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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 2 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 22. AUGUST 2017 kl. 17.00, Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Usman Tajamal, Rumeet Brar, Zuhaib 

Malik og Nabeel Ahmed Shirazi 

Ikke tilstede: Divyabhanu Singh Rathore og Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

2.1 Godkjenning av møtereferat 1: Vedtak: Godkjent. 

2.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder fortalte om lisensordningen. Jaswinder 

fortalte om Praha turen. Fra hockeyseksjonen vil det være Jaswinder og Inger som kommer til 

å delta på seminaret i Praha. Seminaret handler om å være «best på samspill» og er et initiativ 

tatt av forbundsstyret hvor deler av ansatte er invitert pluss seksjonene og forbundsstyret. 

Jaswinder snakket om Voldsløkka og kongressen i Amsterdam. Khidash og Jaswinder deltok i 

kongressen til EHF i Nederland. Der møtte de folk fra Polytan og diskuterte problemet med 

Voldsløkka og landhockeybanen med dem. Det kan være flere grunner til oversvømmelsen av 

banen og kommunen har fått klagen som de skal se litt nærmere på. Hockeyseksjonen er veldig 

positive til Voldsløkka selv om flere i miljøet har vist misnøye med banen. Hockeyseksjonen ber 

klubbene ha tålmodighet med banen og vente til alt er ferdigstilt. Teppe som er lagt på 

Voldsløkka er en internasjonal standard teppe sertifisert av FIH. Det er meningen at det skal 

være sand på bunnen slik at det er mulig å vedlikeholde banen ved bruk av traktor. FIH har 

godkjent dette, og det er ingenting som sier at dette ikke er et internasjonalt standard teppe. 

Når vi får vannanlegget oppe å gå så vil banen være akkurat samme som en 100% vannbasert 

bane. Det skal også sies at denne banen er veldig teknisk avansert da det skal være is om 

vinteren på banen. Det har vært ingeniører fra NTH som har jobba med det tekniske og valg av 

teppe og ulike ting er tatt med hensyn til det tekniske. Vi kunne aldri ha fått en bane som oppfylte 

våre krav 100%. Garderobe fasiliteter ble diskutert. Alle klubbene har fått en nøkkel hver for de 

gamle garderobene på Voldsløkka og skal brukes til eventuelt toalett bruk eller påfyll av vann. 

Seksjonen ber klubbene si fra til sine medlemmer at de må være forsiktige med bruk av sosiale 

medier når det gjelder kritikk av Voldsløkka. Vi er i en startfase hvor det helt klart vil være 

mangler, da er det viktig at ting blir tatt med riktige instanser før vi begynner å ta sosiale medier 

i bruk. Seksjonen vil at klubbene sender inn sine klager til oss, og ikke tar direkte kontakt med 

noen andre. Viktig at klagene går via forbundet. Seksjonen ønsker også tilbakemeldinger hvis 

det er mangel på noe som for eksempel løse nett osv. 

2.3 Voldsløkka:  

2.3.1 Treningstider: Endringer kan forekomme pga mangel på lysanlegg. 

 

mailto:bandy@nif.idrett.no
http://www.bandyforbundet.no/


2 

 

2.3.2 Åpning av banen: Kommunen skal ha en liten markering onsdag 30. august kl. 10:30 

på Voldsløkka, hvor byrådet vil være tilstede med mediedekning av banen. Det er 

ønskelig at noen fra miljøet kan stille opp og vise hvordan landhockey spilles.  

2.3.3 Møte med Sagene IF: Jaswinder og Khidash har vært i møte med Sagene IF, ang. 

bruken av Voldsløkka. Der ble det blant annet diskutert vedlikehold, garderobe 

fasiliteter, lover og regler for bruken av banen, åpen bane for publikum og parkerings 

fasiliteter. 

2.4 Utendørsserien 2017:  

2.4.1 NM arrangementet og påmeldinger: Til senior serien er det meldt inn de samme 

lagene som er med i serien. Det samme gjelder også old-boys, mens jentene skal spille 

U19 finale mot Mask U19, som fører til at vi får 4 lag i U16 NM. Når det gjelder NM 

arrangementet så tar seksjonen for seg ansvaret. Jentene ordner kiosk og 

seriekomiteen fikser alt annet. NM trekningen blir søndag 03. september kl. 17:30 på 

Voldsløkka. I U16 blir det ingen trekning, da ifølge kampreglementet blir det Mask A vs 

Mask B og Kringsjå A vs Furuset. I old-boys blir det heller ingen trekning, da 1. plassen 

i serien går direkte til finalen, mens 2.- og 3. plassen spiller en kvalifiseringskamp. I U19 

blir det en finale mellom Kringsjå jenter og Mask U19. Tidsskjema for NM ser ut som 

følgende: 

 

Lørdag 16. september: 

12:00   Semifinale U16 – Mask A vs Mask B 

13:00   Kvalifiseringskamp old-boys 

14:00   Semifinale U16 – Kringsjå A vs Furuset 

15:00   Semifinale senior 

17:00   Semifinale senior 

 

Lørdag 23. september: 

12:00   U19 finale – Mask vs Kringsjå jenter 

13:00   Old-boys finale 

14:00   U16 finale 

15:30   Senior finale 

17:00   Premieutdeling 

 

2.5 Innendørsserien 2017/2018:  

2.5.1 Påmeldinger: Det er meldt inn 8 lag i seniorserien, 4 lag i G13-16 serien og 3 lag i U19 

serien.  

2.5.2 Start dato?: Seksjonen har bestemt at serien starter 21. oktober. Mens det blir kanskje 

minirunde den 14. oktober. Seksjonen ønsker å sette opp 4-5 minirunder i løpet av 

sesongen, og alle 5 klubber skal få muligheten til å arrangere én minirunde hver. 

Seksjonen og administrasjonen ønsker at serien skal bli ferdig før påsken, og derfor 

kan det hende at noen av serierundene blir spilt på treningstider på hverdagene. 

2.6 Dommere og nytt dommerkurs? Divyabhanu er på trenerkurs i Nederland, og tar over for fult 

vervet som dommeransvarlig når han er tilbake i slutten av august. Det er ønskelig at det 

arrangeres dommerkurs til innendørs i samarbeid med EHF. Usman og Qasim reiser til 

Nederland 25.-27. august for Umpires4Europe programmet. De er også meldt inn som 

dommere fra Norge i utendørs til EHF sine turneringer. Shabbir reiser som Judge til Georgia i 

februar 2018 sammen med Kringsjå. Usikkert hvem som reiser som dommer. Blir mest 

sannsynlig Wajid eller Khidash. 

2.7 Utviklingsarbeidet: Det jobbes nå med å kontakte skoler og AKSer for høsten 2017. Noen 

klubber som ønsker rekruttering i deres lokale skoler må gjerne ta kontakt med Khidash. 

2.7.1 Kurs for trenere/foreldre – «Velkommen til landhockey»: Første trener kurset i 

landhockey som er i tråd med NIF blir avholdt 6. og 7. september. Det er kun plass til 

15 deltakere på kurset, derfor bør klubbene være raskt ute med å melde på deltakere 

før det blir fult. Kurset er en lavterskel tilbud som tar for seg følgende temaer: Hvem er 

NBF? Hva trengs for å holde landhockey aktivitet? Øvelser som er basert på lek og 

moro. Kurset er 2 timer teori og 2 timer praksis. Seksjonen ønsker at klubbene 
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markedsfører kurset internt i klubben og motiverer foreldre til å dette kurset slik at de 

kan bli mer og mer involvert i aktiviteten. 

2.8 Eventuelt: Ingenting ble tatt på eventuelt.   

 

 

 

Neste møte Torsdag den 21. september 2017 kl. 17.00 på Ekeberg. 


