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Referat styremøte 9 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Mandag 09. APRIL 2018 kl. 17.00, Ekeberg 

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

Meldt forfall: Karmjit Singh og Divyabhanu Singh Rathore 

Forfall: Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

9.1 Godkjenning av møtereferat 8: Vedtak: Godkjent. 

9.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: NM invitasjonen til innebandy kommer ut snart. 

Jaswinder deltar på vegne av seksjonen. Administrasjonen informerte om kommunikasjon og 

samarbeid kurset mandag 16. april kl. 18:00 på Ekeberg og oppfordrer alle klubber til å melde 

inn minst 2 personer til kurset. Det er viktig at vi i landhockeyen responderer med positiv 

interesse til de ressurser som blir satt av fra NBF. Er det noe vi mangler i miljøet vårt så er det 

ressurs personer og kompetanse. Ved hjelp av kurs og utdanning vil vi få den aktuelle 

kompetansen til å utvikle og drive idretten vår. 

9.2.1 Trener 1 – Landhockey og Trener 2 – NBF: Trener 1 holdes 27.-29. april 2018. 

Påmeldingslinken er sendt til klubbene og lagt ut på facebook siden. NBF oppfordrer 

alle interesserte til å søke snarest. Det er første gang landhockeyen har en trener 

utdanning i regi av NIF. Benytt sjansen!!! Videre informeres det at Khidash og Dego er 

meldt på Trener 2 utdanningen til NBF som holdes i samarbeid med Høyskolen i Hamar 

og gir 10 studiepoeng. Begge har søkt og fått plass til studie. Utdanningen 

gjennomføres i løpet av 2018. Khidash deltar på C4E programmet til EHF som er en 

trener utdanning i regi av EHF. 

9.2.2 Årsmøte 2018: Innkallingen er sendt ut til klubbene og lagt ut på hjemmesidene til 

bandyforbundet. Fristen for å sende inn forslag er 4 uker før årsmøte. Khidash, 

Jaswinder og Khuram skal jobbe med årsberetningen. Seksjonsmedlemmer sender inn 

forslag til endring av kampreglement til Khidash per mail. 

9.3 Evaluering av NM sluttspillet og arrangøren: Seksjonen er fornøyd med sluttspillet og takker 

Mortensrud-Aker SK for et fint arrangement. Seksjonen ønsker å arrangere NM i 

Ellingsrudhallen neste år på samme tidspunkt som i år (siste uka før påskeferien).  

9.4 Fordeling av treningstider på Voldsløkka: Seksjonen/Seriekomiteen har jobbet fram 

fordeling av treningstid. Disse sendes per mail til klubbene. Fredager 18-21 er tiltenkt åpen 

ungdomssamling rettet mot landslaget. Samlingene starter så fort seksjonen har en trener klar. 

Khidash informerte om at inngangen til banen er på motsatt side enn hva den var i fjor.  Bruk 

gangveien mellom banen og skatehallen, så finner dere inngangen på toppen. Oppfordrer 

brukerne til å følge gangveien, ikke ta noen snarveier gjennom gjørmen, slik at vi holder banen 

ren og pen. Lysene på banen slår seg av automatisk 22:15. All ledig tid på banen kan brukes 

av Sagene IF. 

9.5 Utendørsserien: Seksjonen kom fram til følgende ordninger for de ulike seriene: 

Senior: Dobbel serie med 4 lag (spiller på 11er bane). Oppstart første uka i mai. Første 

serierunde spilles i ukedager på grunn av trener 1 kurs og trener 2 kurs i helgene. Seksjonen 
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ønsker at serien spilles ferdig før fellesferien slik at de kan starte Hockey5s serie i august. 

Administrasjonen skal prøve sitt beste å gjøre ferdig alle kampene før fellesferien men lover 

ingenting. Seksjonen gjør det fleksibel med å si at serien kan strekkes til august, men skal ikke 

kollidere med Hockey5s serien. Kampene kan eventuelt spilles i ukedager. Det vil bli satt opp 

kamper i ramadan. Kampene spilles 4x15 min med 2 min pause etter første og tredje kvarter og 

10 min pause etter andre kvarter. NM sluttspillet spilles i september i 11er format. 

Påmeldingsfrist for Hockey5s er 10. juni. Seksjonen oppfordrer klubbene til å sette seg inn i 

Hockey5s reglene.   

U19: Trippel serie med 3 lag. Spiller 7vs7. 

U16: Trippel serie med 3 lag. Spiller 6vs6. 

Nytt i år: Aktivitetsrunder med innebandy mål eller bandy mål (hvis laget har keeper) og med 

vanter hvis tilgjengelige. Aldersgruppe: 10-12 år. Det vil bli påmelding av lag før hver runde. 

Spiller 4vs4. Samme konsept som minirunder men kun for 10-12 åringer. 

Minirunder: Aldersgruppe: 5-9 åringer. Spiller på liten bane 4vs4 med innebandy mål og vanter 

hvis tilgjengelige. 

Minirunder og aktivitetsrunder arrangeres på to forskjellige dager.  

Old-boys: Det er kun meldt på 2 lag. Seksjonen sender ut en ny frist for påmelding, og starter 

old-boys serie i august. 

Jenter: Det er meldt inn 2 jente lag, men seksjonen er klar over nivå- og alders forskjell mellom 

lagene. Administrasjonen har satt opp jente samlinger hver søndag kl. 12:00-14:00 på 

Voldsløkka hvor jenter fra alle lag kan komme og delta på trening og kamper. Vi evaluerer dette 

før ferien og ser på muligheter om å kjøre en serie med Hockey5s for jenter i august.   

9.6 Rapport fra dommerkomiteen: Ikke mye på dette punktet. Men kan informere om at det er 

bestilt nye skjorter og jakker til dommere. Det er en egenandel på 500,- som faktureres klubbene 

per dommer, og de kan få det fra sine dommere. Videre informeres det at Wajid har trukket seg 

som dommer til Danmark for Kringsjå, og Khidash har også takket nei. Usman og Qasim reiser 

til Finland som dommere med Mask. Dermed blir det mest sannsynlig en nøytral dommer fra et 

annet land for Kringsjå. 

9.7 Utviklingsarbeidet: Det er fokus på Trener 1 og Trener 2 om dagen. 

9.7.1 Status oppdatering jente prosjektet: Det er bestilt utstyr, og prosjektet tenkes å starte 

i august med tanke på at i mai er det mange fri dager pluss ramadan. Oppstart i august 

vil føre til mer kontinuitet i prosjektet og tiden frem til august kan brukes til å planlegge 

og gi kurs til instruktørene. 

9.7.2 Samordnet rapportering: Khidash starter med å kontakte klubbene så fort han er 

tilbake fra C4E kurset etter 15. april. Fristen for registrering og søke midler er 30. april. 

Målet er fortsatt å ligge over 1500 aktive medlemmer. 

9.8 Eventuelt:  

9.8.1 Landslag: Seksjonen mener at hvis de skal kunne fylle Voldsløkka på fredager så må 

det enten settes opp kamper eller ha en form for samlinger på fredager. Seksjonen ble 

enig i at den ledige tiden på fredager kan brukes til landslag samlinger for A-landslaget 

som er meldt på til Europa Cup i 2019. Seksjonen ble enige i at samlingene ikke kan 

starte før vi har en trener på plass. De ble enige i at de sender ut en mail til klubbene 

og ber om at de interesserte trenerne gir tilbakemelding innen 27. april. 

9.8.2 Festival på Voldsløkka: Festkomiteen planlegger en festival til åpningen av 

Voldsløkka. Til dette har de diskutert budsjett som skal legges fram på et møte med 

forbundsstyret for å få innvilget penger til festivalen. 

 

 

 

Neste møte mandag den 14.  mai 2018 kl. 17.00 på Ekeberg. 


