ÅRSMØTE
Ringerike ishockeyklubb allianseidrettslag
Ringerike ishockeyklubb elite
Onsdag 30. mars 2022 kl 1800

SAKSPAPIRER

Innkalling til
ÅRSMØTE
Onsdag 30. mars 2022 kl 1800
Dagsorden:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder lagenes årsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Kontrollutvalgets årsmelding
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre
14.2 Valgkomité
14.3 Kontrollutvalg
14.4 Representanter til ting og møter
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Saksliste og årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer i Ringerike Ishockeyklubb ønskes velkommen å delta på det digitale årsmøtet.

Hønefoss 28. februar 2022
Styret i Ringerike Ishockeyklubb
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Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
Alle som har vært medlem av Ringerike Ishockeyklubb minst en måned, fyller 15 år det
kalenderår årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser har
stemmerett.

Sak 2. Velge dirigent
Det foreslås at Gunnar Syrrist velges som dirigent

Sak 3. Velge protokollfører
Det foreslås at Janka Aasen fører protokoll fra årsmøtet

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Det foreslås at XX XX og XX XX underskriver protokollen

Sak 5. Godkjenne innkallingen
Innkallingen ble sendt ut 1. mars 2022 til medlemmene ved at den ble lagt på klubbens
hjemmeside og sendt til de ulike lagenes lagledere, for videreformidling.
Det foreslås at innkallingen godkjennes

Sak 6. Godkjenne sakslisten
Sakslisten ble gjort tilgengelig sammen med resten av årsmøtepapirene den 23. mars
2022.
Det foreslås av sakslisten godkjennes

Sak 7. Godkjenne forretningsorden
Forretningsorden styrer hvordan årsmøtet skal gjennomføres.
7.1

7.2

Gjennomføring av årsmøtet
Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten
Enhver som ønsker ordet, melder seg på talelisten og kan tale når
dirigenten har gitt vedkommende ordet.
Taletid

-

Medlem med forslag på sakslisten, gis nødvendig taletid til å
presentere forslaget
Etterfølgende innlegg gis nødvendig taletid

7.3

Etter forslag fra dirigenten kan årsmøtet beslutte å sette strek for nye
talere og nye forslag
Behandling av forslag på årsmøtet
Forslag som fremmes under årsmøtet må meddele dette skriftlig til
dirigenten og være signert
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-

7.4

7.5

Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten
Etter godkjenning av sakslisten, kan ikke saker som fremgår av sakslisten
trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette.

Stemmegiving
Stemmegiving gjennomføres med dirigentens angivelse. Dirigenten skal
angi klart hvilken sak det skal stemmes over.
Dersom det er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming
skje skriftlig
Protokoll
Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollfører er den
årsmøtet har valgt.
I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag
som er fremmet, hvem som er forslagsstiller og hvilket vedtak som er
fattet. Avstemming med antall stemmer for og imot, tas også med.
Protokollen skal publiseres på klubbens hjemmesider så snart den er
godkjent.

Det foreslås at forretningsorden godkjennes

Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder lagenes årsmeldinger
Klubbens årsmeldinger
8.1
8.2
8.3
8.4
8.1

Styrets beretning 2022
Årsberetning elite
Årsberetninger fra breddelagene
Årsmelding dommeransvarlig

Styrets beretning 2022

Sesongen 2021/2022 har klubben hatt følgende lagenheter; Skøyteskole, Hockeyskole, U7, U8, U9, U10,
JU10, U12, U13, U14, U15, 6. divisjon, Oldboys, Hringariki Norsemen og Ringerike Panthers Elite. Lagene
U12-U15, 6. divisjon og seriespill. U7, U8, U9 og U10 har deltatt i miniputturneringer i regi av Region
Viken Vest. Ringerike Panthers Elite har spilt i Fjordkraftligaen.
Sesongen har tidvis vært preget av Covid-19 pandemien, som har lagt noen begrensinger på
gjennomføringen av kamper, turneringer og arrangement, men etter februar er sesongen for de ulike
lagene for det meste gjennomført normalt.
Sesongen startet som normalt, uten Covid-19 restriksjoner. I begynnelsen av desember begynte
imidlertid smitten å bre seg og flere av lagene tok litt tidlig juleferie. 14. desember avlyste NIHF alle
kamper, med unntak av Bambusa-ligaen og Fjordkraftligaen. Så ble det stopp igjen og juleferien varte til
midten av januar, hvor man kunne starte opp med noe treningsaktivitet. 1. februar åpnet det igjen for
full aktivitet og resten av sesongen gikk som planlagt. Det medførte dog en del omberamminger for
både bredde og elite.
Det har blitt arrangert regionsturneringer for U og U10 i februar, og endelig kunne de minste få spille
kamper på hjemmeis til stor glede for store og små.
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Vi har arrangert to trenersamlinger for Region Viken Vest, fra Ringerike deltok 6 trenere. Vi har i 2021
blitt bedt om å fasilitere to U16 samlinger. De har vært her i hhv 4 dager i august og 5 dager i november.
De har vært her ele dager og har hatt mange isøkter og fått servert 3 måltider pr dag. Slitsomme
arrangement for frivillige, men veldig givende og moro. Damelandslaget har også hatt to samlinger i juni
i ishallen. Hyggelig at NIHF ønsker å legge slike samlinger til Schjongshallen.
Administrasjonen arrangerte i uke 32, den årlige klubbcampen. Dette begynner å bli en tradisjon og
oppmøtet var stort. Spillere fra de aller fleste lagene var deltakere sammen med Even og Håkan som
ledere, samt flere hjelpere.
Med unntak av i periodene med nedstenging pga pandemi har skaøyteskolen blitt arrangert en gang pr
uke. Vi har hatt en voldsom vekst i antall barn i denne gruppen. Hver onsdag kl 1645 har det vært full
rulle på isen. Trenerne Håkan Ahlstrand, Magnus Krydsby, Morten Ask og Trude Marthinsen har vært
ansvarlige voksne på isen. Odd Johan Ask har tatt imot store og små og veiledet til laneutstyr og riktige
grupper. Hjelpere fra lagene U13-U15 har stilt opp hver uke siden nyttår og vært hjelpere. Så mange
som 135 barn er registrert i Spond gruppen til Skøyteskolen. Så mange barn har det aldri vært på
skøyteskolen.
Totalt har klubben 378 medlemmer, hvorav 322 gutter og 56 jenter.
Klubbens faste ansatte er Håkan Ahlstrand som drifter hallen og vedlikeholder isflaten i samarbeid med
kommunens vaktmester. I tillegg er Håkan trener for U7, U14, U15 og skøyte- hockeyskolen. Even
Tangen Fosse er ansvarlig for Akademiet, som er SFO tilbud etter skole. Even jobber også i
administrasjonen med medlemsadministrasjon, er isfordeler og koordineringsansvarlig for lagenhetene.
Martin Boork og Per Braxenholm er ansatt som hhv.hovedtrener og assisterende trener/sportssjef. Fra
mars 2021 jobbet Janka Aasen 50% som daglig lder, og ble ansatt i 100% stilling fra 1.8.21.
Ringerike Ishockeyklubb tilhører Region Vestre Viken. Klubben har en representant i regionsstyret som
er Magnus Krydsby. Klubbene i denne kretsen er Skien, Tønsberg, Sandefjord, Kongsberg, Frisk Asker,
Holmen, Jutul og Jar. Det har vært arrangert flere regionssamlinger for både gutter og jenter dette året.
Håkan Ahlstrand er trener for regionslaget for jenter.
Alle sosiale arrangement har også dette året lidd under pandemien, og ting som juletrefesten mått
avlyses også i år. Vi håper 2022 blir bedre!
Klubben har også denne sesongen hatt en engasjert dommeransvarlig som har hatt gode systemer på
oppsett av dommere og oppfølging av disse. Rekruttering av dommere er viktig for klubben for
fremtiden. Målet er flere kretsdommere og forbundsdommere.
Klubbens styre har bestått av leder og 5 styremedlemmer. Det har vært avholdt månedlige styremøter,
og oftere ved behov.
Et kontrollutvalg ble besluttet opprettet ved forrige årsmøte og det ble valgt en leder, to
styremedlemmer og et varamedlem.
Garderobesituasjonen er fortsatt kritisk, dette vil merkes mer og mer for hvert år som går. Med flere
aktive spillere og lag, blir dette en utfordring å løse i det daglige. Klubben har startet arbeidet med å
realisere en ny arena, som på sikt vil løse garderobesituasjonen, men inntil dette vil dette være et stort
problem, som kan hindre vekst.
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Alle de elite kampene har blitt arrangert ved hjelp av en fantastisk dugnadsinnsats. Det har vært faste
personer som har hatt ulike ansvarsområdet og dette har fungert meget bra. Breddelagene har delt på
kioskdugnaden, og alle får masse gode tilbakemeldinger fra publikum.
Vi får positive tilbakemeldinger fra bortelagenes representanter og NIHFS sine delegater når det har
vært på kampene og skryter av arrangementene våre og har veldig lite kritikk å komme med.
Alle hyggelige engasjerte mennesker skal ha et stort takk for innsatsen gjennom sesongen!!
Klubben og lagene har blitt ivaretatt meget godt av engasjerte og flotte lagledere, trenere,
assistenttrenere, iskjørere, slipeansvarlige, kioskmedarbeidere, skøyteknytere, lunsj og middags lagere,
transportmedarbeidere, utstyrsvaskere/vedlikeholdere og alle de flotte menneskene som tilhører et lag.
Uten dere hadde dette ikke gått – så tusen hjertelig takk for engasjementet!
Årsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 1 019 147,Styret anser styringen av økonomien som god og under kontroll. Styret mener grunnlaget for videre drift
er godt.
Styret ønsker å takke alle for fantastisk deltakende og positiv innsats i 2021!

Hønefoss 23. mars 2022
For styret i Ringerike Ishockeyklubb
Tor Frithjov Nerby
Styreleder

8.2

Årsberetning elite
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RINGERIKE PANTHERS

Fjordkraft ligaen 2021 – 2022

Goalies (3): Mattias Pettersson, Mathias Landa og Andreas Aasen Rian
Forwards (16): Even Tangen Fosse (C), Dustin Parks (A), Michael Söderberg (A), Henrik Eriksson (A),
Petter Ellefsen, Mathias Holst Jenssen, Erik Bjerketvedt, Eivind Eiken Andrersen, Leonards Rimjans,
Thomas Bækken, Reid Petryk, Brett Perlini, Jonas Skirstad Hodt, Elias Antonsen, Kenneth Pappalardo og
David Åslin.
Defences (9): Nikolai Dalen, Robin Bjørnstad, Dennis Ryttar, Håkon Engh, Karl Markström, Viktor
Näslund, Jonas Slettebø Haughom, Linus Rosdahl og Andreas Bergum Hilbertsen.
Trenere: Martin Boork (Head Coach), Per Braxenholm (Ass. Coach), Linda Helen Gjerdingen (Fys Coach)
og Håkan Ahlstrand (Skills Coach).
Lagleder: Randi Aase.
Materialforvaltere: Tormod Marthinsen, Ole Joar Weggersen og Henrik Weggersen, Cecilie Skjørten
Aasen Schau og Morten Dalen.
Videofotograf: Sissel Skjørten Aasen.
Massør: Tomas Bråten.

Oppkjøringen til Panthers comeback i øverste liga, Fjordkraft, ble historisk lang, totalt 7 måneder. Den
startet med «beholde-kampformen-kanskje-kamp-i-morgen» fra den midlertidige nedstengingen på
grunn av Covid-pandemien 10. januar, til 17. mars da endelig beslutning om stans i serien ble tatt.
Deretter kunne laget begynne 5 måneder barmarkstrening, som heldigvis kunne gjennomføres litt mer
normalt enn i 2020 med utallige smittevernrestriksjoner.
Når laget møttes 28. juli, var 17 spillere fra forrige sesong med videre. 4 spillere hadde byttet klubb
(Melin, P. Eriksson, Sakshaug og Nybrodahl Pettersen), 2 spillere avsluttet sin satsning (Adolfsen og
Eiken Andresen), mens 6 nye signeringer var på plass fra start; Mattias Pettersson (Kristianstads IK),
Jonas Slettebø Haughom (Stavanger), Linus Rosdahl (Comet), Jonas Skirstad Hodt (Vita Hästen), Elias
Antonsen (Storhamar) og Kenneth Pappalardo Gulbrandsen (Skellefteå og Narvik). Primo september
kom David Åslin (Vita Hästen og Bad Nauheim) og Brett Perlini (Pustertal og Nottingham). Med 25
spillere i første halvdel av sesongen, men Holst Jenssen og Dalen ute med skade hele sesongen og flere
andre skader/sykdom, steppet heldigvis Andreas Adolfsen inn og var med på treninger og noen kamper.
I slutten av januar signerte Eivind Eiken Andresen igjen, 1. februar Reid Petryk (Canadier som spilte Frisk
Asker 2019/20) og før overgangsvinduet stengte medio februar kom Andreas Hilbertsen (Frisk Asker), og
laget var bedre rustet med 28 spillere totalt. I tillegg hadde vi Christian Vethe Bye på lån fra Frisk Asker
første halvdel av februar. NIHF’s regelendring fra 2019 skulle egentlig innebære en ny reduksjon i antall
utenlandske spillere pr kamp fra 6 til 5, men dette ble pga den kansellerte 2019/20 serien og stansen i
2020/21 serien utsatt nok 1 sesong. Näsund, Rimjans, Eriksson, Pettersson, Åslin, Perlini og Petryk har
vært våre 7 spillere på utenlandskvoten, mens Parks (8 sesonger i NIHF), Ryttar (norsk statsborgerskap 20) og Söderberg (norsk statsborgerskap -21) er utlendinger som ikke teller på utenlandskvoten.
Panthers har fortsatt hatt 2 lokale spillere inneværende sesong; Nikolai Dalen (sesong 9) og Andreas
Aasen Rian (sesong 6), men med hånden på hjertet kan vi kalle flere utenbys fra for lokale nå, fordi så
mange har etablert seg og blitt værende så lenge i/på Ringerike. Dustin Parks er nå lagets veteran med
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sin 10. sesong, og rundet 300 spilte Panthers kamper i februar. Andre jubileer i sesongen var Ryttar med
200 kamper i november og Engh med 100 kamper i februar.
Det ble spilt 6 treningskamper mellom 13. august og 2. september. Kun 1 seier, og den kom hjemme
mot Gjøvik. 5 tap, alle mot FK-lag; Frisk Asker, Storhamar, Sparta og Stjernen borte og Lillehammer
hjemme. Tross Covid-19 regler var det mulig med en begrenset Kick-off i år, men antall tillatte publikum
på kamper ble regulert i ulik grad helt fram til over nyttår.
Seriestart 11. september, med 10 lag; Frisk Asker, Grüner, Lillehammer, Manglerud, Ringerike, Sparta,
Stavanger, Stjernen og Storhamar. Første runde ga 2 solide seier (Grüner og Manglerud), og 7 tap. Av
disse var 5 tap med kun 1 mål. Panthers fortsatte å plukke poeng i flere kamper utøver høsten. I
desember/januar var det på grunn av Covid smitte i lagene stadig utsettelser og flyttinger av kamper på
kort varsel, og fra februar ble det bestemt at kamper som deretter måtte flyttes ikke skulle spilles, men
kanselleres, for å kunne gjennomføre sluttspill fra oppsatt dato. Dermed trådte bestemmelsen om %tabell inn som avgjørende for serieplassering. Ringerike hadde sitt smitteutbrudd siste halvdel av januar,
men klarte å gjennomføre 44 av 45 seriekamper, og hele tiden ligget med god margin ned til Grüner og
Manglerud på de to nederste plassene. Siste seriekamp ble spilt 10. mars, og tabellen viste da Ringerike
Panthers på åttende plass, fortsatt FK-liga og HISTORISK deltagelse i NM sluttspill med 34,09% poeng
(45 poeng). Øvrig statistikk: 13 seier inkl 5 overtidsseier og 3 straffeseier. 23 tap inkl 5 overtidstap.
Målforskjell – 35 (112 mål/147 mål mot). Sluttspill start 13. mars med serievinner Stavanger Oilers som
motstander i kvartfinalene best av 7 kamper. SESONGENS MÅL BLE NÅDD, med sluttspill som bonus!!!
Det har igjen vært en utfordrende sesong for både lag, klubb, supportere og publikum fordi Covidpandemien fortsatte med full styrke på andre året, om enn med litt lettere restriksjoner. Spillere og
støtteapparat gir stor applaus og takk til supportere og 5.rekka, alle som jobber dugnad på kampene,
sponsorer og styret for at dere fortsetter å tro på laget. En spesiell takk til alle maskotene som har vært
på is på kampene, dere gir oss god-følelsen
Så dette gjelder fortsatt: UTEN DERE HADDE VI IKKE VÆRT RINGERIKE PANTHERS ELITE !
For Panthers Elite,
Randi
Aase, lagleder

8.3

Årsberetning for bredde

SKØYTE- OG HOCKEYSKOLEN
Skøyteskolen har dette året hatt flere trenere som har stilt opp. Magnus Krydsby, Morten Ask, Håkan
Ahlstrand og Trude Marthinsen. Fra januar satte vi i gang en hospitering hvor U13, U14 og U15 spillere
stiller med 5 spillere hver gang som veiledere og hjelpetrenere. Dette har vært populært for både
ungdommene og deltakere på skøyteskolen. På nyåret kom også Odd Johan Ask med som hjelper/vert
på skøyteskolen. Han tar imot alle som kommer med et smil og god veiledning med utstyr og annet som
nye hockeyspillere trenger hjelp til.
Skøyteskolen teller snaut 150 medlemmer. Så mange deltakere har vi aldri hatt med. Styret besluttet på
slutten av forrige sesong at skøyteskolen skal være et gratis tilbud til alle barn. Dette har gjort tilbudet
mer tilgjengelig og blitt et inkluderende og populært tiltak.
Det tilbys også gratis lån av utstyr for å gjøre kostnadene lavest mulig for flest mulig.
Hockeyskolen har vært arrangert på samme tid som skøyteskolen og Håkan Ahlstrand har hatt ansvaret
for denne gruppen. Dette har vært et steg fra det å lære å gå på skøyter, til en introduksjon til hockey.
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U7

Laget
Laget består av 13 ivrige og hockeyglade gutter født i 2015/2016.
Spillere
Vi er 13 spillere på laget. Det har tilkommet spillere i løpet av året. Tror vi hva 7 spillere ved oppstart.
Støtteapparat
Håkan har hatt ansvar øver treningene sammen med Richard. Angelica og Ida har tatt lagleder rollen.
Vi har ikke hatt så mye oppgaver under sesongen. Laglederne har fordelt de oppgaver som vart.
Trening
I gjennomsnitt har vi hatt 2 istreninger i uke på 50 min. Vi har ikke hatt noen barmarkstrening
Kamper/turneringer/sportslige resultat
De eneste kamper vi hatt er når vi inviterte Lørenskog U7 på 2 treningskamper.
Miljø
Miljøet i laget er bra. Dette er det første året som lag sammen, mye nye venner. Alle har en god tone
sammen og trives.
Foreldresamarbeidet fungerer bra, men håper etter hvert at foreldrene samarbeider bedre ved
dugnader osv.
Vi har kun hatt 1 kioskvakt dugnad. Den gikk fint.
Hvordan bli enda bedre som klubb
Vår første sesong som lag og som lagleder har bara vart positivt. Vi føler oss godt i vara tatt, alt va nytt
men vi har fått god hjelp å føler oss som «en i familien»
Lagleder Angelica Lundegård og Ida Vestland
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U8

Laget
U8 har (endelig) hatt sin første sesong med turneringsspill. I 2021 fikk vi bare spilt en turnering da den
andre som var planlagt ble flyttet til 2022. Vi har trent jevnt og godt igjennom hele året. Laget er en fin
sammensetning av nye og etablerte spillere. Vi har et godt samarbeid med laget under, og spillere fra U7
har vært med på både treninger og kamper.
9 av spillerne går på Hockeyakademiet og får da en trening eller to ekstra på is hver uke.
Spillere
15 aktive spillere
Vi har fått inn 3 nye spillere i løpet av året
Støtteapparat
Lagleder: Renate Bakketun
Trener: Magnus Krydsby
Trener: Tommy Løken
Hjelpetrener: Marius Myrhagen
Trening
Trent to ganger i uken, tirsdager og torsdager
Ikke begynt med barmark enda
Kamper/turneringer/sportslige resultat
Deltatt i 4 serieturneringer med to forskjellige spillformer. Frisk Asker 3v3, Ringerike 5v5, Holmen 3v3,
Jutul 3v3. Vi skal i tillegg til serieturneringene delta på Dragons Cup på Hamar i slutten av Mars. Den
spilles også i 5v5.
Vi har spilt to treningskamper, en på Gjøvik og en hjemme mot Hasle Løren.
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Miljø
Gruppa har et bra miljø med mange sterke personligheter og veldig bra samhold. De henger som regel i
hallen på A-lags kamper og har det mye artig sammen.
Har hatt tre kioskdugnader i løpet av sesongen + arrangert hjemmeturnering. Vi har en veldig fin
foreldregruppe som stiller opp når det trengs; tusen takk til alle dere!
Renate Bakketun
Lagleder U8

U9

Laget
Laget består av 12 gutter og 1 jente. Laget har godt oppmøte og god innsats på trening og turneringer.
Lagleder er ikke kjent med hvor mange av spillerne som er på akademiet. Laget har samarbeidet med U8
i forhold til trening og ved behov for lån av spillere til turnering ved sykdom.
Spillere
13 aktive spillere (per d.d.).3 nye spillere i 2021
Støtteapparat
Lagledere: Kine Lobben og Caroline Hillkirk Bjerke
Trener: Steffen Strømsnes
Trening
Laget trener to dager i uken, tirsdag og torsdag, ikke barmark
Kamper/turneringer/sportslige resultat
Laget har spilt treningskamp x 2 mot Gjøvik i Fjellhallen (5v5) sammen med U8.
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Laget har spilt 3 serieturnering; Holmen, Jutul og Frisk Asker (husker ikke hvem som var 3v3 og 4v4).
Skal spille turnering 26. mars (3v3) Jar og turnering Ringerike 24. april (utsatt).
Miljø
Opplever som lagleder en sprudlende og interessert gjeng med et stort mangfold av personligheter. De
har behov for emosjonell støtte, spesielt på turnering, da følelsene går litt over stokk og stein.
Hovedfokus på trening og turnering har vært glede, samhold og å «gjøre det skikkelig». Synes laget
gjennom året har utviklet en større evne til å heie på og vise omsorg for hverandre. Ser at en del av
spillerne også er på A-lagskamper og snakker om A-lagspillere i garderoben på trening.
Caroline Hillkirk Bjerke og Kine Lobben
Lagledere U9

U10

Laget
U10 har utviklet seg til å bli en stor og fin gjeng med barn fra flere årstrinn. Miljøet i laget er veldig bra,
vi får tilbakemeldinger om at barna føler seg trygge og vi ser at de tar vare på hverandre. Vi har trent
jevnt og godt igjennom hele året, og flere nye spillere har kommet til. Denne sesongen har vi også
endelig fått spille turneringer igjen, og vi har hatt felles middager og spillermøter.
Spiller
24 aktive spillere.Vi har fått inn 6 nye spillere i løpet av året, i tillegg til de som kom sent på sesongen i
fjor.
Støtteapparat
Lagleder: Renate Bakketun. Trener: Henning Hansen og Morten Embretsen Ask
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Trening
Trent to ganger i uken, mandager og torsdager. Ikke begynt med barmark enda
Kamper/turneringer/sportslige resultat
Deltatt i 5 serieturneringer med to forskjellige spillformer. Jutul 3v3, Ringerike 4v4, Holmen 3v3, Jar 3v3
og Jar 3v3. Vi har spilt to treningskamper, en på Gjøvik og en hjemme mot Manglerud Star.
Miljø
Veldig godt miljø både blant spillere og i foreldregruppa. Spillerne er inkluderende og tar vare på
hverandre, og det er god stemning både på trening og når vi er på turneringer. Denne gjengen (voksne
OG barn) har blitt veldig sammenspleiset og er et lag med stor L. Vi heier frem hverandre.
Har hatt tre kioskdugnader i løpet av sesongen + arrangert hjemmeturnering. Vi har en veldig fin
foreldregruppe som stiller opp når det trengs; tusen takk til alle dere!
Renate Bakketun
Lagleder U10

U12

laget:
Laget består av 18 spillere hvor 2 er keepere. Vi har spilt U12-serie og fått gjennomført de fleste
kampene gjennom sesongen. Er nok 3-4 kamper som ikke er blitt spilt grunnet COVID. God stabil
spillerstall, og miljøet i laget er godt.
Spillere:
Laget består som sagt av 18 spillere, hvor 2 er keepere. Det har blitt rekruttert 2.3 nye spillere denne
sesongen, hvor de har kommet etter nyttår. De har blitt tatt godt mot i laget.
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Støtteapparat:
Hovedtrener: Kjetil Rian
Ass.trener: Jarle Ellefsen
Lagleder: Charlotte Rapp
Støtteapparat: Vi har nå en stabil gjeng som er med å bidra i sekretariatet. Bør rekruttere en speaker til,
slik at denne posten kan deles.
Treninger:
I snitt så har det vært godt oppmøte på treninger gjennom hele sesongen, og vi har hatt 2
treninger/uke. Den ene treningen har vi delt is med U13.
Vi har gjennomført barmarkstrening 15 min før trening hver mandag.
Miljøet:
Miljøet i lager er stort sett godt. Merker nå at spillere utvikler seg. Dette er vel og bra. Her kan det
jobbes med at spillere kan se andre lagkamerater, og ikke bare seg selv og egen prestasjon. Man er gode
tl å ta vare på hverandre når man møter utfordringer både på og utenfor is.
Kamper/sportslig resultat:
Vi har i starten av sesongen ikke vunnet så mange kamper, men spillere har holdt motet oppe til tros for
dette. Når man startet opp treninger igjen etter jul, så man en stor positiv endring, og etter jul har vi
vunnet noen kamper. Her handler det store og hele om at innsatsen har vært på plass og man har sett
lagkameratene sine på isen, og ike bare tenkt på egen innsats.
Samarbeidet med foreldre har i det store og hele gått veldig bra. Som lagleder har jeg bare sett
utfordringene med oppmøte på dugander til A-lagskampene. Her har folk ikke møtt opp, og det er de
samme menneskene som har stilt på de fleste.
Her vil jeg som lagleder gjøre en endring til neste sesong for å forbedre dette.
Hvordan kan vi som klubb bli bedre?
Neste sesong er det ønskelig at det økes med en trening til per uke. Dvs 3 treninger. Vi skal ha mer fokus
på barmark. Jeg ønsker mer tett samarbeid med den i styret som er breddeansvarlig, for å kunne kjenne
på at man blir fulgt opp og “tenkt på” som lag. Klare planer/visjoner for hvor vi vil med laget.
Mvh Lagleder U12
Charlotte Rapp
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U13

Tränare: Mikkel Nerby
Hjälptränare: Steffen Strømsnes, Helge Antonsen, Iver Aastorp,
Dugnadsansvarig sekritariat: Teresa Lee Krosshøl
Dugandsansvarig kiosk Tony Karadas
Iskörare: Helge Antonsen, Tony Karadas
Slipare: Steffen Strømsnes
Superhjältar, alltiallo och 5e rekka: Alla föräldrar, besteföräldrar och syskon
Lagledare/ekonomiansvarig: Anna Crawford

Laget är inne på sitt tredje år och har under säsongen sett en ny spelare. Vi är per dato 15 starka
spelare. Det är med glädje vi ser 4 jenter i laget.
Vår huvudtränare Steffen Strømsnes har fört laget till en nivå där det var dags att lämna över till en ikkeförälder-tränare. Vi är tacksamma för Steffens tid och ändlösa energi med våra barn och vårt lag. Vi
tackar ödmjukast för tiden han lagt i laget. Mikkel Nerby tog över huvudansvaret i säsongsstarten 2021
och blev varmt välkomnad av alla.
Kommunikationen och arbetsinsatser i laget fungerar bra med hjälp av verktyg som Facebook och
Spond. Det är en oerhört god föräldragrupp som ställer upp i vått och torrt.
Säsongen blev under Covid, som alla andras, lite hackad och malen. Vi hade en fin säsongsstart och fick
spelat flera seriekamper.
Vi har varit försiktiga med barmarksträningar under de perioder vi hade kort tid i garderober.
Vi har som de flesta andra haft någon frånvaro pga. sjukdom men anser oss lycklig lottade att ha kunnat
fortsätta träna genom den här tiden i pandemin. Laget tackar klubben för en klar och säker
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kommunikation genom alla förändringar i restriktioner. Vi har alltid vetat vad som förväntas av oss och
det har hjälpt att hålla spelare och familjer säkra.
Laget blir mer och mer sammansvetsat för varje månad som går och vi har gott uppmöte på både
träningar och till kamper.
Det är ett gott och glatt gäng med barn - och vuxna på U13- och vi hoppas på att fortsätta växa både
spelamässigt och i antal.

Happy Hockey
U13 v/ lagleder Anna Crawford
10.02.22
U14

Spillere
20 spiller (født 2008)– 2 målvakt/17 utespiller
Sesongen startet vi med 14 spiller (12 utespiller og 2 målvakter).
I løpet av høsten har vi rekruttert 6 spiller.
Trenerteamet
Hovedtrener: Jonas Sundberg
Hjelpetrenere: Lars Ola Bakke og Johan Eskelund
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Trenerskifte fra 01.01.22
Hovedtrener: Håkan Ahlstrand
Lagleder
Andrea Gløckner
Iskjører / Skøytesliper
Morten Farmen og Lars Løvholm
Trening
Treningstider: Mandag 20:10 – 21:00, Tirsdag 20:00 – 20:50, Torsdag 18:40 – 17:30
Barmark:

Onsdag 17:30 – 18:30

Kamper/turneringer/sportslige resultat
U14 har hittil samlet en del poeng i tabellen og ligger for tiden på en 3. plass. Vi har vunnet en del
kamper, men også tapt eller spilt uavgjort. Våre nye spiller har begynt å delta i kampene og samler
kamperfaring, til stor glede for våre nye spiller, gamle spiller og ikke minst nye foreldrene.
Miljø
Ungdommer er trygge på hverandre, trener og lagleder sin og ikke minst er de fleste trygg på de fleste
foreldrene i laget.
Til slutt vil jeg som lagleder sier tusen takk til alle mine foreldre som stiller opp på dugnader uansett. Er
med å heie på gutta uten å nøle eller klager for at kampene er så tidlige eller seint når vi skal bort. Dere
ta det med et smil, roser treneren og laglederen med det vi gjør for ungdommer deres.
Hvordan bli enda bedre som klubb
Opprettholde åpen og god kommunikasjon, slik at man alltid føler at man kan kommer å finne hjelp eller
råd i klubbens administrasjon når det oppstå problemer som ikke kan løses intern i laget.
Publisere/ presentere oss enda mer i sosiale media.

Andrea Gløckner
Lagleder U14
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U15

Hoved trener: Håkan Ahlstrand Ass trener: Kristoffer Skar
Barmarkstrenere: Linda Høistad Birkely og Atle Rinde. Morten Andresen har hjulpet til ved behov.
Lagleder: Hilde T Johansen
Ass lagleder: Tom Jakobsen
Iskjørere: Vegard Øverby, Morten farmen, Lars Løvholm og Roy Petter Brenden
Skøytesliperer: Atle Rinde og Thomas Roa
Istreninger pr uke: 4 a 50 min. Barmark pr uke: 4 a 30-40 min.
Vi har i tillegg supplert med 1-2 ekstra istreninger når det har vært ledig istid i helgene. Laget består pr
dd av 24 spillere fordelt slik: 14 født 2007 4 født 2006 6 jenter Vi har 2 keepere Vi klarte å beholde
samtlige spillere gjennom to tøffe covid år gjennom å holde de i gang selv om hallen stengte ned opptil
flere ganger og fellestreninger ble avlyst. I slutten av oktober ble vi kontaktet av Jutul, U15 laget deres
hadde gått i oppløsning og flere spillere sto uten tilbud. 3 stk supre gutter kom til oss. De har sklidd rett
inn i gruppa og er ett veldig godt tilskudd. Fjorårets U15 lag hos oss ble dessverre ikke U16, dermed fikk
vi ned igjen 2006 spillere. De er godt kjent hos oss da de også spilte med oss da vi var U13. Vi starter opp
treningene 16 august med fys tester hele uken for hele laget. Serien startet i oktober med tur til
Stavanger. Selv med bagasjetrøbbel og utsatt kamp lørdag hadde vi en helt suveren tur med hele laget.
Vi har fått spilt alle våre kamper, men synes det ble altfor lite med kun 16 kamper i årets serie. Vi har
gjort det helt ok, noen seiere, noen tap, noen uavgjort og noen nære på. Men alt i alt har laget hevet seg
noen hakk og de får betalt for alle treningstimer de legger igjen i hallen. Samholdet og lagånden er
suveren i U15, de støtter hverandre og er en god kompisgjeng. Samholdet ble enda sterkere under
turene vi hadde til både Stavanger og Trondheim. Vi gjennomførte begge disse turene som
lagbyggerturer og hele laget reiste. Til Stavanger reiste vi med fly og bodde ett døgn på hotell. Dessverre
var det litt bagasjetrøbbel som gjorde at kamp lørdag ble utsatt og spilt i februar.
Til Trondheim kjørte vi buss og bodde 2 døgn på hotell. Her ble alle Jutulguttene med også. Treningsvilje
og gleden er virkelig tilstede og vi har stort sett stinn brakke på treninger, både sene kvelder og i helger.
Vi har ett stort sprik i ferdigheter hos oss, noen har begynt sent og disse trenger mer istid. Noen vokser
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sent og da kan det være tøft å spille i en U15 serie med fullvoksne mannfolk. Vi hadde ett flott avtale
som fungerte med U14 hvor disse rullerte på å bli med ned for ekstratrening og også få mulighet til å
spille kamper. Denne avtalen ble avbrutt av U14 sin daværende trener. Avtalen ble byttet ut med til kun
å ha plass til de som styrker U14. Det var altså ikke plass til de som trengte det mest. U14 laget
kontrakter med utvalget spillere ut sesongen hvor de forpliktet seg til å spille samtlige kamper med U14.
Vi i U15 måtte løse dette med å ikke sende noen ned for ekstratrening. Nå er denne U14 treneren
historie men jeg ønsker meg klare, tydelige, skriftlige føringer på hvordan dette skal praktiseres i
Ringerike ishockeyklubb. Vi i U15 har ikke hatt intro dette året, med unntak av ett par kamper. Men jeg
ønsker likevel at det også her kommer klare tydelig føringer for hvordan dette kan gjennomføres. Hvilke
sang som kan brukes/ikke brukes, lys, røyk og andre ting. Dette er ikke tydelig nok kommunisert ut da
lagene egentlig gjør som de vil og klarer å få til. Vi har hatt kioskdugnader på A-lagskamper og ved egne
hjemmekamper og dette har fungert veldig bra. Nå jobber vi med å prøve å få til noen treningskamper
rundt omkring og ikke minst en skikkelig fest for laget. Julebordet vi hadde planlagt gikk i vasken da
Norge stengte ned igjen i desember 2021.
Hilde T Johansen Lagleder U15

RIK2 - 6.DIV
Laget
Laget har i år bestått av spillere i alder 15-45 år, med hovedbasen mellom 15 til 30 år.
Spillere
Vi har hatt en base med 12-15 stykker som ikke er oldboys som har møtt på kamp og trening, med
supplement av oldboysspillere på trening og kamp når de har kunne møte. Vi har ikke hatt tilskudd av
spillere i år.
Støtteapparat
Både trenerjobb og laglederjobb er gjort av Erik, mens vi har fått bistand av oldboys og foreldre til å
stille til diverse oppgaver i forbindelse med kamp.
Trening
Vi har hatt 2-3 treninger i uka, litt avhengig av om det har vært kamp for førstelaget. Treningene har før
jul vært preget av øvelser og oppspill, mens det etter jul har stort sett vært spilling på treningene. Dette
grunnet noe forandring i trenerregien. Det har ikke vært gjennomført barmarkstrening på laget.
Kamper/turneringer/sportslige resultat
Vi har fått gjennomført stort sett alle kamper i løpet av sesongen, det jobbes med å få gjennomført de
siste som ble utsatt grunnet korona.
Miljø
Det har vært god dynamikk blant spillerne på laget, med unntak av enkeltindivider som utmerker seg
tidvis negativt. Dette har vært håndtert bra av laget, og har ikke vært et problem. Spillerne er stort sett
fornøyd med opplegget som har vært, selv om det med mye spilling på trening blir noe kjedelig.

19

Det har vært et godt samarbeid med foreldrene til de yngste spillerne. Foreldrene skal roses for at de
stiller opp når vi trenger hjelp! Blant aldersgruppen 20-30 og enkeltpersoner under 20, har det vært
veldig vanskelig å få personer til å møte på dugnad. Det er ikke noe nytt i dette laget, men flere eldre
spillere stiller opp gang på gang, noe som gjør at vi får dugnadene til å gå rundt.
Hvordan bli enda bedre som klubb
Det har vært bra og få inn en trener på laget, dette har ført til en boost i ønske om å spille ishockey på
laget. Vi trenger derimot en trener som har mer kunnskap enn en avdanket keeper til neste sesong, for å
beholde spillere på laget og dra laget videre opp i divisjonene.
RINGERIKE GERIATRIKS (Oldboys)

Ringerike Geriatriks er oldboysgruppa innenfor Ringerike Ishockeyklubb.
Oldboysgruppa består av 15-20 stk lett skrøpelige herremenn, hvorav noen til stadighet møter opp i
hallen for trening sammen med 6-divisjonsmannskapet samt en og annen kamp mot Hringariki
Norsemen.
Oldboystrening er pr i dag søndager klokka 19.30. Dette ønskes å fortsette med, og hallkoordinator kan
egentlig bare trykke på «alltid» i kalenderen.
Oldboys har valgt å ikke være en del av veteranforbundets seriesystem noen sesonger nå siden flere
som sagt er delaktig på 6-div kamper.. men ryktet går om et ønske om igjen å stille opp fra høsten av.
Oldboys skal avslutte årets sesong med en kamp mot Hringariki Norsemen lørdag 23 april klokka 16.00.
Dette er BBQ Classic (egentlig Winter Classic, men vi håper vi kan grille ute etter match).
Veldig hyggelig om mange tar turen og ser på denne klassikeren ☺
Geriatriks ønsker oss selv lykke til videre.
Mvh
Jim
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HRINGARIKI NORSEMEN

Laget
Laget/gruppa fortsetter å vokse, delt inn i to grupper. Svart og Hvit. Trener to ganger i uka hver gruppe.
Vi er ikke best men vi er rimelig sikker på at vi ser best ut
Spillere
85 ktive +/-. Ca 10 nye spillere har kommet til i løpet av året
Støtteapparat
Steffen Karlsrud og Magnus Krydsby har Svart gruppe, Roy Petter Brenden og Bjørn Smith har hvit
gruppe. For treninger og annen info bruker vi spond.
Trening
Ca to treninger i uka på hver gruppe. Litt om barmarkstrening – NEI
Kamper/turneringer/sportslige resultat
10 stk deltok i NM i Løkkehockey (2022) og to stk skal til Gjøvik å spille Kokkoscup (2022)
Vi planlegger å arrangere vår egen kokkoscup 7 Mai i Schjongshallen
Miljø
Vi har et kjempe miljø i gruppa og det er nok grunnen til at vi er 80 stk + også
Stiller på mange dugnader, som vakter, kiosk, generelt en fin dugnadsånd in gruppa
Hvordan bli enda bedre som klubb
Så lenge vi får litt istid på slutten av dagen er vi veldig fornøyde.

8.4

Årsberetning for dommeransvarlig

Antall Dommere: 11
Gruppen består av 11 stykk, 3 jenter og 8 gutter.
1 jente født 2011, 1 gutt født 2010, 1 gutt født 2009, 3 gutter født 2008, 3 gutter født 2007, 1 jente født
2006, 1 jente født 2004
Dommeransvarlig
Andrea Gløckner
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Høsten 2021
Vi startet sesongen i slutten av august begynnelsen av september med 9 dommer i en samling, men pga
Covid-19 ble denne sesongen veldig liten dømming på alle sammen første halvåret.
I løpet av høsten var vi så heldige at vi fikk organisert en dommerkurs. Her klarte vi og rekrutterte 3 nye
dommere, mens de «gamle» fikk en kveld med mye kunnskapsoppfriskning.
Før jul var vi så heldige at alle dommer fikk dømt minst 1 til 2 seriekamper på forskjellige nivåer og 1 til 2
treningskamper.
En av våre dommer fikk prøvd seg å dømme i samarbeid med forbundet dømt RIK sin U14, 2 kamper på
rad.
Våren 2022
Vi startet nyttåret, med en fortsatt veldig amputert serie, men samtidig var vi så heldig at noen av oss
fikk dømt 1 seriekamp. I midt av januar fikk klubben avholdt flere miniputt turneringer, hvor en del av
våre dommere kom i gang igjen, men også 3 av nye rekrutter fikk opplæring og ble bit av
dommerbasillen.
Videre har vi en dommer som fikk første oppdrag utenfor vår egen hall og fikk reist til Kongsberg og fikk
dømt U14 der og kan nå prøve seg å dømme RIK sin U15 på hjemmebane.
Miljø
Ungdommer er trygge på hverandre og det er god stemning. Vi er så trygge på hverandre at vi bare kan
dele ut både ros med kan også kommer med ris og forklaring om det har gått noe feil ut på banen.
Hvordan bli enda bedre som klubb
Inkludere dommerne våre enda mer. Husker og får et lagbilde av dem neste Minner hverandre på å
rydde dommergarderoben før kamphelgene, dommerne er en viktig del av vår idrett.
Fortsette helt uten tvil rekrutteringsarbeid. Organisere oppfriskningskurs, eventuelt organisere regions
dommerkurs. Kanskje nevne våre dommer på vår hjemmeside under breddedelen.

Andrea Gløckner
Dommeransvarlig

Sak 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Årsrapport 2021 – vedlegg I
Resultatregnskap 2021, sammenlignet med 2020 – vedlegg II
Fullstendighetserklæring – vedlegg III
Revisjonsberetning – vedlegg IV
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Årsberetning for kontrollutvalget
Ringerike Ishockeyklubb Kontrollutvalgets beretning for 2021 I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved
Kontrollutvalget i Ringerike Ishockeyklubb sin beretning.
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at
organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med
lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Kontrollutvalget skal føre protokoll over
sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting.
Vi har utført følgende handlinger:
Det er gjennomført 2 møter i kontrollutvalget, hvor det er ført protokoll.
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har
funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets
styre og daglig leder. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2021. Regnskapet viser et overskudd på kr 1 019 147,03.
Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over
det som fremgår av denne beretningen.
Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Ringerike Ishockeyklubbs årsregnskap for 2021
godkjennes av årsmøtet.
Hønefoss, 23/3 2022
Erling Bentzen

Sak 10.

Anna Crawford

Magnus Krydsby

Mette Eriksen

Behandle forslag og saker

Det er innkommet et forslag innen fristen. Forslaget er mottatt av May Brith Bentzen Korgerud
Tittel: Opprettelse av sportslig utvalg
Forslag:
Siden vi nå begynner å bli en habil sportsklubb med mange spillere på laget, med føringer og
retningslinjer både fra ishockeyforbundet og fra Ringerike ishockeyklubb, kunne det vært en ide å
opprette et nøytralt sportslig utvalg. Et sportslig utvalg bør bestå av objektive representanter. Altså ikke
egne trenere eller styremedlemmer/ foreldre som fremmer egeninteresse osv.
Begrunnelse:
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Med et sportslig utvalg kan alle medlemmer av klubben bli mer trygge på at klubben retter seg etter
føringer fra forbundet og klubbens egne retningslinjer, og foreldre/ lagledere som har spørsmål, saker
de vil drøfte osv. kan henvende seg til sportslig utvalg og med det være trygge på at sakene blir tatt opp
på en objektiv måte, og at sakene vil bli diskutert mellom flere personer. Sportslig utvalg vil være en
støtte til daglig leder og til styret, og vil være en nøytral part. Et sportslig utvalg blir objektivt ved å velge
representanter som ikke allerede har verv eller andre roller i klubben.
Hønefoss 15.03.22
_______________
May Brith Bentzen Korgerud
Styrets kommentar til forslaget:
Det er etablert en fast praksis med å avholde breddemøter en gang pr uke i klubben. Møtene holdes
hver onsdag. Gruppen består av Even T Fosse, Martin Boork, Per Braxenholm og Janka Aasen.
I møtene tas opp utfordringer som har oppstått, saker som omhandler spillerflyt, innspill ift utstyr,
forbedringer, treneropplæring eller andre saker som er aktuelle. Møtenes hovedfunksjon er å løse
klubbens oppgaver på best mulig måte, og å ta tak i aktuelle saker så fort som mulig.
Styret er av den oppfatning at disse breddemøtene har en tilsvarende funksjon som et sportslig utvalg. I
forslaget er det ønsket at de som sitter i et sportslig utvalg er uhildet, ikke trener, foresatt osv. Det er
vanskelig å finne disse personene om man da ikke skal ta noen utenfor klubben. Sånn sett mener vi at de
som i dag møtes ukentlig er tilstrekkelig uavhengige til å fungere objektivt.
Styret mener denne gruppen fungerer etter intensjonen, og er operativ nok til å ta tak i ulike
utfordringer som oppstår, eller kan se forbedringspotensiale der det er nødvendig.
Forslag til vedtak: Det foreslås at det ikke opprettes sportslig utvalg

Sak 11. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Styret fremmer følgende forslag:
Pris for medlemskap i klubben videreføres som foregående år:
Kr 300,- for enkeltmedlem, kr 500,- for familiemedlemskap.
Forslag til vedtak: Det foreslås at styrets forslag til medlemsavgift godkjennes.
Det foreslås at styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
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Sak 12. Vedta klubbens budsjett:
Ringerike Ishockeyklubb
Budsjett 2022
Driftsinntekter
Sponsorinntekter/salg annonser
Reklame
Kiosksalg
Loddsalg
Billetter
Kompensasjon
Salg supporterartikler/hockeyutstyr
Utleie Ishall/servering
Medlemskontigent
Treningsavgift
Camp
LAM/komm.støtte/kulturmidler
Grasrotandel
Mva refusjon
Spillemidler
Akademi
Div inntekt/gave
Annen uopptjent inntekt
Sum driftsinntekter

Budsjett

5 135 000
494 600
672 500
130 000
895 000
200 000
265 000
635 000
60 000
820 000
130 000
220 000
150 000
200 000
185 000
400 000
665 000
1 425 000
12 682 100

Driftskostnader
Frakt, toll, spedisjon+
Innkjøp kiosk/mat arrangement
Innkjøp supporter/hockeyutstyr
Premier, lotteri
Dommerutgifter-frtrukket dommerfordeling
Lisenser
Seriepåmelding
Omberammingsgebyr/ikke dommere
Overganger/ITC
Egenandel skade spillere
Utg på trening andre steder/tester/analyseprogram
Kostnader ved kampavvikling
Sum lagskostnader

2 400
415 000
110 000
25 000
775 000
105 200
105 000
30 000
49 000
12 000
60 000
56 000
1 744 600

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Sos kostnader inkl OTP

2 670 000
789 910
98 520
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Lønn spillere inkl aga og OTP
Yrkesskadeforsikring
Feriepenger
Tilskudd varig tilrettelagt arbeid
Gaver ansatte
Sum lønnskostnad
Avskrivinger
Sum avskrivninger
Husleie/strøm
Hockeyutstyr
Klær
Utstyr barter-avtale
Vedlikehold hall/is/reklame
Rep/vedlikehold isbil/utstyr
Leiekostnad skjerm
Diverse utgift/rekvisita
Revisjon og regnskap
Kontorrekvisita og porto
Telefon/nett/online
Møter/kurs/utdanning
Sponsorarrangement
Renhold
Produksjon av reklame
Reisekostnader buss/fly
Reise og opphold
Kjøregodtgjørelse spillere/trenere bredde
Mat trening og hjemmekamp/akademi
Covid-19 kostnader
Honorar lege/agent
Administrasjonsgebyr Region VV
Annonser
Web produksjon/arr av kamper
Forsikringspremie
Møtekostnad/gaver
Bank/kortgebyrer/Vipps/billett Fangroup
Tap på fordringer
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
RESULTAT

2 200 000
54 000
584 400
-74 000
18 000
6 340 830
120 000
120 000
354 000
1 010 000
15 000
65 000
49 000
60 000
127 200
92 300
165 000
34 700
43 500
95 250
120 000
28 000
40 000
341 800
200 000
495 000
230 000
73 538
127 200
12 000
123 500
18 000
18 000
16 700
98 470
50 000
4 103 158
12 308 588
373 512
3 000
370 512
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Sak 13. Vedtak klubbens organisasjonsplan
Styret fremmer følgende forslag:
"Klubbens styre for 2022 består av leder og 5 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv."
Forslag til vedtak: Klubbens organisasjonsplan godkjennes

Sak 14. Valg
14.1 Styre
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Tor Frithjov Nerby
Tone Thoresen
Erlend Søraker
Vegard Øverby
Renate Bakketun
Eilev Mellerud

Ikke på valg/1 år
Ikke på valg/1 år
Ikke på valg/1 år
Ikke på valg/1 år
Ikke på valg/1 år
På valg – stiller til gjenvalg

Innstilling: Eilev Mellerud velges for 2 år

14.2 Valgkomite
Leder:
Medlem:

Erik J. Muggerud
Steffen Håkonsen

På valg – stiller til gjenvalg
Ikke på valg

Innstilling: Erik Muggerud velges for 2 år
14.3 Kontrollutvalg
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Erling Bentzen
Anna Crawford
Mette Eriksen
Magnus Krydsby

På valg – stiller til gjenvalg
På valg – stiller ikke til gjenvalg
På valg – stiller til gjenvalg
På valg – stiller til gjenvalg

Innstilling: Erling Bentzen velges for 1 år, Mette Eriksen velges for 2 år, Magnus Krydsby velges for 2 år.
Revisor er Hverven Revisjon AS

14.4 Representanter til ting og møter
Styret forslår at det gis mandat til styret å beslutte/velge hvem som skal representere klubben i ulike
fora
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Vedlegg:
Årsrapport 2021 – vedlegg I
Resultatregnskap 2021, sammenlignet med 2020 – vedlegg II
Fullstendighetserklæring – vedlegg III
Revisjonsberetning – vedlegg IV
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