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Sportslig: 

A-lag 

Forrige sesongs vårsesong var ikke bra etter en god start på nyåret og laget endte på en litt skuffende 

6. Plass ettersom målet var topp 4. Laget spilte 36 kamper med 14 seire og 22 tap. 

Det ble etter sesongen tatt en evaluering hvor også spillere tok selvkritikk. 

Det ble ansatt ny trener ved Philippe Juell og gutta tok tak fra grunntrening med bedre oppmøte og 

optimisme.   

Gro trakk seg som leder i august grunnet tidsproblemer og Magnus tok over som leder. Gro har 

fortsatt som medlem av styret. Det er nå mange yngre krefter i styret sammen med de ”gamle” som 

er positivt for fremtiden. 

Deet er tilkommet et par nye gutter som forsterker stallen samtidig som noen har sluttet / lagt opp. 

Målsettingen for sesongen 2015-2016 var igjen minimum topp 4 med et håp om kvalik. 

Høstsesongen var et steg i riktig retning både spillemessig og resultatmessig.  

Det ble spilt 21 kamper med 11 seire og 10 tap hvorav  5 med ett mål. Etter jul har laget 9 strake 

seire før det ble to knepne tap igjen i Narvik og ligger for øyeblikket på 3. Plass. Det er fortsatt håp 

om å havne topp2. 

Forrige sesongs endring av serieoppsett har medført en økt kvalitet på 1 div noe som gjør serien mer 

jevn og spennende enn på mange år.  

 

2 og 3 lag 

Etter sesongen 2014-2015 var det en del støy rundt økonomien til spesielt 2 laget og det var en stund 

tvil om det ble påmeldt 2 lag. Dette løste seg heldigvis i 12 time og det er orden i økonomien. 

Høstsesongen har som tidligere derfor bestått av  ett lag i 3.div og ett i 4.div.  

I skrivende stund ligger 2.laget på en trygg 2 plass etter 11 spilte kamper. 3.laget ligger på 7 plass 

etter 11 kamper. 

2.laget består av 18 spillere og trener sammen med U20 tre ganger i uka. Det benyttes også noen U-

20 spillere i kampene og det er fin trening for dem.  

3.laget er mer ”hobby” preget og har ikke samme ambisjoner som 2.laget. Laget består mer av en 

blanding av ”gamle” hockey og fotball spillere som spiller hockey for å samles sosialt og ha det gøy. 

Lagets ambisjoner er kun å ha det trivelig sammen. 

 



 

Økonomi: 

I skrivende stund er det usikkerhet rundt økonomi da det ikke er mottatt regnskap for 2015 for senior 

gruppa. 2. og 3.laget skal være selvfinansierende. Årsregnskapet er også fordelt på to sesonger i 

forhold til regnskap noe som gjør det vanskelig. Foreløpig viser regnskapet at det kostnader er større 

enn budsjettert samtidig som inntektene er mindre. Dette gir et foreløpig underskudd på ca 200.000 i 

forhold til planlagt. Til fratrekk på dette kommer det noe sponsorinntekter som ikke er bokført i 

2015. 

Det er gjort ny avtale for hockeygruppa med CCM / Torshov Sport. Den nye avtalen er gjort direkte 

med CCM med TS som mellomlegg/leverandør. Den nye avtalen gir mulighet for bedre feedback for 

gruppa.  

1911 klubben er fortsatt populær men vi skulle ønske flere som er glade i god hockey var villige til å 

bidra. Det kan se ut som om vi ikke får inn de sponsor kronene som vi i budsjettet hadde håpet på. 

Samtidig så har det påløpt mer kostnader ved dommere og reise enn forutsatt samtidig som klubben 

er pålagt å ha lege til stede ved alle hjemmekamper.  

Gruppa er avhengig av betydelige bidrag fra moderklubben selv om bidraget er betydelig redusert de 

siste 4-5 årene. 

Budjett for 2016 blir omtrent som for 2015 men det håpes på mer sponsor kroner da vi er blant de 

lagene i divisjonen med det laveste budsjettet. 

Andre ting rundt laget: 

Det har vært en stor utfordring med å få etablert nok folk til arrangementene i høstsesongen men 

det har bedret seg etter nyttår. Vi har gått glipp av mye inngangspenger grunnet problemer med 

mannskap. 

Det rettes en stor takk til Smedsrød og hans trofaste gjeng i sekretariatet. De har gjort en suveren 

jobb under kamper med ny klokke og nytt onlinesystem som har vært utfordrende. Det har vært 2 

inspeksjoner fra Forbundet og vi har ikke fått noen anmerkninger vedrørende arrangementene. 

Det jobbes nå med krav fra forbundet om å skille ut A-lag og evt. Andre elite lag i klubben til en egen 

enhet. Dette medfører at klubben må gå til et allianse idrettslag fra et allidrettslag. Dette må vedtas 

på klubbens årsmøte samt det må innsendes søknad til Idrettsforbundet. 

Det kan ikke regnes med mer støtte fra moderklubben en kr. 500.000,- lik de senere år. Dette gjør at 

arbeid med sponsorer og inntekter blir viktig fremover.  

 

A. Sand 

 


