Årsberetning H-L Ishockey Elite
Sesongen 2017/2018
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
14.02.2018

Sted:
Spireaveien 1-3

Møteleder:
Magnus Færøy

Referent:
Magnus Færøy

STYRET
Leder: Magnus Færøy
Nestleder: Elia Hoelstad
Styremedlemmer:
Ruby Castellanos
Leiv Atle Sand
Micke Friedman
Jim Marthinsen
Thomas Falch
Norsk 1. divisjon ble i 17/18 avholdt med kun 9 lag da Bergen Ishockey Elite gikk konkurs før
sesongstart i september 2017. Sesongen har derfor vært preget av noen lange opphold og
avsluttes så tidlig som 11. februar i Trondheim.

Sportslig:
I årets sesong har H-L Elite bestått av en spillergruppe på rundt 25 spillere.
Sesongen har bydd på en jevn, men todelt serie hvor 4 lag, Ringerike, Narvik, Comet
og H-L Elite har ligget på øverste halvdel av tabellen, mens Nidaros, Gruner,
Tønsberg, Gjøvik og Furuset har vært på den nedre del. I skrivende stund er det
Gjøvik og Furuset som kniver om å unngå kvalifiseringsspill til 1. divisjon neste år,
mens Ringerike og Narvik ser ut til å ha grepet om kvalikkplassene til GET-ligaen.
Sesongen har bygg på både oppturer og nedturer, men det er spesielt gledelig å se
at et såpass ungt og norskt lag kan være med å kjempe i toppen av divisjonen.
Samarbeidet med Lørenskog har også gjort det mulig for flere spillere å få sine første
GET-ligakamper. Mangel av materialforvalter har spillerne og ledere derimot merket
godt, og styret retter en stor takk til alle som har hjulpet til under både treninger og
kamper.
Økonomi:
Økonomisk har vi hatt en tilfredstillende sesong, mye på grunn av godt arbeid på
sponsorfronten, men også på grunn av lavere lønns- og transferkortutgifter. Det er
blitt jobbet målrettet med å skaffe sponsorer slik at vi kan holde et sportslig godt
tilbud til gutta, noe reklameinntektene for sesongen tydelig viser. I og med at Bergen
kan rykke opp i 1 div. neste sesong kan det bli tre helgeturer som medfører økte
kostnader.
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Publikumsinntekter er tilnærmet like i år som ifjor, samtidig som 1911-klubben også
skaper noe penger i kassa. I skrivende stund ser det ut til at vi skal holde budsjett for
årets sesong – muligens med et lite overskudd.
Styret setter stor pris på de bidrag alle putter inn for å få hjulene til å gå rundt.
Andre ting rundt laget:
Arrangementene vi har gjennomført i år har gått meget bra. Vi har hatt flere besøk av
forbundet uten særskilte anmerkninger fra utover de grepene kommunen selv må
sørge for slik at hallen er sikret for spill. Vi vil rette en stor stor takk til alle som har
bidratt, spesielt til Øyvind Smedsrud og hans faste gjeng i sekretariatet for innsatsen.
Uten den gjengen hadde det vært vanskelig å få gjennomført i den stilen
arrangementene har blitt gjennomført på.
Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til Ruby og Atle som går ut av sine roller i styret
fra og med neste sesong. De har til sammen bidratt i klubbens ulike styrer i over 20
år og avslutter nå sitt offisielle bidrag til klubben.
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