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REFERAT 
Møtetype: Medlemsmøte #2, Stjernen Hockey. 
Dato/tid: 6.11.2017/kl. 19-21. 
Sted: VIP-rommet/Sørlielosjen. 
Antall oppmøtte: ca. 25. 
Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen. 

 
Stjernen UNG v/leder åpnet møtet med å ønske velkommen til sesongens andre medlemsmøte og 
presenterte følgende agenda for møtet: 

 

1. Status sport ved Robin Adamsson 
• U20 
• Stjernen UNG generelt 
• Ishockeyskolen 

2. Status økonomi 
• Budsjett/regnskap 
• Treningsavgifter/kontigenter 

3. Meningsutveksling, innspill og spørsmål 
4. Diverse/eventuelt. 

1. Status sport 
• U20; Robin Adamsson informerte om at U20-laget ligger på bunnen med noen færre kamper spilt enn 

de lagene rundt oss på tabellen. Sesongens lag består av mange unge spillere og det har blitt spilt en del 
jevne kamper som Stjernen har tapt med 1 og 2 mål. Men, laget jobber videre med sitt langsiktige 
perspektiv og det er fler av spillerne som har vist positiv utvikling. 
 

• UNG generelt; lagene fra U11 og oppover er i gang med individuelle spillersamtaler, som er en ny rutine 
denne sesongen. I tillegg er klubbens fystrener Snorri i full gang med å lede de faste fys-treningene hver 
mandag ved Glemmenhallen og Haugåsen ungdomsskole. Klubben tenker at dette er et bra 
oppstartprosjekt med potensiale for utvidelse senere. 

• Hockeyskolen er i full gang og nytt av året er at vi har fler trenere på is og at det er kun trenere som kan 
gå ut på isen. Foreldrene skal følge treningene fra tribunen da spillerboksene skal være mest mulig 
disponible for trenerne/støtteapparatet. Dette har fungert veldig bra og vi har mottatt mye positiv 
tilbakemelding på at dette er bra tiltak. Det er ca. 100 deltakere påmeldt i år. 

 
2. Status økonomi 
• Budsjett/regnskap er for UNGs del i tråd med vedtatt budsjett på Årsmøtet. Regnskapet viser 
mer/mindre ingen nevneverdige avvik så langt i sesongen.    
 

• Treningsavgifter/kontigenter; treningsavgiftene får denne sesongen en liten økning ihht. normal 
prisvekst, mens kontigenten er uendret fra Årsmøtet 2016. 
Det kom innspill fra salen om at dersom noen er vanskeligstilt mht. betaling av treningsavgift kan FRID 
være behjelpelig med dette. Dette er notert og informert til styret. 
 

• Økonomi ELITE; styrer etter et stramt budsjett for å innfri kravet fra NIHF mht. positiv egenkapital innen 
bestemte tidsfrister. 
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3. Meningsutveksling , innspill og spørsmål fra salen 
• Spm. 1; Hva er grunnen til at klubben skal være med å arrangere en Triatlon-konkurranse? 
Svar, Bjørn Viggo; Hovedgrunnen bak ideen er gode muligheter for et bra økonomisk resultat og at vi har 
mer/mindre det apparat og den erfaring som skal til for å kunne bidra ved arrangementet. Elite-styrets 
Per Christian Olsen er arr.ansvarlig. 
 

• Spm. 2; Det ble stilt fler spørsmål vedr. situasjonen rundt U20-laget mht. samarbeid om de yngre 
spillerne i A-laget/er det fortsatt mange som «kjører buss» med A-laget i stedet for å spille eller trene 
med U20-laget/hva gjør vi med «problemet» at U20-laget ligger så langt nede på tabellen mht. å tiltrekke 
søkere til Wang? 
Svar, Bjørn Viggo; Kan ikke svare på vegne av trener, så derfor skal ELITE invitere til info- og dialogmøte 
med hovedtrener vedr. dette. 
Svar, Robin A.; Det er en daglig/ukentlig dialog mellom trenerne i ELITE og UNG vedr. hospiteringen opp 
til A-laget, og vi er hele tiden innom de aspektene rundt spilletid/trening osv. for de aktuelle spillerne. 
Men, vi må også ta med at både ELITE og UNG har «smale tropper» og det har vært ganske mange skader 
som vanskeliggjør hele situasjonen. 
 

• Innspill 1; Det er ikke bra at U20-laget ligger så langt nede på tabellen når vi vet at de andre klubbene 
mobiliserer på slutten av sesongen, og det er synd at vi taper jevne kamper fordi vi ikke har fullt lag. 
Kommentar fra Robin A.; Fullt lag? Vi spiller til en hver tid med det beste laget vi kan stille. Og når 
situasjonen er sånn at U18 og U20 spiller til sammen 4 kamper pr. uke med mange av de samme spillerne 
blir det vanskelig å si hva som er «fullt lag». I tillegg er det jo noen som spiller på A-laget også. 
Kommentar fra Robert Sundt; Vi så tidlig på forsesongen at vår strategi denne sesongen blir å ha fokus på 
utvikling fremfor tabellposisjon. 
 

• Innspill 2; Det er ikke bare Stjernen som har årskull med få spillere kombinert med blandet individuelle 
ferdigheter. Vi må passe på at spillere ikke glipper pga. at det blir dårlig organisert og at noen blir rammet 
av «hockeyskvisen» med for mye trening- og kampaktivitet, som igjen kan resultere i at spillere slutter 
eller at vi mister gode spiller til andre klubber. Det må heller ikke bli «for lett» å slippe til på A-laget. 
Kommentar fra Robin A.; Det er en utfordring med få antall spillere i de eldre lagene, men vi kan ikke 
annet enn å forholde oss til den troppen/de lagene vi har og tenke mest/best mulig utvikling. Samtidig 
blir det en del vanskelige prioriteringer pga. terminkabalen mellom U18/U20/A-laget. 
Det er som sagt en bra dialog mellom oss og A-lagets trenere. Alle spillerne i Wang/U20 er ca. 10-11 
ganger på is hver uke. Vi har endret på timefordelingen fredager sånn at U20 går på is like etter A-laget. 
Dermed har vi kunnet innføre en fridag hver søndag for U20-laget.  
Hvilke spillere som slipper til på A-laget styres hovedsakelig av hvordan A-lagsstallen er og utvikler seg i 
løpet av sesongen mht. skader osv. Her er det vanskelig å ha en fasit selv om vi følger en utviklingsplan 
for hver enkelt spiller.  
 

• Innspill 3; Rød Tråd-dokumentet bør innføres bedre fordi mange av dagens spørsmål rundt  
sport/U-20/A-laget omtales i Rød Tråd mht. retningslinjer for personlig oppfølging osv. 
• Innspill 4; Viktig at Wang fokuserer på individuell trening. 
Kommentar fra Robin A.; Isøktene ved Wang blir planlagt og gjennomført på individuelt plan. Vi bruker 
bl.a. videosekvenser av individuelle ferdigheter kombinert med samtaler/dialog for at hver enkelt spiller 
skal utvikle seg på de individuelle momentene. Vi ser og prater med hver enkelt spiller hver dag. 
 

 • Innspill 5; Vedr. «busskjøring kontra spilletid» er det vel også sånn at de unge spillerne blir med A-laget 
noen ganger som «læregutt». 
Kommentar fra Robin A.; Ja, det er også en del av læringen de unge skal gjennomføre. 
 

• Spm. 3; Hvorfor ikke bruke Spire-prosjektet til individuell trening/oppfølging? 
Svar, Robin A.; Det er vi til dels i gang med. Spire-prosjektet har bevilget/generert penger som er 
øremerket en «skills-camp» for UNG. Vi er i gang med planleggingen, men pga. knapphet på istid må vi 
eventuelt gjennomføre campen i Halden eller Moss. Mer info kommer når opplegget er klart. 
 
 
 
 



3 
 

 
 

• Spm. 4; Har Elite/Bjørn Viggo mer info om Spire-prosjektet? 
Svar, Bjørn Viggo; Er det fortsatt noe som er uklart? Det er trykket/publisert info der alt er beskrevet. Vi 
har pr. nå mange bedrifter som har signert Spire-avtaler. 
Spire er et kreativt tiltak for å bidra til finansieringen av Elite «hele veien». Det å utvikle spillere er så mye 
mer en bare individuell oppfølging, «resten av pakka» må også inngå i den finansieringen. 
Som sagt har ELITE avsatt penger fra Spire-prosjektet øremerket «skills-camp» der vi har involvert  
UNG v/ Robin mht. organisering/gjennomføring av campen.  
 
• Spm. 5; Hva kan gjøres for å bedre tilskuerantallet på A-kamper og hva er status økonomisk konsekvens 
pga. sviktende tilskuertall så langt i sesongen ? 
Svar, Bjørn Viggo; Vi hadde gledelige tall i mot Lillehammer og mot Frisk i går; ca. 2000! 
Men, vi har kontroll økonomisk på tross av dårlig oppslutning. Vi ser også at Spire-prosjektet har vært til 
god hjelp ved å skape «mer blest» i byen. 
 

• Spm. 6; Ville det vært fler tilskuere med lavere billettpris og hva koster en barnebillett? 
Svar, Bjørn Viggo; Svaret er ja og beviset på det er gratiskampene. Barnebilletter vil f.o.m. i dag og ut 
denne sesongen være gratis. 
 

• Spm. 7; Jobbes det med nye spillerkjøp? 
Svar, Bjørn Viggo; Svaret er ja. 
 

 • Innspill 6; Et forslag for å øke tilskuerantallet kan være «ta med en venn gratis». Resultatet av det kan 
bli at fler blir interessert og «hekta» på ishockey/Stjernen. 
 
 
4. Diverse/eventuelt  
• Info fra Jan G.; Isaktivitet på dagtid er i full gang med ca. 600 unger på is hver uke. Det er ca. 10 
«medhjelpere» hver gang som alle gjør en kjempejobb, og eventuelle nye medhjelpere er velkommen til 
å bli med. Jan G. har hatt et positivt møte med Fr.stad kommune mht. budsjettøkning. Hovedkostnaden 
er busstransport, som til nå akkumulert sett for denne sesongen har passert kr. 250.000,-. Prosjektet er 
helt avhengig av økonomiske bidrag fra kommunen og støtteordninger/stiftelser, men det ser ut til at det 
blir mer og mer vanskelig med aksept på slike søknader. Alternativt kan man opprettholde ordningen på 
is, men at barnehagene og SFO-avdelingene må besørge transport på egen hånd. 
 
 
ELITE og UNG takket deretter for oppmøtet og mye bra innspill. 
Møtet ble deretter hevet. 
Stjernen Hockey, 6.11.2017. 


