
 
 

 

Saksliste, utvidet medlemsmøte Stjernen Elite og Stjernen Ung 
 
Dato: 23. mai 2022, kl 1830 
Sted: Stjernehallen 
 
Saker til behandling: 
 

Del 1 – Ekstraordinært årsmøte Stjernen Ung 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden og fremmøtte medlemmer. 

2. Valg av dirigent. 

3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen. 

4. Valg av: 

• Ett styremedlem til Stjernen Ung. 

• Ett medlem til kontrollkomiteen. 

• Eventuelt suppleringsvalg til valgkomiteen. 
 
 

Del 2 – Utvidet medlemsmøte 

       1. Sesongberetning Stjernen Hockey Fredrikstad Elite: 
 

• A-lagets beretning. 

• Statistikk sesongen 2021-2022 og tabeller/resultater/historikk. 

• WANG-beretning. 
 

      2. Regnskap/budsjett for Stjernen Hockey Fredrikstad Elite: 
 

• Sesongregnskap 2021-2022 

• Sesongbudsjett for sesongen 2021-2022 



 

      3. Sesongberetning for Stjernen Hockey Fredrikstad (Ung): 

 
• Alle organiserte lag fra U8-U20. 

• Sport U14-U20. 
 

      4. Valg av lagledere for sesongen 2022-2023. 

 

      5.  Status Stjernen Elite. 

 

      6. Status Stjernen Ung 

 

Klubbleder vil redegjøre for planene om ny isbane på StjerneVærste. 

       7. Innspill/spørsmål fra medlemmene. 
 

 
 



 
 
 

 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Stjernen Ung, 23. mai 2002 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden og fremmøtte medlemmer. 

2. Valg av dirigent. 

3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen. 

4. Valg av: 

• Ett styremedlem til Stjernen Ung. 

• Ett medlem til kontrollkomiteen. 

• Eventuelt suppleringsvalg til valgkomiteen. 
 

Valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut på denne nettsiden før selve møtet. 

 
 

 



 
 

 
Valgkomiteens innstilling 
 
 
Innstilling – valg av nytt styremedlem i Stjernen Ung: 
 
Morten Rene Andersen må dessverre trekke seg fra fast styreplass i sesongen 2022-2023.  
 
Valgkomiteen foreslår at han erstattes av Martin Andersen (valgt som vara under årsmøtet i 
mars 2022) – og at Anette Lorentzen går inn som nytt varamedlem til styret. 
 
Innstilling – valg av medlem til kontrollkomiteen i Stjernen Ung 2022-2023. 
 
Valgkomiteen innstiller på at nytt medlem blir Jens Robert Grønli. 
 
Innstilling – valg av lagledere for sesongen 2022-2023. 
 
 
2015 (U8):  Alexander Huser Bakker 
2014 (U9):  Alexander Lorentzen  
2013 (U10):  Magne Erlandsen 
2012 (U11):  Joakim Simensen 
2011 (U12):  Fredrik Andresen 
2010 (U13):  Henning Lindahl 
2009 (U14):  Ingen er villige.  
2008 (U15):  Nina Pettersen 
2007 (U16):  Tommy Brevik 
U18:   Henrik Utter 
U20:   Anette Sjøvold 
 
 
 
Fredrikstad 14. mai 2022 
 
 
 
Anders Hansen 
Leder, på vegne av valgkomiteen i Stjernen 



 

  
  

 Sportslig beretning for Stjernen Ung 2021/2022 
 
  

 
  
  
 
Denne sesongen startet veldig tidlig. For første gang bestemte Fredrikstad kommune seg for 
å la isen lugge gjennom sommeren, og dette ga alle lag mulighet til å trene på is både i april, 
mai og juni. Det ha en annerledes og mer variert oppkjøring, men det har også ført til at 
sesongen nok for mange har føltes ekstra lang. 
 
Sesongen 2021/22 ble sterkt påvirket av ny oppblomstring i covidsmitte, og i midten av 
desember stanset NIHF all kampaktivitet. Det ble åpnet for å spille kamper igjen i siste 
halvdel av januar. Pga utsatte kamper og smitte i ulike lag har det vært svært mye jobb med 
omberamming av kamper. Vi må berømme timefordeler, trenere, lagledere, spillere og alle 
andre involverte for fleksibilitet og en fantastisk innstilling.  



 
Konsekvensen av alle omberamminger er at vi de siste månedene av sesongen 2021-2022 
fikk en svært stor kampbelastning som igjen gikk ut over treningstilbudet. Ved sesongslutt 
har de fleste seriene blitt spilt ferdig. Isen ble i 2022 liggende i Stjernehallen til 26. april – 
noe som førte til at vi fikk noen ekstra uker på is til trening. 
  
Det er ikke til å legge skjul på at to år med sammenhengende coronatiltak og ditto 
usikkerhet, både på og utenfor idretten, har ført til en slitasje på spillerne, spesielt de eldre. 
Det er nå ekstremt viktig å etablere en normaltilstand igjen – slik at hverdagen kommer 
tilbake. 
  
Det har generelt vært et høyt aktivitetsnivå på samtlige lag og grupper. Spesielt har vi hatt 
stort nytte av de mulighetene som nybygde StjerneVærste har bragt med seg. Dette gjør det 
mulig for lagene å opprettholde gode treningsuker, spesielt i uker med lite istid. 
  
Vi har også åpnet opp for morgentreninger klokken 0700-0740. Flere lag benytter seg av 
denne muligheten. Vi har også i perioder leid ekstra istid i Moss for å kompensere for lite 
istid i Stjernehallen. 
  
For å øke kvaliteten i treningshverdagen, samt å utnytte isen maksimalt, har sportssjef Juraj 
Sajben initert og opprettet treningsgrupper. Her trener flere lag på is samtidig, og alle 
spillerne har blitt delt inn etter ferdighetsnivå. På denne måten har Juraj også vært 
overordnet ansvarlig, og vært på is med mange av våre lag denne sesongen – hver uke. 
Ulempen med en slik ordning er at den kan gi mindre mulighet til mertrening. Sportslig 
ledelse vil vurdere hvilken løsning man velger kommende sesong. 
  
For å styrke vår sportslige satsing og øke den sportslige kompetansen i klubben ansatte 
Stjernen for første gang en egen heltidsansatt U18/U20-trener, Johnny Mauritzson. Johnny 
har hatt overordnet ansvaret for hele gruppa/begge lag, og sørget for en god logistikk 
mellom disse lagene, samt mot U16 og Stjernens A-lag. Han blir nå erstattet av Thomas 
Pettersen, som får rollen som utviklingssjef. Pettersen ble i sesongen 2021/2022 kåret til 
årets trener i Sverige. Videre er Tim Winberg ansatt som ny U18-trener, samt ansvarlig for å 
fysisk trening i hele klubben og Niklas Juntti som ny trener for U15/U16-gruppa kommende 
sesong. 
  
Slik har hovedtrenerkabalen vært i 2021/2022: 
U18 og U20:  Johnny Maurtizson 
U16:   Lars Håkon Andersen 
U15:   Martin Jordheim 
U14:   Juraj Sajben/Niklas Heier 
U13:   Morten René Andersen 
U12:    Dag Atle Brest 
U11:   Martin Hermansen 
U10:   Christer Olsen 
U9:   Christer Olsen 
Sportssjef:  Juraj Sajben 
Målvaktstrenere: Preben Arntsen og Anders Strand Mathisen 



  
Holdningsskapende arbeid: 
Vi har i 2021/22 sesongen løftet frem holdningsskapende arbeid. I september arrangerte vi 
kick-off med alle trenere og ledere i klubben der vi satte søkelys på hvordan vi som klubb 
beholder så mange spillere som mulig, samtidig som vi skal bygge en klubb der alle barn og 
ungdommer utvikler seg fysisk, teknisk og taktisk, trives, får utfordringer på sitt nivå. Med 
oss hadde vi blant annet Anders Wahlström, barne- og ungdomsansvarlig, Sveriges 
Ishockeyforbund, Trond «Kurte» Andreassen samt A-lagstrener Anders Ohlson og A-
lagskaptein Andreas Heier. Vi har også kjørt samlinger for lag rundt holdningsskapende 
arbeid. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med i tiden som kommer. 
 
Sportslige resultater 
De sportslige resultatene denne sesongen har vært varierende. Flere av våre lag fra 2009-
2006 sliter med tynn spillerstall. Ferdighetene til spillerne innad i lagene er også varierende, 
slik det har vært i mange år. Sånn sett har resultatene vært som forventet, ikke bedre, men 
heller ikke vesentlig dårligere. 
 
Stjernen Ung hadde denne sesongen tro på vårt U18-lag. Men flere tap på høsten i kamper vi 
kanskje burde ha vunnet, gjorde at plasseringen ikke ble slik vi hadde ambisjoner om – og 
dermed fikk vi også en sterk sluttspillsmotstander i kvartfinalen, noe vi kunne ha unngått 
med bedre plassering. 
 
Vi er for øvrig svært godt tilfreds med progresjonen og prestasjonen til vårt U14-lag, som 
senest i forrige sesong spilte i B-serien som U13. Laget og spillerne har løftet seg betraktelig 
– og mange av disse kommende U15-spillerne er nå klare for å også spille U16 kommende 
sesong. 
 
Slik endte våre lag som er ute av barneidretten: 
U14 – 4. plass i U14A (av 12 lag). 
U15 – 9. plass i U15A (av 10 lag). Kom til sluttspill i forbundscup. Ingen plassering. 
U16 – 7. plass i U16A (av 11 lag). Stilte ikke i kvalifisering til forbundscup pga covid. 
U18 – 7. plass i U18 Elite (av 13 lag). Sluttspill: Tap i kvartfinalen mot Stavanger. 
U20 – 8. plass i U20 Elite (av 10 lag). Nådde ikke sluttspill. 
  
Resultatene denne sesongen er nok en påminnelse om at rekruttering i bunn, beholde 
spillere så lenge som mulig og systematisk ferdighetstrening danner grunnlaget for gode 
sportslige resultater.  
 
Landslag:  
Stjernen Ung har hatt 13 spillere på landslag denne sesongen: 

• Peder Olaves Stene (U16) 
• Sigurd Jarild (16) 
• Noah Dyrseth Nyheim (U16) 
• Patrick Johansen (U16) 
• Gabriel Johansen (U16) 
• Lasse Leon Fredriksen (U16) 
• Leo Andersen (U16) 



• Sondre Grønli (U17 og U18) 
• Erik André Erkleiv (U18) 
• Jesper Arntsen (U18) 
• Casper Myklebust (U18) 
• Jarl Tillman (U19 og U20) 
• Iben Tillman (Kvinnelandslaget og U18), deltok i OL-kvalifisering og VM. 

 
Regionlag: 
Stjernen Ung har hatt følgende spillere på regionslaget (Viken Øst) i NM for regionlag U16: 

• Axel Eker Christoffersen 
• Ludvik Hansen 
• Jonas Sporsheim 
• Erlend Løkkeberg 

 
Jentehockey:  
Styret har forsøkt å få mer oppmerksomhet rundt jentene i klubben i år. Det har vært 
arrangert en egen jentedag i hallen. Stjernen Ung har også stilt lag i serien sammen med 
Comet.  
 
Tester: 
Klubben har gjennomført alle de fysiske testene i tråd med kravene fra NIHF. Våren 2022 har 
vi inngått en samarbeidsavtale med Olympiatoppen som nå har tatt over en del av testene 
på U18 og U20. Her er det også lagt inn ekstra tester for å måle eksplosivitet. Klubben jobber 
nå med å bygge en helhetlig fys-plan for alle lag, og har ansatt Tim Winberg i en 50% stilling 
for denne jobben. Her inngår også testing. 
 
Rekruttering 
Rekrutteringen til hockeyskolen fortsetter å holde seg stabil høyt. Høsten 2021 hadde vi 110 
påmeldte. Monica Giske har overtatt ansvaret og har lagt ned en formidabel innsats sammen 
med flere andre. Hockeyskolen har også hatt faste, ukentlige treninger i StjerneVærste. 
  
Mangel på is – behov for ytterligere isflate 
Arbeidet for å bygge en ny isflate på StjerneVærste er nå i full gang, men finansieringen er 
ennå ikke sikret. Det er akutt mangel på is i dag, og våre lag mangler i dag 10-12 
treningstimer per uke, sammenlignet med andre store klubber. En ny isflate vil gi klubbens 
mange barn og unge et helt nytt og langt bedre treningstilbud med flere treninger og mer 
faste, og ikke minst “normale” treningstider. Dette har potensiale i seg til å bli et stort, stort 
sportslig steg for alle spillerne i Ung. 
  
 

Fredrikstad 12. mai 2022 
 

Sign. 
 
Christer Olsen 
Styremedlem (2021/2022) med ansvar for sport. 



Årsrapport WANG 2021/2022 

 

Rapporten tar for seg perioden 20.august 2021 – 19. mai 2022.  

 
 

Under sesongen 2018/ 2019 har hockeyelevene ved WANG gjennomført 

følgende aktiviteter:  

Aktivitet  Antall Økter 
Istreninger  90 
Treningsleir  Wien 1.4 – 6.4.2022 

Styrke Felles 5 

Styrke individuelt 60 

Åpen dag for nye WANG elever  En stk 

Teoriøkter 4 
Ren utøver 1 

Svømming 1 

Innebandy 2  

Golf Tre ganger juni  

 

Spillere 

Inneværende år har det gått 26 spillere på hockeylinjen vår.   

Trenere 

Juraj Sajben, Johnny Mauritzon og Bjørge Josefsen har i tillegg til undertegnede ledet 

treningene denne sesongen. Bjørge Josefsen har også dette skoleåret vært tilknyttet 

treningene på skolen to dager pr. uke, mens Juraj har deltatt to dager (mandager og 

onsdager), ny inn i år har vært U-20 /U-18 trener Johnny Mauritzon. Bjørge gjør en fantastisk 

jobb med keeperne våre og skaper en god harmoni og trygghet i gruppa med sin fine 

 



framferd. Juraj Sajbens innsats dette året har også vært fantastisk, han er en dyktig 

ferdighetstrener som i tillegg til solide faglig kunnskaper er en god pedagog og formidler. 

Han viser i tillegg en dedikasjon til arbeidet som har løftet gruppen. Juraj og undertegnede 

har i tillegg vært trenere på WANG Ung som har hatt 17 elever inneværende skoleår.  Ny inn 

i år har Johnny Mauritzon vært. Johnny har vært et fint tilskudd inn i trenerteamet, bidratt 

med gode fagkunnskaper og sitt lune vesen ble Johnny en trener gutta ble glade i fort. 

Johnny reiser dessverre videre til Vita Hästen og vi vil takke Johnny for bidraget inn denne 

sesongen.  

Tester 

Forbundets standardiserte tester er gjennomført i løpet av året. 

Utviklingssamtaler 

Det har blitt gjennomført to utviklingssamtaler med hver spiller i WANG . Alle hockeyelevene 

har utarbeidet en mål og handlingsplan for sin egen hockey karriere, i tillegg plan for en sivil 

karriere. Mål og handlingsplanen blir brukt som utgangspunkt for utviklingssamtalene. Eks 

på innhold i en slik plan er:  

- Kartlegge eget kosthold. 

- Fastsetting av personlige kortsiktige og langsiktige målsettinger som ishockeyspiller. 

- Plan for en sivil karriere, utdanningsvalg osv. 

- Kapasitetsanalyse  

- Konkret målsetting av fysiske og hockeytekniske ferdigheter.  

 

Rekruttering og søkere 2021/2022 

Vi har gjennomført nok et år med nedstenginger og rødt og gult nivå på skolen, så vi fikk 

derfor kun avholdt en åpen dag her hos oss i Fr.Stad. Vi var spente på hvordan dette ville slå 

ut på antall søkere, men med fasit i hånden så har det gått greit. Skolen fikk totalt 170 

søkere til 60 plasser hvorav hockey hadde 31 søkere inn i VG1 og fem stk. inn i VG2. Vi har 

tatt inn 9 spillere til neste års VG1 og vi vil totalt være 27 spillere i neste års WANG kull.    

Meritter 2021/2022 sesongen 

Av våre elever så har følgende gjort sin debut på A-laget denne sesongen. Odin Helgesen, 

Sondre Grønli og Erik Erkleiv.  

Generelt 



Covid 19 har igjen satt preg på sesongen, og skolen har i deler av året drevet på rødt 

nivå. Det har medført at vi tidvis har måttet trene uten nærkontakt. Det har stilt krav til 

utformingen av øktene, bruk av styrkerom etc. har også tidvis vært begrenset så vi har 

måtte legge opp til mye individuell trening. Slutten av skoleåret og sesongen forløp 

heldigvis normalt og spillerne spilte kamper og vi fikk dratt på en etterlengtet treningsleir 

til Wien Østerrike. Der trente vi på flotte fasiliteter og spilte to treningskamper hvorav 

den ene var mot hovedstadslaget Bratislava i Slovakia. Dette gav energipåfyll i gruppa.  

Vi har merket post covid-reaksjon i gruppa da dessverre flere spillere sliter med 

motivasjon til videre satsing. Stjernen og WANG sammen må forsøke å løse floken med å 

fylle opp med spillere på spesielt vårt eldste lag U20 neste år.  

WANG Toppidrett har i samarbeid med Stjernen Ung og Elite en utfordring og 

kontinuerlig jobb å gjøre for å tilstrebe at vi er et attraktivt gymnas å søke til. Spire-

prosjektet bør konkretiseres, og settes i gang.  

Ellers verdt å merke seg at det er tre år siden WANG Ung etablerte seg i byen. De første  

fem spillerne født 2005 har i år gått VG1 Toppidrett og de har tatt store steg.  

Det er mange mennesker i sving i systemet som gjør at de daglige rutinene kan gå sin 

gang. Vi vil trekke frem noen nøkkelpersoner som har vært viktige for WANG 

inneværende skoleår.  Merete , Karita for utsøkte middager, Per Hansen for tilbereding 

av frokost og Ørjan Løvdal for at han gjør alt tilgjengelig for oss, stor takk til alle, dere er 

viktig for tilbudet «vårt».  

 

Fredrikstad, 19.5.2022 

 

René Hansen__________________ 

WANG Fredrikstad  

 



 

 

ÅRSBERETNING FOR U18/U20 – 2021-2022 

 

 
 

 
 
GENERELT OM SESONGEN 
 
U18 og U20 har denne sesongen vært organisert som én gruppe med felles økonomi og 
felles trenerapparat.  Stjernen U18/U20 har gjennom sesongen bestått av 41 spillere, 6 
trenere og åtte personer i støtteapparatet.  I spillerstallen har det vært 4 målvakter og 37 
utespillere.  
 
Fire spillere meldte overgang fra andre klubber til Stjernen denne sesongen. En kom fra 
Lørenskog, en kom fra klubb i Sverige (opprinnelig fra Nederland) og to kom fra Latvia. I 
tillegg var én spiller innom klubben en kort periode senhøstes. 
 
Før sesongen gikk én spiller til en annen klubb, og ellers valgte to spillere å slutte med 
ishockey. Fire spillere valgte å slutte underveis i sesongen. Blant de eldste som spilte U20 
forrige sesong, var det tre som valgte å bli med videre som «overårige» spillere. 
 
Spillerne har velvillig stilt opp når klubben har bedt om hjelp til hockeyskolen, registrering av 
«time-on-ice» under A-kamper, koronavakter, bæring av utstyr og montering av nytt utstyr. 
Videre har spillerne jobbet mange dugnadstimer for å skaffe inntekter til U18/20.  
 
Lagenes hovedtrener har vært Johnny Mauritzson. Assistenttrenere har vært Hans Ulrik 
Johansson, Adrian C. Johnsen, Silvio Parnican og Jo Hegg. Videre har Anders Strand 
Mathiesen vært målvakts-trener. 
 



 

 

For U18 har støtteapparatet bestått av materialforvalterne Morgan Pettersen og Ole-Johnny 
Hansen, og lagleder Anette Sjøvold. 
 
For U20 har støtteapparatet bestått av materialforvalterne Roy Johnsen og Thor-Egil 
Pettersen (Baker’n), arrangementsansvarlig Jonas Hasselgård og lagleder Lillan Jensen. 
 
Jens Robert Grønli har vært økonomiansvarlig for samlet U18/20-gruppe. Morgan Pettersen 
har vært fotograf under både U18- og U20-kamper. 
 
Foreldregruppa er en positiv gjeng som har stilt opp på det som har vært av kamp-
arrangement, dugnader, kioskvakter og koronavakter. 
 

GENERELT OM DET SPORTSLIGE  
 
Oversikt over U18/20-spillerne gruppert etter alder: 
 

- Spillere født i 2002 og tidligere (6 spillere):   
Tobias Eliassen, Pim Van der Meulen, Sebastian Kjølberg, Benjamin Løvdal, Martin 
Georgsen, Anders Johnsen    
Merknad:  De tre sistnevnte har vært med som «overårige». 
 

- Spillere født i 2003 (12 spillere):  
Aleksander Hasselgård, Herman Renden, Jarl F. Tillman, Max Richart Gulbrandsen, 
Max W. Sjo Nilsen, Magnus N. Hansen, Henning R. Jakobsen, Eirik Gundersen, Marcus 
Grønli, Melwin Bellman-Pedersen, Rihards Purgailis, Daniels Docenko-Svirido 
 

- Spillere født i 2004 (14 spillere): 
Odin W. Helgesen, Mattias A. Juntti, Nicholas H. Hansen, Marius Magnussen, Carl 
Henrik F. Tasken, Ole Bendik Høili, Birk E. Solstad Olsen, Olav K. Svensen, Syver 
Conradi Andersen, Henrik H. Ryen, Martin Sjøvold, Casper E. Myklebust, Toby Burum, 
Jesper R. Arntsen 

-  
- Spillere født i 2005 (9 spillere): 

Sondre Grønli, Didrik E. Utter, Bastian S. Varheim, Theodor O. Jakobsen, Eskil H. 
Stene, Noah D. Owen, Endre E. Pettersen, Erik Erklev, Patrick H. Johansen 

 

  



 

 

Her er spillerstatistikk for serien U20 Elite fra forbundets «Ishockey Live»: 
 

  

 
 

 
Her er statistikk for målvaktene fra serien U20 Elite fra forbundets «Hockey Live»: 
 

 
  



 

 

Her er spillerstatistikk for serien U18 Elite fra forbundets «Hockey Live»: 
 

  

 

 

 
 
Her er statistikk for målvaktene fra serien U18 Elite fra forbundets «Hockey Live»: 
 

 
 
  



 

 

Kamper 
 
Nedenfor vises tabellene fra sesongens U20 Elite og U18 Elite serie. I begge seriene er det 
kamper som ikke ble spilt som følge av korona.  
 
U18 kom på 7.plass og spilte sluttspillkamper mot Stavanger. Dessverre ble det tap i begge 
kampene, og laget kom ikke videre til andre runde. 
 
U20 kom på 8.plass, men mistet sin plass i sluttspillet til Sparta som på grunn av korona 
hadde spilt færre kamper, og dermed oppnådde prosentvis større andel av mulige poeng.  
 
U20 Elite 

 
 
U18 Elite 

 
  



 

 

 
Skader 
 
Noen spillere mistet deler av sesongen som følge av skader som oppstod underveis. 
Eksempelvis oppstod det brudd i en hånd og noen kne-, ankel- og skulderskader. To spillere 
mistet deler av sesongen etter operasjoner på grunn av gamle skader. 
 
Hospitering og samarbeid med andre lag 

Alle fire målvaktene har vært med på treninger med A-laget, og alle fire har vært med som 
andre-målvakt på trenings- og/eller seriekamp for A-laget.  
 
Mange utespilleren har hospitert på treninger med A-laget, og følgende spillere har vært 
med på trenings- og/eller seriekamp med A-laget: 
- Jarl Tillman, Casper Myklebust, Jesper Arntsen, Erik Erklev, Odin Helgesen, Magnus 
Nybråten Hansen, Sondre Grønli, Tobias Eliassen og Martin Georgsen. 
 
I tillegg til at spillere har hospitert opp på A-laget, så har to av de yngste i A-troppen vært 
med og spilt kamper for U20. 
 
Mer enn halvparten av U18-spillerne har denne sesongen spilt U20-kamper. Alle U16-
spillerne har vært med på treninger sammen med U18, mange av dem har hospitert ved 
U18-kamper og noen har hospitert ved U20-kamper. En spiller fra U15 har vært med på både 
treninger og kamper. 
 
Tabellene med spillerstatistikk viser alle spillerne som har spilt U20- og U18-kamper for 
Stjernen denne sesongen. 
 
 
Trening og veiledning 
 
Sesongen startet med fysiske økter i StjerneVærste og treninger på is helt til midten av juni. 
Bortfall av både trening på is og kamper som følge av korona, var grunnen til at isen ble 
liggende ekstra lengde dette året. 
 
Etter fire uker med egentrening startet felles treningene opp igjen siste uka i juli med 
treninger på is og fysiske økter.  
 
U18/20 har hatt fellestreninger som samlet gruppe gjennom hele sesongen, men det har i 
tillegg vært gjennomført istreninger der kun et utvalg av spillere har vært med. Deling har 
hovedsakelig vært gjort i forhold til kampprogrammet. 
 
I normale uker har spillerne vært på is omtrent 5 ganger hver uke (treninger + kamper), og 
de har kjørt fysiske økter som egentrening eller sammen med laget. I korte perioder i høst og 
rundt nyttår ble det på grunn av korona pause i istreninger, og det ble ikke gjennomført 
fellestreninger i styrkerommet. Det var også en periode der det var treninger på is uten 
nærkontakt. 
 



 

 

Alle spillere har hatt møteplikt på alle treninger. Unntak fra oppmøteplikten var det kun ved 
sykdom og etter avtale med trener for eksempel ved stor belastning som følge av tett 
kampprogram og hospitering til A-laget.  
 
 
Landslagssamlinger og turnering 
 

• Jarl Tillman har vært på U20-landslagssamling. 

• Sondre Grønli, Erik Erkleiv, Casper Myklebust, Patrick H. Johansen og Jesper Arntsen 
har alle vært tatt ut til U18-samlinger. 

• Iben Tillman har vært tatt ut til kvinnelandslaget som forsøkte seg på OL-kvalifisering 
– samt U18-samling. 

• Sondre Grønli har også vært på samling med U17-landslaget, og han har spilt U17-
turnering for Norge i Danmark.  

 
 
ØKONOMI/DUGNADER OSV. 

 
Kostnadene samlet for U18/20 var ca 1 MNOK hvor utgifter til kamper med lang reisevei og 
dommerregninger er de største kostnadspostene i regnskapet. Gruppas inntekter kom fra 
dugnad, lotteri, egenandeler og reisestøtte fra klubben. 
 
Gjennom hele sesongen har spillerne hatt mange timer med dugnadsarbeid. Særlig har det 
blitt mange timer som parkeringsvakter og mange timer til rydding og feiing av tribunen 
etter A-kamper. Ellers har spillerne jobbet dugnad med å bære møbler, har bygget pappslott 
på Stortorget, hjulpet til ved «firma-events med hockeymoro» i StjerneVæste og har servert 
og ryddet i selskaper. Noe av dugnadsarbeidet har vært utført av foreldre, men for det 
meste har det vært spillerne selv som har utført arbeidet.  
 
Både høst og vår har vi hatt inntekter fra lotteri med gevinster fra WOK-Market.  
 
Nok en gang ble Fredrikstad Cup og Idyll-festivalen avlyst, og dermed mistet vi muligheten til 
å jobbe dugnad her. Heldigvis ble en del av inntektstapene dekket av kompensasjonsmidler. 
 
 
 
Fredrikstad 13. mai 2022 
 
 
 
Lagleder Stjernen U18    Lagleder Stjernen U20 
Anette Sjøvold     Lillan Jensen  
 



 

 

 

 

 
Team 2006 

 
ÅRSBERETNING FOR U16 (TEAM 2006) 2021-2022 
 

 

 
 
 

 
GENERELT OM SESONGEN 
En sesong, som nok en gang ble preget av korona, som førte til omberamminger, avlyste 
kamper og opptrening etter smitte. 

 
Vi har 15 spillere pr. 30.04.2021, men én av disse har meldt overgang til Lillehammer, og vil 
ikke være med kommende sesong. 

 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE  
 
Vi har spilt 29 seriekamper i tillegg til 6 treningskamper. Treningsgruppa har hatt bra fokus 
på treningene, og vi har fått trent godt både på og utenfor isen. Hadde eget treningsopplegg, 
som fulgte anbefalingen til Olympiatoppen, for de som hadde vært smittet av korona. Har 
hatt et godt samarbeid med U15 og U18 med tanke på hospitering i kamp og på trening. Det 
har vært god stemning i gruppa. 



 

 

 

 

 
Spilleroversikt 
 

30 Henrik Lerbakk 21.08.2006 

33 Joey Turpijn 07.03.2006 

10 Sigurd Opstad Jarild 14.01.2006 

13 Leo Andersen 22.07.2006 

14 Bo Kolle Svensen 04.04.2006 

15 Mikkel Gøsta Andersen 06.06.2006 

16 Henrik Rodin-Olsen 01.06.2006 

19 Philip Eriksen 20.09.2006 

21 Mikael Håkansson Ryen 30.07.2006 

22 Erlend Løkkeberg 19.02.2007 

23 Iben Tillmann 07.05.2005 

27 Noah Dyrseth-Nyheim 27.05.2006 

28 Peder Olaves Stene 19.05.2006 

80 Gabriel Johansen 19.09.2006 

84 Oliver Olaussen 16.02.2006 

 
 
Antall treninger for sesongen (is, barmark, annet): 149 
 
 
Oversikt kamper 
 

Dato Hjemmelag    Bortelag Kamp 

25.08.2021 Grüner 5 - 12 Stjernen Treningskamp 

04.09.2021 Stjernen 6 - 6 Frisk Asker Treningskamp 

09.09.2021 Stjernen 9 - 2 Manglerud Star Treningskamp 

11.09.2021 Stjernen 6 - 7 Storhamar Treningskamp 

12.09.2021 Vålerenga 1 - 1 Stjernen Treningskamp 

12.09.2021 Stjernen 13 - 5 Stavanger Treningskamp 

09.10.2021 Stjernen 1 - 4 Vålerenga Seriekamp 

15.10.2021 Lørenskog/Skedsmo 8 - 5 Stjernen Seriekamp 

16.10.2021 Stjernen 4 - 6 Storhamar Seriekamp 

26.10.2021 Stjernen 7 - 2 Manglerud Star Seriekamp 

28.10.2021 Frisk Asker 7 - 6 Stjernen Seriekamp 

06.11.2021 Stjernen 9 - 7 Lørenskog/Skedsmo Seriekamp 

20.11.2021 Stjernen 4 - 7 Storhamar Seriekamp 

21.11.2021 Stjernen 4 - 3 Lillehammer/Narvik Seriekamp 

23.11.2021 Grüner 2 - 10 Stjernen Seriekamp 

27.11.2021 Stjernen 6 - 5 Grüner Seriekamp 

16.01.2022 Stjernen 2 - 5 Nidaros/Astor Seriekamp 

19.01.2022 Lørenskog/Skedsmo 4 - 3 Stjernen Seriekamp 



 

 

 

 

05.02.2022 Stjernen 4 - 9 Vålerenga Seriekamp 

12.02.2022 Nidaros/Astor 4 - 7 Stjernen Seriekamp 

13.02.2022 Nidaros/Astor 2 - 1 Stjernen Seriekamp 

20.02.2022 Storhamar 6 - 6 Stjernen Seriekamp 

23.02.2022 Vålerenga 10 - 8 Stjernen Seriekamp 

25.02.2022 Stjernen 3 - 6 Frisk Asker Seriekamp 

26.02.2022 Sparta Sarp 3 - 4 Stjernen Seriekamp 

04.03.2022 Stjernen 4 - 5 Manglerud Star Seriekamp 

05.03.2022 Manglerud Star 6 - 5 Stjernen Seriekamp 

08.03.2022 Frisk Asker 7 - 0 Stjernen Seriekamp 

12.03.2022 Stavanger 1 - 3 Stjernen Seriekamp 

12.03.2022 Stavanger 2 - 4 Stjernen Seriekamp 

13.03.2022 Stavanger 10 - 3 Stjernen Seriekamp 

24.03.2022 Stjernen 6 - 2 Sparta Sarp Seriekamp 

26.03.2022 Stjernen 3 - 9 Lillehammer/Narvik Seriekamp 

31.03.2022 Sparta Sarp 3 - 4 Stjernen Seriekamp 

03.04.2022 Grüner 3 - 12 Stjernen Seriekamp 

 
 
 

Tabell, U16 avd. A 

# Team GP W T L PTS GF GA PCT 

1 Vålerenga 29 23 1 5 47 197 85 81,03 

2 Frisk Asker 28 21 0 7 42 190 106 75 

3 Lørenskog/Skedsmo 27 19 2 6 40 184 87 74,07 

4 Storhamar 29 19 2 8 40 182 138 68,97 

5 Nidaros/Astor 29 18 1 10 37 164 146 63,79 

6 Stavanger 28 13 3 12 29 131 136 51,79 

7 Stjernen 29 12 1 16 25 138 148 43,1 

8 Lillehammer/Narvik 26 10 0 16 20 132 140 38,46 

9 Manglerud Star 30 6 2 22 14 113 188 23,33 

10 Sparta Sarp 30 5 4 21 14 92 215 23,33 

11 Grüner 27 1 2 24 4 87 221 7,41 

 
 
  



 

 

 

 

Spillerstatistikk (seriespill) fra Hockey Live 
 

PLAYER GP G A PTS PIM SOG S% 

Andersen, Leo Brandbu 26 18 39 57 42 99 18,20 % 

Andersen, Mikkel Gøsta 28 1 7 8 28 21 4,80 % 

Dyrseth-Nyheim, Noah 29 2 12 14 16 36 5,60 % 

Eriksen, Philip 22 10 18 28 68 76 13,20 % 

Jarild, Sigurd Opstad 24 4 25 29 73 93 4,30 % 

Johansen, Gabriel 27 24 17 41 16 108 22,20 % 

Løkkeberg, Erlend 25 16 16 32 40 85 18,80 % 

Olaussen, Oliver 29 17 10 27 37 59 28,80 % 

Rodin-Olsen, Henrik 25 3 9 12 14 39 7,70 % 

Ryen, Mikael Håkansson 29 3 6 9 8 35 8,60 % 

Stene, Peder Olaves 11 0 1 1 2 9 0,00 % 

Svensen, Bo Kolle 29 33 25 58 35 132 25,00 % 

Tillman, Iben Hennie Norum 20 0 2 2 4 10 0,00 % 

 
 
Målvaktstatistikk (seriespill) fra Hockey Live 
 

PLAYER GP W T L GA GAA SV SV% 

Lerbakk, Henrik 24 7 0 12 92 4,78 556 85,80 % 

Turpijn, Joey John 13 5 0 4 56 5,77 310 84,70 % 

 
LANDSLAGSUTTAK: 
 
Vi har hatt med tre spillere på U16-landslagssamling 

• Peder Olaves Stene 

• Leo Brandbu Andersen 

• Sigurd Opstad Jarild 
 
 
ØKONOMI/DUGNADER 
 

- Laget har en god økonomi. 
 

 
Fredrikstad/11.05.2022 
 
Hermod Martinsen  
LagledeR.  
 
Lars Håkon Andersen 
Hovedtrener 



 
Team 2007 

 
 

ÅRSBERETNING FOR U15 (TEAM 2007) 2021-2022 
 

 
 
GENERELT OM SESONGEN 
 
Sesongen bar preg av mange tap og treninger med få deltager på is. Dette skyldes få 2007-gutter og 

kvalitet på trening. Laget endte nest sist på tabellen i seriespillet. U15 kvalifiserte seg til forbundscup, 

men tapte alle kampene i sluttspillet. Men det var bra innsats blant gutta.Vi hadd flere skader på 

spillere og dårlige forberedelser. Vi har brukt opp mot syv U14-spillere per kamp. 

U15 arrangerte Cup i egen regi i august som førte til fine penger på kontoen. 

GENERELT OM DET SPORTSLIGE 
 

U15 har som tidligere nevnt hatt lite spillere på trening da tre av spillerne har hospitert opp 
til U16, og dette har ikke fungert med de såkalte treningsgruppene som ble satt opp før 
serien. U14-U15.Dette går mye på planlegging fra trenere og sportslig ansvarlig. Mye kunne 
ha vært gjort bedre for å øke kvalitet på treningene, blant annet oftere U14-15. 
 
INFO OM ØKONOMI/DUGNADER OSV. 



U15 har en sunn og god økonomi. Det jobbes dugnad på A-kamper, noe sponsorinntekter, 
egenandel fra spillere på 2500kr og vi har arrangert egen cup. 
 
Annet 
Kvalitetssjekk av trenere og sportslig leder er absolutt noe klubben bør utføre. Dette gjøres 
da under sesongen. 
        
Spilleroversikt 

• Livald Rydningen 

• Jesper Brevik 

• Markus Holth 

• Christian Olin 

• Axel Eker Christoffersen 

• Ludvik Hansen 

• Jonas Sporsheim 

• Oskar Johansen 

• Magnus Møller 

• Adrian Martinsen 

• Henrik Stokkenes (søkt ned til 2008) 

• Erlend Løkkeberg (flyttet opp til 2006) 
 
Antall treninger for sesongen (is, barmark, annet) 

▪ 3 økter på is da det er vanskelig med flere pga. kampavvikling 
▪ 1 økt barmark. Hospitering på noen spillere opp og ned. 

 
Sosialt: 

▪ Vi har split Padeltennis 4-5 ganger 
▪ Vi har vært på besøk hos Fredrikstad Pistolklubb  
▪ Vi har spilt Paintball 

 
Antall spillere som har hospitert ganger til kamp og treninger 

▪ Jesper Brevik, Ludvik Hansen og Axel Eker har split de fleste kampene for både U15 
og U16. 

▪ Jonas Sporsheim kom in på slutten av sesongen og spilte 4 kamper. 
▪ Oscar Johansen spilte 2 kamper 
▪ Adrian Martinsen spilte 1 kamp. 
▪ I treningsverdagen så har 4-6 gutter trent dobbelt. Noen takket også nei. 

 
Spillere som har deltatt på regionslag. 

▪ Erlend Løkkeberg 
▪ Ludvik Hansen 
▪ Jonas Sporsheim 
▪ Axel Eker Christoffersen 
▪ Jesper Brevik (Skadet) 

 
 
 



 
Fredrikstad 09.05.2022 
 

Lagleder  
Tommy Brevik 

 



 
 
 

ÅRSBERETNING FOR U14 (TEAM 08) 2021-2022 
 

 
 
GENERELT OM SESONGEN 
 
Nok en sesong som bar preg av koronarestriksjoner. Laget fikk trent godt både på is og office 
i tidsrommet 13.04.21-24.04.22.  Vi fikk til slutt gjennomført serien, her endte vi på en fin 
4.plass. Warriors cup, 3.plass  Vi fikk i år en ny hjelpetrener, Niklas Heier.  

 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE  
 
Team 2008 teller 14 spillere. 12 utespillere og 2 keepere. 

• Jesper Juntti 

• Julian Andersen 

• Isaac Owen 

• Kalle Grotnes (spilte kun med O7) 

• Mika Sveum 

• Matheo Dubec 

• Lucas Andersen 

• Leon Walberg (ga seg i august) 



• Aksel Andersen 

• Jonas Samuelsen 

• Kristian Normann Hansen 

• Elias Knutzen 

• Sebastian Jordel (spilt kamper med kun 09) 

• Sigurd Pettersen 

• Didrik Dahlgren 

• Henrik Stokkenes (07 spiller som har spilt hos oss) 
 

Vi har hatt med 4-5 spillere fra 2009-laget i hver kamp vi har spilt. 
4-7 spillere fra 2008 har hospitert opp til U15 ved kamper. 
 
Hovedtrener: Juraj Sajben 
Hjelpetrener: Niklas Heier 
Matris: Endre Knutzen og Per-Øyvind Sveum 
Økonomi: Martin Andersen 
Lagleder: Thor-Andre Dubec 
 
Antall treninger i perioden 13.04.21-24.04.22 
Isøkter: 119stk 
Fys økter: 71stk 
Seriekamper: 22stk 
Treningskamper: 4stk 
Turnering: 1stk 

 
Tabell (se vedlegg) 

 
Poengstatistikk (se vedlegg) 



 
 
INFO OM ØKONOMI/DUGNADER OSV. 
 
Økonomien i laget er bra. Vi har ikke hatt noen dugnader i løpet av sesongen. 
Sosialt: vi har hatt en runde med paintball og vi har kjørt rib rundt Hvaler med avsluttende 
grilling på hytta til en av trenerne. Vi har ikke fått hatt noe avslutning på årets sesong ennå. 

 
 
 
 
Fredrikstad 15.05.2022 
 
Thor-Andre Dubec 
Lagleder  



 
 

ÅRSBERETNING FOR U13 (TEAM 2009) 2021-2022 
 

 
 
 

 

ÅRSBERETNING FOR U13 (TEAM 2009) 2021-2022 
 
GENERELT OM SESONGEN 

 
Stjernen Team 2009 har hatt 24 spillere totalt i år.  Vi har spilt med to lag i inneværende 
sesong (Rød og Hvit). 
 
Årets sesong har blitt gjennomført noenlunde mot normalt. Vi hadde en god oppkjøring før 
seriestart med masse istid og mange treningskamper. Det har vært mye omberamming av 
kamper under årets seriespill, men begge lag har fått gjennomført stort sett alle sesongens 
kamper. Vi fikk også kjent litt på å spille turnering igjen da vi deltok på ett par 
dagsturneringer på slutten av sesongen. 
 
Oppsummert har 2021-2022 sesongen vært en god sportslig sesong for spillergruppa. 
Treningssituasjonen har vært bra og vi har klart å holde gruppa samlet. 
Både med istrening og ikke minst på Stjerneværste. 
 



 
Trenerteam 2009: 
 

- Hovedtrener:   Morten René Andersen 
- Hjelpetrener:   Roger Johansen 
- Hjelpetrener:   Per Arne Ruud 

 
Støtteapparat: 
 

- Lagleder:    Jan Fredrik Smith 

- Økonomiansvarlig:   Ole Fredrik Hauge 
- Materialforvalter/ oppmann: Karl Petter Martinsen 
- Materialforvalter/ oppmann: Lars Petter Hansen 
- Materialforvalter/ oppmann: Fredrik Aas 
- Materialforvalter/ oppmann: Monica Giske 

 
 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE 

 
Spilleroversikt: (24 stk. spillere) 
 

• Aksel Bubandt Edinsen 

• Axel William Offenberg 

• Christian Johansen 

• Christian Markus Bie 

• Christoffer Brekke Hansen 

• Elias Gøsta Andersen 

• Even Lineikro-Hollup (GK) 

• Filip Sandsengen 

• Fredrik Smith 

• Ingemar Åman 

• Isak Solberg 

• Joakim Pettersen 

• Johannes Ruud Helminsen 

• Jone Berntsen 

• Jørgen Knold 

• Kristoffer Lerbakk 

• Lucas Giske 

• Ludvig Martinsen 

• Marcus Thorbjørnsen 

• Maximillian Vatn Aas (GK) 

• Sverre Hauge 

• Vetle Aarflot 

• William Johnsen 

• William Torgheim 

 
Treninger for sesongen: 
Det har blitt gjennomført ca. 190 treninger i løpet av årets sesong (01. mai 21 – 01. mai 22) 
fordelt på barmark, fys og is økter. 



 
Hospitering: 
Det har vært hospitering både opp til U14 og ned til U12. 
Hospiteringen opp til U14 ble satt i system tidlig i sesongen og her er det fem spillere fra U13 
som har fått dette tilbudet gjennom sesongen. Disse fem har deltatt på stort sett alt av U14 
treninger og kamper.  Hospitering ned til U12 har vi ikke hatt noe system på, og her er det 
kun tilbudt fem isøkter i løpet av sesongen. 
 
Kamper: 
Stjernen Rød - 16 stk. seriekamper 
Stjernen Hvit - 16 stk. seriekamper 
 
Stjernen U13 har fylt på med spillere fra U12 til hver kamp.  
U12 har vært flinke og hospitert opp og stilt med 3-5 stk. pr kamp både for Stjernen Rød og 
Stjernen Hvit. 
 
Stjernen U13 har spilt 2 stk. turneringer i løpet av sesongen.  
Kaffedoppet cup og Eagles cup. 
 

 
INFO OM ØKONOMI/DUGNADER OSV. 

Inntekter  kr. 170.000,- 
Utgifter  kr.   47.000,- 
Resultat  kr. 123.000,- 

Beholdning pr. 31.12.2021 er kr. 194.100,- 
 
Inntekter har i hovedsak for sesongen 2021 bestått av kompensasjon for bortfall av Brynild 
Cup 2021 og dugnader vi normalt ville hatt.  
Kr. 29.375,- av inntekter/utgifter er dugnad for Stjernen for salg av lodder.  

Av beholdningen på kr. 194 100,- er kr. 21.540, - opptjente dugnadspenger til enkeltspillere. 

 
 
Kråkerøy/ 14.05.2022 
 
 
Jan Fredrik Smith  
Lagleder  



 
 
 

ÅRSBERETNING FOR U12 (TEAM 2010) 2021-2022 
 

 

 
 

 
GENERELT OM SESONGEN 
 
Nok en sesong påvirket av Covid, men vi har fått trent bra og fått spilt alle kamper. Ingen 
frafall i spillergruppa, så vi er fortsatt 21 spillere. Motivasjonen er bra, og vi gleder oss til å ta 
fatt på neste sesong. 

 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE  

 
Vi har gjennomført 107 økter på is. I tillegg har vi hatt 1-2 treninger på morgenen før skole, 
til sammen 35 økter. Totalt har vi da hatt 142 økter på is og 42 off ice økter på Stjernen 
Værste. Det ble spilt 14 seriekamper og 2 treningskamper. 
 
17 spillere har hospitert til U13 på totalt 26 kamper (tre per kamp) 
 
Vi har deltatt på fire cuper: Dragons cup, Mammut cup, Eagles cup og vår egen Brynild cup. 



 
Selv med litt for mange spillere for ett lag, har dette fungert bra pga muligheten til å 
hospitere opp såpass mange til begge U13-lagene. Totalt sett har det blitt bra med kamper 
til alle spillere. 
 
Sommertreningen for neste sesong er godt i gang, og vi gleder oss til å ta fatt på en 
forhåpentligvis normal sesong. 
 

 
INFO OM ØKONOMI/DUGNADER  
 
Laget hadde en omsetning i 2021 på 116.093,87,- og satt igjen med ett overskudd på 
59.674,88. Totalt er lagkassa på 168.275,82,- 
 
Vi arrangerte Brynild cup for U12 i april 2022, noe som bidro godt til å fylle opp lagkassa. 
 
 
 
14. mai 2022 
 
Henning Lindahl 
Lagleder  



 
 
 

ÅRSBERETNING FOR U11 (TEAM 2011) 2021-2022 

 
 

 
 
 
GENERELT OM SESONGEN 
 
Sesongen var preget av restriksjoner og fortsatt begrensede reiseaktiviteter, men vi fikk til 
en fin tur til Karlstad og Hammarö-cup. Her spilte vi 3 mot 3 hockey på tvers av banen, og 
lagene hevdet seg svært godt mot god svensk motstand. Ellers har barna hatt en fin utvikling 
som gruppe og knytter stadig tettere bånd og bygger kameratskap. Vi ser nå fremover og 
gleder oss til neste sesong med to lag og mindre restriksjoner, som igjen gir muligheter for 
flere cuper og kamper.  
 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE  
 

• Totalt har vi 26 spillere i laget.  

• Antall treninger for sesongen  
o 93 ispass i Stjernehallen 



o 22 morgentreninger på is 
o 12 økter på Stjerne Værste off ice 

 
Hospitering: 

• 5 spillere hospitert 3 ganger til U12  

• 6 spillere hospitert 2 ganger til U12  

• 4 spillere hospitert 1 gang til U12  

• 5 spillere hospitert ned til U10 i trening 

• 2 spillere hospitert 2 ganger til U10 kamp 

• 8 spillere hospitert til U12 turnering i Stjernehallen  
 
INFO OM ØKONOMI/DUGNADER OSV. 
Laget har jobbet lite dugnad med bakgrunn i pandemien, men vi har 26 velvillige sponsorer 
som igjen gir en god økonomi i laget. Vi har en del midler på bok og disse brukes på 
aktiviteter for barna, leie av istid andre steder, innkjøp av dresser m.m. Videre bygger vi 
lagkasse for fremtiden.  
 
 
 
 

Fredrikstad / 14. mai 2022 
 
 
 
Fredrik Andresen  
 

 
  
Lagleder  



 
 
 

ÅRSBERETNING FOR U10 (TEAM 2012) 2021-2022 
 

 
 

 

 
GENERELT OM SESONGEN 
 
U10 har denne sesongen bestått av 24 spillere. Vi har foran neste sesong fått et par nye 
spillere som i år har trent med U9.  Nok en gang ble sesongen delvis preget av Covid-19. Vi 
har likevel fått gjennomført alt av seriespill, hvor vi har deltatt med to lag. 
Vi har spilt treningskamper mot Manglerud Star.  
I tillegg har vi vært på turneringer i Moss, i Halden og på Løren. Det store høydepunktet for 
spillerne var nok deltagelsen i Dragons Cup på Hamar i slutten av februar.  
Vi har hatt et imponerende oppmøte på treninger og har også opplevd svært få frafall av 
antall spillere gjennom sesongen.  
 

 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE  

• Hovedtrener: Christer Olsen 

• Hjelpetrenere: Aleksander Nilsen, Patrik Kruse 



• Materialforvalter: Simon Aurdahl 

• Økonomi; Magnus Wold Larsen 

• Lagleder: Joakim Simensen. 
 

INFO OM ØKONOMI/DUGNADER OSV. 
Vi har hatt flere dugnader i Vestby i regi av Brynild-gruppen. Økonomien er helt ok til å være 
på U10, men det kunne nok sett betydelig bedre ut dersom vi hadde fått gjennomført 
romjulsturneringen som ble avlyst grunnet covid.  
 
EVT. ANNET/VEDLEGG 
Vi registrerer at forbundet trolig velger spill 3vs3 kommende sesong. Dette har vi i 
utgangspunktet vært noe skeptiske til da dette setter krav til arrangementet. Vi har per dags 
dato for eksempel ikke tilstrekkelig med vant til å gjennomføre slike kamper.  
 
Her håper vi at klubben legger ressurser i å jobbe videre inn mot forbundet for å skaffe 
dette.  

 
 
 
Fredrikstad, 16.05.22 
 
Joakim Simensen 
Lagleder  



 
 

ÅRSBERETNING FOR U9 (TEAM 2013) 2021-2022 
 

 
 

 
GENERELT OM SESONGEN 

 
Alt i alt så har dette vært en god sesong for vårt lag. Frem til starten på nyåret var ting 
fortsatt litt preget av covid-pandemien, med en del avlysninger av treninger og utsettelse av 
serierunder. Vi måtte blant annet avlyse vår egen romjulscup i Stjernehallen. Høsten var 
også litt utfordrende for den sosiale biten i laget, da man ikke kunne samles i garderoben 
osv. 
 
Til tross for dette har vi gjennomført sesongen bra med mange gode treninger, og vi fikk til 
slutt også gjennomført alle serierundene. Utover vinteren ble den sosiale biten også bedre. 
Spillerne har begynt å finne hverandre også utenfor isen og de har det gøy i garderoben og 
når de treffes f.eks på A-kamper. Laget har også stilt som maskoter på A-kamper i år, som 
har vært veldig populært og motiverende for barna.  

 

 



TRENERTEAM: 

• Hovedtrener: Christer Olsen 

• Trenere: Martin Berger, Kenneth Andersen og Kristian Lindekilde Transel 

• Lagleder: Magne Erlandsen 

• Økonomiansvarlig: Rene Moen 

• Matris/altmuligmann: Thomas Grøtvedt 

 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE  

Vi har denne sesongen stort sett hatt treninger sammen med U8 og noen med U10, så det 

har vært en stor gruppe på is. Vi startet høsten med en stor spillergruppe og har nå på 

nyåret fått enda noen nye spillere i laget. De aller fleste av de nye er rekruttert fra 

hockeyskolen. Per dags dato har vi nå 36 spillere født i 2013. Vi er stolte over å ha en så stor 

tropp, selv om det byr på noen utfordringer i forhold til garderobeplass, mindre spilletid på 

hver enkelt i kamper og mange spillere på is under trening, da vi i tillegg stort sett har delt is 

med U8 eller U10. 

Treningsfremmøtet har også generelt sett vært imponerende. Vi har pr 12.05.22 hatt 86 

istreninger i løpet av sesongen, siden oppstarten i august.  

Treningsfremmøtet har i snitt ligget på rundt 70%, som vi tenker er bra, tatt i betraktning at 

vi har en så stor spillergruppe. Utenom de ordinære treningene har vi også hatt 

morgentreninger på torsdager. Her har fremmøtet, naturlig nok, vært dårligere, men dette 

har vært et bra tilbud til de som får det til. Vi har også hatt to barmarkstreninger i uka på 

StjerneVærste på høsthalvåret og startet opp med det igjen nå i april. Vintermånedene ble 

for kalde der. 

Vi har stilt med to lag denne sesongen og begge lag fikk gjennomført alle serierundene. Vi 

arrangerte selv to serierunder i Stjernehallen. Det at vi har så mange spillere har ført til at 

det blir litt mindre spilletid pr kamp på våre spillere sammenliknet med lagene vi har spilt 

mot. Ideelt sett burde vi ha stilt med tre lag denne sesongen 

Vi har også spilt treningskamper mot Sparta, Comet og Kråkene.  

Resultatmessig har begge lag imponert under kampene vi har spilt. Både på kamper og i 

treningshverdagen har det vært herlig å se hvor store steg hver og en av spillerne har tatt i 

løpet av sesongen. Skøyteferdigheter og kølleteknikk har utviklet seg voldsomt hos samtlige, 

og spilleforståelse og pasningsspill blir stadig bedre og bedre. Nye spillere som har kommet 

til har også tatt nivået forholdsvis raskt. 



Sett under ett har det, til tross for noen pandemi-utfordringer under første halvdel, vært en 

veldig god sportslig sesong. Det sosiale og lagbyggingen har også blitt bedre og bedre utover 

sesongen, men her ønsker vi å bli enda bedre neste sesong. Det bør settes ned en sosial-

komite bestående av noen foresatte, som kan dra i gang flere sosiale treff utenfor is og 

trening.  

Det er veldig gledelig at fem av våre spillere er jenter. Disse må vi ta godt vare på! 

 
INFO OM ØKONOMI/DUGNADER OSV. 
Økonomisk har dette vært en sesong uten hverken de helt store utgiftene eller se helt store 
inntektene. Utgiftene har vært til noe utstyr og dommerregninger. Vi gikk glipp av en stor 
inntektskilde i og med at romjulscupen måtte avlyses. Dette vil vi få en kompensasjon for. Vi 
har også fått inn noe sponsorinntekter.  
 
Vi har en grei lagkasse foreløpig, og har ikke sett behov for f.eks dugnader denne sesongen. 
Fra og med neste sesong bør vi nok begynne å bygge lagkassa større, med tanke på flere 
cuper og lengre reiser i årene som kommer. 
 
ANNET. 
Før neste sesong bør vi ha et tidlig foreldremøte for å få på plass noen flere personer rundt 
laget. Ønskelig er det å få på plass en arrangements og turneringsansvarlig, dugnad- og 
sponsoransvarlig og en eller to faste matriser som kan hjelpe til under treninger. I tillegg er 
det ønskelig med en sosialkomite som kan dra i gang sosiale ting både for spillere og 
foreldre. 
(Tenker å utfordre noen mammaer til dette, da det stort sett er pappaer som har andre 
roller rundt laget) 
 
Fra og med neste sesong ser det ut til at det blir innført en ny kamp-modell for vår del, med 
spill 3 mot 3. Sportslig og utviklingsmessig har vi tro på at dette er en bra modell. Det blir 
spennende å se hvilke organisatoriske og utstyrsmessige utfordringer vi vil møte i forhold til 
kamp- og serierundeavvikling med denne eventuelle modellen. 
 
 
 
Fredrikstad, 12.05.2022 
 
Magne Erlandsen  
Lagleder Team 2013  



 
 

ÅRSBERETNING FOR U8 (TEAM U8) 2021-2022 
 

 
 

 
 
GENERELT OM SESONGEN 
 
Nye medlemmer: Det har vært bra rekrutering gjennom året fra hockeyskolen.  Vi har fått 
gjennomført mesteparten av serierundene, selv om det har vært koronarestriksjoner deler 
av sesongen. Treningsoppmøte på treningene har vært bra. 

 
GENERELT OM DET SPORTSLIGE  
 
Deltatt på flere turneringer, både i og utenfor kretsen. 
Spilleroversikt, se vedlegg. 
 
Istreninger: 70 
Stjerneværste/barmark: 1 
Hospiteringer: ingen 
Serierunder: 8 (fordelt på to lag).  
Cuper: 6, + en egen cup for u7. 



Vi har arrangert treningskamp mot Sparta og Comet. 
 

INFO OM ØKONOMI/DUGNADER OSV. 
Vi har hatt en runde med loddsalg i Spond. 
Solgte lodd og kaker på egen serierunde.  

 
 
Fredrikstad 14.05.22 
 
Alexander Forsberg Lorentzen 
Lagleder  



ÅRSBERETNING FOR HOCKEYSKOLEN 2021-22

Vi har denne sesongen vært ca 100 barn påmeldt på hockeyskolen. Det har vært
variasjoner med både gutter og jenter i hvor mange som har vært på trening, men vi har stort
sett vært en fast god gjeng på is.
Denne sesongen som de foregående, har vi vært mange voksne trenere og spillere fra våre
eldre lag på is de aller fleste treningene, slik at barna har fått nødvendig støtte og hjelp til å
lære seg å stå på skøyter og utvikle sine skøyteferdigheter gjennom sesongen.

Både barna og foreldre har uttrykt stor glede over hvordan opplegget har fungert. Vi har fått
merke at veldig mange er utrolig fornøyd med det vi har tilbudt, hvordan vi legger til rette og
gjennomfører treningene og alt rundt, for at dette skal være en super arena for barn (og
foreldrene) å starte i klubben vår.

Hockeyskolen startet sesongen med barmarkstrening 25 august og helt frem til 03 november
2021. Første isøkt var 28 august, og siste før jul 11 november 2021. Vi hadde juleavslutning
med pølsefest, utdeling av godteposer og selveste nissen kom på besøk.Etter nyttår startet
vi opp igjen 05 januar 2022, og avsluttet med kamper, pølsefest, utdeling av diplomer og
medaljer den 26 mars 2022.

Betaling ble holdt stabil på 950,- og halv pris for søsken. Prisen inkluderte i tillegg til trening
og mulighet for å låne fullt utstyr.

Apparatet rundt hockeyskolen i sesongen har bestått av veldig mange utrolig flinke
mennesker, og jeg velger å nevne de i grupper i stedet for ved navn:

-Gjengen i utstyrsbua, som ledes av Terje Andreas Hansen.



- Hovedtrener og som har hatt ansvar for det sportslige Anders Strand
Mathisen.

- Trenerne på U8 og U9
- Noen faste voksne som alltid stiller opp både på og utenfor isen, som også

har hjulpet til med alt vi har spurt om.
- Spillere fra U20, U18, U16, i tillegg til noen fra U14, U13 og U12  spillere som

har bedt om å få hjelpe til.

Vi takker alle for nok en super hockeyskolesesong.

Fredrikstad 20.05.2022
Monica Giske
Hockeyskoleansvarlig
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