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1.1 Velkommen og introduksjon: Administrasjonen og deltakere introduserte seg til forsamlingen. 

1.1.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Tomas fortalte litt om landhockeyens situasjon. 

Seksjonen bør ta tak i de tingene som landhockey skal ta tak i. Viktig å få startet opp aktiviteten 

etter pandemien. Tomas fortalte også om ekstraordinært Idrettsting. Der ble det lagt frem forslag 

for splittelse av forbundet. Dette forslaget falt. Forbundet ønsket ikke denne splittelsen, dette 

var kun på grunn av politiske og økonomiske grunner. Det ble vedtatt at vedtaket fra 2015 skal 

følges opp av NIF. Landhockeyens hovedoppgave er å få tilbake 1500 medlemmer. Vi vet ikke 

hvordan NIF håndterer tap av medlemmer i pandemien. Vi tror det brukes tall fra 31.12.2019. 

Vi vet ikke dette. 

1.2 Gjennomgang/beskrivelse av oppgaver for styremedlemmer og komitéer: Tomas fortalte om 

seksjonens ansvar og oppgaver. Seksjonen skal jobbe med selve aktiviteten (seriespill, dommere, 

utdanning og landslag) og det idrettsfaglige direkte knyttet til seksjonen. Oppgaver og ressurser ses 

på fortløpende. Kamran spurte om seriekomité og dommerkomité. Administrasjonen gikk gjennom 

oppgaver i de ulike komitéene. Styret ble enig om at komitéene setter seg sammen med 

administrasjonen og blir enige om arbeidsoppgavene. 

1.2.1 Møte med Oslo Idrettskrets: Kathrine informerte om kurs som Oslo Idrettskrets kan holde med 

styre. Dette kan planlegges i løpet av våren.   

Fordeling av oppgaver og velge følgende komitéer: Kamran spurte om dommerkomitéens 

utfordringer. Dommerkomitéens største utfordring blir å lage kurs materiell. Kamran spurte om 
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Khidash kan jobbe med dette siden han har nok kompetanse for dette. Tomas svarte med at 

administrasjonen allerede er bombadert med oppgaver og vi vil helst at noen i miljøet bygger dette, så 

kan Khidash kvalitetssikre arbeide. Richard spurte om forbundet kan hjelpe til med støtte til å øke 

medlemmer og eventuelle markedsførings oppgaver. Kamran kom med forslag om seriekomité og 

dommerkomité kan slås sammen til én komité. Styret mener det er godt forslag, men ønsker å starte 

med to separate komitéer. Styret vedtok også å sette i gang statistikk for eliteserien og u19 serien 

med statistikk over målscorer, assist, årets spiller og fairplay. Facebook ble diskutert. Khidash 

informerte om dommer programmet i EHF: U4E og U4N. Det er frist 19. november for å melde på 

dommere for disse programmene. Følgende komitéer ble valgt: 

• Seriekomité: Richard Moore (leder), Jimena Val Gora, Andrew Grant, Mahin Akbar 

• Dommerkomité: Kamran Ashraf (leder), Inderjeet Singh Thatal, (Mahin engasjerer 

Wajid Khan), Bouwe Hoekstra 

• Utviklingskomité: Khidash tenker på hvilke oppgaver en utviklingskomité kan jobbe 

med. Sebastian informerte om McKinsey prosjektet. Anlegg kan settes inn her. 

• Internasjonal kontakt: Sebastian Vonen Skaugvoll og Khidash Kiyani 

• Eventuelle andre komitéer: Dette tas opp på neste møte. 

1.3 Behandle dispensasjonssøknader fra klubbene: Før behandlig av sakene, ble inhabilitet 

diskutert. Det ble enighet om at dersom et medlem er inhabilt skal vedkommende erklære seg selv 

inhabil for å unngå interesse konflikter. Søknadene ble behandlet. Administrasjonen sender ut svar. 

Det ble også vedtatt at man lager mal på disp. søknader, som MÅ inneholde begrunnelse av 

søknaden og nivå på spillerne. 

1.4 Oversettelse av spillereglementet og utarbeidelse av materiell på norsk for 

dommeropplæring/kurs: Det ble enighet om at dommerkomitéen ser på dette. 

1.5 Info fra utviklingskonsulenten: Kathrine informerte om de nye stillingene. Det skal ansettes 2 

utviklingskonsulenter som skal jobbe med alle idrettene i OABR. Det er også utlyst én 40% stilling i 

Rink bandy og én 40% stilling som skal jobbe med å få flere jenter til alle våre idretter. Khidash 

informerte om de ulike tiltakene som er satt i gang.  

Bydel Grorud: Etter skoletid prosjekt sammen med Bydel Grorud, Oslo Idrettskrets, NFF Oslo, 

OABR (innebandy og landhockey), Grorud skole, Romsås skole og Rødtvet skole. Dette er tilbud 

for elever i 5. og 7. trinn etter skoletid. Målet er å få flest mulig inn i organisert idrett.  

Bydel Stovner: Et samarbeid med Oslo Idrettskrets, Stovner Frivillighetssentralen, NFF Oslo og 

OABR (innebandy og landhockey). Prosjektet går ut på få inn data om behovene/utfordringene som 

klubber og foreldre har for å få barn inn i organisert idrett. Det er sendt ut spørre undersøkelser til 

klubber i bydel Stovner. Det er også gjennomført kafédialog mellom klubber og foreldre med 4 ulike 

temaer. Vi har fått gode data. Planen videre blir å gå gjennom dataene som har kommet inn og se 

hva som kan gjøres med dette. 

Videre har OABR sendt ut epost til alle landhockeyklubber om å søke støtte for Nybegynnerkurs i 

landhockey. Vi har fått inn søknader fra Mask og Furuset. Oppfordrer alle klubber til å søke om 

dette. OABR gir ut inntil 5000 kroner per Nybegynnerkurs. 

1.6 Eventuelt: Sebastian la frem forslag om å ha et teams møte for 30 min etter 14 dager. Der kan 

ledere i komitéene informere om arbeide de har gjort. Dette ble stemt ned og man ble enig om å ha 

fysisk møte én gang i måneden. Bouwe spurte om budsjett prosedyren. Hvordan godkjennes det 

og hvem jobber frem et budsjett? Tomas forklarte dette. Sebastian spurte om de kan få en oversikt 

over hvor mye de har av penger/kapital og hva som er brukt. Tomas legger frem dette på neste 

møte. 

 

Neste møte blir onsdag 08. desember 2021 på Bryn 

 


