
REFERAT 

FRA: MEDLEMSMØTE STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD UNG (SHU) OG ELITE (SHE) 

TID: Mandag 18.11.19 kl 18:30 

TIL STEDE: Ca. 50 personer 

Leder i SHU Magnus Eker Christoffersen ønsket velkommen og presenterte agendaen for møtet.  

Ordstyrer: Roy Freddy Andersen 

Referent: Anders Åsle 

Signere protokoll:  

 

1. Status Sport 

Sportsjef i SHE Darren Treloar gjorde en redegjørelse for sport på U18, U21 og A-lag.  

 

U18 

Treloar innledet med å påpeke at han ikke var godt nok informert om detaljene for U18, idet 

sportsjef UNG Robin Adamsson ikke var tilstede på møtet. Treloars oppfatning var at trener 

Jørgen Wahlberg er ivrig og gjør en god jobb. Bra treningshverdag og bra treningsopplegg. 

U16-spillere som er tatt opp har gjort det bra.  

Resultatmessig varierende så langt i sesongen, men Treloar mener man ikke skal være så 

opptatt av resultatene.  

 

U21 

Blandede resultater, ikke toppnivå innledningsvis i sesongen. Ivrig treningsgruppe, med 

varierende talent. Treloar opptatt av å se fremgang, skape gode opplevelser, uavhengig av 

om man kommer til å ende opp som seniorspillere på øverste nivå.  

 

A-lag 

Treloar var foreløpig stort sett fornøyd med nye spillere, har sett fremgang og økt tilpasning 

til ligaen hos importspillerne. Ser god utvikling blant de unge og mener laget har et bra 

potensiale. Begynner generelt å se fremgang i spillet.  

 

Generell diskusjon / spørsmål ang sport: 

Det kom spørsmål fra salen ang U21-spillere, og om disse spiller U21-kamper for å få mer 

istid og bruke U21 som utviklingsarena. Treloar uttrykte at det er meningen å få til dette, 

men at det må tilpasses kampprogram og treningshverdag.  

 

Det ble stilt spørsmål om enkelte unge spillere i klubben har spilt så mye som 5 kamper pr 

uke. Jens Robert Grønli uttrykte bekymring for slitasje og skader pga stor belastning.  

Det ble en kort diskusjon rundt dette, og sportslig apparat ble utfordret ift planlegging av 

spillernes hverdag.  

Treloar sa at det ikke er hensiktsmessig med 5 kamper pr uke dersom det er tilfelle, og at han 

vil ha fokus på dette fremover i samråd med sportsjef UNG og trenerne for U16, U18 og U21.  

 

Jan G. Lund uttrykte at det synes å være et stort gap mellom 1. rekka og de øvrige rekkene i 

a-laget. Ønsket å høre Treloars tanker for tiden fremover ift disponering av klubbens yngre 



spillere. Treloar sa at klubben ønsker å ha 50% blokale spillere, men at ting tar tid med de 

yngste for å etablere seg i a-laget. Han la til at dette er utfordringer de fleste klubber har, og 

at man på ingen måte har glemt at man skal utvikle egne produkter.  

 

Tor Magnussen satte fokus på det som skjer fra a-laget og nedover. Spiller de yngste nok? 

Har WANG og UNG kontaktet egne spillere mtp årene som kommer? Gir vi egne spillere gode 

nok utviklingsmuligheter? 

Treloar svarte at SHE har fokus på dette. Har f.eks dialog med de beste U16-spillerne ift hva 

er best; Sverige eller A-lag her i Stjernen? Treloar sa videre at man er nødt til å kontakte unge 

spillere i Oslo for å få de hit til byen.  

Erik Hermansen opplyste at UNG pusher WANG ift å få spillere til Fredrikstad. Opplever 

dessverre at ting går litt sakte. Han fortalte også at UNG har dialog med andre videregående 

skoler, f.eks Glemmen VGS ift yrkesfag.  

Lillan Jensen opplyste at det er åpnet for tilrettelegging både på Glemmen og Frederik II VGS. 

Spillerne i aktuell aldersgruppe er informert! 

Det ble videre diskutert hvordan Stjernen kan tilrettelegge et treningsopplegg for U18/21 

bedre og samkjøre dette med skolegang.  

Anders G. Hansen forteller at spillere søker seg til WANG i Fredrikstad, men ofte allikevel 

ender opp andre steder i landet. Kanskje er det noe vi gjør galt her i byen? Hvorfor er vi ikke 

attraktive nok? 

Jan G. Lund spurte om det er noen plan for U21-spillere som kan bli a-lagspillere. Treloar 

svarte at 3 stk har trent fast under landslagsopphold, og at de som er aktuelle vil få 

muligheter så fort det er skader, sykdom etc.  

 

U16 

Etter disse diskusjonene informerte lagleder Lars Thomas Stene kort om status på U16.  

Han informerte om god motivasjon, 89% oppmøte og stor aktivitet. Fokus på utvikling og god 

treningshverdag. Stene skrøt av trenerteamet og fortalte at det er meldt på et U15-lag til 

Forbundscup.  

Ifm dette kom også en oppfordring til styret ift hva som skjer med 9 stk 05-spillere. Her bør 

man ha en plan klar før jul.  

 

Jan G. Lund spurte om isen utnyttes godt nok? 

Utfordret styrene ift om man kan få lagt til rette for mer istid.  

 

Tommy Brevik utfordret UNG-styret ift hvilke planer man har for 13-14 åringene, idet man 

har få 06-spillere i klubben. Styret poengterte at man ønsker å opprettholde lag i alle klasser, 

og at det kan være aktuelt å samarbeide med andre klubber.  

 

 

2. Arena Fredrikstad 

Sverre Chr. Jarild ga en orientering om vinnerprosjektet i plan- og arealkonkurransen.  

Det kom spørsmål fra salen ift parkeringsmuligheter og om hvordan Stjernen skal betale for 

leie av kommersielle arealer. Her har man ikke startet forhandlinger med kommunen p.t.  

 

I et leserbrev i dagens Fredriksstad Blad fremsettes mange påstander om økonomien i 

prosjektet. Spørsmål om dette skal besvares offentlig fra Stjernen.  

  



Sverre Chr. Jarild ga en orientering om de faktiske forhold ift økonomien i prosjektet. Enighet 

om at styrene/arenautvalget diskuterer om og evt hvordan det aktuelle leserinnlegget 

besvares.  

 

3. Langsiktig sportsplan 

Truls Navestad orienterte om klubbens tanker for årene som kommer ift bruk av egne 

spillere i kombinasjon med importer og andre norske fra andre klubber. Temaet engasjerte 

salen, og det kom mange innspill, deriblant; 

- Vi klarer ikke å skape dominerende spillere i get-ligaen – hva gjør andre klubber? 

- De unge må få spilletid i a-laget 

- De yngste bør spille u21-kamper for å utvikle seg 

- Individuell coaching er nødvendig! Unge spillere tror de gjør riktige valg, men trenger 

veiledning 

- I mange år har de nest beste på aldersbestemte lag blitt neglisjert. Vi må satse på flere 

enn de 2-3 beste 

- Mange U18-spillere har potensiale – det bør lages individuelle planer 

- Har vi i klubben gode nok folk til å utvikle spillere? 

Navestad poengterte at SHE ikke forhandler spilletid med yngre spillere, enten man er fra 

Fredrikstad eller andre steder i landet.  

Det ble deretter konkludert med at en den påbegynte langsiktige sportsplan må gi svar på 

spørsmålene og innspillene som kom.  

 

4. Nye retningslinjer ift konfliktsaker i SHU 

SHU har vært i møte med NIHF og NIF ang varsel- og konfliktsaker. Magnus Eker 

Christoffersen fortalte om et konstruktivt møte med NIF og NIHF, der man fikk klare råd om 

hvordan styret skal håndtere slike ting i fremtiden.  

 

Enkelte i salen var åpenbart ikke helt fornøyd med SHU sin redegjørelse. Det kom noen 

innspill og spørsmål; 

- Hvilke tilbakemeldinger fikk man fra NIHF ift de gamle sakene for brudd på 

barneidrettsbestemmelsene? 

- Hva er gjort ift det laget som brøt reglene? 

- Hva gjøres av preventivt arbeid? 

- Hvordan unngå at ting skjer fremover? 

- Flaut å bli innkalt til NIHF 

- Kontrollansvarlig og lagledelse må holde i dette fremover 

Det ble på bakgrunn av dette en ny diskusjon om gamle saker.  

SHU-leder Magnus Eker Christoffersen gjentok at man har vært i møte med NIHF, og at man 

ikke fått noen sanksjoner fra NIHF.  

På direkte spørsmål om SHU anser at det har vært et nytt brudd på 

barneidrettsbestemmelsene rundt 06-laget, svarte Magnus Eker Christoffersen nei. Erik 

Hermansen korrigerte dette og sa at det hadde forekommet brudd.  



Sverre Chr. Jarild kommenterte at manglende sanksjoner fra NIHF ift gjentatte brudd på 

barneidrettsbestemmelsene skyldes at saken ble liggende på NIHFs generalsekretær Ottar 

Eides bord i 6 måneder.  

Jens Robert Grønli tok ordet og henstilte til salen om å legge det som har skjedd bak oss og 

se fremover. Forsamlingen så ut til å være enige om dette.  

 

5. Eventuelt 

Jan G. Lund utfordret styret ift rekruttering, som han mente har vært for dårlig i flere år. 

Ishockeyskolen har hatt 70 påmeldte og ca 40 på is. Diskusjon om pris på hockeyskolen og for 

deltakelse på de yngste lagene.  

 

Styret i SHU opplyste om at det har vært gjort noe undersøkelse ift dette, og man tror ikke 

pris er utslagsgivende. Styret har ønske om å tilby noe mer i pakka og få til 2 istreninger pr 

uke.  

Det ble påpekt at strategidokumentet gir noen retningslinjer ift dette.   

 

 

Medlemsmøtet ble deretter avsluttet.  

 

Fredrikstad, 25/11-2019 

 

 

Anders Åsle 

Referent 

 

 

____________________________   ____________________________ 


