
 

 

ÅRSBERETNING 2019 
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LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ELITE 
 
 
 
1 Virksomhetens art og hvor den drives 
Lillehammer Ishockeyklubb Elite er et idrettslag med sin virksomhet i Lillehammer kommune. 
Klubbens primære virksomhet er å drifte eliteserielaget med samme navn. Lillehammer 
Ishockeyklubb Elite er en del av Allianseidrettslaget Lillehammer Ishockeyklubb, hvor begge 
klubber samarbeider tett økonomisk og sportslig. Lillehammer Ishockeyklubb Elite har også et 
naturlig sportslig samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas. 
 
2 Økonomi, fortsatt drift 
Klubbens regnskap for 2019 viser etter styrets mening et rettvisende bilde av klubbens finansielle 
stilling og resultat for driftsåret 2019. Regnskapet er oppgjort med et overskudd på kr. 27.992,-. 
Klubben har pr. 31.12.2019 en negativ egenkapital på kr. 1.586.132. 
 
Klubben hadde fra og med slutten av 2018 anstrengt likviditet, hvilket har påført klubben en 
leverandørgjeld. Denne er redusert i løpet av 2019. 
 
Grunnlaget for videre drift har vært diskutert i styret. Etter flertallets oppfatning er det grunnlag for 
fortsatt drift.  
 
3 Arbeidsmiljø, likestilling, sikkerhet 
Lillehammer Ishockeyklubb Elite har sin virksomhet i leide lokaler i Eidsiva Arena på 
Lillehammer. 
 
Arbeidsmiljøet i klubben vurderes å være godt. 
 
Sykefraværet i 2019 har vært på ca 5%. Det samlede sykefraværet relateres til sykdom som ikke er 
påvirket av klubben.  
 
Klubben hadde pr. 31.12.2019 om lag 19 årsverk til sammen i ulike funksjoner, hvorav fire ansatte i 
administrasjonen i til sammen 3,5 årsverk.  
 
Det anses ikke nødvendig med spesielle tiltak i forhold til likestilling og fremtidige medarbeidere 
vil bli ansatt ut fra kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn.  
 
Det har i 2019 ikke vært noen form for arbeidsulykker på arbeidsplassen, utover skader pådratt på 
ishockeybanen.  
 
4 Ytre miljø 
Det er etter styrets oppfatning ingen forhold i bedriften som i vesentlig grad påvirker det ytre miljø. 
 
 



 

 

5 Sportslige resultater 
A-laget endte i 2019 på en fjerdeplass i seriespillet. Laget kvalifiserte seg med dette til kvartfinaler i 
NM-sluttspillet. I kvartfinalene tapte laget 7. og avgjørende mot Frisk Asker som til slutt vant 
kongepokalen. Styret er totalt sett godt fornøyd med de sportslige resultatene. 
 
 
6 Styrets arbeid 
6.1  Styresammensetning: 
Årsmøtet vedtok 30. april 2019 følgende styresammensetning: Tore Lien Bjørnstad (leder), Nicolai 
Løland Dolva (nestleder), Harald Snippen, Arne Uhlen, Else Marie Wangen og Sander Dokken.  
 
Pål Martin Olsen og Espen Holthe ble innvalgt som varamedlemmer. 
 
Nicolai Løland Dolva trakk seg etter eget ønske i mai 2019 og styret konstituerte varamedlem 
Espen Holthe som nestleder. Cato Rønning Olsen ble samtidig konstituert som nytt varamedlem for 
Espen Holthe. 
 
 
6.2 Oppgaver 
2019 har i likhet med 2018 vært et svært krevende år for Lillehammer Ishockeyklubb Elite. 
Klubben ble grunnet det store negative økonomiske resultatet i 2018 underlagt handlingsplan av 
Norges Ishockeyforbund. Dette medfører at klubben må ha positiv egenkapital i løpet av en 
treårsperiode for å unngå poengtrekk i fremtiden. 
 
Klubben hadde mye av de faste kostnadene fra 2018 med inn i starten av 2019 og dette har medført 
at det var begrensede muligheter til å iverksette korrigerende kostnadsbesparende tiltak før ny 
sesong 2019/2020. Det er gjort en formidabel jobb med å redusere kostnader, samtidig som den 
sportslige satsningen har vært opprettholdt. Årsresultatet viser en forbedring på kr 1.959.887,- fra 
2018, samtidig som det er avdekket og betalt gamle gjeldsposter og regninger fra 2018 i løpet av 
året. 
 
Av arrangementer vil styret fremheve åpningen av «nye» Eidsiva Arena 20. september 2020 med 
fulle tribuner og innvielse av nye stoler, mediekube og digitale flater for markedsføring, samt 
Hockey Classic i Håkons Hall 16. november med 8345 tilskuere på tribunen. 
 
Styret og administrasjonen har stort fokus på å øke tilskuertallet og inntektene for klubben. En 
rekke tiltak er under vurdering herunder: 

- Dynamiske/differensierte prismodeller 
- Familiebilletter 
- «Ny» supportertribune/plassering av supportere 
- Gjennomføring av bedriftsarrangementer i Eidsiva Arena 

 
For 2019 og tiden fremover anses det avgjørende å arbeide for å sikre klubben god likviditet, og 
ikke minst forbedre soliditeten. Dette krever vedvarende fokus på kostnader.  
 
Styret har i samarbeid med administrasjonen igangsatt arbeid knyttet til visjon, strategi og verdier 
som skal ligge til grunn for planlegging av aktiviteter på både kort- og lang sikt. Dette arbeidet 
forventes avsluttet før sommeren 2020 og deler vil kunne presenteres og legges frem for årsmøtet i 
klubben. 
 
Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som bidrar til å utvikle Lillehammer 



 

 

Ishockeyklubb som helhet. Det har som alltid blitt lagt ned tusenvis av frivillige timer, og vi takker 
alle for en strålende innsats.  
 
Styret retter samtidig også en stor takk til de administrativt ansatte i Lillehammer Ishockeyklubb 
Elite. Styret har stor respekt for arbeidet som utføres på klubbkontoret. 
 
 
Lillehammer, 03. april 2020 
 
 
Tore Lien Bjørnstad   Espen Holthe    Harald Snippen 
Styreleder    Nestleder    Styremedlem 
 
 
  
Else Marie Wangen   Sander Dokken   Arne Uhlen 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
 


