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Referat klubbledermøte – 2021/2022
Hockeyseksjonen
Tid/Sted:
Tilstede fra klubbene:

Ikke tilstede:
Fra forbundsstyret:

Søndag 12. SEPTEMBER 2021, Voldsløkka
Amjad Munir (Mask)
Mohammad Saeed Karim (Sagene IF)
Michael Abramowski (Sagene IF)
Dinesh Singh (Kringsjå SK)
Jaswinder Pal Singh Garcha (Kringsjå SK)
Mohammad Khidash Kiyani (Furuset LHK)
Oslo SK
Erik Hansen

Fra administrasjonen:
Referent og møteleder:

Mohammad Khidash Kiyani
Mohammad Khidash Kiyani

-

Status og diskusjon rundt jenteserien for innendørs 21/22: Administrasjonen gikk gjennom alle
påmeldingene. Mask har meldt på 1 jentelag i Eliteserien for kvinner og 1 jentelag i U19 for jenter. Mask
informerte om at de misforsto seriene og skal egentlig melde på 1 jentelag i U14 for jenter og 1 jentelag i
U19 for jenter. Kringsjå har meldte på 1 jentelag i U14 for jenter. Furuset, Sagene og Oslo har ikke meldt
på noen jentelag i kommende inne sesong. Administrasjonen gjorde klart at ifølge kampreglementet så
må interim styret offisielt godkjenne forslaget de blir enige om på dette møtet.
o

o
o
o

Mortensrud-Aker SK: Ønsker at klubber jobber med å få flere jenter. De ønsker at aldersspennet
på jenteserien skal være fleksibelt etter klubbenes behov. Har jenter i alder 11-19 år og 2 jenter
som er mellom 20 og 22 år.
Kringsjå SK: Kringsjå ønsker en jenteserie som ivaretar jenter. De har spillere som er mellom
11 og 16 år. Ca. 8 spillere. Kringsjå jobber veldig med å få tilbake de jentene som har sluttet.
Sagene IF: Har 4 jenter, men disse spiller i U14 for gutter sammen med guttene.
Furuset LHK: Har mistet mange jenter på grunn av korona perioden og også fordi mange av
jentene de hadde har reist ut for studie osv. Har 3 jenter i alder 13-18 år.

Det ble diskutert mye fram og tilbake og man kom fram til følgende løsninger:
o Serien for jenter spilles med 4 lag: Mask (2 lag), Kringsjå og Sagene/Furuset (Sagene låner
spillere fra Furuset).
o Serien blir en 11-19 år serie, men det gis mulighet til å bruke maks 2 spillere som er mellom 2025 år. Klubbene må sende navn på disse 2 til administrasjon før seriestart. Ved bruk av flere
spillere over 19 år, må det søkes interim styret om dispensasjon.
o Det settes opp en dobbelserie, hvor alle lag spiller 6 kamper gjennom sesongen. Det ønskes at
kampene settes 1 gang i måneden. For Mask sin del kan de spille flere kamper i måneden.
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Kringsjå og Mask er villige til å spille kamper på Kringsjå sin treningstid i Bjørnholthallen dersom
det er lite tid i helgene. Sagene ønsker at deres kamper settes opp på søndager sammen med
U14 kampene deres og hvis mulig også sammen med senior lagets kamper. Kringsjå ønsker
også U14 kamper og jente kamper på samme dag.
Det ble bestemt at serien skal være avgiftsfri og det skal ikke gis bøter eller sanksjoner hvis et
lag ikke kan stille til kamp. Lagene må gi beskjed i god tid før kampstart at de ikke stiller med lag.
Helst 48 timer før. Resultatet settes 5-0 til det andre laget dersom man ikke kan møte til kamp,
men det gis ikke bøter.
På grunn av koran skole på Mortensrud, ønsker Mask at kampene settes etter kl. 13:00 på
lørdager og søndager. Administrasjonen garanterer ikke, men skal prøve så godt de kan å få det
til.
Det ble også bestemt at alle klubber må ta hensyn til hverandre og bruke skjønn når det kommer
til nivå mellom lagene.
Administrasjonen lager et utkast på serieoppsett med 4 lag og sender til klubbene. Klubbene kan
komme med innspill til oppsettet innen en gitt frist.

Status og diskusjon rundt juniorserien for innendørs 21/22: Administrasjonen gikk gjennom alle
påmeldingene. Mask har meldt på 1 lag og Furuset har meldt på 1 lag. Kringsjå, Oslo og Sagene har ikke
meldt på noe lag.
o

o

o
o

o

Mortensrud-Aker SK: Har utfordringer med treningstid utendørs som har gjort at de har mistet
mange ungdommer som nå spiller fotball. De jobber hardt for å få nye ungdommer på plass og
ønsker at juniorserien blir spilt. Hvis ikke det meldes på flere lag ønsker de at det settes opp flere
treningskamper mot Furuset gjennom sesongen slik at disse ungdommene for noe kamp tilbud.
Furuset LHK: Er bekymret over at andre klubber ikke fokuserer på denne aldersklassen. Hvis
disse ikke får kamp tilbud er de redde for at mange av ungdommene slutter med landhockey.
Dette straffer egentlig klubber som Mask og Furuset som satser på rekruttering i alle
aldersklasser.
Sagene: Har kun 1 gutt som er 16 år. Har 3 gutter som er 13 år og disse vil bli med i U19 om
noen år. Langsiktig har Sagene planer om å bli med i U19 serien.
Kringsjå: Jobber hardt med å få tilbake jentene som har sluttet slik at de kan igjen stille med U19
lag. De har ingen gutter i U19 alder. Mener også at andre klubber må ta litt ansvar nå ettersom
Kringsjå har alltid stilt med U19 lag. Denne gangen sliter dem virkelig og ønsker at andre klubber
kan stille med U19 lag slik at man får gjennomført U19 serien.
Oslo SK: Var ikke til stede i møte. Administrasjonen og presidenten inviterer Oslo til et
klubbmøte, hvor flere voksne inviteres. Målet med møte skal være å se på muligheten for å stille
med et U19 lag for Oslo i serien hvor de også kan låne den ene spilleren fra Sagene.

Møtet ble avsluttet med at administrasjonen fortalte viktigheten av å gjennomføre jenteserien og
juniorserien. Hockey taper mye trenings- og arrangementstid for innendørs 22/23 dersom det ikke blir noe
serie for jenter og U19.
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