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Oppsummering
2018 var et år med mange utfordringer rundt Hockey anlegget, lag og økonomi i hockey
gruppen.
Fra januar til mai ble siste halvdel av sesongen 2017/2018 spilt for alle lag fra U8-U15. En fikk
se resultater av arbeidet Tomasz Rostowski har lagt ned i de tidligere år på spillerene, samt
videre innputt de nå har fått av vår nye trener Greg Rostowski. Han har tatt over på en
utmerket måte og fulgt opp alle fra de minste på hockey skolen til de største på U15 på en
måte som har gitt samtlige stor glede og mestringsfølelse. Verdt å nevne U11 sin seier i Idda
Challange cup 2018, og ikke minst U15 sin enorme prestasjon ved å komme på 2 plass i U15B
National serie sesongen 2017/2018.
Etter sesong slutt har en jobbet med å få i orden en dispensasjon på og benytte vantene i
hallen en sesong til i påvente av en avgjørelse på investering i nye vant. Dispensasjon ble
gitt rett før sommerferien, men ble begrenset til U14 spill, noe som førte til at vårt U15 lag
gikk i oppløsning.

Videre ble det jobben med å bedre det økonomiske resultatet fra Hockey gruppen, og
inkludere gruppen tetter inn mot idrettslaget. Her vise årsresultatet at jobben som er lagt
ned har gitt resultat, men på ingen måte er ferdigstilt. Ishallen har et stort potensiale til både
gi alle medlemmene i Hockeyen et utrolig godt tilbud, samtidig som den kan være veldig
innbringene for idrettslaget, bare en utnytter anlegget på en god måte.
Medlemstallet har sunket noe siden U15 laget forsvant, men med en god jobb på
rekrutteringssiden og hockeyskolen har det gått bedre en fryktet. Jeg må trekke frem
innsatsen til Viktor, Mali og Cato på hockeyskolen som særdeles viktig for gruppen, foruten
Hockey skolen har vi hatt lag i gruppene U8, U9, U10, U11, U12/U13, H2, Jenter og
kjelkehockey, og vi har jobbet med å prøve dra i gang et H1 lag for spill i 3.div fra neste
sesong.
Det største arrangementet som ble gjennomført i løpet av sesongen var Hockey campen
sommeren 2018, i samarbeid med Martin Strandfeldt. Her må jeg takke alle som var med å
gjorde en kjempe dugnad for gruppen. Videre ble det også gjort en god jobb med å øke
utleie av isen på forsommeren.
Etter sommeren har det meste av fokuset vert å drive med rekruttering samt holde på et
godt tilbud til lagene som alt er vel etablerte i klubben. Saken om nye vant eller ikke nye
vant har likevel preget siste halvdel av året 2018, og gjort arbeidet med rekruttering
vanskelig. All honnør til gruppen som står sterkere i dag en for 1 år siden, og
dugnadsinnsatsen som er lagt ned selv med dette liggende over seg.
Til slutt vil jeg avslutte med å takke alle for et godt men travelt 2018, og minner som i fjor
om at hockeystyret jobber for å tilrettelegge for at alle medlemmene skal få gjøre det de
liker best; å spille ishockey. Hockeystyret setter stor pris på all frivillig hjelp vi får fra foreldre,
foresatte, onkler, tanter, besteforeldre og alle andre som følger barna og ungdommene ned i
ishallen. Tusen hjertelig takk skal dere ha, alle sammen.
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