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Innkalling 
  
Styret i Skien Ishockeyklubb ønsker med dette å kalle inn til årsmøte 09.03.2022 kl. 18:00 på 
Hotell Fritidsparken.  
 
Om det skulle vise seg at å gjennomføre et fysisk årsmøte på gitt dato ikke lar seg 
gjennomføre, vil årsmøtet gjennomføres digitalt på samme dato og samme tid. Ved digitalt 
årsmøte vil Teams og GoPlenum benyttes. Dette avgjøres av styret senest 28.02.2022, og 
ved gjennomføring av digitalt årsmøte sendes lenke til Teams og informasjon om 
GoPleneum ut til påmeldte senest 06.03.2022.  
 
Påmelding til årsmøtet gjøres ved å sende en e-post til sport@skienhockey.no innen 
27.02.2022. E-post må inneholde navn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse.  
  
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23.02.2022 til 
sport@skienhockey.no.  
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 
én uke før årsmøtet på www.skienhockey.no.  
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skien 
Ishockeyklubb minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha 
gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skien Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett 
møterett, talerett og forslagsrett. 
 
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se 
Skien Ishockeyklubbs lov. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Styret i Skien Ishockeyklubb 
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Saksliste 
 
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skien Ishockeyklubb 2022.  
 
Styret viser til innkalling til årsmøte.  
 
Årsmøtet avholdes den 09.03.2022 kl. 18:00 på Hotell Fritidsparken.  
 
Under følger saklisten for årsmøtet: 
 
Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene. 
Sak 2:  Velge dirigent. 
Sak 3:   Velge protokollfører.  
Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  
Sak 5:   Godkjenne forretningsorden. 
Sak 6:   Godkjenne innkallingen. 
Sak 7:   Godkjenne saklisten. 
Sak 8:   Behandle Skien Ishockeyklubbs årsberetning. 
Sak 9:   Behandle følgende saker: 

9.1: Skien Ishockeyklubbs regnskap  
9.2: Behandle kontrollutvalgets beretning 

Sak 10:  Innkomne forslag og saker: 
   10.1: Lovendring 1 
   10.2: Lovendring 2 
   10.3: Sportsplan 
   10.4: Strategiskutvikling 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   
Sak 12:  Vedta Skien Ishockeyklubbs budsjett. 
Sak 13:  Behandle Skien Ishockeyklubbs organisasjonsplan.  
Sak 14: Valg: 
   14.1: Styret: 

1. Leder 
     2. Nestleder 
     3. Fire styremedlemmer 
     4. To varamedlemmer 
   14.2: Kontrollutvalg: 
     1. To medlemmer 
     2. Ett varamedlem 

14.3: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Skien 
Ishockeyklubb har representasjonsrett. 

14.4: Valgkomite: 
  1. Leder 
  2. To medlemmer 
  3. Ett varamedlem 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
4 

SAK 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 
 
Deltagere på årsmøtet skriver seg opp på deltagerliste ved ankomst. Medlemsbevis skal 
fremvises.  
 
Styreleder gjennomfører opprop for å telle antall stemmeberettigede medlemmer til stede.    
 
Forslag til vedtak: 
 
De fremmøtte representantene godkjennes.  
 
SAK 2: Velge dirigent 
 
Styret foreslår Jan Thore Lauritzen som dirigent. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Jan Thore Lauritzen velges som dirigent.  
 
SAK 3: Velge protokollfører 
 
Styret foreslår Per Inge Håland som protokollfører. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Per Inge Håland velges som protokollfører.  
 
SAK 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Styret foreslår Anders Riis Nilsen og Elin Skrettingland til å underskrive protokollen.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Anders Riis Nisen og Elin Skrettingland velges til å underskrive protokollen.  
 
SAK 5: Godkjenne forretningsorden 
 
Styrets forslag til forretningsorden:  
 

1. Gjennomføring av årsmøtet 
 

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med 
NIFs lov og denne forretningsorden. 

1.2  Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare 
tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  

 
2. Taletid 

 
2.1  Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for 

å presentere forslaget. 
2.2  For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to 

minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til 
ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
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2.3  Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet 

beslutte å: 
• sette strek for de inntegnede talere 
• sette strek for nye forslag 
• øke antall innlegg 
• endre taletiden 
• gi taletid til personer uten talerett 

2.4  Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.  
 

3. Behandling av forslag på årsmøtet 
 

3.1  Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må 
meddele forslaget skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.   

3.2  Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
3.3  Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten 

trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette. 
 

4. Stemmegivning 
 

4.1  Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  
Dirigenten skal klart angi hvilken sak det skal stemmes over. 

4.2  Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal 
avstemming skje ved å benytte skriftlig skjema.  

 
5. Protokoll 

 
5.1  Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av den 

årsmøtet har valgt til å føre protokoll. 
5.2  I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er 

fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte 
sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. 
blanke stemmer. 

5.3  Protokollen skal publiseres på Skien Ishockeyklubbs hjemmeside så snart den 
er godkjent.   

 
Forslag til vedtak: 
 
Forretningsorden godkjennes. 
 
SAK 6: Godkjenne innkalling 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling godkjennes. 
 
SAK 7: Godkjenne sakslisten 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
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SAK 8: Behandle Skien Ishockeyklubbs årsberetning 
 

 
 
 

ÅRSBERETNING 2022 
FOR 

SKIEN ISHOCKEYKLUBB 
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Styresammensetning 
 
Følgende medlemmer har vært medlemmer av SIHK styret 2021/2022: 
 
Leder:   Karl-Fredrik Sandelin Velle 
Nestleder:  Ronald Rösler 
Styremedlem:  Marit Ewen 
   Per Inge Håland 
   Elin Skrettingland 
   Steinar Sørum 
Varamedlemmer: Gry Lilleberg Brekke 
   Enrique Arca 
 
Følgende medlemmer har vært medlemmer av SIHK kontrollutvalg 2021/2022: 
 
Medlem:  Helge Haugen 
   Carina Arca 
Varamedlem:  Lars Håkon Skui 
 
Følgende medlemmer har vært medlemmer av SIHK valgkomite 2021/2022: 
 
Leder:   Kate Lee Hansen 
Medlem:  Victor Arca 
   Filip Nilsson 
Varamedlem:  Kasper Skrettingland   
 
18. oktober 2021 trådte Steinar Sørum ut av styret av personlige årsaker. 19. oktober 2021 
trådte Enrique Arca inn i styret som ordinært styremedlem.  
 
Organisering av styret i Skien Ishockeyklubb 
 
SIHK styret består av innvalgte medlemmer. Styrets sammensetning er forholdsmessig i 
forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Det har i perioden siden sist årsmøte vært 
avholdt ni ordinære styremøter og tre ekstraordinære styremøter. Styret har behandlet 126 
saker. Styret avholdt i 2021 styremøter første onsdag hver måned. I 2022 har møtedag blitt 
flytt til andre mandag i måneden.  
 
Styret etablerte 11. august 2021 følgende utvalg med instruks og mandat i tillegg til 
valgkomite og kontrollutvalg: 
 
 Sportsligutvalg 
 Breddeutvalg 
 Markeds- og profileringsutvalg 
 A-lagsutvalg 
 Akademiutvalg  
 
Alle utvalg har vært besatt og arbeidet godt med unntak av markeds- og profileringsutvalg 
som har vært umulig for styret å besette med medlemmer. Alle utvalg har rapportert til styret. 
 
Styret skulle gjerne publisert møteprotokoller tidligere enn det man har fått til. Grunnet nye 
krav til signering av alle styremedlemmer før publisering har dette vært vanskelig. Dette er 
svært uheldig for åpenheten SIHK skal bedrive. Styret har gått til innkjøp av digital 
signeringsverktøy i februar 2022 som vil gjøre det mulig for styremedlemmer å signere 
digitalt ved bruk av BankID.    
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Medlemsregister og utvikling 
 
SIHK hadde ved utgangen av 2021 269 medlemmer. Dette er en fremgang 16 medlemmer 
fra 2020.  
 
Ansatte 
 
SIHK har 1,5 årsverk i klubben fordelt på to ansatte. Joel Färnström er 100 %, og Erik 
Koskela er 50 %. I tillegg har SIHK konsulent avtale med Filip Nilson og Simen Kristiansen. 
Alle fire er ansatt/engasjert som trenere, og rapporterer til styrets leder.  
 
Virksomhetens art 
 
SIHK driver ishockeyklubb og tilbyr trening for skøyte- & hockeyskole og trening og seriespill 
for U8, U10, U11, U16, U18 Elite, A-lag 2. divisjon og Old-boys. Aktive medlemmer som ikke 
har konkurransetilbud gjennom SIHKs lag blir tilbudt alternativt konkurransetilbud i 
samarbeid med andre ishockeyklubber i vår region.  
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
 
SIHKs resultat var på kr. 628.616 i 2021 mot kr 14.367 i 2020. 
 
Arbeidsmiljø / sykefravær / ytre miljø 
 
SIHK forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet blant ansatte og engasjerte i SIHK anses 
å være godt. 
 
Likestilling 
 
SIHK styret valgt ved årsmøtet 2021 har bestått av tre kvinner og fem menn. I forhold til 
kjønnsbalansen i SIHKs medlemsmasse anses likestilling som godt. 
 
Revisor i SIHK 
 
SIHK har benyttet One Accounting AS til revidering av årsregnskap 2021. 
 
Fortsatt drift: 
 
SIHK styre mener at det er riktig å legge fortsatt drift til grunn som forutsetning ved 
avleggelse av årsregnskapet.  
 
Styrets viktigste saker i 2021/2022 
 
Covid 19-tiltak: 
SIHK styret har fra styret konstituerte seg og gjennom store deler av 2021/2022 holdt seg 
løpende orientert om de tiltak som er iverksatt og som påvirker drift og sportslig aktivitet i 
Skien Ishall. Arbeidet har omfattet interne og eksterne møter. Utarbeidelse av rutiner og 
informasjon til medlemmene om de til hver tid gjeldende regler.  
 
Søknader om økonomisk kompensasjon i henhold til gjeldende kompensasjonsordninger er 
rettidig innsendt og kompensasjon er gitt. 
 
Styret har til tider vært forhindret fra fysiske møter gjennom perioden, og møter har i disse 
tilfeller blitt avholdt digitalt.  
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Økonomi 
Ronald Rösler har vært SIHKs hovedkasserer denne perioden, og har hatt løpende kontakt 
med regnskapsbyrået. Rösler har informert styret løpende om SIHKs økonomi. Ved 
regnskapsårets utgang viser regnskapet et overskudd på ca kr XX, dette er bedre enn 
budsjettert.  
 
Til tross for at flere lag til tider har hatt redusert treningstilbud på is sesongen 21/22 har det 
vært løpende utgifter til trenere og Skien kommune. Heldigvis har ikke sesongen 21/22 vært 
like berørt for våre lag under 20 år, men A-laget har vært hardt rammet sportslig. Noe som 
har medført at styret har redusert del to av treningsavgiften med 50 %.  
 
SIHK fikk i desember 2021 tildelt kr 300.000 av Gjensidigestiftelsen. En gledelig sum som vil 
gå uavkortet til utstyr til bredden.  
 
Styret har vært i kontakt med aktører fra sponsormarkedet for å innhente informasjon og råd 
for å kartlegge hvilke muligheter SIHK har i dette markedet. Arbeidet med sponsorplaner er 
vanskelig for styret da styremedlemmene har andre oppgaver som må gjøres, og tiden 
strekker ikke til. SIHK har blitt tilbudt en tilbud fra en aktør som vil kunne være med på å 
utarbeide en modell for å etablere et godt sponsorsamarbeid for en pris på kr 100.000. SIHK 
styret valgte av økonomiske grunner å takke nei til dette tilbudet da vi ikke har mulighet å 
investere et så stort beløp.   
 
Av positive sponsoroppdateringer er at SIHK har signert en forlenget avtale med Sparebank 
1 Sørøst-Norge og ny lengre avtale med XXL.  
 
Det sportslige 
Sesongen 2021/2022 har vært tøff for SIHK A-lag. Det startet fint med en seier mot Tromsø, 
men siden den gang har det blitt tap på tap. Dette er uheldig situasjon for involverte rundt 
vårt A-lag og for SIHK. Med bakgrunn i dette har styret forsøkt en sammenslåing av U18 
Eliter og A-lag, men håpet var større en realiteten. Styret har vedtatt at vi må ta to skritt 
tilbake, og jobbe sammen ved å styrke klubben som helhet. A-laget vil sesongen 2022/2023 
søke seg ned til 3. divisjon. Samarbeidet med trenere og apparat rundt U18 Elite forsterkes, 
og vi styret vil sammen med sportsligutvalg arbeidet mot en fem årsplan for styrke tilbudet til 
de eldste i klubben.  
 
Old-boys-gutta er aktive, og har sesongen 2021/2022 gjennomført treninger når tiltakene har 
tillatt dette.  
 
U16 har denne sesongen hatt samarbeidslag med Tønsberg. Styret anser dette som et godt 
tilbud, og søker utvidelse av tilbudet sammen med Tønsberg sesongen 2022/2023. 
 
U8, U10 og U11 trener sammen og er en aktiv gjeng. Samtlige spillere viser fremgang, og 
styret er fornøyd med den jobben trenere og lagledere legger ned.  
 
Skøyte- & hockeyskole har vært en stor suksess denne sesongen. I snitt har det vært 40 
barn til stede på treninger. Styret er svært fornøyd med innstasen som legges ned. Styret har 
vurdert hvordan man kan få barn raskere over fra skøyte- & hockeyskolen til lagtreninger, og 
vil fra og med sesongen 2022/2023 iverksette positive tiltak for økt rekruttering til lag.  
 
Innen 2027 er SIHKs ønskede mål å tilby seriespill for U8, U10, U12, U14, U16, U18 divisjon, 
U18 Elite, U20 Elite, A-lag og B-lag/Old-boys.    
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Informasjonskanaler/rekruttering 
Styret har løpende diskutert bedre løsninger for å formidle informasjon om styret internt, og 
om SIHKs tilbud eksternt. Dette ønskes utbedres for å både skape bedre kommunikasjon 
internt, og rekruttere flere medlemmer og spillere til SIHK.   
 
Annet – drift 
Styret har vært i løpende kontakt med Skien Fritidspark om å bedre forholdende for ishockey 
i hallen. Vi skulle ønske at Skien Fritidspark var mer på ballen i forhold til å utbedre vant og 
dører. Slik det er p.d. er det momenter ved vant og dører som er en usikker sikkerhetsfaktor 
for våre aktive medlemmer og gjestende motspillere. Det er videre dialog om en bedret 
samarbeidsavtale som forhåpentligvis legger til rette for en bedre kommunikasjon mellom 
Skien Fritidspark og SIHK.  
 
Klubbhuset har fått noen utbedringer, og styret har plan på å ferdigstille dette ila 2022.  
 
Årsberetning 2022 – A-lag 

 
 
Enda en korona sesong er over. 
 
Vi startet opp istreningen 21. juni. Ved oppstart var vi 20 (7 nye) spillere i stallen, men utover 
sesongen har det bare blitt færre. Nå har vi vel igjen 15 spillere i troppen. Grunnene er 
mange, men her er noen; jobb, familie, covid-19 og skader. Til en kamp var vi faktisk bare 9 
utespillere + 2 målvakter.  Det er ikke bare spillere som forsvinner, også hovedtrener og 
assistenttrener ga seg etter bare noen få serierunder. Heldigvis tok noen ansvar og vi fikk inn 
nye personer til disse jobbene. Samarbeidet med U18 har også vært vanskelig da de som 
regel spiller kamper på samme dager som oss. 9 spillere fra U18 har vært med fra 1 til 5 
kamper. Alle nedstengningene har også vært et stort problem. 
 
En stor GRATULASJON til JOAKIM SØRUM som passerte 200 KAMPER for A-laget, den 
første i klubben. Han har også vært kaptein denne sesongen.  
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I år har vi 7 spillere som får utmerkelser for antall sesonger: 
 
10: Filip Nilsson 
8: Tim Ailo Myklebust 

Kasper Skrettingland 
Kent A. Karlsen 

5: Scott Jørgen Lund 
Niklas Skrettingland 
Knut Vidar Giltvedt 

 
Poengplukker’n: Filip Nilsson; 16 poeng (7 mål og 9 assist).  
 
G. COWARD AS innsatspremie: Scott Jørgen Lund. 
 
Kun en spiller har vært med på alle 15 kampene: Filip Nilsson. Simen Kristiansen og Knut 
Vidar Giltvedt har spilt 14 kamper.  
 
Monica Larssen (fysio), Elin Skrettingland (sportsligleder), Filip Nilsson (hovedtrener), Knut 
Vidar Giltvedt (assistent trener) og Helge Roar Haugen (materialforvalter) har jobbet med og 
for laget. 
 
Helge R. Haugen 
4. mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spillende hovedtrener: Filip Nilsson Innsatspremie: Scott Jørgen Lund 
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STATISTIKK seriekamper 2021-2022
6 kamper gir godkjent sesong.
Pr. 3/3-22.

Navn kamper mål assist poeng utv. sesonger pluss/minus
32 Erlend Gram Dokka 9 95 GA GAA 10.56 2 11 76.3 %
33 Lars Martin Førde 10 1A 73 GA GAA 7.30 27 3 84.2 %
     Martin N. D. Pedersen 2 13 GA GAA 6.5 0 78.8 %
     Karlo Hausmaninger 1 3 GA GAA 3 0 66.7 %
     Kim Engen 1 4 1
     Marius Veirud 1 2 11 -2
6   Robin Gallefos Dahl 2 2 8 1
10 Joakim Sørum            C 10 3 6 9 24 14 -38
13 Casper Kristiansen 13 0 1 1 6 1 -50
14 Isak G. Sigurdsen 11 sluttet 6 1 -57
15 Mathias Svendsen 6 0 2 2 2 2 -18
16 Simen Fredriksen 5 0 4 4 6 0 -8
17 Niklas Skrettingland 13 1 0 1 10 5 -53
19 Knut Vidar Giltvedt 14 10 5 -62
22 Scott Jørgen Lund 13 2 2 4 12 5 -48
44 Kent A. Karlsen         A 10 1 2 3 0 8 -26
46 Oliver A. Tollefsen 9 10 1 -30
55 Daniel Tihomirov 6 2 0 2 2 1 -9
61 Jonathan Svensson 4 4 0 -20
69 Tim Ailo Myklebust 13 1 3 4 10 8 -48
71 Kasper Skrettingland A 12 9 6 15 10 8 -46
78 Filip Nilsson 15 7 9 16 19 10 -62
88 Joakim Tolnes 9 8 12 -25
96 Simen Kristiansen     A 14 1 1 2 12 6 -58
     Daniel Kleppan 3 1 0 1 0 -7
     Fredrick Oliver Skui 2 0 1 1 0 -2
     Andreas Narvestad 2 1 0 1 0 -2
     Iver Sebastian Nygaard 2 0 1 1 0 -3
     Mats Ewen 1 0 -1
     Tobias Haglund 1 0 -2
     Aleksander G. Thorsen 1 2 0 -2
     Sander A. Tothem 1 0 -1
lagstraff 6

Helge Roar Haugen 11
Monica Larssen 10
Elin Skrettingland 4
Jonathan Svensson 6
Joel Färnström 1
Andreas Søberg Holte 1
Marius Veirud 1
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Erik Koskela Joel Färnström 

Årsberetning 2022 – U18 Elite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesongen 2021/2022 var året der Skien Ishockey Klubb gikk bort fra en akademimodell der 
vi leide inn tjenester for drift av et akademi, til egen drift av U18 Elite i et godt samarbeid med 
Telemark Toppidrettsgymnas. Sesongen 2020/2021 hadde akademiet lag i U20 elite, U18 
Elite og U18 1. divisjon. Høsten 2021 gikk SIHK videre med drift for et U18 Elite. 
 
Bakgrunn 
 
I 2021 hadde SIHK en overgang mellom NHA og eget U18 Elite-lag. NHA gjennomførte ut 
vårsesongen 2021. SIHK U18 Elite ble startet opp august 2021. 
 
Lag 
 
Sesongen 2020/2021 hadde SIHK lag i U18 1. divisjon, U18 Elite og U20 Elite. Sesongen 
2021/2022 har SIHK lag i U18 Elite. 
 
Nytt trenerteam 
  
Fra og med august 2021 er Erik Koskela ansatt som hovedtrener U18 Elite i en 50 % stilling i 
SIHK. Erik er videre ansatt 50 % hos TTG som ansvarlig ishockey. Joel Färnström er også 
fra august 2021 ansatt i SIHK. Joel er ansatt som assistenttrener for U18 Elite. 
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Våren 2021 
 
NHA ble avsluttet våren 2021. Vårsesongen bestod av tre lag. U18 1. divisjon, U18 Elite og 
U20 Elite. Stor gruppe med 67 spillere. Vårsesongen ble annerledes grunnet Covid-
restriksjoner i de ulike hockeyseriene. Mye kanselleringer av seriekamper og sluttspill. Det 
ble gjennomført treninger og lokal aktivitet. Grunnet kamp restriksjoner utbetalte SIHK 
refusjoner til spillere på treningsavgiften. 
 
Høsten 2021 
 
SIHK U18 Elite startet august 2021. Total 23 spillere i gruppen, samt to trenere på fulltid for 
Det har fra høsten stilt lag i U18 Elite. 
 
Lagledergruppe 
 
U18 Elite har sesongen 2021/2022 blitt ledet av: 
 

• Erik Koskela  Hovedtrener 
• Joel Färnström Assistenttrener 
• Nicklas Ewen  Materialforvalter 
• Marit Ewen  U18 Elite ansvarlig i SIHK styret 
• Henrik Nygaard Kampavvikling og sekretariat 
• Lars Håkon Skui Lagleder 

 
Øvrige støttespillere 
 
Det har vært et godt bidrag fra foreldre til gjennomføring av kamper under året. 
Foreldregruppen har bidratt til oppgaver innen sekretariatet og kiosk, samt oppgaver med 
tilskuere og kampvakt. 
 
Videre har det vært viktige bidrag fra familiene Ewen, Brekke og Arca på lagets matordning. 
 
Sesongen har også vært god med tanke på sponsorer. Laget har hatt følgende sponsorer fra 
høsten 2021: 
 

• Sparebanken 1 Sørøst-Norge 
• Gjennomført treningssamlinger for bredde – Erik og Joel 
• Star Bilskade AS 
• C Christoffersen AS – Fargerike 
• Dominos 
• Extra Hockey 
• Coop Norge 
• Kiwanis 
• Glava AS 
• Asker Rotary Klubb 
• Lions 
• Skiforbundet (Dugnadsinntekter) 
• Equinor 
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Seriespill 
 
Det har vært flere jevne kamper for U18 Elite i sesongen 2021/2022. Dette viser tydelig at 
SIHK har muligheten og kunnskapen som hører hjemme i aldersbestemt elitespill i Norge. 
 
Lars Håkon Skui 
 
Årsberetning 2022 - Bredde  
 
Skøyte- og hockeyskole 
 
Vi har gjennom sesongen opprettholdt det gode tilbudet vi har med skøyte- og hockeyskole 
onsdager kl. 17:15-18:15. I snitt har det vært med 30 barn hver gang, men oftest har det 
deltatt flere. Christer Klovholt har ansvaret for skøyte- og hockeyskolen, og får bistand fra 
flere trenere og hjelpere hver uke. Styret har vedtatt en overgang fra skøyte- og 
hockeyskolen som skal sørge for bedre rekruttering til lagene. Det er viktig at skøyte- og 
hockeyskole ikke blir en hvilepute, og hovedaktiviteten for barnene frem til de er 12 år. Fra 
og med september 2022 skal barn fra og med de er 7 år (2. klasse) etter åtte ganger med 
skøyte- og hockeyskole flyttes over på U8. Styret vil utarbeide informasjon i løpet av våren 
2022.  
 
U8 (spillere født 2014 og 2015): 
 
Trenere: Joakim Havem (hovedtrener); assisterende trenere: Sigurd Riis Falkenberg og Tom 
Erik Augestad 
 
Lagleder: Tom Erik Augestad, assisterende lagleder: Karl-Fredrik Velle 
 
Treninger: 2 ganger per uke – tirsdager og lørdager. Begge dager deles isen i 2 hvor U8 
spiller på den ene siden og U10/U11 spiller på den andre siden. 
 
Generelt: Det har foreløpig vært kun en cup denne sesongen for U8. Det skulle vært flere, 
men de har blitt utsatt på grunn av Covid-19. Starten av sesongen begynte med helt greit 
oppsett for serien, men det har vært mange utsettelser og endringer i planene. Som ny 
lagleder har det vært vanskelig å følge med på alle endringer, delvis også fordi lagleder 
jobber offshore og ikke alltid er til stede. Men assisterende lagleder har vært til god hjelp så 
det har gått greit. 
 
Det er også få U8 spillere i gruppen. Det har også vært veldig mye frem og tilbake fra 
forbundet om vi skal spille 3x3 eller 5x5 rekker. Vi klarer oss akkurat om det spilles 3x3, men 
er for få spillere ellers. På cupen som ble spilt på Jar i februar så lånte vi 5 spillere fra 
arrangerende lag. Noe av årsaken til dårlig oppmøte var også spillere med påvist Covid-19. 
Status i serien per nå er at U8 har en oppsatt cup igjen i Tønsberg og en uavklart dato for 
cup hjemme. Det er også noen uavklarte cup’er som sannsynligvis vil bli satt opp etter hvert.  
U10 er også få spillere, så noen spillere fra U8 har hospitert på U10 cuper. Dette har fungert 
veldig bra og har hjulpet dem til å kunne stille begge rekkene selv.  
 
Antall spillere: 5 rettårige fra starten av sesongen. Per nå så er det registrert 11 stykker 
med 2 ferske spillere på dispensasjon (for å spille cuper, født 2010 og 2012) 
 
U10 (spillere født 2012 og 2013): 
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Trenere: Christian Solis (hovedtrener); assisterende trenere: Joakim Havem og Tom Erik 
Augestad 
 
Lagleder: Tom Erik Augestad, assisterende lagleder: Christer Klovholt 
 
Treninger: 2 ganger per uke – tirsdager og lørdager. Begge dager deles isen i 2 hvor U8 
spiller på den ene siden og U10/U11 spiller på den andre siden. 
 
Generelt: Det har foreløpig vært kun en cup denne sesongen for U10. Det skulle vært flere, 
men de har blitt utsatt på grunn av Covid-19. Starten av sesongen begynte med helt greit 
oppsett for serien, men det har vært mange utsettelser og endringer i planene. Som ny 
lagleder har det vært vanskelig å følge med på alle endringer, delvis også fordi lagleder 
jobber offshore og ikke alltid er til stede. Foreløpig har det ikke vært behov for assisterende 
lagleder, men det vil det bli senere i sesongen.  
 
Det er litt få U10 spillere i gruppen, men noen spillere fra U8 har hospitert og gjort slik at vi 
har kunnet stille 2 rekker med 5 spillere på cup. Denne ordningen har fungert veldig bra. 
Gjengangeren i klubben er få spillere så U10 spillere har hospitert i U11. Dette har også 
fungert bra og hjulpet U11 til å stille rekkene selv. Dette har også vært veldig positivt for de 
U10 spillerne som har fått vært med på kamper når de selv har hatt utsatte cup’er. For 
ordens skyld nevner jeg at alle på U10 har fått tilbud om hospitering slik reglementet dikterer.  
Status i serien per nå er at U10 har tre oppsatte cup’er igjen og en uavklart dato for cup 
hjemme.  
 
Antall spillere: 11 spillere per i dag. Noen som har kommet over fra hockeyskole i løpet av 
sesongen.  
 
Veien videre for U8 og U10: 
Vi har i dag 2 engasjerte trenere for U8, U10 og U11. Til neste sesong så vil trener for U8 
følge sønnen sin og være trener for U10. Vi får da et behov på U8 for en ny trener og håper 
det går seg til mot slutten av sesongen. (At en forelder kan ta rollen, eller om det finnes 
andre løsninger). 
 
Vi har også en plan for å ha litt ferske spillere fra hockeyskolen i en egen gruppe ledet av 
Sigurd Riis Falkenberg. Han har assistert og holdt treninger ved sykdom. Håpet er da at vi 
raskt kan ta imot spillere som ønsker seg over på lagtrening. Dette virker som et godt 
konsept så få vi se hvordan det utvikler seg resten av sesongen.  
 
Vi har også satt i gang en sosial kveld «Game Night» som håpet er å bringe spillerne tettere 
sammen sosialt utenfor banen. Dette har vært arrangert en gang, men ble dessverre også 
hindret av Covid-19. Det står nå på planen og arrangere en slik kveld i nærmeste fremtid og 
planen var og arrangere en kveld ca hver 5 uke. Den første kvelden ble en suksess og barna 
var meget fornøyd. Ønsket videre er å ha noe hockey relatert på kvelden og en liten teori 
time legges derfor inn i agendaen.  
 
Tom Erik Augestad med innspill fra trenerteam for U8 og U10. 
 
U11 (spillere født 2010 og 2011(2012 tillatt)): 
 
Trenere: Christian Solis (hovedtrener); assisterende trenere: Joakim Havem, Jan Anders 
Mobæk 
 
Lagleder: Anders Riis Nilsen 
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Treninger: 3 ganger per uke - 1 gang med skøyte og hockeyskolen (onsdager); 2 ganger 
med laget (delt is tirsdag, og hel is lørdag formiddag). 
 
Generelt: Det har blitt jobbet godt i og rundt lagene i oppkjøringen til sesongen og fram til 
nå. Det er et tett samarbeid mellom trenere og lagledere for skøyte- og hockeyskolen, U8, 
U10 og U11. Treningen som har blitt gjennomført over tid har vist seg å gi resultater, og 
spillerne har hatt god utvikling. Det er mange som er ivrige, og deltar på treningsaktivitet 
utenom ordinær trening, både i klubbens regi og i ekstern regi. De har også utviklet 
samspillet og fungerer i mye større grad som et kollektiv enn tidligere. 
 
Antall spillere: Grunnet stor spredning i alder på spillerne, ble det i forkant av sesongen 
besluttet å stille med et U11-lag. Laget har 6 overårige spillere (5 født i 2010, 1 født i 2009), 
som vi fikk dispet ned grunnet henholdsvis manglende sportslig tilbud, eller kort fartstid i 
ishockey. Ved påmelding av laget hadde vi også 5 spillere født i 2011. To av disse dukket 
aldri opp etter sommerferien. Ved sesongslutt har det kommet én spiller til laget, og det er 
noen få til født i 2010 og 2011 som har kommet til skøyte- og hockeyskolen. 
U11 har derfor vært avhengige av hjelp fra spillere født i 2010, og har stilt med 3-5 av disse 
på hver kamp. 
 
Kamper: Korona har også preget høstsesongen. Det har blitt spilt 5 kamper i 2021 (4 
hjemme, 1 borte), og 1 i 2022(hjemme) . Innen årsmøtet skal det spilles ytterligere 2 
bortekamper. Tidlig i sesongen var nivået opp til Asker- og Bærum-lagene veldig stor, og det 
ble kraftige tap. Laget har imidlertid tatt store skritt i løpet av høsten, og leverte solide seire 
hjemme mot henholdsvis Tønsberg og Sandefjord. Det er disse to lagene de skal møte borte 
05. og 06.03. og det er forventet at de skal levere ytterligere to seire.  
I returkampen mot Jar Blå hjemme tidlig i februar (i bortekampen i oktober ble det et kraftig 
tap), viste laget virkelig at de har tatt steg i riktig retning. Det ble fortsatt tap, men Jar Blå 
måtte i mye større grad jobbe for seieren. 
 
Anders Riis Nilsen på vegne av lagleder- og trenerteam U11. 
 
U16 
 
Denne sesongen har U16 vært et samarbeidslag mellom Tønsberg og Skien. Vi har trent i 
Skien på mandager, onsdager og fredager. I tillegg har vi hatt fellestreninger med Tønsberg i 
Tønsberg på tirsdager. Onsdagstreningene kommer Tønsbergpillerne til Skien. Alt i alt fire 
isøkter i uken. 
 
De to lagene brukte ikke lang tid på å bli gode kompiser, og fra et ganske tidlig tidspunkt var 
det god stemning i garderoben.  
 
U16 spiller i U16B-serien. Sesongen skulle egentlig vært ferdig 13. mars, men på grunn av 
pandemien har mange kamper blitt omberammet. På det nåværende tidspunkt ligger vi på 
nedre halvdel av tabellen, men med en god del viktige og spennende kamper til gode. Det er 
ennå kamper som skal spilles, så siste ord er ikke sagt i den saken. 
 
Trenere denne sesongen har vært Simen Kristiansen fra Skien og Håkon Klevberg fra 
Tønsberg. 
 
Per Inge Håland 
 
Old-boys 
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Siden oppstarten av sesongen har vi hatt mer eller mindre faste treninger på fredager, noen 
ganger på lørdager. Vi er en liten kjerne på 6-7 spillere, om lag halvparten av disse er nye 
denne sesongen. Vi har med andre ord opplevd en liten vekst med tanke på nytt blod, men 
flere av dem som har vært ivrige tidligere har glimret med sitt fravær. Det er et ønske om å 
rekruttere enda flere, gjerne fra den trivelige gruppen med foreldre som følger barna til 
skøyte- og hockeyskolen ukentlig.  
 
I tillegg til den nokså faste gjengen har vi hatt glede av å få besøk av U16-spillere på enkelte 
treninger. En gang iblant blir vi da mange nok til å spille på hele isen.  
 
Old boys vil gjerne være et tilbud for gamlekara, men også være et lavterskeltilbud for menn 
og kvinner i riktig alder som ønsker å ta opp ishockey som hobby. 
 
Per Inge Håland 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Årsberetning vedtas. 

5 OJH GH GR PH  HU VLJ HU D /
CHOOH :DUO 5UHGUL D GHOL - ,/ / BA2 

VOHU R DOG - -/ ,/ . BA2 

4 H DUL ( -/(./(. BA2 

0UFD 4 ULT H D KLDV 9H VH - -/( /) BA2 

1UH H 6U LOOHEHUJ - -/ / - BA2 

7 OD G HU 8 JH - /) / , BA2 

UH L JOD G 4OL - /) / BA2 

3H H GR PH H L HKROGHU L IRUPDVMR RP GLJL DO I U H VLJ HUL JHU HG KMHOS D 1D 83 LD
H VLJ HUL JV MH HV H VLJ LGH R 4 VLJ HUL J PHG 1D 83 HU M ULGLV EL GH GH MIU 4VLJ D UOR H

LJ HUL JVKLV RUL H V GLJL DOH VSRU HU ODJUH L H LJ HU 3D D EMH 3  KRV GR PH HLHUV R R S
VLJ LGH R LJ D UH H D HULILVHUHV LD 1D 83V 3 OHVHU LOJMH JHOLJ LD VLJ LGH R RJ ED LG R 

LJ LGH D EHIDOHU GR PH HLHUH DOO LG V UJH IRU OR DO ODJUL J D 3 L VL H OR DO DU L HU L LOOHJJ LO ODJUL J D
GH H GR PH H

5RU LO U IRU EU D VLJ LGH R VH K SV/ VLJ LGH R LO DU IRU EU D MH HV H
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SAK 9: Behandle følger saker 
 
 9.1 Skien Ishockeyklubbs regnskap 
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  Forslag til vedtak: 
 
  Årsregnskap 2021 vedtas. 
 
 9.2 Behandle kontrollutvalgets beretning  
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Forslag til vedtak: 
 

Kontrollutvalgets beretning 2021 vedtas.  
 
SAK 10 Innkomne forslag og saker 
 
 10.1 Lovendring 1 

Styret i SIHK ser behovet for å ivareta kontinuiteten blant styremedlemmene, 
og foreslår at halve styret velges annethvert år.  
 
NB: Vedtas denne lovendringen vil leder og de to styremedlemmene med flest 
stemmer bli valgt for to år på årsmøtet 2022.  
 
Forslag til vedtak fremmet av styret: 
 
Punkt 4.3.1 n I. i Skien Ishockeyklubbs lov endres fra: 
 
 Foreta følgende valg: 

I. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og to 
varamedlemmer.  

 
Til: 
 
 Foreta følgende valg: 

I. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og to 
varamedlemmer. Leder og to styremedlemmer velges for to 
år partallsår. Nestleder og to styremedlemmer velges for to 
år oddetallsår. Varamedlemmer velges for et år.   
 

 10.2 Lovendring 2 
Styret i SIHK ønsker å oppfordre flere unge medlemmer til å bli delaktig i 
styrearbeid for SIHK. Følgende foreslås som lovendring under punkt 4.1 i 
SIHKs lov: 
 
 
SIHKs valgkomite skal strebe etter å nominere minimum et medlem under 26 
år ved valgtidspunktet som ordinært styremedlem. Årsmøtet gir videre styret 
fullmakt til å etablere en ungdomsgruppe som skal bidra til å økt 
ungdomspåvirkning i SIHK. Alle medlemmer av ungdomsgruppen skal på 
valgtidspunktet være under 26 år. Det gis videre fullmakt til fornuftig 
økonomiskdisponering for ungdomsgruppen. 
 
Forslag til vedtak fremmet av styret: 
 
Under punkt 4.3.1 i Skien Ishockeyklubbs lov legges følgende til: 
 
Det skal etterstrebes at ved valgtidspunktet skal minimum et ordinært medlem 
av styret være under 26 år. Årsmøte gir videre styret fullmakt til etablering av 
en ungdomsgruppe i SIHK til å bidra til økt ungdomspåvirkning.  
 

 10.3 Sportsligplan 
Sportsligutvalg ble ved mandat og instruks etablert 11.08.21. Hovedoppgaven 
til sportsligutvalg har vært ny sportsligplan for SIHK. Sportsligutvalg fremmer 
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ny sportsligplan (SIHK – sportsligplan - vedlagt) til behandling og følgende 
forslag for revidering/utvikling av sportsligplan: 
 
Sportsligplan spesifikk del kan justeres ved styrevedtak i SIHK styre. Endring 
skal innstilles av leder av sportsligutvalg i samråd med medlemmer av 
sportsligutvalg og evt. ansatt fagsjef/sportssjef.  
 
Forslag til vedtak fremmet av sportsligutvalg: 
 
Sportsligplan godkjennes. Fremtidig endringer i sportsligplan spesifikk del kan 
justeres ved styrevedtak. Endring i sportsligplan skal fremmes av 
sportsligutvalg.  

 
 10.4 Strategiskutvikling 

Styret i SIHK fremmer forslag om hovedplan for utgangspunktet for videre 
strategiskutvikling (SIHK – strategi 2027 - vedlagt). Følgende foreslås: 
 
SIHK – strategi 2027 vedtas som utgangspunkt for SIHKs fem-årsplan. Det gis 
fullmakt til SIHK styre å iverksette tiltak for å ferdigstille og presentere SIHKs 
fem-årsplan innen utgangen av 2022.  
 
Forslag til vedtak fremmet av styret: 
 
Hovedplan for videre strategiskutvikling godkjennes. Årsmøtet gir styret 
fullmakt til å iverksette tiltak for ferdigstillelse av fem-årsplan innen utgangen 
av 2022.  

 
SAK 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 
Styret foreslår en redusering fra kr 350 til kr 300 for aktive medlemmer i medlemsavgift. 
Dette grunnlegges med et ønske om å rekruttere flere aktive medlemmer til SIHK. 
Medlemsavgift for ordinære medlemmer foreslås oppretthold på kr 150. Forskjellen på aktivt 
medlem og ordinært medlem er at aktivt medlem har mulighet for gratis bruk av uteis.    
 
Styrets forslag for medlemskontingent og treningsavgift: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemskontingent 
2022/23       
Aktivt medlem kr 300     
Medlem kr 150     
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Slipe- og depotavgift er en del av treningsavgiften. Dersom tilbudet (antall økter per uke) 
endres vil avgiften endres iht. nytt antall treninger per uke. 
 
Søskenmoderasjon: 
Det praktiseres søskenmoderasjon på 30 % rabatt på treningsavgift for barn nummer to, 50 
% for barn nummer tre og videre. Det gis ikke søskenmoderasjon på medlemskontingent 
eller avgift for skøyte- & hockeyskole. 
 
Refusjon trenere og lagledere: 
75 % kompensasjon i årlig treningsavgift for eget barn (gjelder per barn), Trenere/lagledere 
uten barn får utbetalt 75 % av den vedtatte treningsavgiften for et barn på det laget man er 
trener/lagleder for. I tillegg får hver trener og lagleder kr 1.500 til innkjøp av klubbtøy. Dette 
gjelder per sesong inntil to trenere og en lagleder per lag. Gjelder ikke senior- og elitelag. 
Dette fastsettes av styret.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Medlems- og treningsavgiften vedtas. 
 
SAK 12: Vedta Skien Ishockeyklubbs budsjett 
 
Vedlagt budsjett 2022 (SIHK – budsjett 2022 - vedlagt) behandles. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Budsjett 2022 vedtas.   
 
SAK 13:  Behandle Skien Ishockeyklubbs organisasjonsplan 
 
Vedlagt organisasjonsplan (SIHK – organisasjonsplan - vedlagt) behandles. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Organisasjonsplan vedtas.    
 
 
 

Treningsavgift 2022/23 

Lag Treningsavgift 

Antall økter per 
uke: Istrening + 
barmark Treningsavgift per økt  Betaling 

Hockeyskole kr 800 1 kr 800 kr 800 en gang pr. år 
U8 - U10 kr 2 000 2 kr 1 000 kr 1 000 to ganger pr. år 
U11 - U12 kr 3 000 2 kr 1 500 kr 1 500 to ganger pr. år 
U13 - U16 kr 4 500 3 kr 1 500 kr 2 250 to ganger pr. år 
U18 Bredde / U21 Bredde kr 6 000 4 kr 1 500 kr 3 000 to ganger pr. år 
Oldboys / senior andre lag kr 2 000 1 kr 2 000 kr 2 000 en gang pr. år 
U18 og U20 Elite Fastsettes av styret         
A-lag Fastsettes av styret         
       

    
  
    
    
    
    



 
 
 
 

 

 
27 

SAK 14: Valg 
 
 14.1 Valg av styret: 
 

1. SIHK valgkomite innstiller Karl-Fredrik Sandelin Velle som leder. 
 

2. SIHK valgkomite innstiller Ruben Kleppan som nestleder. 
 

3. SIHK valgkomite innstiller Eric Bjørnstad, Casper Gunnulfsen 
Kristiansen (U26), Marit Ewen og Gry Lilleberg Brekke som 
styremedlemmer. 

 
4. SIHK valgkomite innstiller Magnus Melsom Evensen (U26) og Trine 

Olsen Espeland som varamedlemmer til styret. 
 
 14.2 Valg av kontrollutvalg: 
 

1. SIHK valgkomite innstiller Ronald Rösler og Ximei Lu som 
medlemmer til kontrollutvalget. 
 

2. SIHK valgkomite innstiller Stig Mortensen som varamedlem til 
kontrollutvalget.  

 
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Skien 

Ishockeyklubb har representasjonsrett. 
 
 Forslag til vedtak: 
 
 Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i de 

organisasjonsledd SIHK har representasjonsrett.  
 
14.4: Valg av valgkomite: 

 
1. SIHK styret innstiller Kate Lee Hansen som leder av valgkomiteen. 
 
2. SIHK styret innstiller Victor Arca og Tom Erik Augestad som 

medlemmer av valgkomiteen. 
 

3. SIHK styret innstiller Elin Skrettingland som varamedlem av 
valgkomiteen.  

 
 
 
  


