
 

 

ÅRSRAPPORT FOR A-LAGET 2018/2019. 

 

En sesong midt på treet er ferdig. Gutta har 10 seiere og 8 tap. Vi er det eneste laget 

som har slått alle laga i 3. divisjon avdeling B og det ble til slutt en fjerde plass på 

tabellen. Litt mer innsats - litt mindre feil og det burde kanskje vært en tredje og 

kanskje også en andre plass i serien. Det ble scoret hele 134 mål og sluppet inn 105 

mål (og det er nok litt for mange). 

 

Stallen har bestått av 22 spiller og 3 av disse har deltatt på alle kampene; Erlend 

Gram Dokka, Filip Nilsson og Kasper Skrettingland. Hele 17 spillere har spilt mer 

enn 50 % av kampene. Vi har også 4 spillere som har brukt den blå drakta for første 

gang; Erik Andreas Brynestad, Petter Sætre Steigedal, Michal Stastny og Julius 

Byrkjeland. 

 

Flest poeng denne sesongen fikk Filip Nilsson med 73 poeng (11-62). Flest mål 

Kasper Skrettingland med 22, flest assist Filip Nilsson med 62 og «slem gutt» ble 

Robin Gallefos Dahl med 70 minutter i fryseboksen. 

 

Kaptein og assisterende kapteiner. Andreas Søberg Holte -  Filip Nilsson og Kasper 

Skrettingland. 

 

Utmerkelser denne sesongen: 

TOOLS G. COWARDD AS innsatspremie: Kasper Skrettingland. 

Poengplukker'n: Filip Nilsson (for sjette gang – hvor blir det av ungdommen). 

102 kamper: Kasper Skrettingland. 

10 sesonger: Marius Veirud. 

8 sesonger: Erlend Gram Dokka. 

5 sesonger: Kent Aleksander Karlsen og Kasper Skrettingland. 

Slem gutt: Robin Gallefos Dahl, 70 minutter. 

 

Utenfor banen har; Elin Skrettingland, Steinar Sørum og Helge Roar Haugen jobbet 

for laget. 

 

En takk til alle som har stilt opp som funksjonærer på våre hjemmekamper. 

 

Helge Roar Haugen 

17. mars 2019 

 



                            

              Årsmelding U21 elite sesongen 2018/19 

 

Skiens representant for samarbeidet med Lørenskog:Sam Liebkind 

Trenere for spillerne til U21 elite i Skien: Jimmy Komulainen og Sam Liebkind. 

 

Da Skien ikke fikk som ønsket et eget U21 elitelag denne sesongen så var det naturligvis mange spillere 

som hadde planlagt å komme til Skien som valgte å ikke komme likevel. 

For at de 4 som allerede var kommet til Skien i denne aldersgruppen skulle få spilt i U21 elite så ble det 

etterhvert inngått et samarbeid med Lørenskog som gjerne ville øke antall spillere på deres lag. 

3 spillere ble da fast med i troppen til Lørenskog og keeperen ble trukket ned til U18 1 divisjonslaget til 

Skien isteden da de ikke trengte flere keepere i Lørenskog. Det ikke er mulig å søke spillere ned til U18 

elite. 

Spillerne fra Skien som spiller U21 elite i Lørenskog har hatt sin treningshverdag i Skien og da trent 

sammen med U18 elite.De har kun vært med Lørenskog på kamper.Disse spillerne har klart seg meget 

godt i denne serien og endte opp med første,andre og sjetteplassen på poengstatistikken til lørenskog. 

Jere Vaisenen kom på første plass med 43 poeng , Paul Schmid endte opp på andreplass med 37 poeng 

og Stian Wangen kom på sjetteplass med 17 poeng. 

Av Skiens U18 elitespillere så har 17 spillere deltatt på Lørenskogs U21 elitelag denne sesongen. 

Lørenskog har hatt behov for så mye som 8-9 spillere fra Skien i flere kamper. 

Laget vant mot Storhamar med så mye som 8 Skienspillere på banen. 

I skrivende stund så er det spilt 42 kamper og laget ligger på 9 plass med 30 poeng. 

 

Mvh 

Tormod Hunkilen 

Sportslig ansvarlig for U11-U21 i Skien ishockeyklubb. 

 



                                                                                                                                                                     

                          Årsmelding U18 elite sesongen 2018/19 

Hovedtrener: Jimmy Komulainen 

Lagleder/trener: Sam Liebkind 

Ass lagleder: Tormod Hunkilen 

Materialforvaltere: Robert Mattsson og Kari Komulainen 

 

Årets U18 elitelag har spilt 30 seriekamper denne sesongen pluss treningskamper før sesongstart. 

Laget endte opp med totalt 21 poeng som da tilslutt ble tiendeplass på tabellen. 

Det har vært mye gjevne kamper og laget har tydelig vist seg frem som et lag som absolutt hører 

hjemme i eliteserien. 

Laget har vunnet mot Stavanger Oilers,Lillehammer,Storhamar,Stjernen,Manglerud Star,Vålerenga og 

sparta.Det er kun tre lag de ikke har vunnet mot i denne serien. 

Målsetningen var å komme til sluttspill, noe det ikke lyktes med, men synes likevel at det har vært en 

meget god og lærerik sesong. 

Det er flere spillere fra U18 1 divisjonslaget som også har deltatt på elitelaget denne sesongen. 

Laget har hatt en del skader ,spesielt i andre delen av sesongen ,så det har vært meget gunstig for laget  

å ha en så stor stall med spillere. 

17 spillere fra dette laget har også deltatt på samarbeidslaget med Lørenskog U21 elite denne sesongen. 

 

Mvh 

Tormod Hunkilen 

Ass lagleder U18 elite 

  

 



Årsmelding U14 
 
U14 har i 2018/19 sesongen deltatt i U14 C serien. 
 
Laget består av 14 spillere, derav 2 keepere. Det er en god blanding av spillere født i 2004 til 2006 
(samt en i 2003 og en i 2007). 
 
Vi ligger an til å havne som nr. 2 på tabellen. Det er første år for de aller fleste av spillerne på laget, 
med løpende bytter og ikke lenger barnehockey regler. 
 
Laget har stort sett spilt med 2 fulle rekker og 2 keepere på alle kamper.  
 
Vi har deltatt på Norway Supercup i Asker i år, i B gruppen bestående av lag fra U14 B serien. Vi 
nådde ikke til topps , men vi viste at vi holder nivået for å kunne delta i en eventuell U15 B serie 
kommende sesong. 
 
Det har vært et positivt innslag med nye trenere i år, Julius Byrkjeland og i praksis også ofte i 
samarbeid med Michal Stastny. Det har vært et løft at de har gjennomført de fleste treninger 
sammen med U18 1. div. 
 
4-6 spillere fra U15 vil delta på kretslagsturnering i Trondhjem i slutten av mars. 3 Spillere drar til Riga 
cup i april sammen med et lag fra Østerrike, som resultat av et tilbud gitt til flere gjennom Skien 
ishockeyklubb ved Sam Liebkind.  
 
Avslutningsvis vil vi takke for god tilretteleggelse av treningstider, treningsopplegg og rekruttering av 
våre 2 nye utenlandske trenere og spillere. 
 
 
Hilsen 
Lagledere U14 
 





U11 

 

Vi har hatt en god utvikling både sportslig og med tanke på tilvekst av nye spillere, spesielt den spede 

starten tatt i betraktning.  

Vi er 13 spillere på kamper, noen flere på treninger. To av spillerne spiller også kamper med U12 når 

det passer seg slik.  

Vi har barn født mellom 2007 og 2010. Siden januar har vi også fått en som ønsker være keeper. 

Økt interesse betyr også økt behov for plass, så depotsituasjonen er noe utfordrende.  

Per Morten Weber og Nicklas Ewen er trenere, Per Inge Håland er lagleder.  



Årsrapport Skien Ishockeyklubb U8 – Sesongen 2018/2019 

 

Treninger: 

 Tirsdager 17.15-18.15 

 Onsdager 17.45-18.45 

 Søndager 10.45-11.45 

Treninger har godt og variert innhold. Barna synes det er veldig gøy, og er meget lærevillige. 

Lagleder:  

Tommy Jonassen 

Trenere: 

Siden U8 har 2 av sine 3 treninger med Hockeyskolen blir det ganske mye trenere fordelt utover de 

forskjellige dagene. 

Hockeyskole:  

Nils Julius Byrkjeland, Joakim Havem, Cristian Solis, Tommy Jonassen 

U8/U10 trening tirsdager:  

Cristian Solis, Tommy Jonassen, Christer Klovholt 

 

To trenere har trenerkurs, to reiser på kurs 17/3, og de siste to ved neste mulighet. 

 

Spillere: 

Pr nå er det 12 barn på listen til U8 (11+1) 

2011: 5 stk 

2012: 5 Stk 

2013: 2 stk 

5 stk forsvinner neste sesong til U10, inkludert Goalie. Her er det en jobb å gjøre for å fylle opp laget. 

 

Vi har i år vært meget heldig med deltakelse på Cuper for U8 sin del. Vi har aldri vært mindre enn 2 

rekker(8+1).  



U8 har deltatt på 4 stk Cup’er i  løpet av sesongen, inkludert den vi arrangerte hjemme. Selv om vi 

ikke registrerer resultater, har barnas sportslige utvikling i løpet av året vært MEGET god. Dette har 

resultert i kun et tap hele sesongen, og det vet de godt selv. Dette motiverer dem voldsomt. Vi ser 

her helt tydelige resultater av å ha en egen trening for U8/U10 utenom Hockeyskolen. Spillerne er 

tydelig motiverte og gleder seg veldig over idretten de har valgt. 

 

 

BTV-Cup – Skien Ishall. 

 

Lørdag 19/1 arrangerte vi BTV-Cup i Skien. Vi hadde som mål å arrangere den beste BTV-Cupen på 

mange år, og det mener jeg vi klarte. Turneringen var en knallsuksess, og hadde ikke vært mulig uten 

kjempehjelp fra foreldre/støtteapparat.  

 

Forberedelser Neste sesong.  

Vi har allerede startet forberedelser til neste sesong mtp Trenere/Lagledere/Støttefunksjoner. Denne 

kabalen håper vi er lagt innen Mars, og vil bli presentert foreldre på årets siste foreldremøte. Her skal 

alle vite hva de går til neste sesong. 

 



 

 


