
1 
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SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75  0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 TELEFAX (+47) 21 02 95 71 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 6 – 2016/17  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Torsdag 16. FEBRUAR 2017 kl. 17.00, Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad og Rumeet Brar 

Ikke tilstede: Inger Knudsen, Zuhaib Malik og Mohammad Shabbir 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

6.1: Godkjenning av møtereferat 5 (Punkt for punkt). Vedtak: Godkjent punkt for punkt. 

6.2: Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder var på forbundsstyret møte og der tok de opp 

holdningskurs for landslagene. Jaswinder sitter i komiteen som skal jobbe med å lage et holdningskurs 

for landslagene i NBF og sette opp kriterier for å ha et landslag. Pål fra seksjonsstyret bandy skal hjelpe 

til med å lage holdningskurs og kriterier for landslag. Forbundet er opptatt med å holde tidsskjema når 

det gjelder sluttspill. Derfor er det viktig at vi ikke flytter på NM finale dagen. Denne dagen skal være 

fastsatt før seriestart. Jaswinder informerte situasjonen rundt Voldsløkka.  

6.3: Innendørsserien 2016/2017: Serien har gått greit hittil. Det er kun 3 runder igjen. Administrasjonen 

etterspør kampskjema fra den utsatte kampen mellom Mask B U16 og Kringsjå A U16. Administrasjonen 

har bestemt at hvis ikke kampskjema blir sendt fortest mulig til administrasjonen eller seriekomite blir 

resultatet satt til 0-0 og begge lag får 0 poeng. Seksjonen snakket litt om Kringsjå Cup. Seksjonen 

diskuterte også minirunder. Det har vært dårlig med minirunder i år, dette er forårsaket av at vi ikke har 

nok hall tid som vi har hatt før og dermed har vi måttet sette opp minirunder samme dag som 

seriekamper. Dette har ført til at logistikken for de fleste klubbene har blitt vanskelig og derfor har vi 

måttet avlyse de forrige minirundene. Det er kun 1 minirunde igjen og den håper seksjonen at skal 

fullføres. I fremtiden skal det jobbes med minirunde konseptet slik at den blir utført på samme måte som 

de andre idrettene. Sagene og Oslo søkte om å spille sin kamp onsdag 15.02.2017. Den ble godkjent 

og er blitt spilt. DK skaffet dommere til kampen. Kampskjema er sendt til seriekomite og 

administrasjonen. Administrasjonen har ikke fått kampskjemaene fra den siste runden fra 

seriekomiteen, derfor er ikke tabellen og resultatene på nettsiden helt oppdatert ennå. 

6.4: NM NM Kvartfinaler senior og semifinaler G13-16 spilles 25 mars og semifinaler senior, finale senior 

og finale G13-16 spilles 01. april.  

For finale dagen så er kamptidene som følgende:  

                                                             Semifinale 1 - Kl. 12:00 

                                                             Semifinale 2 – Kl. 13:00 

                                                             G13-16 Finale – Kl. 14:00 

                                                             Senior Finale – Kl. 15:30. 

                                                             Premieutdeling – Kl. 16:30 

Seriekomiteen gjør oppmerksom på at det kan bli noen forsinkelser på kampene hvis noen av kampene 

går til ekstra omganger eller straffer. 
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Seksjonen har bestemt at trekningen til NM kvartfinaler og semifinaler blir gjort på neste serierunde den 

04. mars. Ifølge kampreglementet er det allerede nå bestemt at i senior så møter Kringsjå A Kringsjå B 

i kvartfinalen og 2 av Mask lagene spiller mot hverandre, mens den tredje er med i trekningen sammen 

med Oslo, Sagene og Furuset. I G13-16 kampene så har seksjonen bestemt at kun de 4 beste lagene 

i serien spiller NM. Det blir mest sannsynlig Mask A vs Mask B og Kringsjå jenter vs Kringsjå A i G13-

16 semifinalene. 

            6.4.1: Søknad fra Furuset Furuset har søkt om å spille sin NM kvartfinale torsdag 23. Mars kl. 

21:00 på Ellingsrudhallen. Administrasjonen og seksjonen har godtatt deres søknad, siden det er i så 

god tid i forveien, og man vet heller ikke hvem de møter. Alle lagene gjøres oppmerksom på at de som 

trekker kvartfinalen mot Furuset må spille på torsdag 23. mars kl. 21:00 på Ellingsrudhallen. Grunnen til 

utsettelsen er internasjonal dømming lørdag 25.mars og søndag 26. mars. 

            6.4.2: Arrangør for NM Khuram spør Mask om de kan bli arrangør under NM sluttspillet 01. 

April og kan ordne med kiosk på banen. Seksjonen og NBF skal stille opp og bidra sammen med 

arrangør. 

            6.4.3: Pokaler Seksjonen bestemte seg for at følgende pokaler skal deles ut under avslutningen: 

- Seriemesterskap senior 

- Seriemesterskap G13-16 

- NM Gull pokal senior med 14 medaljer 

- NM sølv pokal senior med 14 medaljer 

- NM gull pokal G13-16 med 14 medaljer 

- NM sølv pokal G13-16 med 14 medaljer 

- Årets spiller pokal med navn (Sponset av Luga)**  

- Beste keeper pokal med navn (Sponset av Luga) 

- Beste forsvar pokal med navn (Sponset av Luga) 

- Beste midtbane pokal med navn (Sponset av Luga) 

- Beste spiss pokal med navn (Sponset av Luga) 

- Pokal til U16 dommere.  

** Årets spiller blir kåret på følgende måte: Antall mål + Antall assist – 1 poeng for grønn kort – 5 poeng 

for gult kort – 10 poeng for rødt kort = Antall poeng. Den som har mest poeng blir årets spiller. Av fair-

play årsaker har seksjonen bestemt at en spiller får ikke mer enn 5 mål per kamp. 

6.5: Evaluering av dommerkurs og veien videre: Seksjonen gikk gjennom evalueringen fra 

deltakerne fra dommerkurset. Tilbakemeldingene er gode og det er også mye vi må jobbe videre med. 

Det viktigste er at dommeransvarlig involverer seg mer. Dette blir lagt merke til i miljøet. Til neste gang 

skal man forsøke å planlegge teori og praksis sammen, spesielt for de unge dommerne. Neste 

dommerkurs blir i April rett før utendørs starter. Administrasjonen og seksjonen ønsker at klubbene viser 

hensyn under U16 kampene når det gjelder dommere. Dette er dommere som viser interesse for å 

dømme og interesse for å lære mer men klubbene må gi dem tid og vise tålmodighet i stedet for å kjefte 

på dem. Alt handler vel ikke om å vinne? 

6.6: Utviklingsarbeidet: Vi rakk ikke å snakke så mye om det men Jaswinder informerte om 

landhockeyskolen Kringsjå SK hadde sammen med punjabi skolen. Over 100 barn deltok og med 

foreldrene var det opptil 200 personer tilstede på banen. Mange av disse barna hadde ikke hørt om 

Kringsjå SK eller landhockey. Kringsjå jentene har planlagt å reise til Berlin å spille treningskamper med 

damelag der nede. Seksjonen er enig i at dette kommer inn utviklingsprosjekt og de skal se på hva de 

kan bidra med økonomisk til denne turen. Khidash har startet nybegynnerkurs i Sagene skole og Bjølsen 

skole sammen med Sagene IF. Sagene IF har gitt 2 instruktører (Qasim og Danish) som får betalt av 

Sagene IF. Disse instruktørene er med på nybegynnerkurset sammen med Khidash, og planen er at de 

skal gjennomføre nybegynnerkurs i klubben og AKS på Bjølsen skole i Mai. Det sendes et eget 

månedsbrev til Jaswinder hver måned hvor det står hva konsulenten har jobbet med hver måned. 

6.7: Evaluering av U21 landslaget: Dinesh og Degu har skrevet en rapport om U21 landslaget. 

Seksjonen fikk denne rapporten noen minutter før møte fra Khuram, og derfor var de heller ikke forberedt 

på den. Dinesh og Degu ønsket å være med på møte men dessverre ble ikke innkallelsen sendt til dem. 

Kanskje de kan blir invitert til neste møte. Seksjonen rakk ikke å se på rapporten, men fikk beskjed om 

å lese gjennom den og gi tilbakemelding hvis det er noe, også skal det diskuteres i neste møte. 

6.8: Eventuelt: Ingenting ble tatt opp på eventuelt. 

 

Neste møte blir tirsdag 21. mars kl. 1700 på Ekeberg 


