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Veteranutvalget rapport for 2017/18 
(NOHA Styrets beretning for sesongen 2017/2018.) 
 
Organisasjon: 
Styret NOHA har bestått av: 
Kåre N. Østensen, president. 
Jan Foyn, visepresident, dommer ansvarlig. 
Johan P. Hougen, styremedlem, serieansvarlig. 
Bjørn Wiker, styremedlem, økonomiansvarlig. 
Bjørn Svendsen, styremedlem, sekretær. 
Ann- Karin Ingvaldsen, styremedlem, kommunikasjon. 
 
 
Styremøter: 
Styret har hatt 9 styremøter samt meget god jevnlig kontakt internt. I tillegg har Styret hatt god kontakt 
med administrasjonen i NIHF i anledning bruk av TA og dommerspørsmål. Det diskuteres fremdeles også 
om et samarbeid  med forsikringer/lisenser. 
NOHA ser frem til ytterligere godt samarbeide.  
Det har vært nødvendig ovenfor deltagende lag å påpeke nødvendigheten av god kommunikasjon, følge 
de datoer og pålegg som man blir orientert om. Det har denne sesongen skapt en del ekstra arbeider med 
dertil hørende diskusjoner. Se seriespillet. 
Det er ingen tvil om at tilgangen til is for trening og kamper for de over 35 år er begrensende for å 
beholde bredden og den helsegevinsten vår aktivitet gir.  
NOHA har også merket seg at de påmeldte lagene ofte har mindre antall spillere enn tidligere, særlig på 
bortekamper. 
Også i år har det blitt spilt forskjellige typer «Kokkos»-hockey, med egne serier og sluttspill. 
I tillegg er det mange spillere, både registrerte og ikke registrerte som går sammen for treninger og 
kamper mot hverandre. På spørsmål, har flere svart at de ønsker denne formen for aktivitet og ikke være 
avhengig av å spille i serier. Dette er i tråd med hva mange andre utøvere gjør, uorganisert på egen hånd. 
NOHA ser også at det er et frafall for utøvere under 35 år som ikke ønsker å være med i lavere divisjoner, 
men ønsker seg noe på linje med de over 35+.  
Dette er grunnen til at COHA, Canadian Oldtimer Hockey Ass. ble forandret til CARHA, Canadien Adult 
Recreational Hockey Ass. hvor man i dag har opplegg for utøvere fra 19+, både damer og herrer. Se 
CARHA WC 2020. 
Det betyr at arbeidet til NIHF med å omorganisere kretser/regioner er svært viktig for å kunne gi våre 
utøvere bedre tilbud, samt følge opp lisenser/forsikringer. 

Nasjonalt samarbeid: 
Denne sesongen har Styret konsentrert om sitt lokale arbeidet. Tidligere forsøk på å få til større aktivitet 
ved å gå utenfor det eksisterende området, har Ikke lykkes og derfor ikke blitt noe tema . Når Ringerike 
heller ikke kunne stille lag denne sesongen, sammen med våre slovakiske Skedsmo-venner, må 
NOHA forsterke sin innsats i lokalområdet. 
 
Internasjonalt samarbeid: 
NOHA har hatt endel kontakt med EUROHA og SOHA. Intet nytt om mulig samarbeide. NOHA får fast info 
fra CARHA. NOHA anbefaler alle å gå inn  på  Carha hockey.ca 
Det har også kommet en rekke invitasjoner til forskjellige andre turneringer. De er i stor grad lagt ut på 
vår nettside. Felles for de fleste er at alle utgiftene faller på deltagende lag.  
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Atlantic Icebreakers og Storhamar har vært med i Gothia Cup I Gøteborg. Jutul Oldtimers har vært i 
Nederland. Oslo Oilers har meldt seg på CARHA WC 2020 I RICHMOND, BC (Vancouver)i 70+-klassen. 

 
 
Seriespillet 2017 – 2018 
Også i år er seriesystemet kjørt inn i NIHFs system. Lagene har vært veldig flinke til å 
rapportere inn resultater raskt gjennom appen Min hockey.  
Ved utsettelser/omberamming av kamper har lagene avtalt seg imellom med melding til 
NOAHs serieansvarlig, dette har fungert bra. Ved sesongslutt er det bare en kamp som 
ikke er registrerte og to hengekamper ble spilt etter påske. 
Denne sesongen prøvde NOHA ut et nytt seriesystem med to avdelinger i 1. div og en 2. 
div.  
Nye systemer gir alltid noen utilsiktede virkninger og tre lag i første divisjon og ett i 
andre mente seg plassert på feil nivå. Dette viste seg å være riktig, men da dette kom 
NOHA til kjennskap var det for sent å endre da seriesystemet allerede var lagt inn i 
NIHSs Turneringsadministrasjon og var forankret hos halleieren.  
Et av lagene trakk seg fra seriespillet mens de tre andre gjennomførte sesongen.  
NOHAs styre vil ta lærdom av dette og ha en bedre kommunikasjon med lagene før 
serien settes for neste sesong. 
Seriemestere i førstedivisjon avdeling A ble Jar, i førstedivisjon avdeling B ble 
Manglerud star, i andre divisjon gikk seriemesterskapet til Skedsmo. 
Første helgen etter påske ble det arrangert sluttspill med de to beste lagene fra 
førstedivisjonsavdelingene, som kjempet om «Kaka’s» pokal. I sluttspillet møttes Jar og 
Lambertseter og Manglerud star og Jutul. I finalen møttes Jar og Jutul.  
Jutul gikk seirende ut av finalen og tok dermed sitt tredje napp i «Kaka’s» pokal. 
For neste sesong vil man videreføre denne sesongens seriesystem. Den kommende 
sesongen vil bli satt krav til oppføring av spillere i Hockey Live spillere som ikke står 
oppført vil bli vurdert som ikke spillerberettiget. Det vil også bli vurdert gebyr for å 
utebli fra kamp uten gyldig grunn. 
 
Slutttabell Første div avdeling A 

 
 
Slutttabell Første div avdeling B 
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Slutttabell andre div.  
 

 
 
Dommere: 
I forkant av sesongen inviterte NOHA til dommerkurs med Terje Nyhaug som leder og i 

tillegg dommeransvarlig i NIHF, Geir Thomas Olsen. Det deltok 12 dommere hvorav 5 var 

nye kandidater. Kursinnholdet var gjennomgang av våre tilpassede Veteranregler, og det ble 

arrangert en kamp med fokus på å drøfte oppståtte situasjoner. 

 

Årets sesong er utifra tilbakemeldinger gjennomført på en tilfredsstillende måte. Enkelte 

hendelser er rapportert inn der enkeltspillere i enkelte lag ikke har forstått rammene vi spiller 

under i Veteranhockey. Det betyr at NOHA vil innskjerpe strengere håndhevelse av vårt 

reglement for kommende sesong. At vi i tillegg har fått rapport 2 matchstraffer, sier sitt til at 

vi alle som er involvert i Veteranspill må tenke oss om hva slags idrett vi deltar i. 

Matchstraffer skal være uhørt i vårt miljø.  Det går på vår anseelse og vårt renome. 

 

NOHA satser på et nytt dommerkurs til høsten der vi på nytt går gjennom reglene og 

praktisering av dem. Vi oppfordrer klubbene å sørge for at kommende sesongs dommere 

deltar. 

 

 

Økonomi:  
Det styres mot et underskudd pga at det ble arrangert sluttpill denne sesongen. 

Budsjettet for neste sesong må ta hensyn til det, hvis vi skal fortsette med dette. Det har 
vært mange klubber som ikke innbetalte isleie, da de gjorde opp i egen ishall. Vi vil 

foreslå at neste sesong gjør alle lag opp for egen istid. Ellers er økonomiem meget god. 

 
Presidenten,lederen vil benytte anledningen til å takke Styrets medlemmer for en flott innsats  totalt og 
spesielt gjennom Presidenten´s  sykdomsperiode. 
 
 


