
 
 

 
 
 
Revidert tekst markert med gult; tilført 20.5.2019. 
 
Årsberetning fra styret i Stjernen Hockey Fredrikstad(Stjernen Ung)  
for perioden 1.1.2018-19.3.2018. 
 
Styresammensetningen for ovennevnt periode var slik: 
Styreleder:  Magnus Eker Christoffersen 
Medlemmer: Robert Sundt 
  Anette Sjøvold 
  Heidi Heier 
  Jon-Magnus Thorbjørnsen 
 
 
Styrets arbeid 1.1.2018-19.3.2018   
Styret i Stjernen UNG gjennomførte 4 styremøter i perioden 1.1.2018-20.3.2018.  
Mye av styrets arbeid i denne perioden dreide seg om planlegging av neste sesongs 
trenerstab i tillegg til planlegging av årsmøte og utvidet medlemsmøte. Styret satte også i 
gang en prosess med et forslag om å flytte noen av A-lagets treninger til kl. 14 for å frigjøre 
mer istid på kveldstid. Dette er en prosess som både Elite og Ung ønsket å gjennomføre, 
men som viste seg å være mer komplisert enn først antatt. Vi tror uansett det på sikt går 
mot at A-laget trener tidligere på formiddagen, som vil bidra til at U20(U21) kan trene 
tidligere. Regnskapet viste noe bedre resultat enn budsjettert, som bedrer likviditeten mer 
enn planlagt. Resultatet forsterker således styrets plan om å styrke likviditeten ytterligere 
for å kunne realisere satsningsmålene vedtatt i Rød Tråd mht. blant annet å utøke 
trenerapparatet og den daglige administrasjonen i klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Årsberetning fra styret i Stjernen Hockey Fredrikstad(Stjernen Ung)  
for perioden 20.3.2018-31.12.2018. 
 
Følgende styre ble valgt under årsmøtet 19. mars 2018: 
 
Styreleder:  Magnus Eker Christoffersen 
Nestleder:  Jon-Magnus Thorbjørnsen 
Medlemmer: Anette Sjøvold 
  Heidi Heier 
  Nina Beate Lyngsmo Ottersen 
  Kent Arild Martinsen 
 
 
Styrets arbeid 20.3.2018-31.12.2018  
Det sittende styret i Stjernen UNG har siden årsmøtet 19. mars 2018 avholdt 9 styremøter 
frem til 31.12.2018. Nestleder Jon-Magnus meldte i august 2018 at han hadde problemer 
med å fullføre sitt verv, og han har ikke stilt på styremøter siden da. Styret har heller ikke 
maktet å erstatte hans posisjon som nestleder.  
 
Den 29. mai ble det avholdt utvidet medlemsmøte med behandling av lagenes og 
komiteenes/utvalgenes sesongberetninger og lagenes regnskap. I tillegg ble laglederne for 
neste sesong valgt. Ved behandling av innkomne forslag ble det gjort noen fullføringer og 
endringer til Rød Tråd. Det forelå også revideringsforslag til retningslinjer for klubbens 
utmerkelser og noen revideringer av eksisterende vedlegg til loven. Alle innkomne forslag og 
saker ble besluttet av det utvidede medlemsmøtet. 
 
Styret har fortsatt utviklingen av klubbens sportslige satsning, og har i denne perioden 
ansatt Christopher Hamell som hovedtrener for U21-laget og Jörgen Wahlberg som 
hovedtrener for U18-laget. Hovedintensjonen med Christopher som hovedtrener for U21-
laget var å frigjøre mer tid for Robin Adamsson mht. sin rolle som sportsjef ved alle lagene i 
UNG. Dette har ikke fungert optimalt og styret vil se på ytterligere tiltak og eventuelle 
løsninger for å styrke den sportslige oppfølgingen av også de yngste lagene i UNG.  
 
Stjernen UNGs fys-trener valgte i oktober/november å si opp sin avtale med klubben pga. 
utenlandsreise. Styret måtte da finne en alternativ løsning og inngikk avtale med Ken 
Johansen. Ken har på en utmerket måte ledet både «mandagsfysen»(for U10-U13) og «off-
ice» treninger for eldre lag. Dette har bidratt til at klubben har kunnet holde kontinuitet i 
«off-ice» og fys-treningene denne sesongen. 
 
 



Økonomien har også dette året vært stabil og regnskapet viser at resultatet er stort sett i 
tråd med det vedtatte budsjettet for året. Regnskapet viser et noe bedre resultat en 
budsjettert og styret har således fulgt planen om å styrke likviditeten. Styret mener at 
klubben trenger god likviditet for å kunne realisere satsningsmålene vedtatt i Rød Tråd mht. 
å utøke trenerapparatet og den daglige administrasjonen i klubben. Styret har inneværende 
periode startet prosessen med ansettelse av daglig leder. Etter at alle søknader er vurdert 
skal det innkalles til intervjurunder og det er planlagt at ansettelsesprosessen skjer av det 
nyvalgte styret etter Årsmøtet 25. mars 2019.  
 
Styret har hatt utfordringer og vanskelige saker denne perioden, som vi erkjenner kunne 
vært håndtert på en bedre måte. Vi må gjøre endringer for å fordele oppgavene bedre 
internt i styret, og styret bør/må bestå av riktig antall medlemmer. I perioden ble styret 
redusert med 2 styremedlemmer pga. henholdsvis sykdom og flytting til utlandet. Det var en 
årsak til at styreleder fikk ytterligere tilleggsoppgaver. Det sittende styret anbefaler det 
påtroppende styret(som velges ved Årsmøtet 25. mars 2019) at de gjør en grundig jobb ved 
delegering av arbeidsoppgaver internt i styret.  
I tillegg ber vi om at det påtroppende styret også gjenopptar de vanskeligste sakene som 
omhandler interne konflikter blant noen foreldre i klubben, slik at disse sakene kan 
behandles på nytt av det påtroppende styret sesongen 2019/2020. Basert på våre erfaringer 
denne perioden anbefaler vi at det påtroppende styret iverksetter følgende tiltak: 

• Tiltak 1; at det opprettes en kontrollansvarlig for hvert lag i barneidretten. 
Kontrollansvarlig skal overvåke spilletid og tilhørende rulleringsskjemaer samt være 
kontaktperson for eventuelle klager/synspunkter på spilleres spilletid. Styret bør for 
framtiden ikke godkjenne søknader om deltakelse i kamper/turneringer i utlandet 
dersom det ikke er en kontrollansvarlig tilstede ved alle kamper. 

 

• Tiltak 2; at det opprettes et konfliktutvalg felles for UNG/Elite, som primært skal 
opprette dialog og bistå rådgivende ved eventuelle konflikter i klubben. 
Konfliktutvalget skal bestå av habile personer, ha rask responstid og skal kunne 
kontaktes direkte eller via lagleder. Konfliktutvalget skal samarbeide med 
kommunalt konfliktråd ved behov.  

 
 
Vi vil her punktvis gjennomgå noen av hovedoppgavene styret har arbeidet med i 2018: 
 
Ishockeyskolen 
Styret har planlagt og gjennomført den årlige Ishockeyskolen basert på siste års rutiner mht. 
påmelding og informasjon. Med en nedgang fra 104 til 79 registrerte deltakere har det blitt 
en del diskusjoner og innspill for å øke antallet påmeldte framover. Det har også blitt 
diskutert om HS-tiltak på medlemsmøtene i høst. 
Det har hovedsakelig vært U8-trenerne og mange av klubbens yngre spillere fra U13-U21 
som har bidratt til at HS-øktene på lørdager har fungert veldig bra dette året. I tillegg har 
også klubbens øvrige trenere bidratt. A-lagets spillere har også stilt opp ved anledning, som 
er veldig stas for HS-deltakerne.  
Vi har også i år vært mer aktive med både å formidle kontakt og å være behjelpelige med 
overgangen fra hockeyskolen til aldersbestemte lag for de som vil og føler at de er klare til å 
prøve seg. Paradokset mht. nedgangen i antallet påmeldte hockeyskoledeltakere de siste 
årene er at rekrutteringen inn på de organiserte lagene er mer/mindre stabil og faktisk viser 
tendens til bedring for visse årskull.  



Lederen av Hockeyskolen har vært Anette Sjøvold, og hun retter en spesiell takk til klubbens 
spillere fra U13-U21, som har stilt opp på en veldig positiv måte og vært gode ambassadører 
for klubben vår ved måten de har tatt hånd om hockeyskolebarna! 
 
Trener- og lagledermøter 
Det har vært avholdt regelmessige separate møter for trenerne og laglederne. Styret mener 
dette er viktig for å utvikle både den sportslige aktiviteten og den sosiale og praktiske biten i 
lagene. Laglederne har med sin innsats også i 2018 gjort en viktig jobb for klubben. 
Vi ønsker å formidle en stor takk for den jobben alle frivillige gjør for klubben vår! 
 
Lagfotografering/kalendere 
Høsten 2018 ble samtlige lag i Stjernen fotografert i samarbeid med Showfabrikken på 
Rolvsøy. Det ble tatt både «portrettbilder» og lagbilder til bruk på hjemmesiden og for salg 
til spillerne. I tillegg ble lagbildet benyttet til neste års kalenderdugnad for Stjernen UNG. 
 
Treningscamper 
UNG har arrangert både vinterferiecamp, sommercamp og høstferiecamp i 2018. 
Deltakerantallet har vært noe variert med klart best antall ved sommercampen med ca. 60 
deltakere. Vi har i hovedsak benyttet interne trenere med hjelp fra U21-spillere, med unntak 
av sommercampen der Darren Treloar var hovedtrener.  
 
Ungdomsråd 
Ungdomsrådmøtene har også blitt gjennomført i år. Styret mener det er viktig å 
opprettholde disse møtene for å få direkte tilbakemelding fra spillerne om «tingenes 
tilstand» i klubben. 
 
Nye utvalg/komiteer 
Styret har startet en prosess med to nye utvalg. De to utvalgene er «sponsor- og 
draktutvalget» og «medlems- og treningsavgiftutvalget». Det første av de to er ment som et 
arbeidsutvalg i prosessen med å tiltrekke oss sponsorer, og da mener vi at UNG-draktene 
er/blir et sentralt tema. Styret ønsker en mer felles draktprofil også mht. 
sponsorutformingen på draktene. Klubben er også i dialog med Torshov Sport om en endring 
til felles draktinnkjøp for alle UNG-lagene, som vil bidra til mindre arbeid for respektive 
lagleder. Kent Arild Martinsen er valgt som leder av utvalget for sesongen 2019-2020. 
 
Medlems- og treningsavgiftutvalget blir opprettet for å få bedre oversikt i klubbens 
medlemstall. Klubben har for et par år tilbake valgt NIFs medlemsregister-system, og det er 
nå bra innarbeidet i klubben. Men, det er et «evighetsarbeid» å hele tiden holde systemet 
oppdatert spesielt mht. å melde ut tidligere medlemmer. Det går ingen automatikk i at 
spillere som slutter eller medlemmer som ikke betaler kontingent blir avregistrert 
automatisk. På det området har det ikke vært gode nok rutiner de seneste årene og derfor 
tror vi dette utvalget vil bidra til å bedre denne situasjonen betraktelig. De som vi har forhørt 
oss med og som er positive til å bli med i opprettelsen av dette utvalget er Gunnar «Dahljo», 
Jim Rollo og Marion Marqvardsen.    
 
 
 
 
 



Medlemsmøter 
Det har blitt avholdt utvidet medlemsmøte i slutten av mai og to medlemsmøter høsten 
2018. Høstens hovedtema har vært planleggingen av både Elites og Ungs beslutning om 
strategiarbeidet i Stjernen Hockey. I den anledning er det iverksatt spørreundersøkelse blant 
spillere, ledere, foreldre, supportere og sponsorer. Tradisjonen tro har det også vært satt av 
tid til medlemsutveksling på hvert medlemsmøte. På tross av generell nedgang i  
 
 
oppmøteantallet sammenlignet med tidligere år har det vært mye bra engasjement, 
meninger og diskusjoner også i 2018. 
 
Den sportslige situasjonen 
 
Siden denne beretningen følger regnskapsåret og ikke hockeysesongen vil den sportslige 
oppsummeringen av sesongen 2018-2019 gjøres ved utvidet medlemsmøte i slutten av mai. 
Dette gjelder også beretningene fra de ulike utvalg og komiteer. 
 
Oppsummert har Stjernen Ung hatt 219 aktive spillere høsten 2018. I tillegg kommer 79 
deltakere på hockeyskolen.  
 
Styret i Stjernen UNG vil med dette takke alle i klubben for en fantastisk innsats i 2018. Det 
har vært lagt ned et stort arbeid i og rundt lagene og klubben. Vi mener at Stjernen UNG har 
kommet styrket ut av dette året, og vi ser positivt på både den nærmeste framtiden og på 
tiden fram mot Arena Fredrikstad. 
 
 
Fredrikstad 17.3.2019 
 
 
Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen UNG). 
    
 
 


