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Referat klubbmøte med Oslo SK – 2021/2022  

Hockeyseksjonen 

 

 

- Status og diskusjon rundt påmelding av juniorlag for innendørs 21/22: Administrasjonen informerte 

om klubbledermøte 12. september og det som ble diskutert i det møte. Oslo kunne fortelle at de har 7 

spillere i alder mellom 11-17 år og for deres del er det mer hensiktsmessig å spille U16 serie enn 

juniorserien. Den andre ulempen de nevnte er at Mask og Furuset som deltar i juniorserien har mye høyere 

nivå enn gutta til Oslo og dermed blir det overkjøring og ikke noe gøy for Oslo å spille kamper. 

Administrasjonen informerte om at Mask og Furuset har sagt klart fra at de skal ta hensyn til nivået på 

Oslo sine gutter og skal sørge for at det ikke blir overkjøring i de kampene. Samtidig informerte 

administrasjonen Oslo om viktigheten med å delta i aldersbestemte serier, både for dem som klubb og oss 

som forbund/hockeymiljø. 

Andre argumenter som ble lagt frem av Oslo var dårlig tildeling av treningstider. For at de skal kunne delta 

i juniorserien må de få noe tid før 20:00 for dette laget. Tiden de har fått på Furuset er umulig å rekke siden 

trenerne er på jobb og mange av disse barna bor utenfor Oslo. Her ble det foreslått om Sagene og Oslo 

kan dele banen på Vahl Flerbrukshall på onsdager mellom 19:00-21:00. Dette var OK for Oslo og de ville 

også beholde tiden på mandager. Tiden på torsdager i Furuset kunne de gi fra seg dersom dette gikk 

gjennom. Administrasjonen ble enige om å ta en prat med Sagene og høre om dette var OK for dem. 

Administrasjonen ga klar beskjed om at dersom dette skal godkjennes, MÅ Oslo delta i juniorserien i 

innendørs. Dette sa Oslo JA til, men med forbehold om at Furuset og Mask holder avtalen med å ta hensyn 

til nivået på Oslo sine gutter. 

 

Tid/Sted: Onsdag 15. SEPTEMBER 2021, Voldsløkka 

Tilstede fra Oslo SK: Ammad Khan 

Kamran Ashraf 

Ahmedyar Hussain 

Fra forbundsstyret: Erik Hansen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent og møteleder: Mohammad Khidash Kiyani 
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