
 
Månedsbrev fra styret – 1/2021 
 
Kjære medlemmer i Skien Ishockeyklubb. Nå nærmer sesongen seg. Lag og spillere i alle 
aldere har entret isen, og vi starter nå å se konturene av en normal og fartsfylt 
ishockeysesong. Dette gleder vi oss til. 
 
Styret i Skien Ishockey vil etterstrebe i tiden fremover å publisere månedsbrev hvor vi 
oppdaterer dere på arbeidet til styret. Dette mener vi dere som medlemmer har rett til å få, 
og det er også hyggelig å kunne informere om hva vi arbeider med.  
 
Siden årsmøtet i juni har styret gjennomført to styremøter og en strategisamling. I tillegg til 
dette har styret løpende kontakt med hverandre og andre tillitsvalgte i klubben om løpende 
arbeidsoppgaver. Vi mener selv at arbeidsdynamikken i klubben er bedre enn på lang tid, og 
vi har gode planer for videre arbeid. Av arbeid og vedtak styret har gjort på de to siste 
styremøtene som er viktig å kjenne til er følgende: 
 

• Vi har inngått samarbeidsavtale for U16 sammen med Tønsberg Ishockey. Dette for å 
gi våre spillere gode treninger og et godt kamptilbud.  

• Gjennomført en trener- og lagledersamling på klubbhuset. 

• Engasjert Steinar Sørum, Fillip Nilson og Thomas Evensen som trenerteam for a-laget. 

• Engasjert Erik Koskela og Joel Färnström som trenerteam for U18 Elite. 

• Vedtatt instruks og mandat, samt etablert utvalgene sportsligutvalg, a-lagsutvalg, 
akademiutvalg, breddeutvalg og markeds- og profileringsutvalg. Disse instruksene og 
mandatene finner dere i klubbens lovhefte på hjemmesiden. Oppnevnte 
utvalgsledere er: 

o Sportsligutvalg: Anders Riis Nilsen. 
o A-lagsutvalg: Elin Skrettingland. 
o Akademiutvalg: Marit Ewen. 
o Breddeutvalg: Per Inge Haaland. 
o Markeds- og profileringsutvalget har ikke oppnevnt leder, og vi henstiller 

medlemmer til å melde sin interesse.  

• Vi har signert en forlenget og forbedret avtale med Sparebank 1 SørØst-Norge som er 
gjeldende til og med 30.06.2025. 

• Vi er i dialog med Skien Fritidspark og Skien kommune om bedre vilkår for ishockey.  
 
I tillegg til dette har klubben flere løpende oppgaver som løses dag til dag.  
 
Vi ser at det er flere aktive medlemmer som gjør en kjempe innsats for klubben. Lars Skui og 
Nicklas Ewen holder en sterk hånd på akademiet, og jobber målrettet mot å styrke dette. 
Steinar Sørum, Helge Haugen og Elin Skrettingland har gjennomført en god jobb rundt å få 
landet budsjett og opplegg for a-laget. Halvor Nyberg har i sommer jobbet godt sammen 
med andre medlemmer ved å legge til rette for to sommer-camper, og sørget for gode 
istider for klubben. I tillegg er det flere medlemmer som daglig bidrar til at barn og unge får 
et godt ishockeytilbud, og vi skulle gjerne nevnt dere alle. Derimot satser vi på mer 


