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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

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 4 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Onsdag 18. OKTOBER 2017 kl. 17.00, Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Mohammad Usman Tajamal, Rumeet Brar og Divyabhanu Singh 

Rathore 

Ikke tilstede: Khuram Shehzad, Zuhaib Malik og Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

4.1 Godkjenning av møtereferat 3: Vedtak: Godkjent. 

4.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder orienterte om forbundsstyret møte på 

mandag. Han fortalte om elektroniske kampskjema (InnebandyLive) i innebandy. Det koster 

penger, derfor prøves det ut med innebandy først også er det opptil bandy og landhockey om 

de vil være med i et senere tidspunkt. NIF og NRK samarbeider med et prosjekt hvor de skal 

samle NM i alle idretter sammen og vise på TV i august. Denne gangen er det i Stavanger og 

NBF har meldt inn innebandy og landhockey. Det var en representant fra anti doping i 

forbundsstyret møte. Forslag fra seksjonen er å implementere at alle som deltar i serien må ta 

anti doping testen på nettet. Seksjonen ble også enig om at Anti doping blir invitert på en av 

rundene for å ta doping test/seminar for spillere og ledere. Jaswinder jobber med 

lisensordningen sammen med NBF med tanke på 2 sesonger i landockey og nye spillere som 

kommer i August. Lisenssatsene er økt med 20 kr på de fleste lisensene. Klubbesøk ble 

diskutert. Seksjonen ble enig med at det gjennomføres nye klubbesøk fra januar 2018. 

Jaswinder informerte om at Zuhaib har sagt opp sitt verv som styremedlem og at Karmjit blir 

styremedlem. 

4.3 Evaluering av NM sluttspillet utendørs 2017: Alt i alt oppsummerte seksjonen med at det 

gikk bra mtp på de fasilitetene vi hadde på Voldsløkka. Det ble diskutert at det ble masse 

oppgaver på få personer, og det vurderes i fremtiden å motivere klubber til å arrangere NM ved 

å gi en betaling på 5000 kroner til arrangørene klubb. Med dette vil det også komme krav og 

retningslinjer fra seksjonen til arrangørene klubb.  

4.4 Innendørsserien:  

4.4.1 Plan for sekretariat fra seriekomiteen: Kringsjå SK er satt opp som sekretariat i første 

runden. Dego setter opp liste for resten av rundene. Det blir lagt et forslag ovenfor 

dommerne at 50,- betales til sekretariat fra hver dommer i hver kamp.  

4.4.2 Bestemmelser for pokaler og premier: Ventes til neste møte. 

4.4.3 NM innendørs bestemmelser: Kringsjå blir spurt i første omgang som arrangør for 

NM, ansvar: Rumeet. Til NM bør det inviteres utenlandske dommere hvor vi betaler 

oppholdet, ansvar: Dego.  
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4.4.4 Disp. søknader: Aldersbestemmelser for U16, U19 og jenter ble diskutert. G13-16 

serien er for alderskullet 01-04 (må være fylt 13 år). For U19 er det 98-04 (må være fylt 

13 år).  Disp sakene er ferdig behandlet. Klubbene har fått mail på det. 

4.5 Dommerkomiteen: Dego svarer på mail fra Norman ang. dommerkurs i Norge. Det ønskes 

ikke et slikt kurs i første omgang. Shabbir reiser som judge til Georgia i Februar. Khidash sjekker 

om EHF betaler hans regning eller NBF må betale. Khidash reiser som dommer sammen med 

Kringsjå i februar. Dego ønsker 2 dommere fra hvert lag i serien (bortsett fra Oslo så har alle 

minst 2 dommere pr lag). Dommerkurs er satt til fredag 27. oktober kl. 17. Invitasjonen og 

påmelding er sendt klubbene. Dette ble diskutert at det må tas opp i neste årsmøte at det 

pålegges alle lag til å delta med minst 2 dommere i serien. Dego informerte om at det vil bli 

foretatt kondisjonstest av alle våre dommere. Dommerne vil bli strengere på kontroll av drakter 

og leggskinn. Det kan bli tatt stikkprøver av hockey køllene av dommeransvarlig/dommerne. 

4.6 Utviklingsarbeidet: Seksjonen diskuterte om muligheten for EHF trener kurs i April. Khidash 

sender ut spørreundersøkelse til klubbene og spør om ønsker og i hvilket nivå de ønsker kurset. 

Khidash setter opp et nytt Velkommen til landhockey (Trener 1 – del 1) kurs i innendørs og 

vurderer om å sette opp resten av Trener 1 – del 2 til 4 kurs etter nyttår som er neste nivå etter 

Velkommen til landhockey. 

4.7 Eventuelt: 

4.7.1 Oversikt over møtedatoer frem til 2018:  

- Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 17.00 

- Tirsdag 14. november 2017 kl. 17.00 

- Tirsdag 19. desember 2017 kl. 17.00   

 

 

Neste møte tirsdag den 14. november 2017 kl. 17.00 på Ekeberg. 


