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Hockeyseksjonen 

 
 

2.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen:  

2.1.1 NBF organisasjonskart og regnskap med Tomas: Tomas informerte om korona situasjonen. 

Forbundet kan definere hva som er toppidrett, og de har nå inkludert landhockey som toppidrett. 

Per nå krever ikke dette noe ekstra, men det kan hende at det blir krav om strenge protokoller 

og rutiner. Landhockey må være klar over det og må følge de protokollene hvis de vil forbli 

toppidrett. Tomas gikk gjennom organisasjonskartet til NBF og regnskapet fram til 31. november 

2021. 

2.1.2 Evaluering av møte med McKinsey: Vi rakk ikke dette punktet. Tas på neste møte. 

2.1.3 Info rundt sponsor: Vi rakk ikke dette punktet. Tas på neste møte. 

2.1.4 Idé forslag fra klubbene: Vi rakk ikke dette punktet. Tas på neste møte. 

2.1.5 EHF/FIH: Vi rakk ikke dette punktet. Tas på neste møte. 

2.2 Info fra seriekomitéen: De nye tiltakene krever at man har en smittevernsansvarlig på hvert 

arrangement. Kamran meldte seg frivillig fra seksjonen med å bistå arrangør klubber med hjelp. Det 

ble diskutert om man skal avlyse alle kamper frem til jul eller fortsette med normal aktivitet. Det ble 

vedtatt å fortsette med normal aktivitet, men de klubber eller lag som ikke føler seg trygge til å spille 

kan gi beskjed til administrasjonen og deres kamper kan settes opp etter nyttår, enten på treningstid 

eller 15. januar 2022. Jimena oppdaterte alle rundt toppscorer statistikken. Målet er å publisere den 

og sende til alle klubber før nyttår. 

2.2.1 Evaluering av møte med lagledere i U14 serien: Jimena fortalte hvordan hun følte møte gikk. 

Alt i alt et godt møte. Vi følte klubbene var enige i budskapet fra seriekomitéen og 

administrasjonen. Blir spennende å følge opp videre. 

Tid/Sted: Onsdag 08. DESEMBER 2021, Microsoft Teams 

Tilstede: Sebastian Vonen Skaugvoll 

Kamran Ashraf 

Richard Moore 

Mahin Akbar 

Shamaila Hussain 

Jimena Val Gora 

Andrew Grant 

Meldt forfall: Inderjeet Singh Thatal og Bouwe Hoekstra  

Ikke tilstede: Shehryar Hussain 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Tomas Jonsson 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Richard Moore 
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2.2.2 NM Sluttspillet: Det sendes påmelding til NM sluttspillet snarest med frist for påmelding 

mandag 03. januar 2022. Seksjonen ønsker å oppfordre Trondheim Landhockey og Stavanger 

Landhockey om å melde seg på til NM sluttspillet. Formatet på sluttspillet blir bestemt etter at 

vi har fått inn påmeldingene. Hvem som skulle være arrangør for NM ble diskutert. Furuset ble 

foreslått, men representanter fra Furuset mener det er utfordrende hvis de skal arrangere NM 

på Klemetsrud og ikke Furuset. Videre mener seksjonen det er mest naturlig å spørre Mask 

først da NM spilles i Klemetsrudhallen. Mahin kunne bekrefte at Mask arrangerer NM. 

Seksjonen vedtok at arrangøren for NM får et honorar på 5000,-. Seksjonen er enig i at selv om 

Mask er arrangør så må seksjonsmedlemmene være med og hjelpe til. 

2.2.3 Muligheter/forslag til ny aldersinndeling for aldersbestemteklasser for utendørs 2022: Vi 

rakk ikke dette punktet. Tas på neste møte. 

2.3 Behandle dispensasjonssøknader fra klubbene: Dispensasjonssøknadene ble behandlet. 

Klubbene får vedtak per epost. Det ble også foreslått å trekke alle dispensasjoner for overaldrende 

i U14 serien tilbake. Etter en diskusjon ble dette vedtatt. 

2.3.1 Innspill og godkjenning av søknadsmalen for dispensasjoner: Vi rakk ikke dette punktet. 

Tas på neste møte. 

2.4 Info fra dommerkomitéen: Kamran delte sine erfaringer. Det har vært stor tendens til klaging på 

dommere. Kamp på søndag mellom Oslo og Mask C: Et av spillerne har gått bort til dommer og 

kritisert dommeren. Enda en kamp mellom Furuset og et annet lag hvor det ble samme situasjon. 

Det skjedde det samme på to U14 kamper. Folk på tribunen i U14 kamper har klagd på dommere 

hele kampen. Dommerkomitéen er ikke fornøyd med dette. De synes det er feil å rope til dommeren 

under en U14 kamp, selv om det er for å lære dommeren. Klagingen vil på et tidspunkt smitte over 

på barna og de vil gjøre det samme. Hvis hensikten er å hjelpe og lære dommerne så gjør det heller 

i pausen eller etter kampen uten barn til stede. Det ble lagt frem at dommere må bli strengere med 

tilsnakk mot dommer. Kamran informerte at det kommer til å være null toleranse på klaging. 

Terskelen for kort blir mindre. Dommere skal få beskjed om å dele ut kort til alle som snakker/klager 

til dommer. 

2.4.1 Info fra utviklingskonsulenten: Vi rakk ikke dette punktet. Tas på neste møte. 

2.5 Eventuelt: Ingenting ble tatt opp her. 

 

 

Neste møte blir onsdag 05. januar 2022 på Bryn 

 


