme 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 2020/21 har vi gjennomført følgende kurs etter den nye modellen. 

• Instruktørkurs for deltakere fra Haugesund og Stavanger 

• Instruktørkurs for deltakere ifra Bergen 

• Samlet har 55 personer deltatt på de ulike kursene regionen har arrangert 

 

Planlagte kurs i Haugesund og Kristiansand ble dessverre avlyst.  

4-SERIESPILL SESONGEN 2020/2021 

v/Jan Arild Sørbø – styremedlem med ansvar for serietilbud(serieavvikling. 

Regionen er arr. 3 Div. Vest, samt Sørvest-seriene U15, U13, U12, U11 samt JU11-13 denne sesongen. 

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

sesongen.  

Totalt antall kamper i serie systemet for hockey på full bane er 402 (366) av disse ble 210 rammet av 

nedstengning av haller og Covid 19 restriksjoner. Gjennomførte kamper endte på 192 kamper på hel 

bane.  

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

JU8-10. Pga Covid-19 ble det kun gjennomført 3 kampdager for U10, 4 Kampdager for U8-U9 og 1 

kampdag for JU8-10. Kampdagene består av turneringsspill med et stort antall kamper. Pandemien 

satt en stopper for 18 av 21 kampdager for alle aldersklasser. 

Det er sjette sesong at vi setter opp Jenteserie for U8-U10 som kampdager. Her ble det gjennomført 

1 av 5 kampdager pga Covid-19. Det var 6 (8) lag inn i serien fra 3 (3) klubber. Det er bekymringsfullt 



at antall klubber på jentesiden faller – dette tyder på at jentefokuset er lavere i mange klubber enn 

det har vært tidligere. Rekrutering generelt og på jenter spesielt må opp. 

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

hjemme. I tillegg spilles det en JU13 serie som kampdager for jentespillere 2010-2008. 

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, disper og daglig oppfølging mot klubber, lag, forbund og oppsett 

U8-10.  

Regionen er i 5. 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 er rammet hardt av restriksjoner nasjonalt og lokalt i forbindelsen med Covid-19 

pandemien. Vi hadde en antagelse om at det kom til og bli en vanskelig sesong og tok en beslutning 

om å starte seriespill tidligst mulig for å tåle ev. Covid-19 stans i seriespill. Restriksjonene ble større 

enn noen hadde sett for seg, men beslutningen om tidlig sesongstart gav oss mange kamper 

sammenlignet med andre regioner i landet. Under er tabell som viser antall kamper i sesongen 

2019/20 opp mot 2020/21.  

 

 

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 5. sesong. Ved sesong start var det stor usikkerhet 

forbundet med om det ble oppstart for breddeidrett, - og når dette eventuelt kunne skje. Vi hadde 

laget plass til 3. Div mot slutten av sesongen, og var klar til å sette opp et seriespill dersom det hadde 

kommet åpning for dette. Nå ble det ingen åpning for seriespill i 3. Div pga Covid-19 pandemien.  

Årsklasse September Oktober November Desember Januar Februar Mars April

U15 2019/20 6 2 2 1 6 4 3 0

U15 2020/21 16 12 17 6 0 1 1 0

U13 2019/20 8 8 16 10 15 16 15 0

U13 2020/21 21 14 9 10 2 2 0 0

U12 2019/20 5 14 12 12 18 10 9 0

U12 2020/21 4 12 9 6 2 3 1 0

U11 2019/20 4 9 25 7 24 15 26 0

U11 2020/21 3 20 12 4 0 1 0 0

Sum 2019/20 23 33 55 30 63 45 53 0

Sum 2020/21 44 58 47 26 4 7 2 0

% Endring 91 % 76 % -15 % -13 % -94 % -84 % -96 % 0 %

Region Sørvest Seriekamper pr mnd. 2019/20 VS 2020/21



U15/14 

Regionen har arrangert seriespill i U15 med spillere fra 2006 og 20076 – 7 deltagende (4 lag i sist 

sesong).  Serien var satt opp med at alle lag møter hverandre 4 ganger, - 24 kamper pr lag. Vi startet 

sesongen rekordtidlig for å ha mulighet til å kunne skyve på kamper dersom det kom stopp i spillet 

pga Covid-19. Det var et bra trekk, men pandemien slo hardere til enn forventet og vi fikk ikke 

gjennomført alle kamper. Totalt var serien på 84 kamper -31 kamper ble ikke spilt pga pandemi og 

nedstengning av aktivitet. Serien ble derfor avsluttet uten at det ble kåret en seriemester.  

Strategien med tidlig sesongstart gav alle lag i regional Sørvest-serie mange kamper i sesongen 

sammenlignet med nasjonale U15 serier.  

 

# Lag Spilte kamper  

1 Stav. U15 Hawks 19  

2 Stav. U15 Rangers 18  

3 Haugesund U15 12  

4 Nærbø/Idda 14  

5 Stavanger JU15 18  

6 Stav. U15 Stars 18  

7 Bergen U15 2 7  

 

U13 

Regionen har arrangert seriespill med rein U13 klasse denne sesongen. Klassen var nivådelt med to 

serier Blackhawks og Penguins, - 5 lag i hver serie. Det var satt opp med 24 seriekamper for hvert lag.   

Av seriens 10 lag var 2 Jentelag. Ett fra Stavanger, og ett fra Bergen. Totalt 120 kamper - 62 kamper 

ble ikke spilt pga pandemi og restriksjoner. Etter Norges Ishockeyforbunds regler blir det ikke 

publisert tabeller og resultater i seriene. Serien kom pga rekordtidlig seriestart, og noe lavere 

smittetrykk enn andre regioner, ut med et høyt kampantall sammenlignet med andre regionale 

serier. 

U12 

Regionen har arrangert seriespill i U12, 7 deltagende lag. Serien ble på 24 kamper pr. lag. Totalt 76 

kamper - 38 kamper ble ikke spilt pga pandemi og restriksjoner. Etter Norges Ishockeyforbunds regler 

blir det ikke publisert tabeller og resultater i serien. Serien kom pga rekordtidlig seriestart, og noe 

lavere smittetrykk enn andre regioner, ut med et høyt kampantall sammenlignet med andre 

regionale serier. 

U11 

Regionen har arrangert seriespill i U11, 7 deltagende lag – 1 Jentelag fra Stavanger. Serien ble på 24 

kamper pr. lag. Totalt 84 kamper – 44 kamper ble ikke spilt pga pandemi og restriksjoner. Etter 

Norges Ishockeyforbunds regler blir det ikke publisert tabeller og resultater i serien. Serien kom pga 

rekordtidlig seriestart, og noe lavere smittetrykk enn andre regioner, ut med et høyt kampantall 

sammenlignet med andre regionale serier. 

JU13 

Regionen skulle arrangert seriespill i JU11-13 med jentespillere 2010-2008 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 siste del av sesongen, - 

samtlige måtte utgå pga pandemi og restriksjoner.  

  

Regionsmesterskap U14 

Det ble ikke arrangert RM U14 denne sesongen. Pga pandemi og restriksjoner.  

Oppsummert 

Det har vært et år med mye frustrasjon, mange utsatte og omberammede kamper. Ulike 

restriksjoner i ulike kommuner har gjort dette til en stor utfordring for spillere, ledere og oss som 

administrerer seriene. Til tross for dette er et stort antall kamper gjennomført. Det har vært stort 

fokus på smittevern, følge lokale og nasjonale restriksjoner og pålegg.  

Sammen har region, klubber og lag lagt ned et omfattende arbeid i å få gjennomført mest mulig 

aktivitet. I de regionale seriene er det spilt tett oppimot 200 kamper, og sammen har vi lykkes i å ikke 

ha ett eneste registrert smitteutbrudd som kan spores til kampaktivitet i regionale serier.   

Alle serier har gått i TA. Mange bruker hockey live appen og følger sitt lag. Det gjør det enkelt å få ut 

informasjon når kamper må omberammes.  

 

5- ANLEGSSTRATEGI og ANLEGGSUTVIKLING 

V/Bent Johansen – styremedlem med ansvar for anleggsutvikling  

Det har vært gjennomført 8 møter i anleggsutvalget i Region SørVest siden sist Ting (juni 2020) 

Anleggsutvalget bestått av 4 +1 medlemmer. Bent Johansen (leder) Ørjan Berntsen, Svein-Ivar 

Lillehaug, Rolf Krystad. Nytt medlem fra 2021 er Petter Nystrøm og Rolf Krystad går ut. 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 AS (rådgivende ingeniørselskap) for å 

jobbe frem til et konsept som regionen kaller «klubbhall» Studien er finansiert gjennom klubber, 

Forbund og Region SørVest. Her vil Regionen ytre en spesiell takk til Klepp Ishockeyklubb sitt bidrag 

for å gjennomføre studien. 

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 

Studien startet august 2020 forsinket grunnet Covid-19. Studiet har blitt fulgt opp med regelmessige 

møter gjennom høsten 1-2 ganger i måneden med Cowi. Studien var planlagt levert januar 2021, 

men har blitt forsinket og resultatet leveres nå som en veileder for Regionen i juni 2021. 

Klubbhallen beskrives i en veileder 

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. Stillingen 

bekles av Jan Aril Sørbø. Han er engasjert fra juni 2021 og ut året. Typiske oppgaver til rådgiver ishall: 

• Markedsføring av klubbhall, drive med aktivt innsalg for å fremme bygging av 

klubbhaller overfor idrettslag, kommuner og private investorer ved utføre presentasjoner 

med oppfølging i etterkant. 

• Rådgivning for ulike eier og driftskonsepter for en ishall 

• Opparbeide nettverk for teknisk ekspertise for bygging og drift av klubbhall  

• Ressurs for NIHF’s anleggsutvalg – rapportere til NIHF AU 

• Ressurs for andre regioner og andre interesserte ishallbyggere med fokus på klubbhaller  

• Fysisk tilstedeværelse der det er behov  
 

Det er startet med å planlegge møter med klubber og kommuner i juni for å presentere veilederen, 

men de fleste møter vil komme opp fra august og utover høsten. Anleggsstrategien som identifiserte 

21 kommuner/områder i Region SørVest, danner en prioritert liste over klubber og kommuner som 

Regionen mener er strategisk viktig å fremme sporten. 

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 2 årene med økt aktivitet i 

anleggsutvalg samt at Regionen har hatt en anleggsstrategi på plass siden 2019. 

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 jmf punkt 5.1.1 innenfor perioden til strategisk plan   

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

som beskrevet under avsnittet rådgiver ishall. 

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. 



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 kan i løpet av juni 2021 

levere et utviklet 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. 

 

6 – DOMMERUTVIKLING 

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

Regionen har i år hatt Anders Myhra Nordin som dommeransvarlig. 

 

Antall dommere i regionen vår har i år vært likt som tidligere år. Det har vært noen nye dommere 

denne sesongen, men vi ser dessverre at flere slutter også. Vi sliter en del med å få opp flere 

dommere på høyere nivåer, selv om rekruteringen er stor for de lavere årsklassene. Det er fortsatt en 

positiv bedring med fokus på dommere i alle klubber i regionen i årets sesong. Det er fortsatt mange 

som dømmer mye kamper, men vi har i årets sesong også sett en konkurranse om å få de beste 

kampene, noe som er sunt for alle parter, da konkurranse skaper en vinnerkultur. Sesongen har jo 

som flere vet blitt litt amputert også for dommerne i år, så det er mindre bevegelse i nivåene i årets 

sesong. 

Jeg skrev i fjor om enkelte trenere og ledere som har et større fokus på dommeren enn sine egne 

spillere i kamper på lavere nivåer. Her er det gledelig for meg å se at det har vært mindre slike saker 

denne sesongen. Det har jo ikke vært spilt like mange kamper som tidligere sesonger, men det virker 

som at dette nå er på bedringens vei og det er veldig bra! Men jeg vil fortsatt ikke slippe dette 

punktet og det kommer til å være et fokusområde videre i kommende sesong. 

 

Anders Myhra Nordin har også i år hatt ansvar for oppsettet fra U14 og opp til og med 2.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. Det har vært mye korte 

varsler på avlysninger og flytting av kamper og vi har hatt god kommunikasjon om dette til 

dommerne denne sesongen og har fått stor forståelse fra disse også for at dette har kommet på kort 

varsel. Vi håper som alle andre at vi skal få en mer normal sesong neste år. 

 

Det har i år være avholdt et regiondommerkurs i Stavanger. Her var det 7 deltakere til stede. 

 

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 31/12-2019 (siste kjente offisielle tall), 

og første gang 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:  31.12.2019     Kvinner     Menn           Kvinneandel 

Region Innlandet og Romerike  3078  521  2557  17%  

Region Midt    1685  268  1417  16% 

Region Nord    500  95    405  19% 

Region Oslo og Viken Øst  3979  618 3361  16% 

Region Sørvest    3126  722 2404  23% 

Region Viken Vest   2474  232 2242  9% 

NIHF     14843  2456 12387  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.  

Dessverre ble der ikke mulighet for å gjennomføre den planlagte JU11-13 serien denne sesongen.  

 

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.  

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. 

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 

Ishockeyklubben Stavanger og Nærbø tilbyr hockeyskole for ungdom. Hockeyskolen 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 2020-2021 fått 1 nye klubb: 

NHHI Sharks – studentlag fra Bergen. Vi ønsker klubben velkommen som ny i regionen og de beste 

lykkeønskninger for deltakelse i 3.div Sørvest sesongen 2021-2022. 

 

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 som velger/må å ha flotte 

aktivitetsanlegg lukket i perioder som defineres som den aktive delen av sesongen, og ”glemmer” 

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 – 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 tilfellene med Haugesund og Kristiansand 

som raskt har vokst til forholdsvis store klubber, 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 

Ny flerbrukshall inklusive full størrelse ishall er under bygging i Åsane ved Bergen. Den planlegges 

ferdigstilt i løpet av høsten 2021 og har fått navnet Åsane Arena. 

 

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 2020-2021 – 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 en økt satsning på spesielt 2 

områder: 

- Anleggsutvikling 
- 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 og en 50% stilling som Rådgiver ishaller siste halvdel av året. 

 

Kommende sesong - fokusområder:  

• Videreføre strukturen rundt:  
- Regionsamlinger/sonesamlinger inklusive keepersamlinger 
- Ferdighets kurs ( for eksempel oppstart igjen av skøytekurs) 

 

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

 

• Seriespillet 
o Tilby godt seriespill og kamptilbud for alle – U8-U15 
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 Rekruttering & videreutvikling 
o Deltakelse på forbundets Elite camps 
o Rekruttering av kvinnelige dommere må på dagsorden 

 

• Strategi og regionsutvikling 
o Fastlegge formelle strategiplaner & handlingsplaner for Region Sørvest 
o God dialog med klubbene 
o Gjennomføre og ferdigstille klubbutviklings pilot-prosjekt 
o Ferdigstilling av” veileder” for realisering og bygging/drift av” klubbhall”. 
o Engasjere rådgiver ishaller – oppstart av konkret arbeide med anleggsutvikling 
o Delta i ulike utvalg/arbeidsgrupper i regi NIHF 
o Oppbygging av administrasjon 



 

• 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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