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Furuset Ishockey er en del av Furuset Idrettsforening
Furuset Idrettsforening er en allianse idrettsklubb der allidrett, fotball, håndball, ishockey og
tennis inngår. Som en særidrett i en allianseforening ligger det en del felles retningslinjer
som vi etterstreber å leve etter.
Furuset Idrettsforening (FIF) som foregangsklubb
Oslo Idrettskrets (OIK) har vedtatt en tiltaksplan for «Idrett for alle». Som en del av dette
arbeidet er Furuset Idrettsforening valgt som en av åtte foregangsklubber. Dette innebærer
et partnerskap mellom OIK og FIF, der det forutsettes at vi går foran i arbeidet med å komme
nærmere målet om idrettsglede for alle. Dette arbeidet foregår fortløpende
Sammen skal vi bli enige om tiltak og virkemidler for å redusere barrierer for deltakelse og
skape aktivitetstilbud for flere barn og unge.

«Alle barn og unge skal ha muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø.
Deltakelse skal ikke begrenses av familieøkonomi. Etnisitet, kultur, kjønn legning eller mangel
på sportslige ferdigheter».
I prosessen med Oslo Idrettskrets har visjon, verdier og virksomhetsideer blitt konkretisert.
Visjon: med idrettsglede løfter vi hverandre
FIF gir et bredt tilbud, både idrettslig, sosialt og kulturelt. FIF er et samlingspunkt hvor vi
heier fram hverandre uavhengig av hvem vi er og hva vi driver med. Alle bidrar til å skape et
godt miljø - enten du er utøver, trener, tillitsvalgt eller frivillig.
Verdigrunnlag:
Fargerikt – hos oss blir alle tatt imot på en skikkelig måte og respektert for den du er.
Inspirerende – hos oss blir du sett og møter engasjerte trenere og ledere som bidrar til at du
føler at du lærer noe
Fellesskap – hos oss legger vi vekt på samhørighet og mangfold.
Visjonen og verdigrunnlaget er spillereglene for hele idrettsforeningen og retningsgivende
for hvordan vi ønsker å ha det hos oss. Det er også retningsgivende for hvordan vi oppfører
oss mot hverandre, og hvordan vi møter andre når vi representerer Furuset Idrettsforening.

Medlemstall
Per 31.12.2021 var det registrert total 496 medlemmer mot 381 året før.
Støttemedlemmer: 60
Aktive medlemmer: 436, hvorav 383 er barn/ungdom/voksne utøvere på lag og Skøyte- og
hockeyskolen.

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år 6-12 år
13-19 år
20-25 år
26 og eldre
Totalt
44
59
7
1
10
121
35
142
58
33
47
315
79
201
65
34
57
436

Økningen i medlemmer skyldes i all hovedsak at det er flere deltakere på skøyte- og
hockeyskolen. Enkelte årganger har mistet flere spillere til annen klubb, men tilskudd av nye
utøvere og oppstart av U21 Bredde, gjør at antall medlemmer som spiller på lag, totalt sett
har vært ganske stabilt.
Medlemskontingenten 2021 har vært kr 250,- uavhengig av type medlemskap.

Alle aktive utøvere og alle som har en eller annen form verv, skal være medlem i klubben.
Videre skal alle som deltar på skøyte- og hockeyskolen være medlemmer. Det var i 2021,
som i 2020, store utfordringer med medlemssystemet Spoortz, og dette resultert i noe
unøyaktig rapportering av medlemmer. Dette til tross for at klubben har brukt mye ressurser
på å holde systemet oppdatert. I 2021 ble det besluttet å gå over til SPOND Club som
medlemssystem.
Personal
Alle hovedtrenere har en arbeidskontrakt med klubben. Styret og alle andre støttefunksjoner
har vært basert på dugnad.

Styrets arbeid
Til tross for den situasjonen vi har hatt forsøker klubben å utføre sitt arbeid som best vi
klarer. Furuset Ishockey IF jobber kontinuerlig med rekruttering og tilrettelegge med bra
sportslig opplegg så spillere velger å stå i klubben og for at vi skal rekruttere flere spillere til
lag. Visjonen vår er underlagt den som kommer fra Idrettsforeningen, men vi forsøker å
tilpasse oss til idrettene og de kravene som stilles. Vi forsøker å kombinere begrepet «flest
mulig lengst mulig» med målsettingen om at vi igjen ønsker å bli en «A-serie» klubb for
ungdomslagene. Dette viser seg å være utfordrende og klubben ender av og til i en situasjon
der grupperinger av utøvere føler de ikke blir sett og hørt godt nok.
Det er krevende å hele tiden rekruttere tilstrekkelig med nye spillere på de yngste lagene og
Oslo klubben konkurrerer i stor grad om de samme spillerne. Styret har også valgt å legge
betydelig vekt på å rekruttere jenter inn i ishockey i tillegg til å videreutvikle ishockeyskolen.
Det er også kommet på plass et samarbeid med Wang Romerike knyttet til en jentesatsing,
noe vi på sikt håper skal bli til stor nytte for både guttene og jentene i klubben.
Det er avholdt styremøter, i all hovedsak, hver måned med unntak av feriene. Det er avholdt
regelmessige trenerforum-møter og det er kommunikasjon på tvers i organisasjonen for å
sikre forståelse og handling. Representanter fra styret har deltatt på de foreldremøtene i de
lagenhetene styret har vært invitert til.
Klubben praktiserer 3 års varighet på en politiattest.

Sportslig
I sesong 21/22 har vi lag i følgende årstrinn: U6/7, U8, U9, U11, U12, U13, U14, U15, U16,
U18, U21 (to lag) og a-lag.

Sportslig har klubben mål om å ha spillere som spiller i eller har bakgrunn i Furuset ishockey
på alle aldersbestemte landslag og på kretslag. Klubben har denne sesongen en spiller i
bruttotroppen til kretslaget for U15. For kretslaget for jenter JU17 har klubben 6 jenter som
er med i bruttotroppen. Klubben har en jente som har deltatt på landslagssamlinger for JU18
og to jenter på landslagssamling for JU16.
Styrets økonomiske beretning
Legges frem på årsmøtet

Furuset Skøyte- og hockeyskole 2021
Til tross for Covid-19 og strenge smittevernregler, startet vi opp sesongen 20/21 lørdag 10.
oktober 2020. Pga. antallsbegrensning, sto dessverre flere barn på venteliste. Restriksjonene
gjorde gjennomføringen utfordrende, men vi kunne heldigvis åpne opp for flere barn, og ved
starten av 2021 hadde vi 116 deltakere fordelt på 2 grupper. Ca. 70 % gutter og 30 % jenter.
Pga. Oslo Kommunes bestemmelser, nedstenging og strenge tiltak, måtte vi dessverre avlyse
resten av sesongen 20/21 mye tidligere enn planlagt. Alle deltakerne fikk tilbud om halv pris
på neste sesongs skoleavgift (2021/22)
Gleden var stor da vi kunne annonsere forhåndspåmelding til sesongen 21/22, allerede 4. juli
2021! Mange av våre tidligere medlemmer var raske med å sikre seg plass. Da vi 1.
september 2021 kunne informere om at vi startet egen JENTE Skøyte- og hockeyskole,
strømmet det på med påmeldinger! Ca. 200 registrerte barn, fordelt 50/50 jenter/gutter. 31.
desember 2021 teller vi ca. 175 medlemmer fordelt på jente- og mix gruppe, og antall jenter
er noe høyere enn gutter. Noe av nedgangen i antall barn, skyldes at flere har flyttet over på
lag.

JENTE Skøyte- og hockeyskolen er en del av Furuset sin jentesatsing, og skolens hovedtrener
er Kari Fjellhammer. Sammen med assistenttrenerne Kaisa Fjellhammer Martinsen og Lena
Minde Stålsett, og 2 Furuset-jenter, Jenny Bekken (U14) og Maja Kvandal Raknes (U13),
trener jentene hver lørdag morgen. Kari brenner for jentehockey, og sammen med sine
hjelpere, gjør hun en fantastisk jobb! Vi er takknemlig for at Kari har valgt å bli med oss på
denne jentesatsingen.
På Skøyte- og hockeyskolen har vi også denne sesongen med oss Kjetil Evensen som er
primus motor på isen. Fast inventar er også John-Arne Selbekk og Pål Dahlstrøm, og sammen
har disse en solid erfaring og gjør en formidabel jobb med ungene! Furuset Ishockey IF er
takknemlig for at disse tre gutta er med videre, og gjør det mulig for barn å oppleve bl.a.
idrettsglede og mestring gjennom vår skøyte- og hockeyskole.
Nytt i 2021, er at U8 (2014 og yngre) trener på 1/3 del av banen på samme tid som mixgruppa er på is. På denne måten er det enklere for trenerne å fange opp nye hockeyspillere.
Foresatte på U8 deltar også på dugnad disse lørdagene, og hjelper til med utlån av utstyr og
noe veiledning. Denne ordningen har også gjort det enklere å opprette dialog med foresatte
på hockeyskolen, og flere barn har tatt steget over på lag denne sesongen.
Lørdag 9. oktober 2021 hadde vi besøk av TV 2 som lagde en reportasje rundt minoritetsbarn
og rekruttering til hockey, med spesielt søkelys på jenter. Dette ble et flott innslag i
Sportsnyhetene uka etter.

https://www.tv2.no/a/14285476/?fbclid=IwAR2kAONLq6dPAYVI5mUwPT_wYppnnTctxMgZg
Fl8wI_J-nr2idz9fLzim2s
Lørdag 16. oktober 2021 inviterte vi til JENTESKØYTEDAG i Furuset Forum. Nærmere 60
jenter var på isen da vi markerte World Girls’ Ice Hockey Weekend (IIHF) med trening og
sosialt samvær med servering av vafler og saft.

Alle barn har etter noen få skoletimer klart grunnleggende skøytegåing uten hjelpemidler, og
flere har tatt steget over til hockeytrening med våre yngre lag. Med unntak av et par
lørdager rundt jul/nyttår 21/22, pga. nedstengning/Covid-19, har vi gjennomført alle de
planlagte treningene. I skrivende stund, februar 2022, har vi også startet opp med egne
rekrutt-treninger rettet mer mot ishockey. En gruppe for barn (mix) født 2015/2016 og en
gruppe for jenter. Oppmøtet er bra, men noe varierende da flere barn også holder på med
andre idretter. Til tross for utfordringer med nok et «Korona-år», er vi positive til årets
rekrutering.
Administrasjon/Off-ice: Damir Cokovic, Jon-Terje Bekken, Ben-Roger Brandt og Trude
Furseth.

A-laget
Furuset IF ishockey deltar i 1. Divisjon sesongen 2021/22.
Trenere: Lars Foder (hovedtrener) og Jonas Torgersen
Støtteapparat: Hanne Sørli (lagleder), Rune Gulliksen (matriss) og Gro Pettersen

Vi hadde et mål om å komme over nedrykkskvallik. Er nesten der, men det mangler noen
poeng. Sesongen har vært preget av ekstremt mye sykdom på høsten og vinteren (ikke
covid), samt at laget tok tid før det begynte å virkelig sette seg.
Det har vært en positiv trend fra desember og utover. Ellers god kjemi i laget og en god
gruppe med spillere som motiverer hverandre. Noen spillere har avsluttet pga. skader og
noen har funnet andre klubber. Men vi har fortsatt en stamme på 26 stk, da vi har fått nye
spillere inn i løpet av sesongen.
Vi har hatt med 4 stk fra U21 og 2 stk fra U18 på kamper og fått spilletid. Der to av de fra
U21 har markert seg godt og har en mulighet til å være en fast del av a-laget neste sesong.
Nesten hele laget og støtteapparatet var ute i en god uke, da de fikk korona. Under denne
perioden skulle vi har spilt kamper, men disse ble enten utsatt eller ikke noe av.
Det har også vært en stamme rundt laget (materialforvaltere og lagledere), som også har
samarbeidet godt både med spillere, trenere og styret.
Pr nå i skrivende stund ligger H/L 2 poeng foran oss. Selv med en sterk innspurt på sesongen
må spille kvalik om å ikke rykke ned i 2. divisjon. Furuset blir arrangør for denne kvaliken i
Forum som høyest rangert.

Lagrapport U21
Hovedtrener :
Assistent trener :
Lagleder :
Materialforvalter :

Pål Dahlstrøm
Kenneth Nordnes
Pål André Syrrist
Christian Nordve

Vi opplevde gjennom godt rekrutteringsarbeid denne forsesongen at vi hadde det «luksus»
problemet at vi på sensommeren hadde +25 spillere i stallen. Etter grundig evaluering valgte
vi derfor å melde på 2 lag i U-21 bredde serien for å kunne tilby spillerne flest mulig kamper.
Vi visste at det ville bli tøft, men med backup fra forbundet som ønsket flest mulig lag og
best mulig arena for de unge spillerne, så ble det gjennom en regelendring mulighet for at vi
kunne rullere på 3 spillere og da ble valget enklere.
Sesongen startet med tøff barmark (etter covid pausen ) 2-3 ganger i uken og i sesong har vi
hatt 3-4 ukentlige treninger på is .
Serien består av følgende lag:
Gjøvik hockey, Hasle-Løren, Jutul/Holmen, Kråkene Moss, Narvik, Furuset 1, Furuset 2.
Resultatmessig har det gått bra og i skrivende stund ligger Furuset 1 på 2 plass i serien og
Furuset 2 på 4 plass med like mange poeng som Kråkene Moss på 3 plass men vi har spilt 2
kamper mindre enn Kråkene.
Noen av våre spillere har deltatt på treninger og kamper for A-laget og vi har hatt gleden av
å ha med oss en flott gruppe med talentfulle U-18 spillere som har bidratt for oss både på
trening og mange kamper.
I alderen som spillerne befinner seg nå, så er det mange andre ting som også må ha fokus i
livene deres som studier, jobb, militærtjeneste etc men gjennom det utrolig gode samholdet
i gruppen så har vi klart å holde på de aller fleste spillerne og faktisk fått inn et par nye i
løpet av sesongen.

Furuset U18 elite 2021/22
När sesongen starta var vi ett fåtal spelare i stor förhoppning om att bli många fler i truppen.
Sesongen har gett oss utfordringar med spelare som valt lämna oss tidigt, spelare med
skader/avstängningar och ett samarbete som jag inte tycker fungerat som det borde. Men
med få spelare och en grupp som vart fantastisk vill jag säga att sesongen inte ser så mörk ut
som kamp resultaten visar.
Ja vi har verkligen fått kört oss och jag har flera gånger fått ändra eller tänka om på vad jag
kan göra för att få ut mest möjligt av gruppen. Att vi spelat en elite sesong med 7-14 egna
spelare står det stil av. Som värst har vi vart tre på träning men ingen har hängt så väldans
med huvudet för det. Så de som fölgt oss i vinter kan säkerligen understräcka att denna
trupp verkligen växt i lag med sesongen. Vi har klarart av att spela jämt med de flesta lag
under perioder i kamperna men vi har inte orka hålla hela kamperna ut. Två av spelarna har
vart inom A laget samt alla har vart inom u21 bredde och visat sig fram. Detta vill jag säga
kan bli stommen i klubben om få år och dessa spelare må man ta gott vara på framöver. Vi
närmar oss sluten på seriespel för i år. Slutspel missar vi som det ser ut så vi nådde inte helt
målet vi satte oss i starten men som jag tidigare skrivit har detta sina grunder. Så nu jobbar
vi vidare på att finna nya kolleger i laget sån att vi kan var där vi förtjänar framöver.
Som tränare/coach (32 år) har jag bara haft två grupper som vart lika stark som denna. Så
om de här spelarna når den samma nivå som dessa har klubben många fina år att se fram
imot.

Lagrapport U16 (2006)
Lagledelse
Hovedtrener: Øystein Olsen
Støtteapparat: Jon-Terje Bekken (lagleder), Kjell Tvedt (matriss)
Furuset U16 består i dag av 7 rettårige spillere, hvorav 3 jenter. Laget trener og spiller
sammen med U15. Jentene og 3 gutter kan i hver kamp spille ned på U15-laget fordi begge
lagene er i B-serien2006-laget bestod forrige sesong, 20/21, av om lag 15 spillere. Sesongen ble svært amputert.
I april valgte trener Glen Kokkim å ta på seg en stilling i Lørenskog og sluttet som trener i
Furuset. Som følge av dette fulgte en del spillere med over til Lørenskog, mens andre gikk til
andre klubber. Klubben valgte å melde på et eget lag i B-serien selv med stor usikkerhet
rundt antall spillere. Det ble et treningssamarbeid med Grüner og noen spillere valgte å
bytte til Grüner for å spille for dem. Samtidig kom det 3 spillere fra MS.
Sportslig
I forrige sesong (2020/2021), så ledet Furuset serien for U15 (2006). Denne sesongen spiller
laget i U16B-serien og kjemper for å unngå sisteplass. Laget er avhengig av spillere fra
Furuset U15 for å kunne stille lag i serien. Det har vært en tøff serie, der mange av de andre
lagene stiller med overårige spillere. Laget har tapt de fleste kampene, men det har vært en
svært positiv utvikling gjennom sesongen. Laget har 3 jenter. Alle de tre jentene er tatt ut på
regionslaget for JU17. En av jentene, Mia Lind (GK) er i tillegg uttatt på JU18 landslaget og
Lisette Durand er tatt ut på JU16-landslaget.

Lagrapport U15 (2007)
Hovedtrener: Øystein Olsen
Støtteapparat: Jon-Terje Bekken er lagleder sammen med Alf Grini fra Grüner. Kjell Tvedt er
materialforvalter og Arve Austad som kasserer.
Det er nå 10 rettårige spillere på laget med lisens for Furuset, hvorav en jente. Det er et
formalisert samarbeid med Grüner for dette laget og 5 spillere (2 jenter) fra Grüner stiller i
felleslaget, slik at det samlet er 15 rettårige spillere. I januar 2021 hadde laget 6 rettårige
spillere. I tillegg er det to overårige spillere som har fulgt laget. I løpet av 2021 har laget fått
5 nye rettårige spillere fra andre lag, mens 2 spillere har sluttet med ishockey.
Laget har hatt mange ulike trenere de siste årene. Året startet med jevnlige treninger på
Voldsløkka der laget hadde meldt seg inn i Sagene bandy og fikk mye god trening. Laget
hadde ingen formell trener ved sesongstart, men sportslig leder for Grüner, Morten
Haglund, stilte opp som trener på uteis sammen med noen foreldre. Barmarkssesongen ble
også ledet av foreldre. Det ble gjennomført en god barmarkssesong med 3-4 øket i uken.
Ved sesongstart ble Douglas Lynch engasjert som trener. Han deltok på noen
sommertreninger og på is fra september. I november fikk laget felles trener og treninger
med U16 da Øystein Olsen overtok formelt som trener.
Selv gjennom koronatiden har laget trent bra. Også denne sesongen har blitt preget av
korona. Laget har likevel fått spilt en del seriekamper. Serien U15B2 er svært jevn og laget
har ved årsskifte 3 uavgjorte kamper, 2 seire. Sportslig har laget hatt en positiv utvikling.
Flere av spillerne var med på de første kretslagssamlingene og en av dem, Ludvig Tvedt er
med videre på kretslaget for G15. Idunn Hellstrøm er tatt ut på regionslaget for JU17 og på
landslaget for JU16.
Sosialt, så har aktiviteten blitt begrenset av korona. Laget arrangerte imidlertid et eget
koselig julebord sammen med U16-

Lagrapport U14 (2008)
U14 består i dag av 11 rettårige spillere, derav 2 jenter. I januar hadde laget 16 spillere. Laget
har fått 1 ny spiller.
Støtteapparatet er:
Espen Stensrud
Damir Cokovic- lagleder
Ben Roger Brandt- materialforvalter
Furuset U14 er en fin gjeng med gutter og to jenter, som går godt sammen. De møtes også
på ute-isen for å spille løkkehockey utenom vanlige treninger. I 2021 har det vært lite sosialt
på privaten pga at korona. Treneren over flere år fikk ved slutten av forrige sesong ikke
forlenget avtalen (Furuset ønsker ikke «pappatrenere» over U13) og trenerens flyttet
sønnen til Lørenskog og fikk med seg 5 andre spillere, noe som skapte en del utfordringer.
Laget har taklet dette bra og er en godt sammensveiset gjeng. Før sesongstart fikk laget også
en keeper.
Treninger
Laget har hatt 4-5 isøkter i uken. Sesongen har blitt preget av Korona, men det er
gjennomført et svært godt treningsarbeid
Sportslig:
Vi ser god utvikling både hos enkeltspillere og for laget som helhet. Laget spiller i B-serien og
leder serien ved utgangen av året. Laget får støtte av noen overårige spillere og noen
underårige, slik at det stort sett stilles med 3 rekker. Begge jentene på laget er tatt ut i
kretslagets bruttotropp. Flere av spillerne spiller også opp på U15 og U16.

Årsrapport
Furuset U13
Sesongen 2021/22 startet med et tilskudd av 3 nye spillere.
Etter noen gode treninger fikk vi startet sesongen med noen treningskamper før vi
reiste med laget på Dragonscup på Hamar.
En fin indikasjon på at vi ligger der vi skal utviklingsmessig er matching mot andre lag, og
med en solid 3. plass i cupen følte vi at laget var i rute.
Vi har gode treninger bestående av mange kamplike øvelser. Gode spillere gjør at man kan
ha avanserte øvelser som blir gjennomført. Spillerene fortjener mye ros for den tiden de
legger ned i treninger. Det er skjerpede hoder på isen som gjør at trenere kan utvikle god
spillforståelse og dyktige lagspillere.
Furuset U13 består av 11 spillere, men vi låner med oss spillere til kamp for å fylle på laget.
I tilegg har vi med noen spillere fra andre klubber som ønsker å trene sammen med oss når
det passer dem.
Serien har vært både seier og tap.
Målet er å kunne øke stammen i laget med noen spillere til neste sesong.
Årets juleavsluting ble noe redusert da smitten igjen økte, og vi besluttet å ta felles Pizza i
hallen.
Sammen med vår trener Lars Erik Norum har vi hatt Lars Einar Kristiansen som hjelpetrener,
samt noe hjelp fra U12 trener Erik Wallace.
Materialforvalterjobben har Mads Østberg og Rune Forstrøm delt seg i mellom.
Carmen ga seg som lagleder tidlig i sesongen etter mange år som lagleder. Jeanette Evjen tok
jobben i en liten periode i påvente av nye foreldre. Jeanette er i dag Dugnadsansvarlig i
laget.
Økonomien blir tatt godt hånd om av Øyvind Knutsen.

Lagrapport U12 (2010)
2021 ble nok et år preget av pandemi og restriksjoner for trening og kampaktivitet også for U12.
Antallet seriekamper og cuper har blitt redusert, og smittevernreglene har medført stadige skifter i
hva som har vært tillatt av trening.

Antall spillere
Det er p.t. 11 spillere registrert på laget, hvorav et par som foreløpig trener med yngre lag.
Trenere og støtteapparat
Hovedtrener: Erik Wallace Johansen
Hjelpetrener: Tom Martin Hammerstad
Materialforvalter: Magnus Worren
Lagleder: Hege Ajer Petterson
Sportslig
U12 har stort sett hatt fellestreninger med U11 så lenge smittevernreglene har åpnet for
det. Det har til tross for restriksjonene vært godt fremmøte på treninger gjennom året.
Seriespillet har periodevis vært preget av avlysninger og utsettelser, men i 2021/22sesongen har kampene stort sett gått som planlagt. Laget har hevdet seg godt med omtrent
likt antall seiere som tap.
I september deltok laget både på Eagles cup hos Holmen, samt på 3 mot 3 og 5 mot 5 cup
hos Lørenskog. I tillegg har laget spilt flere treningskamper mot Skedsmo og Lørenskog.
U12 har det sitte året hatt et godt samarbeid med Skedsmo hvor vi har gjennomført mix-lag
treningskamper to ganger, samt felleslag Furuset-Skedsmo i to treningskamper mot Jutul og
mot Lørenskog. Samarbeidet skulle lede til felleslag i Nordic Youth Trophy-cup i Sverige, som
dessverre ble avlyst både i januar 2021 og januar 2022. Samarbeidslaget skal imidlertid delta
i en erstatningscup i Värmland i mars 2022.

Lagrapport U11 ( 2011)
Antall spillere:
Furuset Team 2011(U11) består av 14 utøvere.
Trenere og støtteapparat:
Trener: Tom Martin Hammerstad
Assisterende Trener: Igor Fazliullin
Lagleder: Kim Larsen.
Materialforvalter: Igor Fazliullin
Økonomiansvarlig: Kim Larsen
Sportslig:
U11 har stort sett hatt fellestreninger med U12 hele sesongen, og har hatt jevnt og godt
fremmøte på de treningsmulighetene som har vært gjennom hele året til tross for Covid 19.
Det har slutten noen spillere i corona perioden som har vært, men det har også tilkommet
noen nye. Seriekampene som er spilt foreløpig denne sesonger har ikke gått like bra som
forrige sesong, det har blitt flere tap en seiere.
Sosialt:
U11 har unngått sosiale sammenkomster grunnet Covid-19

Lagrapport U10 (2012)
Antall spillere:
Furuset Team 2012(U10) består av 10 spillere.
Trenere og støtteapparat:
Trener: Espen Stensrud
Assisterende Trener: Kyrre Merg
Lagleder: Kim Larsen.
Sportslig:
U10 har stort sett hatt fellestreninger med U9 hele sesongen, og har hatt ok jevnt oppmøte
på de treningsmulighetene som har vært gjennom hele året til tross for Covid 19. U10 har
ikke meldt på lag for seriespill sesongen 21/22 da de ikke har vært nok spillere, en del
spillere har vært med å spille kamper med U11 og en del med U9. Det ser ut til at det er nok
spillere nå for å melde på lag til neste sesong
Sosialt:
U10 har unngått sosiale sammenkomster grunnet Covid-19.

Lagrapport U9 (2013)
Antall spillere:
Medlemmer født 2013: 9 stk
Medlemmer født 2012: 10 stk, 7 deltar sammen med 2013, 3 deltar med 2011
Trenere og støtteapparat:
Trener:
Espen Stensrud, Vidar Bull(ass) og Kyrre Merg(ass)
Lagleder:
Eivind E. Frogner
Sportslig og sosialt:
Sesongen begynte med at 2012 laget ble trukket fra seriespill og spillerne ble delt inn etter
ferdighetsnivå. U9 mottok 5 spillere fra 2012, disse ble det søkt om dispensasjon om. Etter
hvert som sesongen utviklet seg fikk vi flere nye spillere fra hockeyskole og 3 av disse var
født i 2012. Dispensasjon ble også ordnet her, men regelen om at maks 3 utespiller(4 inkl.
keeper) kan delta per kamp, har skapt utfordringer for trenere og støtteapparat i forbindelse
i kampsituasjoner. I vår situasjon har dette vært uheldig, spesielt for spillerne og er ikke
gunstig mtp. rekrutteringen. Vi har også tatt med 4 spillere fra 2014 i seriespill.
Etter jul har vi i tillegg fått med tre stk 2011 modeller som er med på treningene våre.
Treningsmessig har laget vist god progresjon gjennom året, spilleforståelse og individuelle
ferdigheter har utviklet seg veldig bra. Espen sammen med assistentene har tatt stort ansvar
og utviklet treningene med varierte øvelser noe som spillerne har satt stor pris på. Mange
av spillerne deltok også på sommerhockeyskolen.
Covidsituasjonen har påvirket lagets deltakelse i cuper det siste året, men i seriespillet har vi
spilt fire runder og vunnet de fleste kampene. Gjennomføringen av serierunden i Furuset
Forum fikk vi også mange positive tilbakemeldinger på. Vi skal delta på Ullensaker cup i mars
(3 mot 3) og den avsluttende serierunde i begynnelsen av april. Ellers har vi ingen konkrete
planer p.t.
Sosialt prøvde vi å arrangere foreldre mot barn kamp og pizzakveld, men dette ble også
forhindret av smittesituasjonen på daværende tidspunkt. Vi satser å å kunne gjennomføre
flere sosiale tiltak i perioden som kommer og høyere deltakelse på cuper i tiden fremover.

Lagrapport U8 (2014 og yngre)
Laget består i dag av 13 spillere, 11 spillere født i 2014 og to spillere først i 2015. Av disse er
4 spillere nye for sesongen.

Trener er Tobias Harms som har med seg assistent trener Øyvind Wandsvik.
Materiellforvalter er Shandy McKay og lagleder er Lene Blomsnes.
Korona har lagt litt demper for sosiale arrangement, men vi har hatt en sosial samling med
pizza og A-lags kamp. Vi håper på flere slike arrangement da det skaper samhold i laget og vi
ser at man lettere kan bli kjent når vi også møtes utenfor isen.
Vi har deltatt på 3 serierunder, der den ene
ble arrangert av laget selv. Det gjenstår to
serierunder. Vi har hatt gode resultater i disse
serierundene, med kun to tap.
Vi har også blitt invitert og deltatt på
treningskamp med Hasle Løren og håper på
flere invitasjoner også fra andre lag. Det er
også ønskelig å arrangere egne
treningskamper der vi får tilgjengelig istid.
Vi har også gått ut i sosiale medier der vi viser
bilde av laget og viser til at vi ønsker flere
spillere. Dette er blant annet lagt ut på vår
Instagram-konto: Furusetteam 2014. Her
oppdateres det også med bilder fra trening og kamper.
Alt i alt opplever vi en positiv utvikling med bedre samhold og flere spillere, en utvikling vi
ønsker skal fortsette.

