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Referat styremøte 3 – 2021/22
Hockeyseksjonen
Tid/Sted:
Til stede:

Meldt forfall:
Ikke tilstede:
Fra Trondheim LHK:
Fra Stavanger IBK:
Fra administrasjonen:
Referent:
Møteleder:

Onsdag 05. JANUAR 2022, Microsoft Teams
Sebastian Vonen Skaugvoll
Richard Moore
Jimena Val Gora
Andrew Grant
Bouwe Hoekstra
Inderjeet Singh Theta
Shamaila Hussain
Kamran Ashraf
Shehryar Hussain
Mahin Akbar
Chanette Marie Oyaas
Thomas Uhlving
Ella Clinch
Mohammad Khidash Kiyani
Mohammad Khidash Kiyani
Sebastian Vonen Skaugvoll

3.1 Besøk av klubb (Trondheim LHK og Stavanger IBK): Seksjonen har vedtatt tidligere at de skal

invitere 1-2 klubber på sine seksjonsmøter. De første 20-30 minuttene av møtene skal være
klubbesøk hvor klubbene kan snakke om alt de har på hjertet. Seksjonen kan også stille spørsmål
de lurer på. På denne måten ønsker man å styrke samarbeide mellom klubber og seksjon. Samtidig
ønsker man sette søkelyset på all den gode jobben som gjøres ute i klubb. Først ut denne gang er
Trondheim LHK og Stavanger IBK.
• Trondheim LHK: Chanette (Leder av Trondheim LHK) og Thomas Uhlving (Nestleder av
Trondheim LHK) presenterte seg selv. Status per nå er at de har ca. 16 medlemmer/spillere
og har mistet en del internasjonale medlemmer. Det har vært god respons og det kommer
flere internasjonale studenter. Utfordringer med å få rekruttert lokale spillere. Jobber stort
sett med studenter. Skal begynne å jobbe med yngre aldersklasser etter hvert. Starter fra
toppen og går nedover. Neste blir VGS alder. Har prøvd å rekruttere barn i høst, men ikke
fått så god respons. Trenger hjelp med bistand av utstyr. Spørsmål rundt anlegg og vanter
til innendørs ble stilt. Det ble foreslått om å se på muligheten for å bygge tre vanter selv
eller se på muligheten for å frakte tre plankene som ligger i Furusethallen opp til Trondheim.
Videre fortalte de at de har som mål å delta på én turneringshelg per år.
• Stavanger IBK: Ella Clinch (Leder Stavanger IBK) presenterte seg selv. Status per nå er
at de har ingen voksne som spiller, bare noen foreldre som spiller sammen med barna. De
har spillere ujevnt fordelt i alder 7-18 år. De har 2 trenere. Utfordringer: Mange har
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reist/flyttet tilbake. Dette har resultert i at medlemstallet har gått veldig ned. Planer for neste
år: Prøve å få flere medlemmer. Skolebesøk på internasjonal skole. Trenger hjelp til: For å
nå ut til norske samfunnet. Khidash nevnte om å ta kontakt med UK i Sør-Vest Bandyregion.
Spiller på en fotball bane ved den internasjonale skolen. Ingen innendørs aktivitet. De spiller
utendørs hele året.
• Seksjonen vedtok at man kun innkaller én klubb om gangen fra neste møte. Det ble vedtatt
at neste klubb som inviteres er Linderud LHK.
3.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Khidash informerte om status for landhockey som
særidrett. Situasjonen er ganske kritisk og NBF er tydelige på at Hockeyen må ta denne kampen
med NIF. Forbundsstyret og administrasjonen stiller seg bak Hockeyseksjonen og bistår med hjelp.
Det ble vedtatt at Sebastian og Kamran blir landhockeyens representanter opp mot NIF. Videre
jobbes det med å involvere 1-2 ildsjeler fra miljøet. Sebastian tar kontakt med presidentene og
Tomas. Det ble vedtatt at Khidash kaller inn klubbene til møte tirsdag 11. januar. Kl. 19:00 for å
informere om denne situasjonen.
3.2.1
Evaluering av møte med McKinsey: Dette tas på neste møte.
3.2.2
Info rundt sponsor: Dette tas på neste møte.
3.2.3
Idé forslag fra klubbene: Dette tas på neste møte.
3.2.4
EHF/FIH: Dette tas på neste møte.
3.2.5
Landslag/Nordic samarbeid: Sebastian har hatt møte med Danmark, Sverige og Finland.
Tema var samarbeid mellom de skandinaviske landene. De fleste er opptatt av å styrke sine
landslag, men alle ønsker å ha minst én turnering hvert år mellom alle 4 nasjoner på klubbnivå.
Det er ønskelig at Danmark og Finland arrangerer utendørs (siden de har bedre anlegg) og
Sverige og Norge arrangerer innendørs. Samarbeide skal følges opp med kontinuerlige Teams
møter.
3.3 Velge resterende komitéer:
3.3.1
Utviklingskomité: Det ble grundig diskutert viktigheten av ha en utviklingskomité. Man ble
enige om at vi først skal bestemme arbeidsoppgavene til denne komitéen før man velger
medlemmer til komitéen. Følgende arbeidsoppgaver ble bestemt (kan oppdateres underveis):
Rekruttering, prosjektbaserte tiltak, minirunder. Følgende medlemmer ble innstilt til denne
komitéen: Sebastian (Leder), Bouwe, Chanette og Andrew. Flere kandidater utenfor
hockeyseksjonen ble drøftet. Sebastian, Inderjeet og Khidash spør de aktuelle kandidatene.
3.3.2
Landslagskomité: Enighet om at dette sette inn under utviklingskomitéen.
3.3.3
Eventuelle andre komitéer: Ingen flere komitéer ble diskutert.
3.4 Info fra seriekomitéen:
3.4.1
Videre plan for seriespillet: Det har ikke kommet oppdatering ang. tiltakene. SK følger
situasjonen og ser på plan B og plan C. Det ble bestemt at SK tar et oppfølgingsmøte før møte
med klubbene på tirsdag slik at man kan informere klubbene om videre plan for serien.
3.4.2
NM Sluttspillet og påmeldinger: Sett på påmeldinger som har kommet. Seriekomitéen ser på
dette og kommer med et spillformat. Det er meldt på 9 lag i NM senior. Hvis vi skal ha NM i
senior, U19 og U14 blir det kjempe utfordring med hallkapasiteten de to dagene. Khidash
sjekker om muligheter for å redusere antall lag i senior NM. Trondheim har meldt på 1 lag i NM
senior. Seksjonen syns det er positivt og det settes opp også oppvisningskamper for dem slik
at de ikke kommer til Oslo bare for én kamp. Det regnes med ca. 2 oppvisningskamper i tillegg
til NM kamp for Trondheim. Seksjonen diskuterte og foreslo at hver klubb kan kun delta med 1
lag i NM i fremtiden.
3.4.3
Innspill og godkjenning av søknadsmalen for dispensasjoner: Seksjonen så på forslaget
som er lagt frem av administrasjonen. Det ble gjort noen justeringer i malen. Ble vedtatt med
noen justeringer. Denne malen sendes til klubbene og legges ut på hjemmesiden.
3.4.4
Muligheter/forslag til ny aldersinndeling for aldersbestemteklasser for utendørs 2022: Vi
har fått inn dataene som vi forespurte klubbene. Det er liten mistanke om at dataene ikke er
100% riktige, men vi må ta utgangspunkt i at de reelle. Seksjonen har delegert denne oppgaven
til Utviklingskomitéen og de har fått i oppdrag om å komme med forslag til nytt seriesystem for
aldersbestemteklasser basert på de dataene som har kommet inn fra klubbene.
3.4.5
Utendørssesongen 2022: Dette tas på neste møte.
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3.5 Info fra dommerkomitéen: Seksjonen var enige om at dette punktet tas opp på neste møte, da

Kamran ikke var til stede. Khidash kunne informere at Mohibb har fått plass i U4N programmet til
EHF for 2022.
3.5.1
Nye medlemmer i dommerkomitéen: Saeed Karim fra Sagene er innstilt som nytt medlem av
dommerkomitéen.
3.5.2
Oversettelse av regelboken: Bouwe informerte om at Suhail Karim fra Sagene har jobbet med
å oversette regelboken fra engelsk til norsk. Denne må godkjennes av dommerkomitéen før den
kan offentliggjøres og sendes ut til klubbene. Seksjonen takker og roser Suhail Karim for denne
enorme innsatsen.
3.5.3
Status dommerkurs: Tas opp på neste møte.
3.6 Info fra utviklingskonsulenten: Ikke mye aktivitet per nå på grunn av de nye tiltakene. Det er
ansatt nye utviklingskonsulenter i Oslo. To på heltid (Lotte og Nicolai) som starter 1. februar og en
på 40% (Belinda) som startet i desember. Belinda skal jobbe med jenter i alle 3 idrettene våre.
3.7 Eventuelt: Sebastian nevnte muligheten for å søke midler hos Stiftelsen Dam. Khidash og
Sebastian sjekker dette opp med Tomas og Anki i forbundet.

Neste møte blir onsdag 09. februar 2022 på Bryn eller Voldsløkka
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