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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 2017 – 2018 

 
 

1. Hockeyseksjonen 2017-18 – rapport fra leder 

2. Hockeyseksjonen 2017-18 – medlemmer 

3. Medlemmer 

4. Internasjonal representasjon 

5. Hovedoppgaver 2017-18 

6. Andre aktiviteter 

7. Utendørssesongen 2017 

8. Innendørssesongen 2017-18 

9. Landslag 
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1. Hockeyseksjonen 2017-18 – rapport fra leder 
Seksjonen har jobbet ut i fra NBF (Norges Bandyforbund), EHF (European hockey Federation) og 

FIH (World hockey Federation) sitt strategiske plan. Seksjonen hadde målsetting om å opprettholde 

minst 1500 medlemmer, og minst 10 klubber – samt minst 150 lisensierte spillere. 1500 medlemmer er 

et minste medlems tall fra NIF for å opprettholde tilskudd fra NIF for hockey. Ved idrettsregistrering 

viser det seg hockey har 1893 medlemmer fordelt på 12 klubber.  

Vi har ikke fått ønsket økning av antall lisenser noe som er en stor bekymring. Vekst av aktivitet er 

viktig for hockey. Voldsløkka kunstgress banen er i bruk. Det er noen utfordringer med dreneringen av 

vann som ble forbedret i oktober 2017. Det viser seg antall kroner som ble bevilget for dette prosjektet 

dekker ikke hele prosjektet. Dette er medført redusering av diverse bygnings endringer som f.eks. 

tribunen. Hockey har drømt om et slikt anlegg i mange år. Det er 10 år siden Amjad dro i gang dette 

med første bevilging på 250 000 kr. Etter hvert dette ble økt til ca. 70 mill. Vi håper Voldsløkka vil gi 

oss flere spillere og tettere samarbeid med bandy klubber.  

 

Khidash har jobbet heltid stilling for hockey med hoved fokus på økt aktivitet. Dette er vel ikke så 

enkelt å rekruttere flere spillere. Der er utfordringer. Hockey miljø har få frivillige og det er vanskelig 

å få rekruttert flere som vil jobbe med barn og ungdom. Khalid Mahmood lederen av Sentrum Cricket 

Klubb gikk bort i 2017 og hockey vil huske hans viktige bidrag til hockey.  

Mangel på frivillige har også gjenspeilet i seksjonen med mangelfull deltakelse på møter. 

 

Vi har meldt senior landslag til Challenge IV turnering utendørs 2019. Forutsetningen er at unge 

spillere er motiverte og stiller opp på samlinger og klubbene samarbeider. Som info 

NBF/hockeyseksjonen har mulighet å trekke laget hvis landslag prosjektet ikke fungerer 

tilfredsstillende. Internasjonal deltakelse i en eller annen form er også en del av forutsetninger til for å 

holde hockey sitt status til NIF. EHF og FIH forutsetter Norge deltar i noen internasjonale mesterskap. 

Dette har vi gjort i form av klubbene sitt deltakelse gjennom Challenge turneringer. Slik deltakelse i 

EHF turneringer beholder vår stjerne status med at vi er en del av gode familien innen EHF. Dermed 

rett til å delta i prosjekter som kan gi utvikling i Norge. 

Vi må øke antall lisensierte spillere, dette er et viktig nøkkeltall som EHF er veldig opptatt av. 

 

Khidash som har jobbet heltid som utviklingskonsulent har besøkt flere skoler og prøvd sitt beste slik 

at hockey får flere spillere, klubber og spredning av hockey uten grenser. Dette har ikke vært så enkelt. 

Se eget rapport fra Khidash. Seksjonen i samarbeid med Khidash har prøvd å få flere haller godkjent 

for innendørs landhockey.  

Amjad jobber med å få bygd nytt kunstgressbanen på Mortensrud og har tett kontakt med politikere.  

 

KID ga tillatelse å ta i bruk Voldsløkka kunstgress banen i juli 2017. Det var enkelt markering med 

noen politikere til stede. Skole barna nærheten av Sagene trente hockey under markeringen. NM 

utendørs ble historisk ettersom den ble spilt på det nye anlegget på Voldsløkka. Skrivende stund 

Voldsløkka blir ferdig til 31. Mai og bygget med andre fasiliteter som kontor, garderober og 

konferanse hall ser veldig bra ut. Bymiljøetaten har gitt Sagene IF driftsretten av Voldsløkka og når 

det gjelder sommer tid da må hockeyseksjon sitte sammen med Sagene IF, Bymiljøetaten og bli enige 

om driften. Seksjonen er i dialog med Sagene IF. Mask arrangerte NM innendørs i mars 2018. 

 

Seksjonen har arrangert dommerkurs for nybegynnere og unge dommere.  Seksjonen har også 

arrangert et kurs som heter velkommen til landhockey og samarbeid og kommunikasjons kurs regi 

NBF. Khidash og Degu har utført flere dommer kurs regi EHF og å arrangere dommerkurs ved hjelp 

av seksjonen har vært en del av jobben hans. Khidash tar også trenerkurs regi EHF (C4E) og trener 2 

utdanning i landhockey i samarbeid med NBF og Høyskole i Innlandet.  

Seksjonen har vært tilstede under alle seriekamper, NM, minirunder og deltatt i nødvendig møte 

virksomhet med KID i forbindelse med Voldsløkka. 

  

Vi har hatt et godt samarbeid med andreseksjoner innen NBF, EHF og FIH..  
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På vegne av seksjonen vil jeg takke alle som tilfører verdifulle bidrag til hockey. Takker alle klubber 

for å opprettholde medlemsmassen ved idretts registrering. Bra jobbet. Jeg takker også for den hjelpen 

vi har fått fra NBFs styre og administrasjon. En spesiell takk til alle barn og ungdommer som har trodd 

på oss og stilt opp i forbindelse med aldersbestemte kamper og minirunder.  Vi er også veldig stolte av 

jentene våre som spiller hockey.  Jeg vil få takke våre dommere som har gjort en utmerket innsats. Ivar 

Nordberg har ikke hatt noe verv innen hockey men har alltid stilt opp når hockey trengte han.  Takk til 

de seksjons medlemmer slik at ett nytt hockey år ble utført på tilfredsstillende måte.    

 

Jaswinder Pal Singh Garcha 

Leder 

 

 

2. Hockeyseksjonen 2017-18 – medlemmer 

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

Nestleder: Khuram Shehzad (Mortensrud-Aker SK) 

Styremedlem: Mohammad Usman Tajamal (Furuset LHK)  

Styremedlem: Zuhaib Mallik (Oslo SK)) Erstattet med Karmjit Grewal (Bjerke og Veitvet 

IL.) 

Styremedlem: Rumeet Brar (Kringsjå SK) 

Styremedlem: Inger Knudsen (Trondheim HK) 

Styremedlem: Divyabhanu Singh Rathore (Kringsjå SK) 

Varamedlem: Sukhwant Gill (Kringsjå SK) 

Varamedlem: Nabeel Ahmed Shirazi (Furuset LHK) 

Varamedlem: Karmjit Singh (Bjerke & Veitvet Allidrett IF) 

 

Administrativt ansvarlig NBF: Bjørn Thorp og Khidash Kiyani 

 

3. Medlemmer 
 

Samordnet rapportering i april 2018 viser 1893 medlemmer og 12 klubber.  Tabellen på neste side 

viser oversikt over medlemmer, lisenser og lag i serien: 
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4. Internasjonal representasjon 
Kringsjå representerte Norge under EHF-turneringen i Slovenia i pinsen 2017. Kringsjå beholdt 

plassen i Challenge 3. Mortensrud-Aker SK representerte Norge under EHF-turnering i Slovenia i 

pinsen 2017. De spilte i Challenge 4. 

Kringsjå representerte Norge i innendørs Challenge 2 i februar 2018 i Georgia. De kom på 2. plass i 

turnering og rykket opp til Challenge 1. Dette er historisk at et lag fra Norge er kvalifisert til 

Challenge 1. 

Khidash representerte som dommer i feb 2018 og Shabbir Mohhamad som judge i Georgia. 

Khidash og Jaswinder representerte Norges deltakelse under EHF congress i Nederland 2017.  

Som info reiste Kringsjå til Danmark i Challenge 3 og Mortensrud-Aker SK til Finland i Challenge 4 i 

pinsen 2018. Dessverre rykket Kringsjå ned til Challenge 4. Usman og Qasim reiste som dommere til 

Finland. 

 

Degu utførte også lobby virksomhet under EHF congress i Amsterdam i 2017. Han er godkjent 

internasjonal trener og EHF leide han for trener virksomhet for ungdommer camp i Nederland. 

 

 

 

Rankings 

 

Rankings (Kringsjå SK deltakelse challenge 3 i Slovenia outdoor)  

 
 

Kringsjå sitt deltakelse inndoor challange 2 Georgia Feb 2018. Standings 
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Rankings (Mortensrud-Aker SK deltakelse i Slovenia challenge 4 outdoor) 

 

 
 

Rankings (Kringsjå SK deltakelse i Danmark Challenge 3 outdoor) 

 

Team Standing 

Zuvedra Tauras (LTU) 1 

Gaziantep Polisgücü SK (TUR)  1 

Start Berdyscev Region (UKR)  3 

Nacka LHK (SWE) 3 

Baltic Champs (LTU) 5 

https://eurohockey.altiusrt.com/teams/811
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/807
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/806
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/808
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/805
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Team Standing 

Copenhagen HC (DEN)  5 

Kringsja Sports Klubb (NOR)  7 

Sliema Hotsticks HC (MLT) 7 

 

 

Rankings (Mortensrud-Aker SK deltakelse i Finland Challenge 4 outdoor) 

 

Team Standing 

Soroksári – Olcote HC (HUN)  1 

HK Moravske Toplice (SLO)  1 

HC Kilppari (FIN)  3 

ABC-Team (FIN) 3 

Építők HC (HUN)  5 

FHC Slavia 1921 (BUL)  5 

Floriana Young Stars HC (MLT)  7 

Mortensrud-Aker SK (NOR)  7 

 

 

5. Hovedoppgaver 2017-18 

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 2017. 

Hockeyseksjonen har hatt tett møtevirksomhet i det forgangne år. Det er gjennomført 10 

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

hockey. 

 

https://eurohockey.altiusrt.com/teams/804
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/809
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/810
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/817
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/814
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/813
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/819
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/815
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/818
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/812
https://eurohockey.altiusrt.com/teams/816
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6. Andre aktiviteter 
Dommerkurs 

Det ble avholdt 2 dommerkurs i 2017/2018 sesongen; 1 for nye unge dommere. Her deltok det ca. 25 

senior og 12 unge dommere (13 år og oppover). Unge dommerne har dømt i  G13-16, junior og 
senior kamper med en erfaren dommer. Disse har fått faglig tilbakemeldinger etter kampene av 
dommerkomiteen.  
 
Av de 25 seniordommerne er 5 kvalifiserte til å lede internasjonale kamper. Disse har 
gjennomført EHFs dommerutdanning: U4E. Målet er å øke kvaliteten på dommerne og få flere til 
å delta på U4E kurset. 
 

Seminar 
NBF arrangerte et seminar i Praha. Jaswinder, Inger Knudsen (Trondheim hockey) og Degu deltok på 

dette seminaret på vegne av Hockeyseksjonen.  

Vi har hatt 2 Velkommen til landhockey kurs i 2017/2018. Regi Marcus fra NBF. 

Samarbeid og kommunikasjon kurs 2018 regi NBF konsulenter. 

 

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

 

 

Bandylag i hockey 

Ullevål IL har vedtatt noen treningsøkt i høsten 2018 og samtidig prøve å delta i 7 manns serien på 

Voldsløkka. Vi har prøvd å få med bandy gruppa innen Sagene IF, dette er ikke lett. 

Vi er i dialog med innebandy klubber og bandy klubber i Sarpsborg. 

 

Serien utendørs 2017 

Furuset LHK ble seriemester og Kringsjå Norgesmester i senior klassen. Mens Mortensrud-Aker SK 

ble seriemestere og NM G13-16 serien. Kringsjå ble NM mestere i U 19 klassen.  

 

Serien innendørs 2017/2018 

Kringsjå SK ble seriemester i senior serien og Mask ble NM mester.  MASK ble seriemester og 

Norgesmestere i G13-16. Mortensrud-Aker SK vant også U19 serien, Det er kun 3 lag som deltok i 

denne serien. 

  

Mortensrud, Voldsløkka og andre anlegg 

Innendørsserien spilles både på Klemetsrud og Ellingsrud. Videre jobbes det med å godkjenne flere 

idrettshaller til bruk for landhockey. Vi har fått Furusethallen godkjent til landhockey aktivitet. 

Dermed flyttes aktiviteten fra Ellingsrudhallen til Furusethallen. Vi har fått klage fra bymiljøetaten i 

haller. Amjad, Khidash og Jaswinder hadde møte med denne etaten. Konklusjon: klubbene må være 

flinke med å rydde etter seg og hærverk er ikke tillatt. Ved hærverk skal idretten selv betale for tapet. 

Etaten skal prøve å sikre vegger bak mål, slik at skuddene ikke ødelegger vegger. Klubbene er nødt til 

å bruke sin treningstid fult ut. Dessverre OIK kommer til å ta fra oss treningstid pga klubber har ikke 

brukt sine treningstider aktivt. 

 

Ene drømmen til Amjad for å realisere Voldsløkka er blitt oppfylt og han er i gang med å jobbe videre 

med nytt prosjekt på Mortensrud. 7er banen på Furuset skal rehabiliteres og vi får landhockey mål og 

markeringer på banen. 

 

Private turneringer 
 

Kringsjå Cup ble arrangert desember 2017. Utenlandske lag fra Irland, Polen, Tyskland og Frankrike 

deltok sammen med lokale lag fra Oslo. Polen vant turneringen. 
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Minirunder 

Innført 4 vellykkede minirunder innendørs. 

 

Veitvet Mela  
Bjerke & Veitvet Allidrett IF gjentok suksessen fra 2016 og avholdt 

Veitvet Mela 2017 over 2 dager i september. En av mange aktiviteter for 

barn og ungdom var landhockeyskole, 

 

 

Rapport fra utviklingskonsulent – Khidash Kiyani 

 

Høsten 2017/Våren 2018 har det blitt gjennomført skolebesøk og 

nybegynnerkurs i samarbeid med følgende klubber: Furuset Landhockey 

IF og Sagene IF i følgende skoler: Furuset skole, Granstangen skole, 

Sagene skole og Bjølsen skole. Der det har latt seg gjøre har vi gjennomført NK i gymtimen på 

skolene med 3 økter parallelt med NK i klubb.  

 

I vinterferien hadde vi landhockey økter i OIK sin idretts camp på Vahl flerbrukshall. 

 

Vi har prøvd å organisere minirundene på samme måte som på innebandy. Dette ser ut til å ha blitt 

godt mottatt av både lagene og spillerne.  

 

Fokuset har vært å fylle opp Voldsløkka med aktivitet. Og trenerutdanning har vært viktig tema det 

siste året. Vi har klart å gjennomføre 2 Velkommen til Landhockey kurs, og planlegger 1 trener 1 kurs 

til høsten 2018. Konsulenten deltar også på Trener 2 utdanning på Høyskolen i Innlandet. 

 

Videre har det blitt jobbet enormt med å få Furusethallen godkjent til landhockey aktivitet. Etter flere 

møter og befaringer med BYM, flytter landhockeyen sin aktivitet fra Ellingsrudhallen til 

Furusethallen.  

 

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

som skal bestilles. 

 

Mohammad Khidash Kiyani 

Utviklingskonsulent - Landhockey 

 

 

7. Utendørssesongen 2017 

 
TABELL SENIOR 

TABELL SENIOR 

Lag K S U T Mål +/- P 

Furuset LHK 6 5 0 1 28-12 +16 15 

Kringsjå SK 6 4 0 2 37-9 +28 12 

Mortensrud-Aker SK 6 3 0 3 27-23 +4 9 

Sagene IF 6 0 0 6 6-54 -48 0 

TABELL G13-16 
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Lag K S U T Mål +/- P 

Mortensrud-Aker SK A 8 8 0 0 72-12 +60 24 

Furuset LHK 8 4 1 3 42-47 -5 13 

Kringsjå SK Jenter 8 3 2 3 24-35 -11 11 

Kringsjå SK A 8 2 0 6 15-36 -21 6 

Mortensrud-Aker SK B 8 1 1 6 20-43 -23 4 

TABELL OLD-BOYS 

Lag K S U T Mål +/- P 

Mortensrud-Aker SK 4 3 0 1 24-11 +13 9 

Kringsjå SK 4 3 0 1 18-17 +1 9 

Furuset LHK 4 0 0 4 11-25 -14 0 

 
 

 

 

 

NM – Utendørs 2017 

 
NM 

Sluttspill 10.sep                     

Semifinale 

2 
Senior Furuset - Mask 

4 - 0 

15.0

0 

Voldslø

kka 
Inderjeet 

Divyabh

anu 
  Furuset 

  16.sep                     

Semifinale 

1 
G13-16 Mask A - Mask B 

8 - 1 

12.0

0 

Voldslø

kka 
Zia Sajawal   Mask 

Kvalikk 
Old-

Boys Kringsjå 
- 

Furuset 7 - 2 

13.0

0 

Voldslø

kka 

Divyabh

anu 
Shabbir 

  
Kringsjå 

Semifinale 

2 
G13-16 

Kringsjå 

A 
- Furuset 

11 - 

2 

14.0

0 

Voldslø

kka 
  Zia   Kringsjå 

Semifinale 

1 
Senior Kringsjå - Sagene 

5 - 1 

15.0

0 

Voldslø

kka 
Khidash Qasim   Kringsjå 

  23.sep                     

Finale U19 Mask 
- 

Kringsjå 

Jenter 2 - 3 

12.0

0 

Voldslø

kka Sajawal Usman   

Hockeyseksj

onen 

Finale 
Old-

Boys Mask 
- 

Kringsjå 6 - 5 

13.0

0 

Voldslø

kka 
Khidash 

Divyabh

anu   

Hockeyseksj

onen 

Finale G13-16 Mask A - Kringsjå A 
4 - 3 

14.0

0 

Voldslø

kka 
Sajawal Khuram   

Hockeyseksj

onen 

Finale Senior Kringsjå - Furuset 
3 - 0 

15.3

0 

Voldslø

kka 
Khuram Shabbir   

Hockeyseksj

onen 

 

 

8. Innendørssesongen 2017-18 

 

TABELL ELITE 

Kringsjå A 14 12 2 0 90 - 23 67 38 

Mask A 14 11 1 2 127 - 34 93 34 

https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865597
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865599
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Furuset A 14 10 1 3 91 - 42 49 31 

Oslo 14 7 1 6 73 - 57 16 22 

Sagene 14 4 2 8 56 - 69 -13 14 

Kringsjå B 14 3 2 9 37 - 71 -34 11 

Mask B 14 2 3 9 58 - 102 -44 9 

Furuset B 14 1 0 13 19 - 153 -134 3 

 

 

 

 

TABELL JUNIOR 

Organisasjonsnavn 
K V U T Mål +/- P 

Mask  6 6 0 0 32 - 2 30 18 

Kringsjå A  6 3 0 3 9 - 18 -9 9 

Kringsjå Jenter  6 0 0 6 2 - 23 -21 0 

 

TABELL G13-16 

Mask A  9 9 0 0 87 - 2 85 27 

Kringsjå  9 4 1 4 25 - 33 -8 13 

Furuset 9 2 2 5 25 - 66 -41 8 

Mask B  9 1 1 7 17 - 53 -36 4 

          
8.1 NM – Innendørs 2017-18 

 

https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865595
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865602
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865601
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865598
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865600
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865596
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865608
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865609
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865610
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865605
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865603
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865604
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865606
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NM Elite 

01.01.0001 

 

13441004  

 

Kringsjå A 

   

10.03.2018 14:00 13441002  Mask A Mask B  Klemetsrud Idrettshall  8 - 1 Sajawal Chaudhary Hussain 

Waqas Rasool 

10.03.2018 15:15 13441001  Furuset A Furuset B Klemetsrud Idrettshall  11 - 5 Khuram Shehzad 

Mohibb Ghani Malik 

10.03.2018 16:30 13441003  Sagene Oslo Klemetsrud Idrettshall  4 - 2 Mohammad Khidash Kiyani 

Divyabhanu Singh Rathore 

17.03.2018 11:00 13441005  Furuset A Mask A Klemetsrud Idrettshall  1 - 4 Syed Ali Abbas 

Inderjeet Singh Thatal 

17.03.2018 12:30 13441006  Kringsjå A Sagene Klemetsrud Idrettshall  6 - 2 Mohammad Khidash Kiyani 

Amjad Munir 

17.03.2018 16:00 13441007  Mask A Kringsjå A Klemetsrud Idrettshall  4 - 2 Mohammad Khidash Kiyani 

Mohammad Qasim Waheed 

 

 

 

 

NM G13-16 

 

10.03.2018 12:00 13442001  Mask A  Mask B  Klemetsrud Idrettshall 8 - 0 Muhammad Fahad Kayani 

Rehan Naveed 

10.03.2018 13:00 13442002  Furuset Kringsjå  Klemetsrud Idrettshall 4 - 5 Roshaan Akbar 

Khuram Shehzad 

17.03.2018 14:30 13442003  Mask A  Kringsjå  Klemetsrud Idrettshall 2 - 0 Mohammad Usman Tajamal 

Sajawal Chaudhary Hussain 

 

https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774522
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865597
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774520
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865599
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865600
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774519
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865595
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865596
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774521
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865601
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865602
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774523
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865595
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865599
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774524
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865597
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865601
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774525
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865599
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865597
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774532
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865605
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865606
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774533
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865604
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865603
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
https://wp.nif.no/PageMatchWithResult.aspx?linkId=6774534
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865605
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=865603
https://wp.nif.no/PageVenueUnitDetail.aspx?ActivityAreaId=230631
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5. og 9. Regnskap og budsjett: 

 

Prosjektregnskap landhockey R-17/18 B-17/18 
Diff 

17/18 B-18/19 

Styrke idrettens rolle i samfunnet       

Bredde og ungdomstiltak Hockey 193 746 180 000 -13 746 180 000 

     25000 - INFORMASJON 800 800 0 800 

     29500 - ANSVARSFORSIKRING 1 600 1 600 0 1 600 

Sum Informasjon & forsikring 2 400 2 400 0 2 400 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 196 146 182 400 -13 746 182 400 

       

Idrettslagenes aktivitestilbud       

     42000 - SERIE INNE -61 829 -65 000 -3 171 -65 000 

     42005 - SERIE UTE -13 875 -25 000 -11 125 -25 000 

     42008 - DEPOSTIUM HOCKEY Aldersbestemt -15 000 -20 000 -5 000 -20 000 

     42010 - NM HOCKEY UTE 1 000 0 -1 000  

     42990 - DIV. SERIER HOCKEY 5 184 15 000 9 816 15 000 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -84 520 -95 000 -10 480 -95 000 

       

Toppidrett       

     62000 - DRIFT A-LAG 2 763 35 000 32 237 65 000 

Sum toppidrett 2 763 35 000 32 237 65 000 

       

Kompetanseutvikling       

     82000 - TRENERKURS 5 330 25 000 19 671 25 000 

     82050 - DOMMERUTSTYR 18 483 0 -18 483  

     82100 - DOMMERKURS 25 994 35 000 9 006 35 000 

Sum kompetanseutvikling 49 806 60 000 10 194 60 000 

       

Andre innsatsområder       

     86000 - KRETS 3 600 3 600 0 4 600 

     87000 - KONTINGENTER INT FORB. 7 778 8 000 222 8 000 

Sum Andre innsatsområder 11 378 11 600 222 12 600 

       

Styre og komiteer       

Sum NBF 6 802 5 520 -1 282 5 520 

Sum Hockey 9 457 52 000 42 543 52 000 

Sum styre og komiteer 16 259 57 520 41 261 57 520 

       

Administrasjon       

Sum administrasjon 836 276 827 325 -8 951 827 325 

       

Andre inntekter       

     98000 - ÅRSAVGIFT -3 000 -2 500 500 -2 500 

     98010 - LISENS -93 699 -70 000 23 699 -90 000 

     98020 - OVERGANGER 0 -3 000 -3 000 -3 000 

     98035 - BØTER O.L. -2 000 0 2 000 0 

     98060 - RAMMETILSKUDD -1 020 600 -1 020 600 0 -1 020 600   
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Sum Andre inntekter -1 119 299 -1 096 100 23 199 -1 116 100 

       

Prosjektresultat -91 191 -17 255 73 936 -6 255 
 

   

   

   
Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene:  

 

Idrettslagene aktivitetstilbud  

Avviket på denne klassen i forhold til budsjett skyldes færre påmeldte lag til seriene enn beregnet.  

 

Landslag  

Det har ikke vært landslagsaktivitet i perioden derfor er det benytte vesentlig mindre enn budsjettert.  

 

Utdanning  

Det har vært benyttet noe mindre på trenerutdanning enn budsjettert.   

 

Styre og komiteer  

Det er benyttet vesentlig mindre ressurser på internasjonal representasjon enn forventet.  

 

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

Forbundsstyret ønsker å minne seksjonsstyret om fjoråret tildeling på kr 65.500,- og formålet med 

tildelingen.  

«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.» 

 

Seksjonen har igangsatt prosjekt for å øke kvinneandelen i landhockey. Det forventes at halvparten 

av fondet benyttes til dette prosjektet kommende sesong. 

 

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. Disse midlene kan seksjonen benytte med forbundsstyrets godkjenning. 

 

Ved inngangen av driftsåret 17/18 var hockeyseksjonens egenkapital positiv med kr 248.855,13.  

Årets positive resultat kr 91.190,99 tillegges «egenkapitalen» som da blir kr 340.046,12.  

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 klubbene: 

1. Forslag fra Oslo SK: Viser til følgende regel: 

"En klubb, som ikke har U 13-16 lag kan kun stille med ett seniorlag. De må betale kr. 5.000,- i bot 
(depositum). " 

Oslo sportsklubb har en medlemsmasse som er spredt over et større geografisk område i Oslo og 
Akershus. Vi har derfor hatt utfordringer med å rekruttere barn, spesielt når vi har hatt treningstid kl. 
2030 på onsdag kveld. Det er lite sannsynlig at vi skal lykkes med å samle barn fra Oslo og Akershus 
så seint på kvelden, da det er en skolekveld. 

Oslo sportsklubb foreslår at denne regelen blir fjernet. Vi vil vurdere å ikke melde på lag til neste 
innendørssesong om denne regelen blir stående, da vi finner den urettferdig.  

Mvh. 

Ammad Khan 

Oslo Sportsklubb 

Seksjonen støtter ikke forslaget. 

 
2. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: § 12. Økonomiske bestemmelser. 

Punkt 1.Regnskap mv. 

NBF kan stille krav til klubbens økonomiske virksomhet. 

Klubbens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke sportslig 

art, 

som lotterier, gaver o.l. Klubbens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av forbundsstyret (i 

samsvar med NIF`s bestemmelser). Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag 

(primærregnskapet) i 5 år. Regnskapet skal lagres elektronisk i 10 år. 

Kommentar fra MASK: Regnakaps plikt nå er kortere enn det som står her. 

Seksjonen ønsker å sjekke dette ut med juridisk avdeling i NBF. 

 

3. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: § 14. Interklubbkamper og Europa cup påmelding. 

Internasjonale klubbkamper er kamper mellom to klubber fra forskjellige lands nasjonale forbund. En 

interklubbkamp kan bare spilles etter at forbundsstyrets samtykke er innhentet. Slik søknad sendes 

NBFs seksjonsstyre for hockey. Deltakelse i internasjonale turneringer skal meldes skriftlig til 

hockeyseksjonen i NBF. Det er hockeyseksjonen som foretar påmeldingen og godkjennelse av 

påmeldte lags spillere. 

Hvis vi får lov til å melde inn flere enn ett lag til Europa Cup så blir rangeringen som følgende: 

1. Serievinner 

2. Norgesmester 

3. Andre plass i serien 
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Forslag fra MASK: Endres til; 

1. Serievinner 

2. Norgesmester 

3. 2. plass i NM. I tilefelle NM vinner er den samme som vant serien. 

4. Andre plass i serien  

Seksjonen støtter forslaget. 

 

4. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: § 17. Seriesystem. Punkt 4: Klubber med flere enn ett 

lag i seriesystemet. 

En klubb skal f.o.m. sesongen 2015/16 delta med kun 1(ett) lag i øverste divisjon. Administrativ 

myndighet gis fullmakt til å fravike dette dersom det vil gi svært uheldige virkninger på en av 

seriene. 

Endringsforslag må forelegges klubbene. 

I lavere divisjoner kan flere lag tillates. 

Dersom det er to lag fra samme klubb i en serie, skal disse lagene spille mot hverandre, som første 

kamp, i hver serierunde. 

Lagene skal ikke benevnes 1, 2 osv. i og med at dette kan betraktes som en rangering av lagene. 

 

Forslag fra MASK: Hvis det er flere enn 12 lag i serien. Hvorfor nektes klubber at de kan bruke 

tillegges navn på lagene?? 

Seksjonen støtter ikke forslaget: Uklarhet i forslaget. 

 

5. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: § 19. Aldersbestemte klasser. 

Punkt 1: Seriespill 

For aldersbestemte klasser opprettes det serier der det finnes mange nok lag. Dette etter seksjonens 

bestemmelser. Etter søknad til NBFs seksjonsstyre kan det også opprettes interkretsserier. 

Seriekamper for aldersbestemte klasser i utendørs spilles i henhold til Hockey5s regler fra FIH. 

Minste 

antall spillere for å unngå walkover settes til 3 spillere. 

Seriekamper for aldersbestemte klasser i innendørs spilles 5 mot 5. Minste antall spillere for å unngå 

walkover settes til 3 spillere. 

 

Forslag fra MASK: Dette endres til: Spilles med minst antall 3 spillere for å unngå WO. I 

utgangspunktet så finnes ikke en slik regel i hockey reglene. Kun at det kan være maks 6 spillere. 

Seksjonen støtter ikke forslaget: Uklarhet i forslaget. 

 

6. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: Punkt 2: Seriespill for oldboys og veteraner 

Seriekamper spilles 6 mot 6 i utendørs. Minste antall spillere for å unngå walkover settes til 4 

spillere. 

 



21 

 

Forslag fra MASK: I utgangspunktet så finnes ikke en slik regel i hockey reglene. Kun at det kan 

være maks 6 spillere. 

Seksjonen støtter ikke forslaget: Uklarhet i forslaget. 

7. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: § 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. 

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. 

Forslag fra MASK: Alder for senior: I andre idrett i NIF (fotball) er alders grense satt til 13 år. 

Ønsker med dette at dette endres til: fylte 13 år. 

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

skriftlig søknad dispensere fra aldersbestemmelsene. 

Spørsmål fra MASK: Kan dette redegjøres? Vi har alltid problemer med å få godkjent dette. For 

oss er dette å forstå at så fort du har fylt 10 år så kan du spille i U16. 

Seksjonen foreslår at det endres til fylte 15 år. 

 

8. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: 21. Bestemmelser om kamplengder. 

Kamptid for senior og aldersbestemte klasser i obligatoriske kamper (se definisjon i NBFs lov § 5): 

I innendørsserien er kamplengden 2 x 20 min. for senior og junior kvinner og menn, og 2 x 15 min. 

for 

aldersbestemte klasser og old boys. 

Utendørs: 

Old boys: 2x20 min. 

Senior: 2x35 min. 

Junior: 2x20 min. 

Damer: 2x20 min. 

Gutt/Pike: 2x20 min. 

Alle kamper i en og samme serie, skal ha samme kamplengde. NBFs seksjonsstyre kan dispensere fra 

disse bestemmelsene. 

Seriekomiteen/serieadministrasjonen gis myndighet til å bestemme om man spiller 4x15 min eller 

2x35 min i senior serien utendørs. 

 

Forslag fra MASK: Pause tid er 10 min innendørs og 15 min utendørs. Dette må også inn her. 

Seksjonen støtter ikke forslaget: FIH reglement sier 5 min pause både utendørs og innendørs. 
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9. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: § 24. Overganger. Punkt 7. Utenlandsk statsborger. 

Antall utenlandske statsborgere på lagene bør ikke begrenses. Spillere må ha lovlig opphold i Norge. 

Overgang til norsk klubb meldes på norske overgangspapirer, og vanlig prosedyre følges med hensyn 

til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr NBFs gamle lov § 9-3.3). 

Internasjonale overganger må være i henhold til EHF’s lov. 

Forslag fra MASK: EU borger som bor i EU land kan delta i serien. 

Seksjonen støtter forslaget. 

10. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: § 25. Spilleberettigelse. 

Bruker en klubb en ikke spilleberettiget spiller, kan dette medføre tap med sifrene 5-0. Har begge 

klubber i en kamp benyttet ikke spilleberettigede spillere, settes kampresultatet til 0-0, og ingen av 

lagene blir tilkjent poeng. Forbundsstyret kan reagere med ytterligere forføyelser overfor den/de 

aktuelle klubben(e) (jfr. Sanksjons- og protestreglementet kap. 2). 

Punkt 1. Ikke spilleberettiget spiller. 

Generelt: 

En spiller kan kun spille for en klubb i en sesong, f.eks. en innendørssesong. 

For både innendørs- og utendørsserien regnes sesongen å vare til og med sluttspillet og NM. 

En spiller kan spille for annen klubb i motsatt sesong, forutsatt at overgang er gitt. 

Nye klubber kan det første året søke seksjonsstyret om lån av spillere for utendørsserien. 

Seksjonsstyret setter kriterier for slike lån i hvert enkelt tilfelle. 

 

Forslag fra MASK: Nest siste endres til: Klubber kan søke seksjonsstyret om lån av spillere for 

utendørsserien. 

Seksjonen støtter forslaget. 

 

11. Fra seksjonen: 

1. Forslag 1: § 8. Utslagsmetoden. 

Punkt 2. Uavgjorte kamper som skal avgjøres.  

Hvis intet annet er bestemt, skal det ved uavgjorte kamper som skal avgjøres og/eller som 

spilles etter utslagsmetoden, spilles en forlengelse á 2x5 min. innendørs og 2 x 7,5 min. 

utendørs, evt. straffeslagskonkurranse til vinner er kåret. 

Endres til: Punkt 2. Uavgjorte kamper som skal avgjøres.  

Hvis intet annet er bestemt, skal det ved uavgjorte kamper som skal avgjøres og/eller som 

spilles etter utslagsmetoden, spilles en forlengelse á 2x5 min. innendørs og 2 x 7,5 min. 

utendørs, evt. shootout til vinner er kåret. 

 

2. § 20. Aldersbestemmelser. 

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

Junior: yngre enn 19 år 

Endres til: 

Junior: Minimum alder 14 år yngre enn 19 år 

Minimum grense: Må være fylt 14 år. 
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3. § 20. Aldersbestemmelser. 

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

Gutt/Pike: yngre enn 16 år 

Endres til: Gutt/Pike: Minimum alder 11 år. yngre enn 14 år 

Minimum grense: Må være fylt 11 år. 

Øvre alder: Åpen for diskusjon med samlingen. 

 

4. § 20. Aldersbestemmelser. 

Føres på: Jenter kan spille en klasse under alderen tilsier. Ved søknad til seksjonen kan jenter 

få disp. til å spille i andre serier. 

 

 

 

7. Avgifter for neste sesong: 
 Avgifter for sesongen 2017/18  

  
 2017/18 

Seniorlag innendørs* Kr. 9000 

Seniorlag utendørs Kr. 5000 

Juniorlag innendørs* Kr. 5000 

Juniorlag utendørs Kr. 2000 

U. 13-16 Gratis 

Barnelag Gratis 

Veteran og oldboys innendørs Kr. 5000 

Veteran og oldboys utendørs Gratis 

Depositum for U. 13-16 lag Kr. 5000 

Protestgebyr Kr. 1000 

Landslagsavgift Kr. 2000 

Dommerhonorarer: Ingen endring 

 Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen i innendørs 

 Kr. 400,- pr. dommer i seniorklassen i utendørs 

 Kr. 200,- pr. dommer i junior-, G13-16-, oldboys- og veteranklassen 

 G11-13: Honorar settes av dommerkomite. 

 

Forslag fra seksjonen (Endring i rødt):  
Avgifter for sesongen 2018/19 

 2017/18 

Seniorlag innendørs* Kr. 9000 

Seniorlag utendørs Kr. 5000 
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Juniorlag innendørs* Kr. 2000 

Juniorlag utendørs Kr. 2000 

U. 13-16 Gratis 

Barnelag Gratis 

Veteran og oldboys innendørs Kr. 5000 

Veteran og oldboys utendørs Gratis 

Depositum for U. 13-16 lag Kr. 5000 

Protestgebyr Kr. 1000 

Landslagsavgift Kr. 2000 

 Dommerhonorarer: Ingen endring 

 Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen i innendørs 

 Kr. 400,- pr. dommer i seniorklassen i utendørs 

 Kr. 200,- pr. dommer i junior-, G13-16-, oldboys- og veteranklassen 

 G11-13: Honorar settes av dommerkomite. 

 Kr. 100,- pr. kamp til sekretariat. Uavhengig av antall personer.  

 
8. Langtidsplan 

Hovedsaken er vi skal beholde medlemsmassen som er 1800 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. 

 
9. Se Budsjett over. 
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10. Valg. 

  

1. Til seksjonsstyret  

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Årsmøtet 2018 

Valgkomiteen foreslår at seksjonssyret utvides med et ekstra styremedlem. (styremedlem 6) 

Inger Knutsen sa seg villig til gjenvalg, og nye kandidater fra Oslo og Sagene bør inn i selve styret. 

Med dette oppfylles også NIFs krav om minst to kvinner i styret. Kvinnelig varamedlem teller ikke. 

 

Følgende styre foreslås: 

 

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

Nestleder: Khuram Shehzad, MASK        ikke på valg 

1. Styremedlem: Mohammad Usman Tajamal, Furuset   ikke på valg 

2. Styremedlem: Mohibb Malik, Oslo    ny  Innstilles for to år 

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

4. Styremedlem: Rumeet Brar, Kringsjå SK   gjenvalg  Innstilles for to år 

5. Divyabhanu Singh Rathore, Kringsjå SK   ikke på valg 

6. Styremedlem: Richard Moore, Sagene IF    ny  Innstilles for to år 

 

 

Varamedlemmer: 

1. Varamedlem: Sukhwant Gill, Kringsjå    ikke på valg 

2. Varamedlem: Nabeel Ahmed Shirazi, Furuset   ikke på valg 

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

 

Valgkomiteen:  

Shakil Malik  Oslo  

Wajid Khan  MASK  

Ivar Nordberg   

  

 

 |2. Ny valgkomite  Velges av årsmøtet  

 

   

   
   

   

   



26 

 

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 06. juni 

2018. 

 

           /-2018 

Klubb/ krets    Sted     Dato 

 

              

Leder       Sekretær/ oppmann  
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