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FORBUNDSSTYRETS BERETNING 2016 og 2017
Innledning
Årets Forbundsting markerer den 4. Tingperiodens slutt etter sammenslåingen i 2010.
Vi opplever en utvikling i alle våre fire idretter som tyder på at fokus på bredde og topp gir
resultater, og det tilbys ett bredt og variert utdanningstilbud.
Flere klubber og lag har sertifisert sine trenere og det har blitt utviklet flere dommere i noen av
idrettene, noe som understøtter drift og rekruttering i våre idretter.
I dag har vi 125 klubber og rett under 10.000 medlemmer som alle står på for å fremme sin idrett.
For denne tingperioden har Forbundsstyrets fokus vært på aktivitet, kurs og organisasjon, slik at
NAIF er i stand til å håndtere utviklingen i våre idretter på en profesjonell måte sammen med alle
våre klubber.
NAIFs administrasjon er styrket i tingperioden med gode ressurser som komplementerer og styrker
en allerede faglig dyktig administrasjon, det er totalt 8,9 årsverk i NAIF.
Lang tid med svært høy arbeidsbelastning og –innsats fra våre ansatte i administrasjonen har
resultert i redusert kapasitet grunnet sykmeldinger, men arbeidsmiljøet på kontoret beskrives som
unikt og meget godt. Her finner man ansatte som er engasjerte og faglig sterke, og de jobber
utrettelig for at alle våre idretter skal ha best mulig vilkår. Dette sammen med alle ildsjelene som
legger ned utallige timer for sine klubber gjør at vi i all vesentlighet har nådd de målsetninger vi satte
oss for denne perioden.
NAIF har en solid økonomi med en opparbeidet egenkapital på 10,1 mill kroner. Omsetningen i
fjoråret var på 19,2 mill kroner. Forbundsstyret har i perioden jobbet etter den vedtatte
strategiplanen, og har utarbeidet gode handlingsplaner som skal sikre en god utvikling og et høyt
aktivitetsnivå i årene som kommer.

Richard Vogt
President
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Beretning for Norges Amerikanske Idretters Forbund
for Tingperioden 3 april 2016 til 14 april 2018
Tillitsvalgte i NAIF, valgt på forbundstinget 3 april 2016
Forbundsstyre
President
Richard Vogt
1. Visepresident
Ingvild Ekeberg
2. Vise-president
Christian Bergan
Styremedlem
Tone Linn Solvang
Styremedlem
Tore Karlgård
Varamedlem
Helene Grov
Varamedlem
Anders Haugen
Ungdomsrepresentant
Harald Kruhaug (trukket seg)
Seksjonsleder Am. Fotball
Øyvind Rein
Seksjonsleder Cheerleading
Guri Aunan
Seksjonsleder Disksport
Ingar Ballo Sandum
Seksjonsleder Lacrosse
Charlotte Støelen
Varamedlem am. Fotball
Eyvin Sommerseth
Varamedlem cheerleading
Eva Sundby
Varamedlem disksport
Jon Henry Marthinsen
Varamedlem lacrosse
Sophie Holm
Ungdomsutvalget
Amerikansk fotball
Disksport
Cheerleading
Lacrosse

Harald Kruhaug (trukket seg)
Adam Hølmebakk
Osman Arslan
Lars Magnus Ballangrud

Varamedlemmer:
Amerikansk fotball
Cheerleading
Disksport

Caroline Nguyen (trukket seg)
Nyanhial Ruey Tetkuach
Simen Winjor

Kontrollkomité
Leder
Medlemmer:

Edel Olsen
Tony Fossum
Terje Nilima Monsen
Mathias Hole Svoren

Varamedlem:

Simen Nordlie Kristensen

Ankeutvalg
Amerikansk fotball
Cheerleading
Disksport

Bård Beylich
Anne-Sofie Rolfsjord
Stig Setså
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Lacrosse

Christopher Joys

Varamedlemmer

Anders Wallacher Haukaas
Ragne Elise Huseby

Valgkomité
Leder
Medlemmer

Varamedlemmer:

Edvin Jenssen
Kate Brandal
Mimi Wikant
Frode Brurberg Hansen
Eivind Bjørkås
Rebecka Ulsaker Knudsen

Internasjonale verv
Britt Marks
Medlem av Judges Committee i ECU, European Cheer Union
Eva Sundby
Medlem av Rules Committee I ECU, European Cheer Union
Guri Aunan
Medlem av ICU Athletes Council
Marie Solhaug Styremedlem I IFAF, International Federation of American Football 2016Tone Sparby Visepresident i ICU, International Cheer Union 2010Secretary General i ECU, European Cheer Union 2015-

Medlemsutvikling i NAIF
Gren
Am fotball - klubber
Am fotball - medlemmer
Cheer - klubber
Cheer - medlemmer
Disksport - klubber
Disksport - medlemmer
Lacrosse - klubber
Lacrosse - medlemmer
Sum - medlemmer
Årlig vekst, medlemmer:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15
1 236
33
2 372
29
1 070
8
201

18
1 525
34
3 057
27
1 034
9
316

18
1 508
40
3 896
30
1 156
10
421

25
2 037
46
4 986
35
1 376
12
517

28
1 721
47
4 986
37
1 612
12
556

29
1889
49
4828
44
1751
12
669

30
2009
51
4801
50
1939
14
912

4 879

5 932

6 981

8 916

8900

9137

9661

29,93 %

21,58 %

17,68 %

27,72 %

-0,18 %

2,66 %

5,73 %

Det er i denne tingperioden igjen vekst i samlet antall medlemmer i forbundet.

Forbundsstyrets møtevirksomhet
Forbundsstyret har i tingperioden avholdt 8 møter, hvorav 3 har vært samlinger over flere dager. En
rekke saker er behandlet på e-post med vedtak protokollført ved påfølgende forbundsstyremøte.
Protokoller fra forbundsstyrets møter publiseres på forbundets webside.
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Forbundets president har representert NAIF på NIFs ledermøter og i Særforbundenes
Fellesorganisasjon (SFF).
Deltagelse på internasjonale forbunds årsmøter omtales i seksjonenes beretninger.

Norges amerikanske idretters forbund
Idrettens hus, Oslo, 23 mars 2018

Richard Vogt
President

Ingvild Ekeberg
1. visepresident

Tone Linn Solvang
Styremedlem

Tore Karlgård
Styremedlem

Øyvind Rein
Seksjonsleder
Amerikansk fotball

Guri Aunan
Seksjonsleder
Cheerleading

Christian Bergan
2. visepresident

Ingar Ballo Sandum
Seksjonsleder
Disksport
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Charlotte Støelen
Seksjonsleder
Lacrosse
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SEKSJON AMERIKANSK FOTBALL – ÅRSBERETNING
2016 OG 2017
Seksjonsledelsen som ble valgt på Forbundstinget i april 2016, har bestått av følgende
personer:
Leder: Øyvind Rein
Nestleder: Eyvin Sommerseth
Ansatte i amerikansk fotball ved forbundets administrasjon har deltatt i seksjonsmøter.
Leder har vært NAIF AFN sin representant i hovedstyre i NAIF, og nestleder har vært vara i
hovedstyre.

Utvalg i Amerikansk fotball:
Serieutvalget (SU):
Leder: Eirik Bossel til 15. des 2017 – Edvin Jenssen etter dette
Medlem: Thomas Midtun
Medlem: Arne Johnsen
Medlem: Edvin Jenssen
Dommer og Regelutvalget (DRU)
Leder: Eigil Norén
Nestleder: Eivind Gilje
Medlem: Bård Beylich
Medlem: Einar Bolstad
Medlem: Stefan Oud
Medlem: Gaute Tesli
Rådgiver/Kursholder: Tommy Thordarson
Arbeidsutvalg for DRU:
Leder: Eigil Norén
Nestleder: Eivind Gilje
Medlem: Gaute Tesli
Utdanning og Utviklingskomité (3U) ny oppstart fra 2017:
Leder: Jørgen Benestad-Johansen
Medlem: Hege Indresand
Medlem: Greg Kleidon

Internasjonale verv:
Styremedlem IFAF: Marie Solhaug, Treasurer. Valgt i 2016.
Marie Solhaug var turneringsleder i Dame-VM i Canada i 2017. Turneringsleder EM U19 i Danmark
2017.
Internasjonale møter:
2016 IFAF årsmøte i New York: Øyvind Rein og Marie Solhaug
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2016 Nordisk møte i Helsinki: Marie Solhaug og Jørgen Benestad-Johansen.
2016 Nordisk møte i Stockholm: Marie Solhaug
2016 Europeisk møte i Roma: Marie Solhaug
2017 IFAF årsmøte i Vancouver: Richard Vogt og Marie Solhaug.
2017 Nordisk møte i Vejle: Thomas Kejser-Lervik og Marie Solhaug.

Klubber 2016
28 klubber er medlemmer av NAIF og av disse var Namdal Amerikansk Fotball og UiSi
Amerikansk Fotball nye klubber.
Klubber 2017
30 klubber i Amerikansk fotball er medlemmer i NAIF. Sand Falcons og Bardu Wolverines er
nye klubber i 2017.
Serier og NM
Fra 2016 ble herrefotball organisert i Eliteserie, Divisjon 1 og Divisjon 2. Vekst på 2. divisjonsnivå er
størst mens stabilitet har vært fokus i Divisjon 1 og Eliteserie. Fra 2016 overtok NAIF ved
forbundskontoret arrangøransvar for Herrenes NM. Fredrikstad Stadion ble i arena i 2016, mens
Bislett Stadion, inklusiv TV overføring, kom i 2017 med fin suksess.
Juniorserier svinger noe i deltagelse fra år til år, men vi opplever fin vekst av deltagende klubber på
U15- og U17-nivå.
Damefotball som fikk sin start med serie og 4 lag i 2015, spilte serie med samme fire lag i 2016, men
har opplevd noe svikt i deltagelse og fikk en redusert serie med to lag i 2017.
Norgesmestre 2016:
Senior: Oslo Vikings
U-19: Vålerenga Trolls
U-17: Eidsvoll 1814’s
Norgesmestre 2017:
Senior: Oslo Vikings
U-19: Vålerenga Trolls
U-17: Eidsvoll 1814’s

Europeiske turneringer:
Ingen norske lag deltok i europeisk seriespill/cup i 2016 eller 2017
Vålerenga Trolls Damer, spilte kamp mot Helsinki i Nordisk klubbturnering i mai 2016.

Landslag:
Norge hadde ingen landslagsaktivitet i 2016. I 2017 ble en ny stab og satsning satt i gang da det ble
bestemt at Norge skal delta i Nordisk turnering for U17- og U19-landslag som avholdes annethvert år
i uke 42.
I 2017 deltok Norge med U17-landslag i Nordisk turnering. Det ble tap for Danmark og for Sverige. I
kampen mot Danmark ble det svært jevnt og kunne gått Norges vei.

Dommere
2016:
Øyvind Løken dømte i U19 VM i Kina og Norge hadde 5 IFAF dommere.
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2017:
Øyvind Løken var hoveddommer i U19 EM i Danmark og Norge hadde 5 IFAF Dommere.
Ledersamling:
2016
I 2016 ble ledersamlingen avholdt på Hamar. 16 klubber deltok. Tema for året var
utfordringer i seriegjennomføring samt sportslig utvikling, og da mest av alt for U13aldersgruppen.
2016
I 2017 ble også ledersamlingen avholdt på Hamar. 20 klubber deltok. Tema for året var
klubbutvikling med foredrag og sponsorer/fond, besøk/ foredrag fra Täby Flyers som en
Sveriges største juniorklubber, samt egen workshop på utviklingen av en organisert
utviklingsserie for U13.

Utviklings-camper og clinics:
Camps 2016: Camp Vallhall i Februar ble avlyst. Minicamp i Trondheim ble avholdt i august.
Junior-camps i Kristiansand og Raufoss i november.
Camps 2017: Camp Vallhall tilbake. Besøk fra USA Football og 4 erfarne trenere. 2 samlinger
med U13 ble gjennomført våren 2017.
Fra høsten 2016 besluttet vi å arrangere en utviklings-clinic for dommere og trenere samme
helgen som U19-NM. Første gang ble avholdt i Trondheim og inneholdt foredrag fra Chad
Hester, USA Football og Lars Carlsen, sportssjef og landslagstrener for Danmark.
Clinic 2017: Ble avholdt på Hamar. Tema var utvikling av topp-klubb i Europa og inneholdt
foredrag fra Geoff Buffom, hovedtrener Calanda Broncos i Sveits og Kim Ewé, tidligere
landslagstrener for Danmark og hovedtrener for Sollerød Gold Digger i København.
Økonomi:
Seksjonen for Amerikansk Fotball har holdt seg innenfor rammene som har vært satt av
forbundsstyret i NAIF i perioden 2016 – 2017.
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SEKSJON CHEER – ÅRSBERETNING 2016 OG 2017
Seksjon Cheer sin årsberetning er en kort oppsummering av 2016 og 2017 og aktivitetene
seksjonsledelsen legger til grunn for videre utvikling av sporten.
Seksjonsledelsen
Leder: Guri Aunan
Nestleder: Eva Sundby
Internasjonale verv:
Eva Sundby sitter i ECU Rules Committee som komitemedlem
Guri Aunan sitter i ICU Athletes Commission som komitemedlem.
lnternasjonal representasjon:
ICU General Assembly (April 2016, Orlando): Guri Aunan, Richard Vogt
Nordic Meeting (April 2016, Orlando): Guri Aunan, Richard Vogt
ECU General Assembly (Juli 2016): Guri Aunan, Richard Vogt
ECU Judges and Rules Conf. (Sept 2016): Tora Fjeld, Amanda Sandberg, Martine Linderman
ECU Rules Conference (Feb 2017, Wien): Tora Fjeld, Britt Marks
ICU General Assembly (April 2017, Orlando): Guri Aunan, Richard Vogt
Nordic Meeting (April 2017, Orlando): Guri Aunan, Richard Vogt
ECU General Assembly (Juli 2017, Praha): Guri Aunan, Richard Vogt
ECU Rules Conference (Nov 2017, Wien): Britt Marks, Martine Linderman
Nordic Meeting (Januar 2018, København): Guri Aunan

Trenerutvikling
Seksjon Cheer har hatt et stort fokus på trenerutvikling i perioden fra 2016 til 2017 der både
administrative og økonomiske ressurser har blitt prioritert til utvikling av trenerkurs. Dette har
resultert i at et nytt Trener 1-kurs har blitt utviklet, samt at det har blitt avholdt en rekke trener- og
grunnkurs både i Oslo-området og rundt i hele Norge. Totalt har det i perioden blitt avholdt 1
trenerforum, 10 grunnkurs og to Trener 1-kurs, Modul 1.
Trenerforum, Oktober 2016:

24 møtedeltagere

Dommer- og regel
I perioden 2016-2017 har det blitt avholdt fem regelkurs, to i 2017 og tre i 2016. I tillegg har det
blitt sendt kandidater til samtlige dommerkurs og regelkonferanser i utlandet. En
kandidat har vært med på skyggedømming gjennom 17-18-sesongen, da det ikke har vært satt opp
internasjonale kurs i Europa i dette tidsrommet.
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Arrangementer og NM
I samarbeid med medlemsklubber har det i løpet av perioden 2016-2018 blitt arrangert ulike
nasjonale konkurranser og cheerleading/dancecamper rundt i Norge; Winter Open, Summer
Open, West Coast Open, Norwegian Open og PeeWee Star Open. I tillegg har
norgesmesterskapet i Cheer og Performance Cheer blitt arrangert på Oslofjord Convention
Center både i mars 2016 og 2017. Vi henviser til NAIFs hjemmeside for resultater.
Det har også blitt avholdt en komitesamling i oktober 2016, en klubbledersamling i oktober 2016 og
en klubbledersamling i oktober 2017. Samtlige samlinger har hatt god oppslutning og viktige temaer
som trenerutvikling, klubbutvikling, bredde vs. toppidrett, antidoping og ulike arrangementsformer
har blitt diskutert.
Komitémøte, Oktober 2016:
Klubbledersamling Oktober 2016:
Klubbledersamling Oktober 2017:

17 møtedeltagere
35 møtedeltagere
55 møtedeltagere

Landslag og toppidrett
I 2016 deltok Norge i ICU World Championships med lag i følgende kategorier og fikk følgende
plasseringer:
Team Norway All Girl Premier
3. plass
Team Norway Hip Hop
4. plass
Team Norway Coed Premier
8. plass
I 2017 deltok Norge i ICU World Championships med lag i følgende kategorier og fikk følgende
plasseringer:
Team Norway All Girl Premier
4. plass
Team Norway Coed Premier
7. Plass
2016: Europamesterskapet i Cheerleading og Cheerdance ble arrangert i Wien i Østerrike i Juli 2016.
Norge var representert med 9 norske klubber som tok med seg 5 gull, 2 sølv og 4 bronse hjem til
Norge.
2017: Europamesterskapet i Cheerleading og Cheerdance ble arrangert i Praha i Tsjekkia i Juli 2017.
Norge var representert med 6 norske klubber som tok med seg 1 gull, 4 sølv og 1 bronse hjem til
Norge.
Økonomi
Som det kan leses i regnskapet gikk Seksjon Cheer med et underskudd på TNOK 914 i 2016, og med
et underskudd på TNOK 729 i 2017.
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SEKSJON DISKSPORT – ÅRSBERETNING 2016 og 2017
Innledning
Vi fortsetter en jevn vekst i medlemsmassen og antall klubber slik vi har sett i flere år. Samtidig vet vi
at veksten er mye større på uorganisert rekreasjonsaktivitet og det er fortsatt utfordrende å få
omgjort denne store aktiviteten til registrerte medlemmer i klubbene.
Økt aktivitet på breddesidene ute i klubbene har gitt oss muligheten til å spisse NAIF-sanksjonerte
arrangementer mer mot å bli konkurranser for eliten. Likevel er fortsatt både Norgescupen i diskgolf
og Ultimateserien gode arenaer for rekruttering til våre grener.
Verv og organisering
Seksjonsstyret har bestått at seksjonsleder, Ingar Ballo Sandum og vara/nestleder Jon Henry
Marthinsen.
Ultimatekomiteen organiserer og administrerer det meste for grenen Ultimate. Komiteen kommer
med innstillinger som behandlers av seksjonsledelsen.
Komiteen består per i dag av Eivind Karlsen, Magnus Grøtterud, Haakon Laastad, Ole Kristian
Mosand og Christian Schöpke.
Til nå har vi ikke etablert en diskgolfkomité. I saker der det har vært fare for inhabilitet har vi satt inn
midlertidig komitémedlemmer, Stig Setså og Jostein Håland for å sikre rett behandling av saker.
Seksjonsstyrets beretning
I perioden har seksjonen møttes fysisk 5 ganger. Den daglige driften av seksjonen har i hovedsak blitt
styrt gjennom digital kommunikasjon og telefon. Praktisk og geografiske rammer har gjort at
vara/nestleder har deltatt på flere NAIF-styremøter.
Seksjonsledelsen har også hatt arbeidsmøter med idrettskonsulenten for Disksport ved behov.
I perioden har seksjonen arrangert 2 klubbledermøter på Gardermoen.
Seksjonen har arrangert en juniorsamling i Sandnes.
Internasjonalt:
Seksjonen har i perioden trappet opp kommunikasjonen med WFDF. Vi har deltatt på World Flying
Disc Federation (WFDF) sin årlige kongress i 2017 med to delegater.
Seksjonen har fortsatt sin kontakt med PDGA gjennom vår nasjonale koordinator.
PDGA og WFDF brøt samarbeidet sent i 2016. Kommunikasjonen mellom de to aktørene har bedret
seg, men er fortsatt anspent.
Seksjonen har mottatt invitasjon fra EDGF (European Disc Golf Federation). Per i dag ser vi ikke
verdien av et medlemskap i denne organisasjonen, men vi følger utviklingen.
Forholdene mellom ulike internasjonale aktører er uavklart og dermed ganske uoversiktlig.
Nye klubber og medlemmer
Det er i perioden kommet 14 nye klubber, og 1 klubb er nedlagt.
31.12.2015 var det 1751 medlemmer registrert i klubbene.
31.12.2016 var det 1929 medlemmer registrert i klubbene.
Seksjonen ser for seg en fortsatt medlemsvekst både i antall klubber og dermed antall medlemmer.
Det er stor anleggsbygging innen diskgolf og foreløpig er det her veksten kommer.
Kommunikasjon
Kommunikasjon ut i miljøet er et forbedringspunkt. Seksjonsledelsen har mot slutten av perioden
tatt grep blant annet ved å etablere en ordning med nyhetsbrev. Ordningen er foreløpig for ny til at
vi har fått evaluert.
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Seksjonen har ikke vært fornøyd med webløsningene. Det har vært lite hensiktsmessig å bruke
nettsidene som informasjonskanal. Seksjonen har benyttet facebook og viktig informasjon har blitt
sendt per epost til klubbene.
Seksjonen har fått tilbakemelding på klubbledermøtet om at det ønskes mer informasjon og at det
skrives referater fra seksjonsstyrets møter. Dette tas til etterretning.
Ultimatekomiteen sprer mye av sin informasjon via facebook og e-post.
Aktivitet
Seksjonen har jobbet med å fokusere på NC, NM og US som arrangementer rettet mot eliten.
Dette har foregått trinnvis gjennom perioden.
Aktivitet golf
For golf har vi innført en videreutvikling av fasedelt påmelding for å sikre at de beste skal få plass. I
tillegg har kriteriene blitt justert blant annet ved å begrense antall deltakere til 90 spillere.
I 2017 innførte vi bruk av nytt påmelding- og resultatsystem. Etter litt startvansker høstet vi nytte av
dette gjennom sesongen.
Vi har gjennom perioden sett en betydelig økning på breddearrangementer lokalt. En rekke
regionale serier/»tourer» har etablert seg. Dette ser seksjonsledelsen som svært gledelig. Målet er
at man etter hvert kan etablere et system med ulike nivåer der spillere kvalifiserer seg til nasjonale
konkurranser.
2016
5 NC-turneringer
Kristiansand Open
Arendal Open
Trondheim Open
Skien Open
Hamar Open

23.-24.april 143 spillere
21.-22.juni 123 spillere
2.-3.juli
107 spillere
6.-7.august 135 spillere
20.-21.august 139 spillere

NM i diskgolf ble avholdt på Sula 2.-4.september 2017. 120 spillere deltok.
2017
4 NC-turneringer
Skien open
27.-28.mai 90 spillere
Oslo Open
3.-5.juni 87 spillere
Trondheim Open 1.-2.juli
89 spillere
Bodø Open
5.-6.august 55 spillere
NM i diskgolf ble avholdt på Trondheim 4.-6. august. 142 spillere deltok.
Pargolf-NM ble avholdt på Gålå.
For resultater, se seksjonens nettsider: http://disksportnorge.no
Andre konkurranser:
Det er gledelig å se at klubbene har stadig økende lokal aktivitet. De fleste klubber har egne
ukegolfer og det er svært positivt å se fremveksten av flere lokale/regionale serier/tourer.
OsloTour, TrønderTour, KystTour, ArticTour, VestkystTour, MjøsTour, VestfoldTour har etablert seg
som faste innslag og flere er på gang.
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Utviklingen i antall PDGA-sanksjonerte turneringer de siste årene:
2014 – 23 (1 A-tier, 4 B-tier, 18 C-tier)
2015 – 25 (2 A-tier, 4 B-tier, 19 C-tier)
2016 – 29 (1 A-tier, 4 B-tier, 24 C-tier)
2017 – 44 (2 A-tier, 4 B-tier, 38 C-tier)
Internasjonalt
Flere spillere har deltatt i turneringer utenfor Norges grenser i perioden. Det er positivt.
I 2016 ble det arrangert EM i Oulu, Finland. Norge sendte 16 deltakere til mesterskapet.
For resultater se http://www.edgc2016.com
Gjennom 2017 jobbet seksjonen med å få på plass en landslagsatsing som passer inn i NAIFs
kriteriestruktur. I samarbeid med den nyansatte sportsjefen i NAIF ble dette realisert i starten av
2018 med et elitelandslag i diskgolf.
Aktivitet ultimate
Ultimateaktiviteten har i hovedsak vært styrt av Ultimatekomiteen.
Ultimate har i perioden økt i aktivitetsnivå, både når man måler antall klubber som tilbyr
ultimateaktivitet, og internasjonale turneringer norske utøvere har deltatt i.
Ultimatekomiteen har revidert og forenklet kriterier, regler og retningslinjer for ultimateserien og
NM. Alle dokumentene finnes nå på både norsk og engelsk. Reglene er forenklet slik at de er mest
mulig like de offisielle utendørsreglene til WFDF. Dette var et ganske omfattende og tidkrevende
arbeid, men nødvendig og nyttig.
Vi har utfordringer med å finne nok arrangørklubber for Ultimateserien. Det er de samme
arrangørene som går igjen år etter år, så når Hønefoss falt fra i 2016 har det vært vanskelig å fylle
den åpne plassen.
Sesongen 2015-2016
5 Ultimateserieturneringer Dato
Antall lag
Trøndisk - Trondheim
31. oktober 8
Desembercup - Lørenskog 05. desember 10
BRainy dics - Bergen
20.-21.februar 12
Fire & Ice - Hønefoss
05.-06.mars 7
NM 2016 - Lørenskog
16.-17-april 7
Sesongen 2016-2017
5 Ultimateserieturneringer Dato
Antall lag
Trøndisk - Trondheim
12.-13.november 10
Desembercup - Lørenskog 03. desember
8
US3 - Ås
04.-05.februar 7
BRainy dics -Bergen
04.-05.mars
10
NM 2017 - Lørenskog
01.-02.april
7
Sesongen 2017-2018
4 ultimateserieturneringer Dato
Antall lag
Trøndisk - Trondheim
04.-05.november 12
Desembercup - Lørenskog 02. desember
9
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BRainy dics 2018
NM 2016 - Lørenskog

03.-04.februar
14.-15.april

8
8

Internasjonalt:
Norske spillere og lag har deltatt i flere internasjonale konkurranser. Seksjonsledelsen ser det som
svært positivt at utøvere og lag reiser ut og høster erfaring og ultimatekunnskap som de tar med
hjem.
Mot slutten av perioden ble det satt mål om å starte opp en elitesatsing i løpet av 2018. Målet er at
dette etter hvert skal føre til et landslag som kvalifiserer innenfor NAIFs kriterier.
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SEKSJON LACROSSE – ÅRSBERETNING 2016 OG 2017
Seksjon Lacrosse sin årsberetning er en kort oppsummering av 2016 og 2017 og aktivitetene
seksjonsledelsen legger til grunn for videre utvikling av sporten.
Seksjonsledelsen
Leder: Charlotte Støelen
Nestleder: Sophie Holm
Arbeidsutvalg:
Serie- og NM utvalg

Sophie Holm
Heidi Aakre
Trener- og utvikling
Christian Sivertsen
Dommer- og reglementsutvalg Mathias Svoren
Svein Keizer (RIC)
Camilla Obrenovic (UIC)
Leder landslag
Katrine Berg
Indoor lacrosse
Sondre Glimsdal
Internasjonale møter
2016 – ELF årsmøte
Charlotte Støelen
Sophie Holm
2017 – ELF årsmøte
Charlotte Støelen
Kaja Spigseth
2017 – FIL årsmøte
Charlotte Støelen
Kaja Spigseth
Utvikling
I løpet av året 2016 og 2017 har lacrosse fått 3 nye klubber, totalt 8 nye lag fordelt likt på kjønn. Vi
har per dags dato 26 lag fordelt på 14 klubber. Oslo og Bergen er de to byene med totalt flest
klubber og lag, henholdsvis 4 klubber i hver by med 2 lag registrert per klubb – et lag per kjønn. I
Oslo har vi fått 2 klubber som ikke tilhører studentidretten og er et tilbud for de medlemmene som
ønsker å spille lacrosse etter endt studier og/eller ved flytting til hovedstaden. Jåttå VGS i Stavanger
har implementert lacrosse i sin breddeidrettslinje og vår trener- og utviklingsansvarlig, Christian
Sivertsen, har fulgt dem opp med fysisk introduksjon av sporten vår. Det er stadig flere videregående
skoler som ønsker å låne lacrosseutstyr på deres breddeidrettslinje, noe som vi ser på som essensielt
at vi følger opp med tanke på videre utvikling av sporten vår. Det utarbeides basis trenerkurs og
trener 1 kurs som vil innføres høsten 2018, da dette har vært et hull i utviklingen de siste årene. I
2016 og 2017 har det også blitt lagt ekstra fokus på utvikling av klubbene, og det har derfor blitt
gjennomført lokale samlinger under arrangementer holdt i området. Dette har blitt mottatt positivt
fra klubbledere og lagledere der de kan møtes for å øke aktiviteten i lokalmiljøet, utveksle erfaringer
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ved rekruttering og andre dagsaktuelle temaer. Dette har blitt utført i Kristiansand, Oslo og Bergen
og seksjonsledelsen har deltatt på alle møtene for å fange opp områder som trenger ekstra fokus.
Det har blitt holdt større lagledersamlinger i Stavanger og Oslo under og utenfor arrangementer. I
februar 2018 ble det gjennomført en lagledersamling i form av en hyttetur der klubbutvikling og
trenerutvikling sto øverst.
Økt fokus på lokal aktivitet
Med nok lag i spesielt Bergen og Oslo, er det blitt gjort et arbeid fra seksjonsledelsen for å øke
fokuset på økt lokal aktivitet. I 2017 ble det opprettet en lokal serie i Oslo «Kampen om Tigerstaden»
og en lokal serie i Bergen «Best i Vest». Foreløpig er engasjementet størst hos kvinnelagene, og vi
håper at herrelagene henger seg på i løpet av 2018.
Nyttårsturnering
Turneringen ble gjennomført av seksjonsledelsen i Vallhall Arena i 2016 og på Kadettangen i 2017.
Turneringen er et sosialt arrangement i en ellers rolig vintersesong, og vi ser at medlemmene setter
pris på turneringens eksistens.
Dommere
Sommeren 2016 deltok vår dommergeneral (UIC), Camilla Obrenovic, på dommerkurs i Godollo,
Budapest, for Level 2 sertifisering. Hun er den første kvinnelige dommeren i Norge med Level 2
sertifisering og har siden hatt en håndfull dommerkurs i Bergen, Oslo og Grimstad. Dommergeneral
(RIC), Sven Keizer, har holdt dommerkurs for herrene på lik linje som Camilla har for kvinner. Det har
også blitt opprettet et mentorprogram for nye dommere slik at de får den oppfølgingen de trenger i
starten av sin dommerkarriere. Det har også blitt satset på å få tilreisende dommere under NM og
serien slik at vi har færre dommere som også er utøvere i samme runde. Støtteordningen på 1200,for transport til tilreisende dommere har fungert tålig greit og vi ser stadig flere som ønsker å
dømme og benytter seg av ordningen. I 2017 har det blitt satt inn tiltak for å skape mer eierskap til
dommerrollen og få en større oversikt over dommerne våre i landet samt deres erfaring. Regionale
hoveddommere har blitt tildelt for henholdsvis regionene Trondheim, Vest, Sør og Østlandet.
Tydeligere statistikk over dommererfaring har blitt utført og veien videre blir å kunne sette sammen
gode dommerteam til offisielle kamper. Det er planlagt første gjennomføring av Level 2 kurs i
Vallhall Arena, Oslo, i februar 2018 for å få flere kursholdere samt høye kunnskapsnivå hos flere
dommere. Sven Keizer skal dømme under VM 2018 i Israel med det norske flagget bak navnet sitt,
dette blir da debut for Norge på dommerfronten i et verdensmesterskap.
Kampreglement
Kampreglementet får stadig en mer profesjonell utforming og tilpasning til lacrosse i Norge. Arbeidet
er kontinuerlig og revisjoner av kampreglementet er ventet å utvikles ved behov, da med ansvar hos
dommer- og reglementsutvalget. Nåværende kampreglement er inspirert av amerikansk fotball sitt,
men da med justeringer inn mot lacrosse der det viser seg å være behov for det. Da
kampreglementet har vært et ukjent dokument hos de fleste medlemmene våre, ble det satt ekstra
søkelys på dokumentet i forkant av oppstart av serien 2017. Det oppleves som en suksess der
klubbene tar mer ansvar for å følge reglementet, er mer opplyste og bruker dokumentet aktivt ved
planlagt aktivitet hos klubben/medlemmene.
Indoor lacrosse
Grenen «indoor lacrosse» eller «box lacrosse» er blitt godkjent av forbundsstyret, og det er stadig
flere klubber som utøver grenen på vinterstid. Dette er med på å holde aktiviteten oppe gjennom

16

NAIF FORBUNDSTING 2018 - BERETNINGER

vinterhalvåret og reduserer antall medlemmer som faller fra etter nyttår. I november 2016 ble det
gjennomført landsmesterskap i indoor lacrosse for herrer i Grimstad der 5 klubber deltok.
Seriespill
Høsten 2017 ble det opprettet en serie for første gang. I henhold til NAIFs strategiplan ønskes det at
NM er for eliten. Da lacrosse er i vekst og vi stadig får flere klubber og lag ser vi det som nødvendig
og fornuftig å opprette en serie der topp 8 lag for hvert kjønn kvalifiseres for NM. Totalt 13 damelag
og 12 herrelag deltok i serien og de to første rundene ble gjennomført i Kristiansand og på
Lillehammer. Returoppgjør gjennomføres våren 2018 i Oslo og Bergen.
NM
NM har blitt avholdt i både 2016 og 2017, henviser til NAIFs hjemmeside for resultater.
Europeisk klubbmesterskap
Herrelaget til Oslo Lacrosse Club har vunnet NM både i 2016 og 2017, og fikk derfor muligheten til å
delta i det europeiske klubbmesterskapet der de i både 2016 og 2017 endte på en 2.plass. I finalen i
2016 spilte de mot Stockport (fra England) der resultatet ble 12-5. I finalen i 2017 spilte de mot
Turku Lacrosse (fra Finland) der resultatet ble 8-6.
HiOA Queens har deltatt både i 2016 og 2017 da de vant NM i 2016 og kom på 2.plass i 2017, og
plasseringen i KGC ble 8.plass begge årene.
Landslag
Herrer
Herrelandslaget har deltatt i EM 2016 i Godollo, Budapest. Prestasjonene var oppsiktsvekkende,
spesielt da de slo Irland 10-8 på overtid. Norge spilte også andre gode kamper, blant annet mot
Skottland der Skottland vant 12-10 (Skottland ble ranket som nr.6, Irland som nr.10 og Norge som
nr.25 i VM 2014). Laget havnet til slutt på en 12. plass i EM 2016 av totalt 24 deltakende nasjoner.
Prestasjoner hos herrelandslaget har skapt engasjement og nysgjerrighet fra flere hold i
lacrossemiljøet i verden og vi får stadig flere henvendelser der andre nasjoner ønsker å høre
hvordan vi utvikler lacrosse i Norge. Høsten 2016 var det opptak for nye unge lovende utøvere, og
utviklingslaget besto av ca. 50 utøvere. Utviklingslaget dro til Latvia høsten 2017 som en del av
oppkjøringen mot VM 2018 i Israel, og det endelige uttaket til landslaget som skal delta under VM
2018 blir tatt ut i februar 2018. Det er også planlagt oppkjøring i Barcelona med andre nasjoner og
Notre Dame (fra USA) mot verdensmesterskapet i Israel.
Kvinner
Kvinnelandslaget ble lagt ned høsten 2016 ettersom laget sto uten trener. Utlysning av trener ble
gjort vår 2017 med hell, slik at oppstart av kvinnelandslaget kunne gjennomføres høsten 2017. Det
ble tydeliggjort kriterier og fysiske opptakskrav for utøverne som ønsket å delta på try out oktober
2017. Over 60 kvinnelige utøvere deltok på opptak og 48 utøvere ble plukket ut til å være en del av
Norges utviklingslag og satsning mot en landslagsplass i EM 2019, Israel. Fokuset ligger på å ha
kontinuerlig aktivitet frem til EM 2019 og å få mest mulig internasjonal kamperfaring hos utøverne,
og det er planlagt 8 samlinger, deltakelse i turnering i Tyskland og Israel, og treningskamper mot
Sverige i løpet av 2018 før uttak av landslagstroppen senhøstes 2018.
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Utstyr
Vi bygger fortsatt opp en utstyrsbase med utstyr som er disponibelt for utlån til nye klubber,
arrangementer og folk som ønsker å prøve lacrosse. Seksjonen jobber kontinuerlig med å utvide og
vedlikeholde utstyret. Det er også investert i landslagsdrakter for kvinner og herrer for å redusere
egenandelen hos utøverne som representerer Norge i et mesterskap/turnering.
Økonomi
Norsk Lacrosse sin økonomiske situasjon er god. Størsteparten av inntektene stammer fra
spillerlisenser, klubbkontingenter og NM-kontingenter.
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