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Uttak av spillere til kretslag for deltagelse kretslag Nærbø 11-12 januar 2017 
og kretslagsturnering 24.-26. februar på Hamar.  

1 Bakgrunn 

Det arrangeres kretssamling på Nærbø 11-12 februar, og kretslagsturnering på Hamar 24.-26. 
februar. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, er det 
foretatt et uttak av spillere. Det er tatt ut 18 utespillere og 3 målvakter til laget.  

2 Drøfting 

Basert på observasjoner og vurderinger gjort under tidligere camper/treninger, er følgende 
spillere herved tatt ut for deltagelse på kretslaget på Nærbø 11.-12. februar og 
kretslagsturnering på Hamar 24.-26. februar: 

 

 Målvakter 

o Aidan Walker   Haugesund Seagulls 

o Sindre Neverdahl Stavanger Hockey 

o Thomas Viseth Bergen Ishockeyklubb 

 Backer 

o Ask Trettenes  Stavanger Hockey 

o Jonas S. Haughom Stavanger Hockey 

o Emil L. Sørvåg Stavanger Hockey 

o Hermann Hagen Stavanger Hockey 

o Kai Daniel Øie Bergen Ishockeyklubb 

o Samuel Klungtveit     Stavanger Hockey 

o Stian Klakegg  Bergen Ishockeyklubb 

 Forwards 

o Theodor E. Solland Stavanger Hockey 

o Sander Ødegaard Bergen Ishockeyklubb 

o Per J. Holmaas Stavanger Hockey 

o Andre S. Bjelland Stavanger Hockey 

o William Kuisma Stavanger Hockey 

o Jone H. Nygård Stavanger Hockey 

o Torstein Haukali Stavanger Hockey 
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o Øyvind Hundsnes  Haugesund Seagulls 

o Håvard Bøe  Stavanger Hockey 

o Henrik Jacobsen Stavanger Hockey 

o Oskar Westre  Bergen Ishockeyklubb 

 

Uttaket kan forandres ved eventuell skade eller annet uforutsett. 

 

Som et ledd i forberedelser til Kretslagsturneringen på Hamar, skal det arrangeres følgende i 
forkant av reise: 

 Kretslagssamling 11.-12. februar med uttak ovenfor (program vedlagt) 

 

 

Informasjon om reise etc til kretslagsturneringen på Hamar 24.-26. februar:  

Fredag 24.- til søndag 26 februar avholdes kretslagsturneringen på Hamar. Vi har ikke fått noe 
kampoppsett enda, men spillerne må ta seg fri fra skolen fredag. Om dere trenger noen 
bekreftelse på at spilleren er tatt ut til kretslaget vil uttaket i dette brevet være tilstrekkelig. Vi 
reiser med fly til Gardermoen og tar toget videre til Hamar. Sannsynligvis leier vi en minibuss på 
Gardermoen som kan ta utstyret til Hamar, og som kan brukes i shuttle for å få spillerne t/r 
hotellet. Vi kommer til å bo på Clarion Collection Hotell Astoria. Om andre foreldre har lyst til å 
bo på samme hotell er det selvfølgelig greit, men det forventes at spillerne er med på måltider 
etc med laget og ikke trekkes ut av gruppen for å være med foreldre. 

 

Vi flyr fortrinnsvis med Norwegian, da vi vil få rabatt her via Stavanger Hockey. Slik det ser ut nå 
satser vi på å lande på Gardermoen kl 09.00 slik at vi tar fly senest kl 08.00 og når toget til 
Hamar kl 10.08. Jeg ber om å få opplyst om Haugesundsspillerne ønsker å ta fly fra Stavanger 
eller fra Haugesund. På hjemreisen må vi påregne å ta det siste flyet. Alt vedr fly, tog, buss og 
overnatting, samt mat håndteres av undertegnede. Mer info kommer så fort vi har dette. 

 

Det er møteplikt på kretslagssamlingen dersom en ønsker å delta på kretslagsturneringen på 
Hamar. Dersom en er forhindret fra å stille må en søke dispensasjon. Denne dispensasjonen 
behandles av kretsstyret, men sendes til undertegnede for videresending. Det vil kun bli gitt 
dispensasjon i unntaktstilfeller. 

 

Undertegnede vil ha tilbakemelding med svarfrist så fort som mulig. 

Tilbakemelding sendes til lwsolland@solland.no innen fredag 27. januar. 
NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke 
regnes som påmelding. 
 
Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager for camp 11. og 12. februar, betales inn på Rogaland 
Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800 innen 27. januar. 
Merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb. 
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3 Konklusjon 
Nevnte spillere er herved tatt ut til å representere Rogaland/Hordaland krets team 2002 på 
kretslagssamling 11-12 februar og kretslagsturnering 24.-26. februar. 
 

 

Hilsen 

Frode Klungtveit og Leif W. Solland 

Lagledere team 2002 

ROHO ishockeykrets 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”Rogaland/Hordaland Ishockeykretser takker Stamas, SFF, Mapei, Ølen Betong og Mediehuset 
Aftenbladet for støtte i forbindelse med sonesamlinger og kretslagene" 
 


