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4. Styrets beretning 
 

Styret i Hockeyseksjonen har jobbet ut i fra retningslinjer fra 

FIH, EHF, NIF og NBF. Handlingsplanen til NBF er ivaretatt i 

det arbeidet seksjonen har utført. Fokus har vært på utvikling, 

ivareta eksisterende medlemmer, verve flere medlemmer, 

rekruttere flere barn, ungdom og jenter. Dette har vært mulig 

med et godt samarbeid med dere ute i klubbene. Vi har 

fortsatt manko på frivillige og må rekruttere flere på alle plan. 

Vi har mistet Trondheim Hockey Klubb pga manko på frivillige 

personer. Kondolerer også noen av våre medlemmer som har 

gått bort. 

  

Vi har hatt utfordringer pga vi lever i et opptatt samfunn og 

mennesker har lite tid til å delta på møter osv. Dette har også 

vært et problem i selve Hockeyseksjonen. På toppen av det 

hele verden har vi fått CORONA VIRUS. Dette har også 

straffet idretten og vi kunne ikke fullføre innendørssesongen 

og videre planlegging er også vanskelig. Vi må tenke positiv 

og la oss håpe denne pandemien tar slutt og verden kommer 

tilbake i normal gange. Årsmøter innen idretten ble heller ikke 

slik vi hadde tenkt. Hockeyseksjonen takker for alt hjelp vi har 

fått fra NBF, EHF, FIH, NIF, OIK og ikke minst de frivillige ute i 

klubber som har stått på for det positive arbeidet slik at vi fikk 

utført sesongen på forsvarlig måte. 

 

 

Jaswinder Pal Singh Garcha 

Leder i Hockeyseksjonen  



 

  4 

4.1 Organisasjon og ledelse  

 

4.1.1 Styrets sammensetning i perioden 

I sesongen 2019/2020 har Hockeyseksjonen hatt følgende i 

styrer og komiteer.  

 

Seksjonsstyret: 

Styreleder:  Jaswinder Singh Garcha (Kringsjå SK) 

Nestleder:  Mohammad Shabbir (Mortensrud-Aker SK) 

 

Styremedlem: Mohammad Qasim Waheed (Furuset LHK) 

Styremedlem: Mohibb Malik (Oslo SK) 

Styremedlem: Mahin Akbar (Mortensrud-Aker SK) 

Styremedlem: Rumeet Brar (Kringsjå SK) 

Styremedlem: Divyabhanu Singh Rathore (Kringsjå SK) 

Styremedlem: Richard Moore (Sagene IF) 

 

Varamedlem: Syed Ali Abbad (Sagene IF) 

Varamedlem: Umair Wafai Chauhdary (Furuset LHK) 

Varamedlem: Karmjit Singh Grewal (Bjerke & Veitvet Allidrett 

IF) 

 

Dommerkomité: 

Leder:  Divyabhanu Singh Rathore (Kringsjå SK) 

Medlem: Mohibb Malik (Oslo SK) 

 

Seriekomité: 

Leder:  Mohammad Shabbir (Mortensrud-Aker SK) 

Medlem: Rumeet Brar (Kringsjå SK) 

Medlem: Richard Moore (Sagene IF) 

 

 

 

AU I seksjonen: 

Jaswinder Singh Garcha, Mohammad Shabbir og Mohibb 

Malik 

 

Landslagskomité: 

Jaswinder Singh Garcha, Mohammad Qasim Waheed og 

Richard Moore 

 

Minirundekomité: 

Rumeet Brar og Mahin Akbar 

 

Internasjonale representanter: 

Jaswinder Singh Garcha og Mohammad Khidash Kiyani 

Divyabhanu Singh Rathore og Jaswinder Singh Garcha 

deltok på EHF kongress i august 2019 i Belgia på vegne av 

Norge. 

 

Valgkomité: 

Leder:   Shakil Malik (Oslo SK) 

Medlem: Mohammad Riaz (Furuset LHK) 

 

Administrativt ansvarlig: 

Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp 

 

Det er avholdt 8 antall styremøter. Det er også blitt avholdt 2 

antall møter med klubbledere.  

 

4.1.2 Spesielle utfordringer 

Vi ser at det er utfordringer når det gjelder frivillige 

ildsjeler i idretten vår. Klubbene har kun 1-2 frivillige 

ildsjeler som jobber dag og natt. Uten disse blir det 

store utfordringer for klubbene i fremtiden. En annen 

utfordring er at ikke alle som sitter i seksjonsstyret er 
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aktive. Det er ofte de samme 5-6 medlemmer som 

møter opp på alle møter.  

4.1.3 Opplæring/utdanning 

Det er ikke gjennomført noe trenerkurs det siste året. 

Det er blitt gjennomført 1 dommerkurs. 

  

4.1.4 Resultater i samsvar med LTP 

Barn og ungdom og ikke minst jenter har vært i fokus 

for landhockey. Vi har fått økning i de klassene.  

Vi lykkes også med å få med Ullevål Bandy. Dessverre 

vi har ikke fått noen nye miljøer på andre steder i 

Norge. Det er også tragisk vi har mistet Trondheim 

Hockey og nå Strømmen Hockey.  
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4.2 Dommere  

4.2.1 Status dommersituasjon 

Det har vært mye fokus på dommere det siste året. DK 

har observert kamper og veiledet dommere underveis, 

og har i tillegg fordelt litt av ansvaret. Med støtte fra 

klubbene gikk man over til en ordning der alle klubbene 

har hatt en dommeransvarlig, som så har vært 

kontaktperson mot DK. Denne ordningen er fortsatt 

under evaluering, men ser positiv ut.  

 

4.2.2 Dommerveiledning/Observasjon/Dommerkurs 

Med hjelp fra seksjonen arrangerte dommerkomiteen et 

introduksjonskurs for dommere. Det var 3 deltagere på 

kurset, hvorav 2 har dømt flere kamper i løpet 

innendørssesongen. 

I tillegg ble det arrangert et oppfriskningskurs for 

seniordommere. 

Det ble innledet kontakt med EHF angående 

dommerkurs, men pga nye retningslinjer hos dem er 

dette per dags dato er dette ikke aktuelt dommere for 

Norge. 
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4.3 Arrangement  
 

For alle resultater og tabeller vises det til nettsidene. 

4.3.1 Minirunder 

Det er blitt gjennomført 5 minirunder i utendørs 2019 og 

5 minirunder i innendørs 19/20. Gledelig å se at alle 

klubber har deltatt med lag i minirundene. I innendørs 

19/20 startet man også med en egen jenteklasse i 

minirundene. I gjennomsnitt er det 2 lag fra Mask, 2 lag 

fra Sagene, 3 lag fra Furuset, 1 lag fra Oslo og 1 lag fra 

Kringsjå i MIX klassen. Og 1 lag fra Mask og 1 lag fra 

Furuset i jenteklassen. Vi ser potensialet i både 

Kringsjå og Sagene for å kunne delta med jentelag i 

minirunder og flere lag fra både Mask og Furuset. 

Hockeyseksjonen har opprettet en egen 

minirundekomité som skal jobbe med å utvikle 

konseptet «minirunde».   

4.3.2 Seriespill 

Det er blitt gjennomført ordinære seriespill i utendørs 

2019 for følgende klasser: Hockey5s Elite, Hockey5s 

Junior, Hockey5s U14, Elite 11er, Junior 7er, U14 7er 

og old-boys 7er. Det ble avholdt NM sluttspill for Elite, 

Junior og Oldboys klassene. 

Vi hadde følgende vinnere i de ulike klassene: 

Seriemester Elite:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester U14:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester Junior:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester old-boys:  Kringsjå SK 

Seriemester Elite Hockey5s: Mortensrud-Aker SK 

Seriemester U14 Hockey5s: Mortensrud-Aker SK 

Seriemester Junior Hockey5s: Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere Elite:  Furuset LHK 

Norgesmestere Junior:  Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere Old-Boys:  Kringsjå SK 

  

I Innendørs 19/20 ble det gjennomført seriespill i 

følgende klasser: Elite, Junior, U14 og Jenter. I Elite 

klassen deltok det et kvinnelag som var et miks lag av 

kvinner fra Kringsjå SK og Sagene IF. Vi klarte ikke å 

gjennomføre NM-sluttspillet på grunn av Corona. NBF 

avlyste alle arrangementer i regi av NBF. Det var 

planlagt NM sluttspill i Elite, Junior og jenter klassene 

Vi hadde følgende vinnere i de ulike klassene: 

Seriemester Elite:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester U14:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester Junior:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester Jenter:   Kringsjå SK 

 



 

  8 

Antall kamper gjennomført i innendørs 19/20 er 93 

kamper og i utendørs 2019 er 97 kamper. 

 

4.3.3 Internasjonale turneringer 

Kringsjå SK deltok i Eurohockey Club Challenge IV i 

Malta i juni 2019. Vi gratulerer dem med 1. plassen og 

opprykk til Challenge III. 

Furuset LHK deltok i Eurohockey Club Challenge III i 

Tyrkia i juni 2019. De beholdt plassen i Challenge III. 

Mortensrud-Aker SK deltok på Eurohockey Indoor Club 

Challenge II i Slovakia i februar 2019. De beholdt 

plassen i Challenge II 

Senior landslaget til Norge deltok i Eurohockey 

Championship IV i Finland i august 2019. Her fikk vi 

historisk bronsemedalje. 

For resultater og tabeller vises det til 

www.eurohockey.altiusrt.com 
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4.3.4 Landslag 

FIH ønsker at alle land bør ha landslag og de bør delta i 

landslag tilhørende sin divisjon. De vil også at alle 

nasjoner skal RANKES hvert år ut i fra resultater. Hvis 

flere land deltar med landslag da er det lettere for 

hockey å beholde sin status som OL gren.  

Norge deltok i Championship 4 i Finland sammen med 

4 andre nasjoner.  

 

Å delta med landslag etter 2 år var årsmøte vedtak. 

Dette var viktig slik at vi kunne motivere ungdommer å 

fortsette med landhockey, og kanskje det også kan 

hjelpe med rekrutering.  

 

For å bli bedre i landslagssammenheng ble det leid 

trenerkompetanse fra utlandet. Normann Huges 

(tidligere Engelsk landslag trener og EHF/FIH 

Development Officer), Mr Norbert (Nederland) og Mr. 

Tim Broenink (Nederland) hjalp oss. Til slutt Mr. Tim 

Broenink overtok jobben som landslagstrener.  

 

Det er første gang 6 etniske nordmenn bosatt i utlandet 

var med i spillerstallen. Gjennomsnitt alderen var 23 år. 

Ungdommer leverte resultater over forventninger. Det 

er historisk at Norge fikk bronse i et internasjonalt 

mesterskap. Etniske nordmenn betalte noe egenandel 

og resten av utgifter var finansiert av NBF.  

Stor takk også til Tim Janssen fra Nederland som 

deltok som fysioterapeut for landslaget uten lønn.  

Hele landslagstroppen oppførte seg eksemplariske ut i 

fra retningslinjer fra NBF. Alle spillere var disiplinerte og 

hadde fokus på å vinne alle kamper og gi alt. Norge var 

ikke lenger slakte nasjon. Vi har hatt godt samarbeid 

med trener Tim Broenink også etter turneringen.  

 

Vi forbedret vår internasjonale ranking med 30 plasser 

og er nå oppe i 74. plass. (Dette kan sjekkes på 

http://fih.ch/rankings/outdoor/).  
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Rapport fra Tim: 

Looking back on my first year working with the National 

team, I think we made big steps! Honestly, this would 

all never been possible without the management skills 

from Jaswinder, Shabbir & Degu. They have been a 

great help to me regarding working with the federation, 

especially Jaswinder! He was even so kind to let me 

stay in his house will working with the team and being 

my personal ride to and from the airport.  

Jaswinder asked me to coach the team and develop 

hockey in Norway. So besides coaching and giving 

training to the team, we also arranged a couple of 

coach/trainer workshops. The intention is to develop the 

trainers and coaches, so they can do a better job at 

developing the players. The biggest challenge in our 

game that is so technical training wise is to keep it fun 

for the youth. Fun will keep the youth to play our 

beautiful sport! Next to fun is the most important thing 

the challenge, it always must be challenging keeping 

the success factor in mind.  

In the beginning, it was getting to know all the players 

and they had to get to know me. I already met a couple 

of players before during EHF courses, so it was nice to 

see some familiar faces! But for me as a coach the 

most curial thing was, getting to know the culture and 

making sure we all speak the same language.  

So, in the first weekend we did a lot off the field in 

groups, we did some exercises for connecting the 

group. I also divided the team in groups to answer 

some questions. Those questions gave me insight in 

their intentions and their thoughts of the federation. 

After that we set the ground rules together and spoke 

out the intentions from the federation. We want to make 

hockey great in Norway, therefore we need to have 

good players (role models) and compete at the highest 

level possible! So, the youth will get inspired to play the 

beautiful game.  

I had about 7 sessions divided in 4 months’ time with 

the group, until the tournament in Helsinki.  

The tournament in Helsinki we played Hungary (1-2 

Lose), Cyprus (1-1), Slovenia (2-1 Won) & Finland (1-

1).  I am immensely proud at the players; they have 

showed great resilience. In my opinion we developed 

more throughout the tournament.  

At the end, we got a bronze medal and all the individual 

prices. Best goalie (Degu), MVP (Nicolai) & top scorer 

(Arun), so that made me as a coach very proud and I 

think we should be very proud on those guys. There are 

some talented players in the team, but the diversity 

related to quality and age is big. 

Looking back and knowing more about working with the 

Norwegian team, I have some ideas and feedback I 
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would like to give to the federation. I am looking forward 

to continuing working for the Bandy federation. 

Things we can approve on in my view: 

 

Trainers/Coaches: 

- More Trainer sessions, is it an idea to build an internal 

coaching course? You can develop field hockey 

trainers within Norway. Because if you have players but 

not good trainers, players will develop bad and quite 

because of poor training setup conditions (no 

fun/challenge). 

- More Coach workshops, develop your coaches! It all 

starts with good teachers. 

Norwegian team: 

- Play friendly matches: The first match of our 

tournament was our first match together, you saw we 

progressed throughout the tournament, so as a coach if 

we could have a change to play friendly matches it will 

help me a lot during performance wise. 

 

- Training facility, the pitch is a semi field, while 

tournament on this level usually play on a water based 

pitch. I understand that we have to do with what we 

have, but if there is a change we could water our pitch it 

would be also a lot of help already. Preferred discuss if 

there is a water based pitch possible?  

 

- Do more online! Instagram and Facebook, make an 

official page. Make sure you promote hockey more, 

everything now a day is online and the youth have very 

easy access. Make use of that! 

 

- Would help to have more budget or have a change to 

get more information about the players. Think of heart 

rate sensors etc. If we could share we would be also 

happy? But to bring hockey to the next level we need to 

step up our game. Training intensity has to be 

monitored. 

 

Rapport fra de 3 Gausvik brødrene: 

A few years ago, we noticed an article in a Dutch field 

hockey magazine about a Norwegian/Dutch guy 

(Sebastian) who played for the Norwegian national field 

hockey team. In this article, he shared his experience 

about playing in the Norwegian field hockey team. 

Being half Norwegian and playing field hockey we 

contacted Sebastian and asked if it was possible for us 

to try out for the national team. Sebastian answered 

positively to this question and got us in contact with the 

national manager Jaswinder. 

This time and other times we visited Oslo to play field 

hockey Jaswinder let us stay at his house. We 

appreciated his hospitality very much. At the first 

training, we met the other players of the team and the 

coach Tim. At this moment, Tim set the expectations for 

us and the rest of the team, which was training hard 

with the goal to put on a great performance at the 
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European championship. There was a great 

atmosphere within the team, and we got along very 

well. We liked the way Tim was preparing us for the 

tournament and learned a lot as a team and individually 

during the training sessions. Our learning curve was 

steep and the progression we made as a team was 

clearly visible. 

When we arrived at Helsinki airport, we were quite 

surprised about how professional things were arranged 

by the tournament staff. We were brought to the hotel 

by bus and upon arrival we were happily surprised 

about the accommodation. The rooms and the meals 

we ate each day where great. At this stage, Tim, the 

physiotherapist also joined us. He made sure we ate 

healthy and took care of our injuries. Tim also took care 

of the warming up’s and cooling downs during the 

matches. Tim the coach had a clear schedule in his 

mind about how to be optimally prepared for each 

match, including wake-up, eating times, and bed times.  

Our first match had ups and downs. We still had to get 

used to playing together because this was our first real 

match as a team. Even though we scored the first goal 

we could unfortunately not keep this score and lost 2-1. 

This was a drawback for the team, but the staff made 

sure that we got our heads up and focused for the next 

game.  

During the second match, we noticed we played much 

more as a team and things went well. We were 

dominating Cyprus but unfortunately, we had a hard 

time scoring. The match ended in 1-1 but the feeling 

after this match was positive; We showed great hockey 

and played together very well. 

During the third match, we showed great hockey and 

team spirit again and won this game 2-1. 

Our fourth and final match was against, in our opinion, 

the best opponent. We were determined to play a good 

final match and to reward ourselves for the hard work. 

Even though we showed great team effort this match 

ended in a draw. 

In conclusion, we played well but there are definitely 

things to improve. As a team, we should play more 

quickly, make better choices and coach each other 

more. One idea to improve these things is to play some 

practice matches before the start of a tournament.  

We appreciate the effort of the whole staff in excellently 

guiding us through the tournament. We hope we can be 

part of the national team again in the future. In the 

meantime, we are training here in the Netherlands to 

get even fitter and improve our hockey skills at our local 

field hockey team MHCD.  

-Erik, Tjalve and Emil 
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4.4 Aktivitetstilbud  

(Utarbeides av UK/administrasjon/styret) 

 

4.4.1 Antall utviklingstiltak? 

Antall nybegynnerkurs: 3 (Klemetsrud AKS og 
Lindeberg Skole) 
Antall skolebeøk: 2 (Tøyen Skole) 
Antall trenerkurs i regi av NBF: 0  
Antall klubbesøk: 1 (Tøyen SK) 
Antall klubbkvelder: 2 (2 klubbledermøter med 
Hockeyseksjonen) 
Camps: 3 (2 camper med Tim Broenink og 1 
vinterferiecamp 2020) 
Antall minirunder: 10 (5 innendørs og 5 utendørs) 
Antall klubbtreninger: 5 (Tøyen SK) pluss Jaswinder har 
hatt x antall klubbtreninger med Ullevål Bandy utendørs 
2019. 

 

Andre tiltak/prosjekter: 
Vinterferiecamp: 
Denne campen var egentlig planlagt på Voldsløkka i 
høstferien 2019, men denne måtte avlyses da det var 
for få påmeldte. Vinterferiecampen ble arrangert i 
Klemetsrudhallen 3 dager i vinterferien. Midler fra Bufdir 
ble brukt til denne campen. Det var totalt 12-16 
deltakere fordelt på Oslo SK, Furuset LHK og Sagene 
IF. Det var også 2 deltakere fra lokal skole på 
Mortensrud og Bjørndal som ikke var medlem av noen 
klubber. Til campen ble det brukt unge instruktører fra 
Kringsjå SK, Mortensrud-Aker SK og Furuset LHK. Alle 
disse var interesserte i å foreta seg en trenerrolle i egen 
klubb. 

 
Camp med Tim Broenink: 
Tim holdt 2 dags camper i september. Ene var for både 
gutter og jenter under 14 år. Den andre campen var for 
jenter mellom 11 år og oppover. Det var ca. 50 deltaker 
i U14 campen og ca. 10 jenter i campen for jenter. 
Tilbakemeldingene var positive både fra klubber og 
deltakere. 
  
Ullevål Bandy IL:  
Jaswinder har jobbet hardt med å få Ullevål IL – bandy 
tilbake til hockey. Han trener Ullevåls 05 gutter lag hver 
tirsdag på Voldsløkka. Ullevål er positive og vil også 
starte et jentelag og lag for yngre spillere. 
 
Landhockey i åpen hall på Tøyen SK: 
I samarbeid med OABR kontaktet vi Tøyen SK og 
forespurte om muligheten for å ha landhockeyaktivitet i 
den klubben. Vi ble enige om å prøve ut landhockey i 
åpen hall hver fredag kl. 18-20 i Tøyen Arena. De ble 
gjennomført 5 slike treninger. Instruktør var Saim 
Rathore fra Mortensrud-Aker SK. Målet var å kunne 
skaffe spillere til Sterling SK som var planlagt å ha 
oppstart etter påske 2020. Dette ble det ikke noe av på 
grunn korona pandemien. 

 

4.4.2 Hvilke tiltak er prioritert? 

Nybegynnerkurs, Camp og Klubbtreninger 

4.4.3 Hvilke aldersgrupper? 

 5-16 år 
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4.4.4 Hvilke områder? 

Bydel Søndre Nordstrand, bydel Alna og bydel Gamle 

Oslo 

4.4.5 Beskriv kort hvilke resultat de ulike tiltakene har 

gitt:  

Tiltakene har gitt oss popularitet i de områdene. Vi har 

ikke hatt landhockey i de skolene eller klubbene som vi 

har vært på i 19/20. Målet er at flere og flere skal vite at 

det finnes landhockey i Norge og hva landhockey er. 

 

4.4.7 Resultater i samsvar med LTP 

Tiltakene har ført til mer aktivitet i alle klasser. Spesielt 

minirunder har hatt økning i både antall runder og antall 

lag. Vi har også fått 1 junior lag fra Ullevål som er veldig 

interesserte til å fortsette å delta i fremtiden. 
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4.5  Anlegg  

Det har blitt brukt feil metode på Voldsløkka banen i 

forbindelse med frysing av is i oktober 2019. Ved 

kjøring av alt for tung traktor på banen har massen 

under teppe forflyttet seg. Resultatet ble at teppe og 

padden måtte tas opp, banen måtte jevnes slik at det 

ble is på banen. Dette var også viktig pga avvikling av 

VM bandy for damer i februar 2020. Vi har problemer 

med å få godkjent flere innendørshaller for hockey i 

Oslo område. 

4.5.1 Status anlegg 

Nytt utendørs landhockey bane på Mortensrud er 

vedtatt og vi håper den er klar på slutten av 2021. Vi 

håper Corona er utryddet slik at KID kan jobbe etter 

planen.   

4.5.2 Nye/planlagte anlegg i regionen 

Det kommer en flerbrukshall på nye skole på 

Voldsløkka med 2 flater. Sagene IF jobber med å få 

tilpasset den ene flate til landhockey. 

4.5.3 Fordeling av halltid/ fordelingsprosesser 

Fordeling av halltid og treningstid om sommeren og 

vinteren fordeles av OIK til Hockeyseksjonen. 

Hockeyseksjonen har gitt mandat til administrasjonen i 

OABR til å videre fordele dette til klubbene. 

Administrasjonen har utarbeidet retningslinjer for 

fordeling av innendørs treningstid til våre klubber som 

er blitt godkjent av Hockeyseksjonen. 

 

4.5.4 Resultater i samsvar med LTP 

Seksjonen har jobbet i samsvar med LTP som sier at vi 

skal prøve å utvide antall anlegg vi har per i dag. 

Fokuset har vært Voldsløkka. Vi har per i dag 3 anlegg i 

utendørs: 

Voldsløkka, 

Mortensrud 

og Furuset 

trimmen. 

Voldsløkka er 

den offisielle 

matcharenaen. 

Innendørs har vi nå 3 haller, men fortsatt aktivitet kun i 

2 haller. Det jobbes med en hall i Sagene område slik 

at vi får flere haller for inne sesongen. 
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4.6 Trener  

 

4.6.1 Trenersituasjonen 

Vi har ikke mange kvalifiserte trenere. Klubbene må 

jobbe mer internt med å skaffe flere frivillige til å ta 

treneransvaret. Vi ser at det er 1-2 personer som trener 

alle lagene i samme klubb. Vi oppfordrer klubbene i å 

investere i trenerkurs i regi EHF – C4E. Det er 

begrenset med plasser.  

4.6.2 Trenerkurs 

Khidash fullførte C4E kurset i august 2019 mens 

Usman fra Mask har 1 år igjen. Dego har allerede 

fullført kurset i 2017.  

4.6.4 Resultater i samsvar med LTP 

Seksjonen har jobbet i henhold til LTP. Vi har prøvd å 

sette opp kurs (Velkommen til landhockey og Trener 1) 

lokalt, men klubbene har respondert veldig dårlig på 

det. Vi jobber stadig med å finne flere kurs som er 

tilpasset våre behov. 
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4.7  Måltall  

4.7.1 Lisenser 

Lisensmatrise 

Landhockeysesongen 2018-2019 
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 Nord-Norge Bandyregion 0 1 0 0 0 0 1 

Tverlandet IL 0 1 0 0 0 0 1 

 Oslo Og Akershus 
Bandyregion 

2 62 133 9 20 1 227 

Bjerke & Veitvet allidrett IF 0 1 0 0 0 0 1 

Furuset Landhockeyklubb 0 23 17 2 0 1 43 

Kringsjå Sportsklubb 2 12 37 3 0 0 54 

Mortensrud-Aker Sports klubb  0 21 38 2 0 0 61 

Oslo Sportsklubb 0 2 20 0 0 0 22 

Sagene IF  0 3 21 2 0 0 26 

Ullevål IL 0 0 0 0 20 0 20 

Totalt Landhockeysesongen 2018-
2019 

2 63 133 9 20 1 228 

 

 

 

 

 

 

Lisensmatrise 

Landhockeysesongen 2019/2020 
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 Oslo Og Akershus 
Bandyregion 

1 53 110 24 5 1 3 197 

Furuset Landhockeyklubb 0 16 13 3 2 0 1 35 

Kringsjå Sportsklubb 0 3 36 0 3 1 0 43 

Mortensrud-Aker Sports klubb  0 23 30 12 0 0 2 67 

Oslo Sportsklubb 0 4 13 4 0 0 0 21 

Sagene IF  0 7 18 4 0 0 0 29 

Ullevål IL 1 0 0 0 0 0 0 1 

Vålerenga Innebandy 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totalt Landhockeysesongen 
2019/2020 

1 53 110 24 5 1 3 197 
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4.7.2 Samordnet rapportering for 2019 

 

Aktivitetstall IR 

      

 

Norges Bandyforbund 

       
                    0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum   

  Oslo Og Akershus 
Bandyregion (8/102) 

9 105 121 72 209 516 3 151 218 184 390 946 1462 

  Bjerke & Veitvet allidrett IF 0 2 7 1 7 17 0 2 5 4 15 26 43 

  Furuset Landhockeyklubb 0 26 12 9 44 91 0 24 44 40 85 193 284 

  Kringsjå Sportsklubb 0 8 38 38 112 196 0 19 63 49 136 267 463 

  Mortensrud-Aker Sports 
klubb  

3 20 59 14 17 113 0 24 70 45 69 208 321 

  Oslo Sportsklubb 6 3 4 9 25 47 3 5 6 42 69 125 172 

  Sagene IF  0 46 1 1 4 52 0 70 2 4 13 89 141 

  Sentrum S Cricket Klubb 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 9 9 

  Ullevål IL 0 0 0 0 0 0 0 7 22 0 0 29 29 

  SørVest Bandyregion (1/57) 2 18 6 0 9 35 0 17 11 0 12 40 75 

  Stavanger Innebandyklubb 2 18 6 0 9 35 0 17 11 0 12 40 75 

Norges Bandyforbund (9/389) 11 123 127 72 218 551 3 168 229 184 402 986 1537 

Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert | * 
= særidrettslag 

                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 


