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Representasjonsrett og Kjønnsfordeling 

Norges Bandyforbund minner våre klubber, som skal stille på seksjonsårsmøtet i hockey, om at de er 

bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov. Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov § 

2-4 Kjønnsfordeling, jfr. Lov for Norges Bandyforbund § 6. Bestemmelsene sier at klubber som 

har to representanter, må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, 

får kun den ene representanten representasjonsrett. Har klubben rett til å stille med tre 

representanter, må begge kjønn være representert. Dersom en klubb stiller med tre 

representanter av samme kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett. 

Forbundets æresmedlemmer, innehavere av gullmerket, tillitsmedlemmer og forbundsstyret har 

adgang og talerett, men ikke stemmerett. 

Klubbene kan sende representanter til seksjonsårsmøtet således: 

Klubber med inntil 50 medlemmer   1 representant 

Klubber med fra 51 til 100 medlemmer                          2 representanter 

Klubber med 101 medlemmer eller flere  3 representanter 

 

Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer. Representantene må være valgt på 

ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette valg på kunngjort liste, eller 

oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. For å ha representasjonsrett må representantens klubb 

ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser. For å ha stemmerett og 

være valgbar må man være fylt 15 år, med mindre idrettsstyret bestemmer noe annet. Representant til ting 

eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget lag eller ledd i 

minst 1 måned og ikke skylde kontingent. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen 

det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen 

skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte eller som er 

spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i det representasjonsberettigede lag. 

Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd med mindre 

Idrettsstyret gir dispensasjon. 

Før en representant fra en klubb eller en krets tar plass på seksjonsårsmøtet, skal han/hun ha lagt fram 

fullmakt underskrevet av klubbens eller kretsens formann. 

Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til. 

STEMMEAVGIVNING: 

Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall 

av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke 

avgitt. 

Ved endring av kampreglementet må det være kvalifisert, dvs. 2/3, flertall. 
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Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal 

være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er 

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt. Når 

et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer foretas 

omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange 

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 

stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt 

som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

1. Agenda for årsmøtet 

 

 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

3: Valg av dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive    

protokollen 

 4: Behandle beretningen fra seksjonen 

 5: Behandle seksjonenes regnskap til oversendelser til forbundsstyret 

 6: Behandle forslag og saker 

7: Forelå avgifter for neste sesong (Avgiftene fastsettes og godkjennes av 

forbundsstyret) 

 8: Behandle langtidsplan 

 9: Foreslå budsjett for neste sesong (Forbundsstyret vedtar budsjettet) 

 10: Valg 

 

 

 

4. Årsberetning Hockeyseksjonen 2015 – 2016 

 
1. Hockeyseksjonen 2015-16 – rapport fra leder 

2. Hockeyseksjonen 2015-16 – medlemmer 

3. Medlemmer 

4. Internasjonal representasjon 

5. Hovedoppgaver 2015-16 

6. Andre aktiviteter 

7. Utendørssesongen 2015 

8.  Innendørssesongen 2015-16 

9.  Landslag 

10.  Forslag 

11.  Budsjett og regnskap 

12.  Valgkomiteens innstilling 
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1. Hockeyseksjonen 2015-16 – rapport fra leder 
Hockeyseksjonen i samarbeid med klubbene, forbundet og frivillige personer klarte å oppnå 1616 

medlemmer og 12 klubber i idrettsregistreringen for 2014. Takket være den innsatsen fra alle parter, 

hockey ble godkjent som særidrett hos NIF. Grunn støtten vår økte til ca. 900 000,- pr. år. Det er 

forbundet som formidler disse pengene i samarbeid med hockeyseksjonen. 

Seksjonens nye målsetting for 2015 var å opprettholde medlemsmassen og ha antall klubber over 10. 

Etter idrettsregistreringen i April 2016, klarte landhockey 1696 medlemmer med antall 10 klubber. 

Antall betalte lisenser for lisensperioden 2015-2016 er hittil XXX. Seksjonens hoved fokus har vært 

rekruttering av barn og ungdom under 16 år, spesielt i de klubbene som ikke har aldersbestemte lag. 

Som et ledd i dette har det vært arrangert en del minirunder med hjelp av klubbene. Khidash som er 

ansatt som konsulent i forbundet, har sammen med Jaswinder gjennomført skolebesøk, blant annet 

Holmlia skole, Oppsal skole, Gran skole, Bjølsen skole, Sagene skole, Stav skole, Furuset skole og 

Ellingsrud skole og mm. På bandy siden, har vi hatt et samarbeid med Ullevål IL sine bandy lag og vi 

har også hatt et tett samarbeid med cricket som har resultert i at Sentrum Cricket Klubb har vedtatt å 

drive med landhockey aktiviteter. Vi har også hatt gode samarbeid med EHF og FIH, slik at alle våre 

forpliktelser er oppfylt. Samtidig har seksjonen hatt minst én representant på minirunder og 

seriekamper. I September 2015 hadde forbundsstyret arrangert et seminar for alle tre seksjonene pluss 

alle ansatte, hvor hele hockeyseksjonen deltok, og vi hadde også 3 kvinnelige representanter fra 

Stavanger og Trondheim. Selv om Ivar sluttet som gull konsulent i forbundet for hockeyseksjonen, så 

ble han til tider kontaktet i spesielle tilfeller i hockeyseksjonen. 

 

På anleggs siden: 

I utendørsserien 2015, ble Mortensrud kunstgress brukt til seriekamper og treninger for Mask og 

Kringsjå og også for landslagssamlinger. Furuset kunstgress ble brukt av Furuset for treninger en gang 

i uka, mens Voldsløkka ble brukt for trening en gang i uka av Sagene. 

I innendørs 2015/2016 ble Klemetsrudhallen gjenåpnet for bruk etter oppussing. Landhockey fikk 

rikelig med treningstider i hallen pluss nok tid på lørdager for å avvikle serien og private turneringer. 

Samtidig fikk også landhockey rikelig med tid i Ellingsrudhallen, og nok tid på lørdager for å avvikle 

våre aktiviteter som minirunder, og seriekamper. 

For utendørssesongen 2016, har seksjonen fått tider på Mortensrud kunstgress for treninger og 

kamper, mens de har også fått tider på Voldsløkka, Furuset kunstgress (v/Ikea) og 7er banen v/Furuset 

skole. 

Det er administrasjonen v/Espen Johansen og Bjørn-Erik Thorp som er ansvarlig for fordeling av 

treningstider for landhockey.  

Jaswinder, sammen med Espen og Tor-Audun har deltatt på nødvendige møter med OIK og Oslo 

bystyre for å få nok treningstider, samt få fortgang i Voldsløkka og Mortensrud. 

 

På vegne av seksjonen vil jeg takke alle som tilfører verdifulle bidrag til hockey.  Jeg takker også for 

den hjelpen vi har fått fra regionen, NBFs styre og administrasjon. En spesiell takk til alle barn og 

ungdommer som har trodd på oss og stilt opp i forbindelse med barne kamper, minirunder og på 

landslagssamlinger. Vi er også veldig stolte av jentene våre som spiller hockey. NBF er det forbundet 

som har flest jenter med innvandrer-bakgrunn. Jeg vil få takke våre dommere som har gjort en 

utmerket innsats. Uten deres hjelp hadde ikke dette vært mulig. Takk til alle frivillige og våre 

medlemmer som er med og utvikler vår idrett i positiv retning. Spesiell takk til NBFs president, Erik 

Hansen, og generalsekretæren, Tomas Jonsson som overbevisste NIF til å godkjenne landhockey som 

en fullverdig særidrett. Ikke minst takker vi NIFs president Tom Tvedt, som satte pris på innsatsen fra 

presidenten, generalsekretæren og hele landhockey miljøet. 

 

Lederen, på vegne av seksjonen takker alle klubbene for idrettsregistreringen for 2015. Veldig bra 

jobbet av dere, og takket være dere er vi nå oppe i 1696 aktive medlemmer. Det er en økning på 80 

aktive medlemmer fra 2014. Vi har falt noe tilbake på antall klubber, men vi har tatt igjen ved nytt 

klubb ved Sentrum CC, og mer aktivitet i klubbene. På stående stund holder vi på å få en klubb i 

Bergen, som er under registrering, og Ullevål IL har vedtatt på sitt årsmøte at de skal opprettet en 

gruppe med landhockey i klubben. Det jobbes med at Ullevål IL skal delta i utendørs serien 2016. 
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Jaswinder Pal Singh Garcha 

Leder 

 

2.Hockeyseksjonen 2015-16 – medlemmer 

Hockeyseksjonsstyret har bestått av følgende personer: 
Leder: Jaswinder Pal Singh Garcha (Kringsjå SK) 

Nestleder: Khuram Shehzad, Strømmen SK  

Styremedlem: Mohammad Shabbir, Mask 

Styremedlem: Zuhaib Malik (Oslo SK) 

Styremedlem: Davinder Singh (Sagene IF.) 

Varamedlem: Sukhwant Gill (Kringsjå SK) 

Varamedlem: Mascha Meland (Trondheim HK) 

Varamedlem: Shahzad Saleem (Mask) 

 

Administrativt ansvarlig NBF: Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp. 

 

 

3. Medlemmer 
 

I 2015 hadde vi registrert 10 klubber og totalt 1696 aktive medlemmer. Oversikt over medlemmer i 

ulike klubber vises i tabellen under. 

 

 Kvinner Menn Sum 

 
0-
5 

6-
12 

13-19 20-
25 

26- Sum 0-
5 

6-
12 

13-
19 

20-
25 

26- Sum 

                             

Trondheim Hockey Klubb                           

Hockey 0 5 4 0 15 24 0 6 8 0 10 24 48 

                            

Sentrum CC                           

Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 15 20 20 

                            

Mortensrud-Aker SK                           

Hockey 13 63 51 23 44 194 13 66 90 52 136 357 551 

                              

Bjerke & Veitvet allidrett IF                           

Hockey 0 4 2 5 3 14 1 2 8 8 17 36 50 

                            

Furuset Sentrum 
Landhockey IF 

                          

Hockey 8 12 7 16 30 73 9 28 45 21 70 173 246 

                            

Kringsjå Sportsklubb - 
Landhockey 

                          

Hockey 8 20 42 25 25 120 6 45 70 85 70 276 396 

                            

Oslo Sportsklubb                           

Hockey 3 5 3 6 21 38 0 3 25 22 50 100 138 

                            

Sagene IF                            

Hockey 0 4 0 0 6 10 0 2 8 4 30 44 54 
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Strømmen Sportsklubb                           

Hockey 12 12 4 0 13 41 8 10 9 15 42 84 125 

                            

Stavanger Innebandyklubb                           

Hockey 2 16 0 0 10 28 1 18 7 0 13 39 67 

                            

SUM 46 141 113  75 167 542 38 180 273 209 454 1154 1696 

 

Liste over lisenser: 

 

 Kvinner Menn Sum 

 
13-19 20-

25 
26- Sum   6-12 13-

19 
20-
25 

26- Sum 

                         

Trondheim Hockey Klubb                       

Hockey 3 0 2 5     7 0 1 8 13 

                        

Sentrum CC                       

Hockey 0 0 0 0     0 0 0 0 0 

                        

Mortensrud-Aker SK                       

Hockey 0 0 0 0   0 25 5 17 47 47 

                          

Bjerke & Veitvet allidrett IF                       

Hockey 0 0 0 0     0 0 0 0 0 

                        

Furuset Sentrum Landhockey IF                       

Hockey 1 0 0 1     10 4 11 25 26 

                        

Stavanger IBK                       

Hockey 0 0 0 0     0 0 0 0 0 

                        

Kringsjå Sportsklubb - 
Landhockey 

                      

Hockey 5 0 0 5     18 9 26 53 58 

                        

Oslo Sportsklubb                       

Hockey 0 0 0 0     3 2 3 8 8 

                        

Sagene IF                        

Hockey 0 0 2 2     1 1 8 10 12 

                          

Strømmen Sportsklubb                       

Hockey 0 0 0 0     0 0 0 0 0 

                        

                        

SUM 9  0 4 13   0 66 21 67 154 167 

 

 

Det er betalt inn ca. 8 lisenser etter 1. mai 2016 som ikke er med i tabellen. 
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4.Internasjonal representasjon 
Mortensrud-Aker SK representerte Norge under EHF-turneringen Challenge IV i Portugal utendørs 

2015. 

Norges A-landslag representerte Norge under EHF-turneringen Challenge IV i Litauen utendørs 2015. 

Mortensrud-Aker SK representerte Norge under EHF-turneringen Challenge II i Slovenia innendørs 

2016. 

Kringsjå SK representerte Norge under EHF-turneringen Challenge IV i Malta utendørs 2016. 

I tillegg til dette, har norske klubber deltatt i private turneringer i utlandet. 

Khidash representerte Norge som dommer under EHF-turneringen Challenge IV i Portugal utendørs 

og EHF-turneringen Challenge II i Slovenia innendørs 2016. 

Shabbir representerte Norge som dommer under EHF-turneringen Challenge IV i Litauen utendørs 

2015. 

Wajid representerte Norge under EHF-turneringen Challenge IV i Malta utendørs 2016. 

På U4E programmet 2015 til EHF, reiste Khidash og Divyabhanu som representanter for Norge. 

Jaswinder og Khuram representerte Norge under EHFs kongress i London som gikk samme tid som 

europamesterskapet i 2015. 

 

Rankings 

RANKINGS – MASK DELTAGELSE I PORTUGAL 

Final Ranking 

Ranking Team 

1   Highway Hockey HC (TUR) Promoted to EuroHockey Club Champions Challenge 

III 2016 

1  CFU Lamas (POR) Promoted to EuroHockey Club Champions Challenge III 

2016 

3  Floriana Young Stars (MLT) 

3  HC Kilppari (FIN) 

5 
 Aker HC (NOR) 

6  HC Imittos (GRE) 

Pool A 
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Team Pl W D L GD Pts 

 CFU Lamas 2 2 0 0 19 10 

 Floriana Young Stars 2 1 0 1 -8 5 

 HC Imittos 2 0 0 2 -11 1 

Pool B 

Team Pl W D L GD Pts 

  Highway Hockey HC 2 2 0 0 13 10 

 HC Kilppari 2 1 0 1 -1 5 

 Aker HC 
2 0 0 2 -12 0 

Rankings (A-landslag) 

Ranking Team 

1  Slovakia Promoted to EuroHockey Championship III 2017 

2  Denmark Promoted to EuroHockey Championship III 2017 

3  Lithuania 

4  Malta 

5  Hungary 

6  Finland 
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Ranking Team 

7  Cyprus 

8  Norway 

Pool C 

Team Pl W D L GD Pts 

 Hungary 3 1 1 1 2 4 

 Finland 3 1 1 1 0 4 

 Cyprus 3 1 1 1 -1 4 

 Norway 3 1 1 1 -1 4 

 

Rankings (Mask deltagelse i Slovenia) 

 

 

 
R GP W D L GF GA GD P 

Pool A 

Highway HC  1 6 6 0 0 46 20 26 30 

HK Triglav Predanovci  2 6 5 0 1 44 13 31 26 

Epitok HC  3 6 4 0 2 36 30 6 20 

HK Elektrovojvodina  4 6 3 0 3 24 29 -5 16 

Kutaisi  5 6 2 0 4 16 29 -13 12 

Aker Sports Club  6 6 1 0 5 18 34 -16 7 

Anavryta HC  7 6 0 0 6 9 38 -29 3 

 

 

 

 

 

 

https://eurohockey.altiusrt.com/teams/298
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/294
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/296
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/299
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/300
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/297
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/295
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Rankings (Kringsjå SK deltakelse i Malta) 

 

 
Vi gratulerer Kringsjå SK med opprykk til Challenge III i 2017. Kringsjå var den klubben 

med flest mål i turneringen. Arunpreet Garcha ble toppscorer i turneringen og Divyabhanu 

Singh Rathore vant beste keeper prisen. 
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5.Hovedoppgaver 2015-16 

Den overordnete målsettingen er å drive hockeyvirksomheten ut i fra de retningslinjer som er nedsatt 

av NIF, Norges Bandyforbund, FIH og EHF. Implementering av strategisk plan utarbeidet av NBF for 

alle 3 idretter. Dette har vært basis for utviklingen av hockey som sport. 

Mesterskapene innendørs- og utendørs settes opp i henhold til planen, og fullføres i samsvar med 

gjeldende lover innen NBF/NIF, samt vedtak fra hockeyseksjonens årsmøte 2015. Hockeyseksjonen 

har hatt tett møtevirksomhet i det forgangne år. Det er gjennomført 12 seksjonsstyremøter. Referater 

fra alle møter er lagt ut på nettet på forbundets hjemmeside for hockey. 

 

 

 

6.Andre aktiviteter 
Rapport fra dommerkomite 

Det har blitt holdt møte med klubbene ang. dommer situasjonen. I forbindelse med det møte valgte 

dommerkomiteen å invitere alle nye dommere til dommerkurs før innendørs serien. Her deltok det ca. 

11 nye dommere fra Mask, Kringsjå SK, Furuset og Oslo SK. Disse fikk muligheten til å dømme G13-

16 kamper sammen med en erfaren dommer. Dommerkomiteen prøvde så godt de kunne å gi 

tilbakemeldinger til alle dommerne. 

 

 

Seminar 
I September ble arrangert et seminar i regi av NBF hvor alle seksjoner, regioner og ansatte var invitert. 

Fra hockeyseksjonen deltok alle styremedlemmene sammen med Khidash som ansatt og tillitsvalgte 

fra Trondheim og Stavanger. Tema på seminaret var fokus på økning av medlemmer og ivareta 

ungdommen lengst innen idretter. Seksjonen fikk en positiv opplevelse hvor de forstod NBFs 

virksomhet. 

 

Kurs OIK 
Klubbene får tilsendt kurs påmelding direkte av OIK og NIF. 

 

Info-møter 

Det ble arrangert ett info møte før innendørs serien 2015/2016. Seksjonen og administrasjonen 

samarbeidet med å holde info møte for klubbene. 

 

 

 

Bandylag i hockey 

Jaswinder har trent Ullevål 

bandy 4 ganger i året 2015, 

som resulterte i at de spilte en 

treningskamp før NM finalen 

utendørs 2015. Spesiell takk til 

Svein-Erik Hammerstad og 

Ullevål bandy styret som viste 

interesse for landhockey og 

bidro med positiv utvikling 

innad i klubben. 



12 

 

 

 

Serien utendørs 2015 

Mortensrud-Aker SK ble seriemester både i 

senior- og G13-16 serien mens Kringsjå SK 

ble Norgesmester både i senior- og G13-16 

klassen i utendørssesongen 2015. 

 

Serien innendørs 2015/2016 

Kringsjå SK ble både seriemester og 

Norgesmestere i innendørssesongen 

2015/2016. I G13-16 ble Mortensrud-Aker 

SK både seriemester og Norgesmester. 

 

 

Mortensrud, Voldsløkka og andre anlegg. 

Klemetsrudhallen er nå åpen igjen, og innendørsserien spilles både på Klemetsrud og Ellingsrud. 

Videre jobbes det med å godkjenne flere idrettshaller til bruk for landhockey.  

 

Utendørssesongen 2015 ble spilt på Mortensrud kunstgress. OIK og bymiljøetaten har vært på befaring 

og er enig med oss om at banen ikke holder mål. Seksjonen har vært på møter med bystyre ang. 

Voldsløkka og behovet for landhockey anlegg. 

 

Private turneringer i Norge 
Mask Cup 2015  

Kringsjå Cup 2016 

 

Det var hyggelig å se mange aldersbestemte lag i begge turneringene. Vi takker spesielt Stavanger, 

Trondheim, Gøteborg og laget fra Ungarn som fant veien til Norge i disse turneringene. 
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Rapport fra utviklingskonsulent – Khidash Kiyani 

 

Det siste året har det blitt gjennomført skolebesøk i samarbeid med følgende klubber: 

Kringsjå SK, Strømmen SK, Sagene IF og Furuset Landhockey IF i følgende skoler: Oppsal 

skole, Holmlia skole, Stav skole, Bjølsen skole, Sagene skole, Furuset skole og Gran skole. 

Det har også blitt gjennomført klubb treninger med Sagene IF. I forbindelse med nedgangen 

av landhockey aktivitet i Sagene IF, har det blitt holdt 1 klubbmøte med Sagene IF, hvor 

Vibeke fra Sagene IF og Michael fra landhockey gruppa har deltatt. I møte har vi drøftet 

situasjonen i Sagene IF, og kommet frem til tiltak som må gjøres fra både NBF og klubben.  

Det har blitt gjennomført flere trenings økter i landhockey med Ullevål Bandy. Jeg har også 

deltatt på møte med Norges cricketforbund sammen med Tomas Jonsson, og lagt frem et 

tilbud for cricket miljøet. Tilbudet har gått ut på at de kan prøve seg på landhockey om 

vinteren og spille cricket om sommeren. De har blant annet blitt tilbudt treningstid, og lavere 

avgifter. Vi bidrar også alle nye klubber med nytt utstyr. I cricket miljøet var det tenkt å sette 

av 2-3 timer etter minirundene for trening, slik at hvem som helst fra cricket miljøet kunne 

komme og prøve landhockey på den tiden. På lik linje som cricketen, har det blitt sendt ut 

tilbud til diverse innebandy- og bandy klubber om å prøve landhockey om sommeren. Det har 

blitt startet arbeid med velkommen til landhockey. Vi har fått en fotograf til å ta bilder av barn 

og unge som har deltatt på Kringsjå Cup 2016. Disse bildene eies av NBF og kan brukes til 

brosjyre materiale i blant annet velkommen til landhockey. Videre har det blitt jobbet tettere 

sammen med eksisterende landhockey klubber, og vi har prøvd å organisere dem bedre. Alle 

klubber skal ha fått beskjed om å ha en bestemt geografisk tilhørighet, slik at vi kan fokusere 

oss på det område når vi skal rekruttere barn og unge til klubben.  

Jeg har også vært i tett kontakt med Stavanger Landhockey og Trondheim Landhockey 

gjennom mail og telefon og fulgt opp deres arbeid i klubben. Vi har bidratt dem med utstyr 

som de har søkt om. 

Sammen med hockeyseksjonens leder, har det blitt skissert hvilket utstyr vi har til rådighet, og 

hva som skal bestilles. 

Landhockeyen har slitt noe veldig på dommer siden, og i sesongen 2015/2016 har alle klubber 

blitt oppfordret til å melde inn alle nye dommere som er i alderen 13-30 år på et dommerkurs 

som har blitt holdt av hockeyseksjonen og NBF. 

Evaluering: 

Skolebesøkene har resultert i stor pågang på minirunder. Kringsjå SK har nå bitt flinkere med 

barn og ungdoms arbeid, og deltar kontinuerlig på minirunder. 3-4 barn fra Oppsal skole har 

startet med landhockey i Kringsjå SK. Furuset landhockey IF har begynt å delta kontinuerlig 

på minirunder og har i snitt ca. 7-10 barn på hver minirunde. Furuset landhockey IF har også 

1 lag i G13-16 serien hvor de har klart å rekruttere spillere fra Gran- og Furuset skole. 

Skolebesøkene på Sagene skole og Bjølsen skole har resultert i at ca. 10 barn har vært på 

landhockey treningene og det er stadig nye som kommer hver gang. 
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Klubbmøte med Sagene IF resulterte i et større engasjement for landhockey i klubben. 

Hovedmålet for klubben er at klubben skal delta på minirunder i utendørs serien 2016, og få 

til 1 lag i G13-16 serien i innendørs serien 2016/2017. Det er fortsatt noen utfordringer i 

klubben, hvor det ikke er så mange frivillige sjeler i landhockey gruppa lenger. Her er det 

tenkt å aktivisere foreldrene til spillerne. Samtidig er det tenkt at det blir et tettere samarbeid 

mellom Sagene IFs grener, spesielt mellom innebandy, bandy og landhockey. 

Klubbtreninger med Ullevål bandy resulterte i at de deltok på en oppvisningskamp under 

NM avslutningen. Ullevål bandy skal i disse dager ha årsmøte, og der skal bandy gruppa i 

klubben fremlegge forslag om å opprette en landhockey gruppe i klubben som blir styrt av de 

samme personene som styrer bandy gruppa. 

Møte med Norges cricketforbund resulterte i at vi fikk en ny klubb: Sentrum CC. De deltok 

på veteran serien i innendørs 2015/2016.  

Dommerkurset for nye dommere resulterte i at vi fikk 11 nye dommere i innendørs serien 

2015/2016, hvorav 10 av dem var under 20 årene. Disse dømte i G13-16 serien sammen med 

en senior dommer. Pågangen er enorm og vi har allerede nå fått beskjed om at det er flere 

unge spillere som vil begynne å dømme. Det har blitt en ighet mellom klubbene om at disse 

dommerne skal få honorarer for sine dømminger som blir betalt av klubbene. 

 

Mohammad Khidash Kiyani 

Utviklingskonsulent - Landhockey 

 

Minirunder 
 

Minrunder ble arrangert og organisert av forbundet og seksjonen. Khidash Kiyani hadde ansvaret for 

dette. Hver klubb fikk ansvaret for å arrangere minst 1 minirunde, hvor de skulle tilrettelegge aktivitet 

for barn under 13 år. Gjennomsnittlig var det ca. 40 barn som deltok på disse minirundene. Mask, 

Furuset, Kringsjå, Strømmen, Bjerke & Veitvet og Sagene var representert med barn under 13 år på 

disse minirundene. I alt var det arrangert 4 minirunder, arrangert av Mask, Furuset, Kringsjå og 

Strømmen. Seksjonen og forbundet håper vi fortsetter med minirunder, og får flere klubber til å jobbe 

på dette feltet. 
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7.Utendørssesongen 2015 

 

 

Tabell Senior Serien:                                
                K   S  U  T    Mål   (+/-)    P  

Aker 1          8   7  0  1   30-11    +19    21 

Kringsjå        8   5  2  1   38-13    +25    17 

Furuset         8   4  0  4   34-24    +10    12 

Aker 2          8   1  1  6   23-45    -22    4 

Sagene          8   0  1  7    5-37    -32    1  

 

 

Tabell Gutter 13-16:                                
                K   S  U  T    Mål   (+/-)    P  

Aker 2          9   6  0  3   48-23    +25    18 

Aker 1          9   6  0  3   48-21    +27    18 

Kringsjå        9   3  0  6   20-30    -10    9 

Furuset         9   2  0  7   13-55    -42    6 

       

 

7.1 NM – Utendørs 2015 

        
NM 
Sluttspill 20.09.2015 

    
  

Finale 12.30 Mortensrud 
G13-
16   Kringsjå  vs Aker 2 2-0 

Opp.kamp 13.30 Mortensrud Senior   
Oppvisningskamp 
m/Ullevål bandy       

Finale 14.30 Mortensrud Senior   Kringsjå  vs Aker 1 5-0 

Slutt 16.00 Mortensrud     Premieutdeling       

 

 

8.Innendørssesongen 2015-16. 

Tabell Senior Serien 2.Runde - 1. Divisjon: 
                K   S  U  T    Mål   (+/-)    P  

Kringsjå A      6   5  0  1   24-15   +08     15 

Furuset         6   4  1  1   29-21   +08     13 

Mask A          6   1  1  4   18-20   -02     4 

Oslo            6   1  0  5   12-26   -14     3 

 

Tabell Senior Serien 2.Runde - 2. Divisjon: 
                K   S  U  T    Mål   (+/-)    P  

Kringsjå B      6   5  1  0   35-21   +14     16 
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Mask B          6   3  2  1   34-27   +07     11 

Mask C          6   2  0  4   33-35   -02     6 

Sagene          6   0  1  5   22-41   -19     1 

 

Tabell Senior Serien 1.Runde:                                
                K   S  U  T    Mål   (+/-)    P  

Kringsjå A      7   6  0  1   37-20   +17     18 

Furuset         7   5  1  1   45-21   +24     16 

Oslo            7   4  1  2   41-29   +12     13 

Mask A          7   4  1  2   34-14   +20     13 

Kringsjå B      7   3  0  4   34-34    0      9 

Mask B          7   1  2  4   27-37   -10     5 

Sagene          7   1  1  5   21-55   -34     4  

Mask C          7   1  0  6   18-47   -29     3 

 

Tabell Gutter 13-16:                                
                K   S  U  T    Mål   (+/-)    P  

Mask B          8   5  0  3   38-22   +16     15 

Mask C          8   5  0  3   36-19   +17     15 

Kringsjå        8   5  0  3   25-22   +03     15 

Mask A          8   4  0  4   33-26   +07     12 

Furuset         8   1  0  7   08-51   -43     3 

 

8.1 Norgemesterskap innendørs 15/16 

    
NM 

Sluttspill 
  

09.apr     

U13 Oppvisningskamp       kl.13.00   

Gutt U13-16 Finale Mask A -  Mask C kl.14.00 5-3 

Senior Finale Mask A –  Kringsjå A kl.15.15 2-4 

 
 

9.Landslag     
 

 

9.1 A-Landslag rapport 2015. Deltakelse i challenge turnering Juli i Vilinius: 
 
Etter mange år deltok Norge i en landslags turnering utendørs. Den norske troppen bestod av 

unge spillere. Dette var selv finansiert prosjekt. Det kostet ca 5300,- pr. spiller. Klubbene hadde 

ansvar for å dekke opp økonomiske kostnader for sine deltakere. I forkant av turneringen spilte 

landslaget vennskaps kamper mot Danmark og Sverige i Danmark. NBF sponset hockey med 

ca 25000 kr. Disse penger gikk til å dekke opp kostnader for Svein Erik Hammerstad som var 

fysio for laget, kostnader for bussen i Vilnius, felles middag og andre uforutsette utgifter. En 

god del av bagasjen kom ikke fram ved ankomst, blant annet keeper utstyr. Laget var heller 

ikke vant til å spille på den type kunstgress banen. Dette var årsaken til stort tap mot Danmark 

i åpningskampen. Etterhvert laget reiste seg opp og ga sitt beste resultat så langt i landslag 

sammenheng. Det er første gang Norge fikk seier. Det var kun ett måls forskjell, vi kom på 

åttende plass med likt poeng som 3 øvrige lag. Andre lag som deltok var godt forberedt og har 

bedre trenings fasiliteter enn oss. Banen har mye å si. Det anbefales et holdningskurs for spillere 

kombinert med psykologi før avreise for deltakelse i utlandet. En slik kurs gir mental styrke. 

Takk til alle klubber, NBF, spillere, støtteapparatet slik at vi fikk gjennomført våre forpliktelser 

i forbindelse med denne turneringen. 
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9.2 U21-Landslag 

NBF v/hockeyseksjonen har meldt på U21 landslaget i innendørs Euro Cup divisjon 2 i 2017. 

Mascha Meland fra Trondheim HK har fått ansvar som landslagstrener sammen med Khuram 

som Team Manager. De har allerede hatt 2 samlinger. På samlingene har Mascha med seg 2 

støtte personer fra Trondheim som har kompetanse rundt det fysiske og det tekniske. Videre er 

det tiltenkt 1 samling hver måned pluss 1 uke i August i London. Mascha har tenkt å bruke 

Natasha Kelly (Tidligere verdensberømt landslagsspiller for Tyskland) som sin rådgiver. 
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5.  Regnskap og budsjett: 

     

Prosjekt 
*R-
15/16 B-15/16 

DIFF B-
R B-16/17 

Styrke idrettens rolle i samfunnet     

     20030 - UTVIKLING HOCKEY 170 000 170 000 0 170 000 

Sum Informasjon & forsikring 2 918 2 400 -518 2 400 

1 Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 172 918 172 400 -518 172 400 

     

Idrettslagenes aktivitestilbud     

     42000 - SERIE INNE -66 433 -65 000 1 433 -65 000 

     42005 - SERIE UTE -17 042 -40 000 -22 958 -40 000 

     42008 - DEPOSTIUM HOCKEY Aldersbestemt -20 000 -20 000 0 -20 000 

     42990 - DIV. SERIER HOCKEY 4 684 15 000 10 316 15 000 

2 Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -98 791 -110 000 -11 210 -110 000 

     

Toppidrett     

     62000 - DRIFT A-LAG 1 257 75 000 73 743 100 000 

3 Sum toppidrett 1 257 75 000 73 743 100 000 

     

Kompetanseutvikling     

     82000 - TRENERKURS 0 20 000 20 000 20 000 

     82100 - DOMMERKURS 3 287 20 000 16 713 20 000 

4 Sum kompetanseutvikling 3 287 40 000 36 713 40 000 

     

Andre innsatsområder     

     86000 - KRETS 3 600 3 600 0 3 600 

     87000 - KONTINGENTER INT FORB. 5 378 8 000 2 622 8 000 

5 Sum Andre innsatsområder 8 978 11 600 2 622 11 600 

     

Styre og komiteer     

Sum NBF 6 226 3 520 -2 706 3 520 

Sum møter Hockey 37 747 20 460 -17 287 20460 

6 Sum styre og komiteer 43 973 23 980 -19 993 23 980 

     

Administrasjon     

7 Sum administrasjon 740 398 754 958 14 560 804756 

     

Andre inntekter     

     98000 - ÅRSAVGIFT -2 250 -5 000 -2 750 -2 500 

     98010 - LISENS -68 075 -90 000 -21 925 -70 000 

     98020 - OVERGANGER -2 500 -8 000 -5 500 -3 000 

     98030 - PROTEST/APPELL -1 000 0 1 000  

     98035 - BØTER O.L. -17 250 0 17 250  
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     98060 - RAMMETILSKUDD 
-900 
000 -900 000 0 -972 000 

10 Sum Andre inntekter 
-991 
075 

-1 003 
000 -11 925 -1 047 500 

     

     

11 Prosjektresultat 
-119 
054 -35 062 83 992 -4 764 

 
Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene: 

 

Idrettslagene aktivitetstilbud 

Avviket på denne klassen i forhold til budsjett skyldes færre påmeldte lag til utendørsserien enn 

beregnet.  

 

Landslag 

Landslagene har ikke hatt aktivitet i regnskapsperioden.  

 

Utdanning 

Det har vært liten utdanningsaktivitet i hockey i perioden 

 

Styre og komiteer 

Kostnadsoverskridelsene i denne klassen skyldes primært kostnader knyttet til internasjonal 

representasjon. 

 

Lisens 

Lisensinntektene er lavere enn budsjettert. Budsjettet var basert på fjorårets lisensinntekter. Det viser 

seg at forårets inntekter delvis var relatert til for sent betalte lisenser fra året før. Fjorårets 

lisensinntekter var derfor «for høye» og dermed også grunnlaget for årets budsjett for høyt.  

 

Avsetning til fond til stimulering av tiltak for å øke kvinnedeltakelsen i landhockey 

Forbundsstyret har vedtatt å tildele seksjonene til sammen 1 million av forbundets overskudd. Beløpet 

deles mellom seksjonene i henhold til siste idrettsregistrering. Hockeyseksjonens andel av denne 

tildelingen er kr 65.500,-. Forbundsstyret har anmodet landhockeyseksjonens å avsette denne 

tildelingen på fondet som har til formål å øke kvinners/jentes deltakelse i landhockey. 

Fond til utvikling av aktivitet på regionalt nivå (region/krets) 

Forbundsstyret har vedtatt å disponere en million av forbundets overskudd til etablering av fond som 

skal, etter søknad, støtte aktivitetsutvikling på krets/regionalt nivå. 

 

 

Resultat og seksjonens «egenkapital». 

Driftsresultatet i henhold til seksjonenes aktivitetsregnskap henføres seksjonenes «egenkapital», som 

fremgår av landhockeyseksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper. Denne 

balansekontoen vil derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens aktivitetsregnskap. 

Seksjonenes balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår som en del av NBFs 

samlede egenkapital. 

 

Ved inngangen av driftsåret 15/16 var hockeyseksjonens egenkapital positiv med kr 110.841,77. 

Årets positive resultat kr 119.054,05 tillegges «egenkapitalen» som da blir kr 229.895,82. 

Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».  

Det gjøres oppmerksom på at Norges Bandyforbunds regnskaper for siste regnskapsperiode ikke er 

ferdig revidert eller endelig fastsatt av forbundsstyret. Det kan derfor bli mindre endringer i seksjonens 

endelige aktivitetsregnskap. 
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6. Innkomne forslag:     

Fra seksjonen: 

  

1. §18 NM Sluttspill i kampreglementet: 

Tilføyelse med rødt: NBFs seksjonsstyre for hockey bestemmer hvor og hvordan 

NM-sluttspillet skal avvikles. Sluttspillet skal avvikles med 8 lag. De fire første 

plassene reserveres til de fire best plasserte lagene i øverste divisjon. Ut over disse 

fire klubbene er det seksjonsstyret som avgjør hvordan de fire neste lagene skal 

kvalifisere seg. Avviklingen og retningslinjer for sluttspillet skal bekjentgjøres 

klubbene før seriestart. Det skal gjennomføres en trekning til NM sluttspillet. 

Denne trekningen skal fastsettes med tid og sted slik at klubbene har anledning til 

å møte opp. Dersom en klubb har to lag i sluttspillet skal disse to lagene spille mot 

hverandre i kvartfinalen. 

Seksjonen kan vurdere dispensasjon etter søknad for klubber som ønsker å delta i 

NM-sluttspill. Søknad om dispensasjon gjelder kun klubber som ikke har et lag 

som allerede er med i serien. Forutsetningen for å få innvilget dispensasjonen er at 

laget har en lang geografisk avstand (minimum 150 km) fra der serien avvikles. 

Videre gis det også dispensasjon for bandy-, innebandy- og cricket lag som har 

vedtatt landhockey aktivitet på sitt årsmøte og som ønsker å ha enten aktivitet kun 

om sommeren eller kun om vinteren. Enda en kriteriet for å få innvilget 

dispensasjon er at klubben har hatt minimum med 4 treninger i året. Hvis dette 

fører til flere lag i NM, så får serie administrasjonen myndigheten til å finne en 

form for å gjennomføre NM med mer enn 8 lag. 

Klubber som blir innvilget blir fritatt for serieavgiften. De må betale en sum 

fastsatt av NBFs seksjonsstyre for hockey. Summene avhenger om det skal spilles 

utendørs- eller innendørs NM. 

Begrunnelse:  

Dette blir inkluderende for de lag som er fra Trondheim, Bergen og Stavanger. 

Hvis de ikke får mulighet å delta i NM da kan det være fare for ungdommer gir 

opp med hockey. 

Hockey er fortsatt nytt for bandy miljø. Etter langt bandy sesong spillerne føler seg 

sliten å delta i serien som tar mange helger. Å gi de mulighet innen NM vil hockey 

få flere medlemmer. 

 

2. Endring av §20 Aldersbestemmelser: 

Aldersgrensene beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i det kalenderåret serien 

starter.  

Senior: Spilleren må være fylt 16 år før hun/han kan delta i en seniorkamp.  

Old-boys: eldre enn 40 år  

Junior: yngre enn 19 år  

Gutt/Pike: yngre enn 16 år  

Lillegutt/Lillepike: yngre enn 13 år  

Barnelag: yngre enn 10 år  
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Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen tilsier. NBFs 

seksjonsstyre kan etter skriftlig søknad dispensere fra aldersbestemmelsene. 

Jentelag. Det skal stilles med rene jentelag. Gutter kan ikke delta.  

Guttelag. I aldersbestemte kamper for gutter, kan jenter fra en årsklasse over eller 

jevnaldrende delta.  

Brytes reglene om jente- og guttelag, tapes kampen 0-5 (se §9, punkt 4). 

 

Endres til (endring i rødt): 

Aldersgrensene beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i det kalenderåret serien 

starter.  

Senior: Spilleren må være fylt 16 år før hun/han kan delta i en seniorkamp.  

Veteran: Eldre enn 45 år 

Old-boys: eldre enn 35 år  

Junior: yngre enn 19 år  

Gutt/Pike: yngre enn 16 år  

Lillegutt/Lillepike: yngre enn 13 år  

Barnelag: yngre enn 10 år  

Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen tilsier. NBFs 

seksjonsstyre kan etter skriftlig søknad dispensere fra aldersbestemmelsene. 

Jentelag. Det skal stilles med rene jentelag. Gutter kan ikke delta.  

Guttelag. I aldersbestemte kamper for gutter, kan jenter fra en årsklasse over eller 

jevnaldrende delta.  

Brytes reglene om jente- og guttelag, tapes kampen 0-5 (se §9, punkt 4). 

 

Begrunnelse: 

- Endringer gjør vårt kampreglement mer lik innebandy på dette punktet. Gir 

bedre overgang fra barn til senior til oldboys til veteran.  

-  Gir bredere tilbud til +35 aldersgruppen  

-  flere serier / kamper i utendørs hvor vi mangler lag fra før 

-  erfaringsmessig større potensiale for påmelding  

- gir formentlig flere lisenser/aktive medlemmer  

- rimeligere serieavgift i motsetning til serieavgift for senior serien. 

 

3. Europa Cup påmelding: 

Hockeyseksjonen ønsker å følge de regler, lover og retningslinjer som er satt av 

EHF for påmelding av lag til Europa Cup. I utendørs er vi i samsvar med EHF. 

Men i innendørs er vi ikke i samsvar på grunn av tidligere feil på påmeldingen. 

Mortensrud-Aker SK reiser i 2017 innendørs som serievinnere i 2015, og Kringsjå 

SK reiser i 2018 innendørs som vinnere i 2016. Forslaget fra seksjonen sier 

følgende: Serievinner innendørs 2016/2017 blir ikke meldt på til Europa Cup. 

Serievinner innendørs 2017/2018 reiser til Europa Cup 2019. Hvis vi får lov til å 

melde inn flere enn 1 lag til Europa Cup så blir rangeringen som følgende: 
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1. Serievinner 

2. Norgesmester 

3. Andre plass i serien 

Dersom rangeringen blir vedtatt, går dette inn som egen paragraf i kampreglementet. 

 

7. Avgifter for neste sesong: 
 Avgifter for sesongen 2015/16  

 2015/16 

Seniorlag innendørs* Kr. 9000 

Seniorlag utendørs Kr. 5000 

Juniorlag innendørs* Kr. 5000 

Juniorlag utendørs Kr. 2000 

U. 13-16 Gratis 

Barnelag Gratis 

Veteran innendørs Kr. 5000 

Veteran utendørs Kr. 2000 

Depositum for U. 13-16 lag Kr. 5000 

Protestgebyr Kr. 1000 

Landslagsavgift Kr. 2000 

 Dommerhonorarer: 

 Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen 

 Kr. 100,- pr. dommer i junior- og veteranklassen 

 Barnekamper gratis 

 

Forslag fra seksjonen (Endring i rødt):  
Avgifter for sesongen 2016/17 

 2016/17 

Seniorlag innendørs* Kr. 9000 

Seniorlag utendørs Kr. 5000 

Juniorlag innendørs* Kr. 5000 

Juniorlag utendørs Kr. 2000 

U. 13-16 Gratis 

Barnelag Gratis 
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Veteran og oldboys innendørs Kr. 5000 

Veteran og oldboys utendørs Kr. 2000 

Depositum for U. 13-16 lag Kr. 5000 

Protestgebyr Kr. 1000 

Landslagsavgift Kr. 2000 

 Dommerhonorarer: Ingen endring 

 Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen 

 Kr. 100,- pr. dommer i junior-, G13-16-, oldboys- og veteranklassen 

 G11-13: Honorar settes av dommerkomite.   

 

8.Langtidsplan 

Forbundet jobber med å utarbeide et nytt strategisk plan og samtidig evaluerer den gamle. 

Hovedsaken er vi skal beholde medlemsmassen som er 1700 aktive medlemmer og 

lisenstallene må økes slik at de tilsvarer minst 10% av aktive medlemmer. På langsikt er 

formålet at lisensene skal tilsvare prosentvis på samme måte som andre idretter innen NBF. 

Vi skal fortsatt jobbe med rekruttering av barn og ungdom, utvikle eksisterende klubber og 

samtidig opprette nye klubber rundt i landet. Vi går inn for samarbeid med innebandy, bandy 

og cricket. Klubbutvikling kommer til å være en viktig del av langtidsplanen slik at klubbene, 

utøverne og frivillige ildsjeler jobber i henhold til retningslinjer satt av NBF og NIF. Kurs 

kommer til å være en viktig del av langtidsplanen til seksjonen. 

 

Seksjonen ber årsmøte gi fullmakt til seksjonen til å utarbeide et strategisk/langtidsplan som 

tilsvarer med forbundets strategiske plan. 
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10.Valg. 

  

1. Til seksjonsstyret  

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Årsmøtet 2016 

 

Leder: Jaswinder Pal Singh, Kringsjå   gjenvalg  Innstilles for to år  

Nestleder: Khuram Shehzad, Strømmen   ikke på valg   

1. Styremedlem: Mohammad Shabbir, Mask   ikke på valg  

2. Styremedlem: Zuhaib Malik, Oslo    gjenvalg  Innstilles for to år 

3. Styremedlem: Inger Knutsen, Trondheim   ny  Innstilles for to år 

 

Varamedlemmer: 

1. Varamedlem: Sukhwant Gill, Kringsjå   ikke på valg  

2. Varamedlem: Mascha Meland, Trondheim   ikke på valg 

3. Varamedlem: Karmjit Singh Greval, Bjerke & Veitvet     ny Innstilles for to år 

 

På vegne av valgkomiteen:  

Shakil Malik  Oslo  

Wajid Khan  Mask   

Ivar Nordberg   

 

 |2. Ny valgkomite  Velges av årsmøtet  
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SEKSJONSÅRSMØTE HOCKEY 

FULLMAKTSSKJEMA 
 

 

 

1.             

 

2.            

 

3.            

 

 

Varamann:           

 

 

Ovenstående representanter har fullmakt til å møte og avgi stemme for vår 

klubb/ krets ved seksjonsårsmøtet i hockey, onsdag 08. juni 2016. 

 

 

           / -2016 

Klubb/ krets    Sted     Dato 

 

 

              

Leder       Sekretær/ oppmann  


