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Todd Bjorkstrand sin siste sesong i Oilers 

 

Stavanger Oilers og Todd Bjorkstrand signerte vinteren 2022 en avtale som knyttet Bjorkstrand til 

klubben ut sesongen 2023/2024. Avtalen ble utformet slik at partene skulle ta en endelig 

beslutning om sesongen 23/24 innen utløpet av januar 2023. Vi kan i dag informere om at Todd 

Bjorkstrand og Oilers er enige om at inneværende sesong blir Bjorkstrand sin siste som trener for 

laget.  

Sportsjef Pål Haukali Higson uttaler følgende i saken: 

Todd har gjort en fantastisk jobb i Oilers. Han har skapt et sterkt og konkurransedyktig lag alle sine 

sesonger i klubben. Resultatene taler for seg selv. To ganger seriemester. Gull og bronse i sluttspill. 

The double forrige sesong. I skrivende stund ligger vi på toppen av tabellen i Fjordkraft-ligaen.  

Vi vil også trekke frem Todd sitt arbeid med utvikling av unge spillere. Thomas Berg-Paulsen, Markus 

Vikingstad og Andre Strandborg er gode eksempler. Spillere som med Todd som trener har tatt steget 

fra junior til det norske landslaget i ennå ung alder.  

Nå ønsker Oilers å ta vare på identiteten bygget under Todd sin ledelse, samtidig som vi ser 

fremover. Vi tror det nå er god timing for nye impulser og videre utvikling av laget. 

Todd Bjorkstrand uttaler følgende i saken:  

I want to thank the Stavanger community who welcomed me and the Club for the opportunity to 

coach the Oilers over the last five seasons.  I am proud of the success we had as a team and also 

want to thank the players who worked so hard during my tenure as coach.  I have enjoyed my time in 

Stavanger. 

I still have many years left in hockey and want to explore my options going forward. My 5 years here 

have been rewarding and successful. I am looking forward to what's next on my journey; however, 

right now my focus will remain on bringing home a championship for the Oilers. 

Nå rettes blikket mot innspurten av sesongen 2022/2023. Vi er trygge på at både trenere og spillere 

vil gjøre sitt ytterste for å vinne både seriemesterskap og NM-gull. Laget ser meget solid ut, og alle i 

garderoben vet at de har en god mulighet til å avslutte sesongen og perioden under Todd 

Bjorkstrand sin ledelse på beste vis.  

 
Spørsmål i saken kan rettes til 
 

• Sportssjef Pål Haukali Higson paal@oilers.no 916 14 977 

• Informasjons- og samfunnskontakt Kjetil Garvik kjetil.garvik@oilers.no 926 21 987 
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