
• 1. FORMÅL 

1.FORMÅL 

a)     Supporterklubben er en interesseorganisasjon for alle som definerer seg som 

Stavanger Oilers supportere. Vi skal arbeide for å ivareta supporternes interesser i 

forhold til klubb, motstanderklubber, forbund, media etc. 

b)    Supporterklubben skal arbeide for å være en positiv støttespiller for Stavanger 

Oilers. Supporterklubben skal jobbe for  best mulig tribuneliv og tribunekultur i arenaen 

ved bruk av verbale og visuelle hjelpemidler som sang, heiarop og TIFO. 

c)     Videre skal supporterklubben og dens medlemmer arbeide for å øke interessen for 

norsk hockey generelt, og Stavanger Oilers spesielt. 

d)    Supporterklubben er en uavhengig og upolitisk organisasjon som ikke under noen 

omstendigheter skal brukes av medlemmene til å fremme synspunkter som ikke er 

relatert til ishockey, norsk idrett og supporterkultur. 

 

2.MEDLEMMER.MEDLEMMER2. MEDLEMMER  

a)     Medlemmer er alle som godtar supporterklubbens vedtekter og betaler 

medlemskontigent. 

b)    Medlemmer som ved upassende oppførsel skader omdømmet til Roughnecks, 

Stavanger Oilers eller norsk ishockey generelt, kan uten krav om tilbakebetaling av 

medlemskontigent miste sitt medlemsskap. Et slikt vedtak skal i tilfelle fattes av det 

sittende styret. 

c)     Kontigent betales for hver ishockeysesong, her definert som 1.mai t.o.m 30.april. 

d)    Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet. 

e) Medlemmer som benytter seg av retten til å kjøpe sesongkort på ståfeltet til rabattert 

pris forplikter seg til aktivt å delta i tribunelivet gjennom sang, heiarop og TIFO. 

 

 

 

 



Argumentasjon (på møtet) 

Det er vel et uomtvistelig fakta at stemningen i arenaen har falt gradvis de senere årene, 

og jeg tror at disse forslagene vil kunne hjelpe, gjennom å sette et økt fokus på tribuneliv 

i vedtektene til Roughnecks. Viser også til innlegget fra Espen på FB, der dette med 

dalende stemning er tema. 

I mitt hode skal hovedvirksomheten til en supporterklubb alltid være det å støtte laget 

fra tribunen, og så får andre ting komme i andre rekke. Min oppfatning er at det i dag er 

altfor mye fokus på utenomsportslige ting og den sosiale profilen. Dette er selvsagt 

positive elementer, men dog ikke viktigst. I februar kikket jeg igjennom siste års 

styrereferater, og det finnes knapt 1 sak på sakslisten som dreier seg om fokus på 

stemning i hallen og økt tribuneliv. Det meste går i hederspris, sosiale samlinger, klær, 

hockeykort, RHT osv osv. Jeg tror at dette med stemning og tribuneliv må ha mye større 

fokus, og at man ved å vedtektsfeste dette, pålegger styret og medlemmer et mye større 

ansvar for å få dette til. 

Sagt på en annen måte, hvorfor i all verden sier ikke dagens vedtekter ett fnugg om at 

Roughnecks sin viktigste oppgave er å støtte laget? Dagens ordlyd er « 

supporterklubben skal arbeide for å være en positiv støttespiller for Stavanger Oilers», 

men hva ligger i det? 

Det er også stort fokus på å skaffe medlemmene i Roughnecks billigere sesongkort, og vi 

har forhandlet frem en avtale der vi betaler 1600,-/800 ,- for et årskort. Dette bør 

forplikte. Tror dere at Oilers subsidierer disse kortene for å være greie og gi folk et 

lavterskeltilbud som Geir kalte det, eller gjør de det med håp om flere folk og mer støtte 

fra feltet? Pr i dag er det kanskje 10-15 aktive medlemmer på feltet, men mange ganger 

flere medlemmer som har fått skambillige sesongkort står der også. Pr i dag er dette rett 

og slett gratispassasjerer, som benytter seg av muligheten til å gå svært billig på kamp, 

men som ikke yter noe tilbake. Er det ikke bare rett og rimelig at man stiller krav til 

dette? Vi har snakket litt om dette tidligere, og liksom landet på at man ikke kan kreve at 

alle som står på ståfeltet MÅ være med å lage liv. Og ja, det er jeg helt enig i. MEN de av 

dere som står der nesten gratis, dere bør jaggu meg bidra. Som flere andre også har vært 

inne på, mange er mer opptatt av å diskutere biler, fikle med mobilen eller andre ting 

enn å være med å lage liv.  

 


