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Oppsummering H-L Ishockey Elite 
 
Sesongen 2021/2022 

 
 
 
 
 
 

 
Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

24.02.2022 Spireaveien 1-3 Magnus Færøy Magnus Færøy 

 

STYRET 
 

Leder: Magnus Færøy 
Nestleder: Elia Hoelstad 

 
Styremedlemmer: 

Philippe Juell 
Stian Langeli 

 

 

Norsk 1. divisjon ble før 21/22 sesongen nedskalert til 8 lag. På bakgrunn av COVID-
19 vil tabellen baseres på %-vis poengfangst siden serien ikke kan gjennomføres 
som planlagt. I skrivende stund (21. februar) ligger klubben 1 poeng (ca. 4 %) over 
kvalifiseringsplass mot kvalik til å beholde plassen i divisjonen. 
 
 

Sportslig: 
H-L Elite har i år bestått av en spillergruppe på rundt 20-23 stk, men har vært spesielt 
preget av mye mye fravær grunnet COVID-situasjonen. Dette har resultert i mye 
rullering av rekker og gjort det vanskelig å holde en god kontinuitet. 
 
Spesielt dårlige resultater i begynnelsen av sesongen gjorde at styret og hovedtrener 
ble omforente om å finne en ny trener for resterende del av sesongen. Andrè Sørvik 
og Magnus Færøy fikk derfor spørsmålet om å fullføre som 
hovedtrener/assistenttrener fra 1. november og ut sesongen 21/22. Trenerskifte ga 
umiddelbar effekt ved to strake seiere over Furuset, etterfulgt av flere gode 
prestasjoner med blant annet seier over Haugesund og Lørenskog mot slutten av 
2021. 2022 ble derimot preget av lange opphold på grunn av generelt høy COVID-
smitte i 1. divisjon, noe som førte til spillestopp fra 10. desember – 10. februar.  
 
Etter gjenåpningen har prestasjonen variert, og laget er i skrivende stund i en 
posisjon hvor de trenger 2 poeng på sesongen siste 2 kamper mot Furuset for å 
beholde plassen i 1. divisjon. 
 
Klubben har ikke signert trenere for kommende sesong, men er i dialog med Sørvik 
og Færøy. En avgjørelse blir gjort etter sesongen er ferdigspilt. 
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Økonomi: 
Økonomisk har vi hatt en tilfredsstillende sesong, mye på grunn av godt arbeid på 
sponsorfronten, og at inntektene på hjemmekampene traff budsjettet godt. Klubben 
får kompensert for de inntektene man gikk glipp av ved at 3 hjemmekamper ble 
avlyst pga. covid. 
 
Styret setter stor pris på de bidrag alle putter inn for å få hjulene til å gå rundt, 
spesielt våre hovedsponsorer NAF, Byggimpuls og Økern Portal. 
 
 
Andre ting rundt laget: 
Arrangementene vi har gjennomført i år har gått meget bra. Vi vil rette en stor takk til 
alle som har bidratt, spesielt arrangementsgruppen som har jobbet svært godt i år 
med tanke på å opprettholde de restriksjonene man har fått som krav. 
 
Samtidig setter klubben stor pris på dialogen vi har hatt med Refstadjordet de siste 
årene, og håper på deres støtte på hjemmekamper kan fortsette i mange år til så fort 
restriksjonene fjernes. Det er flott å ha en så engasjert gjeng på tribunen! 
 
 
 
Magnus Færøy    Elia Hoelstad 
Leder      Nestleder 
 
_______________________                  __________________________ 
 
 
Stian Langeli     Philippe Juell 
 
_______________________  __________________________ 


