ÅRSRAPPORT SKIEN IHK A-LAG FOR SESONGEN 2019/2020.
En helt fantastisk sesong er slutt. Hvem hadde trodd at vi skulle bli nr. 2 i 2.
divisjon og klare for kvalik til 1. divisjon. Som alle vet ble det ikke noe kvalik pga
korona viruset. I sesongen ble det spilt 24 kamper; 14 seiere, 6 tap, 1 ot seier, 2
ot tap og 1 straffe tap. Vi sluttet med 47 poeng og mål 140 – 107.
Stallen har bestått av 18 spillere, som har spilt alt fra 24 kamper til 3 kamper og
19 spillere fra akademiet, som har spilt alt fra 16 kamper til 1 kamp. Kasper
Skrettingland og Petter S. Steigedal har spilt alle 24 kampene. Fra akademiet er
det Eetu Rasalahti som har spilt flest kamper, 16.
Flest poeng denne sesongen fikk Kasper Skrettingland 60 poeng (25-35). Slem
gutt ble vunnet eller skal vi si tapt av Niklas Skrettingland med 57 minutter i
fryseboksen. Kaptein denne sesongen har vært Joakim Sørum, med Filip Nilsson
og Kasper Skrettingland som assisterende kapteiner.
Må ha med litt om årets trener, Steinar Sørum. Etter at han tok over treninga
15/12-19 har poengene bare rent inn. Her er den imponerende poeng samlinga
på 14 kamper etter nyttår: 3-1-3-0-2-3-3-3-3-3-0-3-3-3. Det blir 33 poeng av 42
mulige. Gratulerer til hovedtrener Steinar Sørum med en 2. plass i 2. divisjon på
første forsøk. Dette betyr at A-laget havnet på en 21. plass av seniorlagene i
Norge. I 1967/1968 ble laget nr. 24 og i 2013/2014 ble laget nr. 15.
TOOLS/G. COWARD AS innsatspremie: Joakim Sørum.
Poengplukker’n: Kasper Skrettingland.
Tim Ailo Myklebust 112 kamper og Erlend Gram Dokka 100 kamper.
Joakim Tolnes 10 sesonger og Filip Nilsson 8 sesonger.
Slem gutt: Niklas Skrettingland, 57 minutter.
Utenfor banen har: Elin Skrettingland, Monica Larssen, Steinar Sørum og Helge
Roar Haugen jobbet for laget.
En stor takk til alle som har stilt opp som funksjonærer på våre hjemmekamper.
Helge Roar Haugen
Skien, 13. mars 2020

