ÅRSRAPPORT U8, U10 og skøyte og hockeyskolen (sesongen
2020‐2021):

SKØYTE‐ OG HOCKEYSKOLE (spillere født 2015 og yngre, samt nybegynnere):
Trenere: Christer Klovholt (hovedtrener); assisterende trenere: Tom Erik Augestad, og i
perioder diverse spillere fra NHA.
Lagleder: Anders Riis Nilsen
Treninger: 1 gang per uke (onsdager)
Generelt: hele sesongen har vært preget av Covid‐19. I en periode før jul 2020, og på nyåret
2021 var ishallen stengt for trening. Sesongen ble avsluttet tidlig pga ny nedstenging, og
derfor fikk kun halvparten av deltakerne på skøyte og hockeyskolen deltatt på avslutning
(det var lov med max. 20 pers på isen, så avslutningen måtte arrangeres over 2 onsdager).
Antall spillere: det har vært en god vekst i antall spillere. Våren 2021 så vi en stabil
deltakelse på 40‐45 barn. Antallet falt noe de siste uken før nedstengingen i mars. Dette kan
forklares med en gradvis økende smitte, og dertil økende reservasjon mot deltakelse.

U8 (spillere født 2013 og 2014):
Trenere: Christian Solis (hovedtrener); assisterende trenere: Joakim Havem, Kittil
Rasmussen, Ronald Rösler
Lagleder: Joakim Havem
Treninger: 3 ganger per uke ‐ 1 gang med skøyte og hockeyskolen (onsdager); 2 ganger med
laget (delt is torsdag, og hel is lørdag formiddag).
Generelt: hele sesongen har vært preget av manglende kampaktivitet, som følge av Covid‐
19. I en periode før jul 2020, og på nyåret 2021 har også ishallen vært stengt for trening.
Sesongen ble avsluttet tidlig pga ny nedstenging, og det ble derfor ikke arrangert avslutning
for spillerne.
Antall spillere: 6 rettårige fra starten av sesongen. Økte mot slutten (se avsnitt under om
overgang til lag).
Kamper: én treningskamp hjemme mot Tønsberg i september som oppkjøring til sesongen.

U10 (spillere født 2011 og 2012):
Trenere: Christian Solis (hovedtrener); assisterende trenere: Joakim Havem, Kittil
Rasmussen, Ronald Rösler
Lagleder: Anders Riis Nilsen
Treninger: 3 ganger per uke ‐ 1 gang med skøyte og hockeyskolen (onsdager); 2 ganger med
laget (delt is torsdag, og hel is lørdag formiddag).
Generelt: hele sesongen har vært preget av manglende kampaktivitet, som følge av Covid‐
19. I en periode før jul 2020, og på nyåret 2021 har også ishallen vært stengt for trening.
Sesongen ble avsluttet tidlig pga ny nedstenging, og det ble derfor ikke arrangert avslutning
for spillerne.
Antall spillere: 10 rettårige og 2 overårige fra starten av sesongen. Økte noe mot slutten (se
avsnitt under om overgang til lag).
Kamper: én treningskamp hjemme mot Tønsberg i september som oppkjøring til sesongen.

Rekruttering:
I følge NIHF opplevde ishockeysporten i Norge et oppsving i vinter som følge av nedstenging
av mange andre tilbud i kombinasjon med en kald vinter og mye naturis og løkker rundt
omkring. Vi antar at denne effekten også forklarer mesteparten av økningen på skøyte‐ og
hockeyskolen i SIHK. I tillegg har det blitt gjort en jobb over tid, spesielt av Ronald Rösler, for
å spre informasjon om tilbudet.
På grunn av det høye antallet deltakere våren 2021, ble det besluttet at det ikke var
hensiktsmessig med en målrettet kampanje for å øke antall deltakere ytterligere.
Bakgrunnen var at vi opplevde at klubben manglet kapasitet til å håndtere flere barn på isen.
Det er derfor avgjørende for sesongen 2021/22, at det skapes gode rammebetingelser og en
organisasjon, som kan håndtere et stort antall spillere i skøyte‐ og hockeyskolen.
Dersom SIHK skal lykkes med å lag for mange årskull fremover, må det legges til rette både
for målrettet rekrutteringsarbeid, samt vilkår som sikrer et godt sportslig og sosialt tilbud.

Overgang mellom skøyte‐ og hockeyskole til lag:
Det har de siste sesongene fortløpende blitt vurdert hvor hurtig overgangen fra skøyte‐ og
hockeyskolen til de yngste lagene skal skje. Vurderingen har vært å holde igjen på
overgangene til de minst øvede pga følgende forhold:



U8 og U10 har ikke hatt nok trenere tilgjengelig til å kunne differensiere treningene
og følge opp spillerne på de ulike mestringsnivåene på en tilfredsstillende måte.
U8 og U10 har delt is 2 av 3 økter per uke (med s&h‐skolen på onsdager, og U13/14
på torsdager), og dermed hatt begrenset plass tilgjengelig.

I løpet av vårsesongen 2021 ble det allikevel besluttet å flytte flere spillere hurtig opp.
Vurderingen bygde på disse argumentene.






Mangel på trenere i skøyte‐ og hockeyskolen og stor pågang av spillere førte til
utfordringer for trenerteamet der. Tidvis var NHA‐spillere involvert som trenere i
s&h‐skolen, og da ble det differensiert aktivitet der. Dette var dessverre noe utsabilt
gjennom sesongen. Ved å flytte spillere «opp» ble s&h‐skolen avlastet.
Det ble vurdert som viktig for motivasjonen til flere spillere i s&h‐skolen for videre
spill i klubben, at de kom raskere over på lag enn hva praksis er tidligere.
Dersom SIHK skal ha mulighet til å stille lag for flest mulig i 2021/22‐sesongen, er vi
avhengige av flere spillere på lag.
Noe mer stabil tilgang på trenere på U8 og U10, samt en omdelegering av ansvar,
gjorde det lettere å differensiere treningene, og dermed holde kvaliteten opp for
spillere på alle mestringsnivåer.

Veien videre:
Vi så denne våren en sterk økning i antall barn i skøyte‐ og hockeyskolen. Det ble satt inn
tiltak for å få flest mulig over på lag, for å øke antall spillere her og motivere til å komme
tilbake høsten 2021. Trener‐ og laglederteamene rundt skøyte‐ og hockeyskolen, samt
lagene U8 og U10, mener det er behov for en målrettet innsats i klubben, for å øke det
sportslige tilbudet. Vi har følgende ønsker for å utvikle tilbudet til de yngste i bredden
ytterligere:






Øke antallet trenere og kompetansen til disse i skøyte‐ og hockeyskolen. Øvelser og
aktivitet i dette introduksjonstilbudet må ta sikte på å forberede spillerne på spill på
lag. Det vil være hensiktsmessig med en differensiering av tilbudet mtp.
ferdighetsnivå.
Klubben må legge til rette for at sportsplanen blir fulgt opp med hensiktsmessige
sportslige tiltak på de ulike aldersnivåer i klubben. Et forslag er at det blir formet en
utviklingsplan som beskriver ferdighetsmål på de ulike utviklingstrinn. En slik
utviklingsplan bør være et tydelig sportslig styringsdokument. Vi mener dette vil lette
arbeidet for alle trenere i klubben med å dra i samme retning, samtidig som det vil
gjøre klubben mindre sårbar ved utskiftninger i trenerstaben.
Det bør etableres et forum for tett samarbeid mellom trenere på de ulike nivåene i
klubben. Et slikt forum vil kunne sikre en enhetlig sportslig innsats på tvers av nivåer i
klubben, samarbeid om spillerutvikling og hospitering, og bidra til kompetanseheving
for alle trenere.

Skrevet av Anders Riis Nilsen på vegne av lagleder‐ og trenerteam for skøyte‐ og
hockeyskolen, U8 og U10.

