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Hockeyseksjonen 

 
 

4.1 Info fra seriekomitéen: 

4.1.1 Videre plan for seriespillet: Seksjonen diskuterte om Eliteserien skal spilles eller avlyses. Det 

ble vedtatt at seriekomitéen tar en vurdering på dette. Det ble også vedtatt at Hockeyseksjonen 

arrangerer en gjenåpningscup 11.-13. februar i Klemetsrudhallen. Kamran fikk ansvaret for 

turneringen. Han setter sammen et team som blir arrangør for turneringen. 

4.1.2 Status NM Sluttspillet: Det er ingen endring fra sist gang. Det har kommet en del spørsmål fra 

Trondheim LHK rundt det praktiske som Hockeyseksjonen diskuterte. Khidash sender e-post til 

Trondheim med svar på deres spørsmål. Til info for dere andre klubber, så spilles NM foreløpig 

som planlagt med forbehold om endring/avlysning på grunn av smittesituasjonen. Seksjonen 

tar fortløpende vurderinger. 

4.1.3 Muligheter/forslag om ny aldersinndeling for aldersbestemteklasser for utendørs 2022: 

Det ble diskutert mye fram og tilbake. Seksjonen kan ikke endre på de offisielle seriene som er 

vedtatt på årsmøte. Gutter 11-14 (U14), Gutter 14-19 (Junior) og Eliteserien spilles som normalt. 

Men Seksjonen vedtar at de prøver 2 nye varianter for utendørs som også vil være med i 

påmeldingene. Miks 10-12 år (Spiller på 5er) og Miks 13-16 år (7er). Minner om at disse er 

prøve varianter og klubbene fortsatt utfordres til å melde på lag til de offisielle seriene. 

4.1.4 Utendørssesongen 2022: Seksjonen diskuterte oppstart og påmeldingsfrist. Påmeldingsfristen 

for utendørs settes til 01. mars 2022. Seksjonen tar en ny diskusjon på oppstart og plan for 

utendørs på neste møte når man har fått alle påmeldingene.  

4.2 Info fra dommerkomitéen: Det ble tatt opp og diskutert ulike utfordringer rundt dommere. 

Seksjonen savner arbeid rundt dommerkurs. 

Tid/Sted: Onsdag 02. FEBRUAR 2022, Bryn og Microsoft Teams 

Til stede: Sebastian Vonen Skaugvoll (På Teams) 

Richard Moore (På Teams) 

Jimena Val Gora 

Andrew Grant (På Teams) 

Bouwe Hoekstra (På Teams) 

Kamran Ashraf (På Teams) 

Mahin Akbar 

Shehryar Hussain (På Teams) 

Meldt forfall: Shamaila Hussain 

Inderjeet Singh Thatal 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Jimena Val Gora 
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4.2.1 Møte i dommerkomitéen: Kamran informerte at det innkalles til et DK møte snart hvor de skal 

ta opp alle utfordringene rundt dommere. 

4.2.2 Oversettelse av regelboken: Kamran informerte at Suhail og Saeed har oversatt regelboken 

for innendørs til norsk. Denne skal tas opp på DK møte og offentliggjøres straks. Målet med 

dette er at de av dommerne som ikke kan engelsk (spesielt yngre) kan lese den på norsk. 

4.2.3 Status dommerkurs: DK jobber med å sette opp et kurs med alle dommere (både nye og 

gamle). Dommerkurs for foreldre ble også diskutert. DK ser nærmere på dette. 

4.3 Utvikling: 

4.3.1 Info fra utviklingskomitéen: Sebastian informerte om at de nå har starte arbeide i UK. Det har 

gått litt sakte i begynnelsen, men mye har dreid seg om å få oversikt over hvilke oppgaver som 

må gjøres og prioriteres. UK består nå av Bouwe (Furuset), Sebastian (Furuset, leder), Andrew 

(Furuset), Chanette (Trondheim) og Kirstin (Sagene). De prøver å engasjere Nico fra Tyskland. 

UK skal ha sitt første møte snart. Det settes også opp et møte mellom Sebastian, Eivind (leder 

av utviklingsavdelingen i NBF) og Khidash for å finne forskjellen på Utviklingskonsulentenes 

oppgaver og komitéens oppgaver. Ev også diskutere hva utviklingskonsulentene utenom 

Khidash kan bidra med til i andre regioner og kretser.  

4.3.2 Info fra utviklingskonsulenten: 

• Vinterferien 2022: Det er planlagt 3 camper i vinterferien.  

o Sagene IF (innebandy, bandy og landhockey). Midler fra Bufdir.  

o Mask (innebandy, bandy og landhockey). Midler fra DAM Stiftelsen. 

o Sterling (innebandy, bandy og landhockey). Midler fra DAM Stiftelsen. 

• Yngre leder prosjekt 2022: Midler fra Gjensidige stiftelsen.14 ungdommer i Oslo som skal 

delta på 1 års program med kurs og oppfølging i klubb. Her er også alle 3 idretter inkludert. 

Vi håndplukker klubber vi rekrutterer disse ungdommene fra. 

• DAM Stiftelsen: Det er foreslått at Hockeyseksjonen søker midler fra DAM stiftelsen for 

prosjekter rettet mot barn/ungdom med minoritets bakgrunn. Forslag til prosjekter? Dette 

diskuteres i møte med Eivind. 

4.4 Landslag: Sebastian informerte om muligheter for landslaget i Hockey 5s utendørs og innendørs i 

desember. Sebastian foreslår at vi sjekker mulighetene og dette skal ikke gå utover hockeyens 

økonomi. Landslag gir muligheter for sponsorer. 

4.5 Nytt fra forbundet og administrasjonen:  

4.5.1 Bestemme dato for årsmøte 2022 og kandidater til Forbundsstyret: Seksjonen vedtok at 

årsmøte i Hockeyseksjonen avholdes mandag 13. juni 2022. 

4.5.2 Status på landhockey som særidrett: Sebastian informerte om status for dette og har også 

sendt klubbene en status per epost. Ved spørsmål ta kontakt med Sebastian. 

4.5.3 Evaluering av møte med McKinsey: Khidash og Sebastian drøfter dette i møte med Eivind. 

UK følger også opp dette. 

4.5.4 Idé forslag fra klubbene: Utsettes til neste møte. 

4.5.5 EU Funding seminar med Erasmus+: Khidash har deltatt på 2 dagers seminar med EU, hvor 

tema har vært muligheter for å søke midler fra EU til ulike prosjekter. Her kan man samarbeide 

med de andre skandinaviske landene for å søke støtte fra EU. 

4.6 Eventuelt:  

4.6.1 Nordic samarbeid: Sebastian har hatt møte med Finland, Sverige og Danmark og diskutert 

ulike prosjekter man kan jobbe sammen med. En ting som er blitt diskutert er Nordic turnering. 

Sponsorer ble også diskutert.. Man kan lære mye av hverandre. Man kan samarbeide om et 

prosjekt som man kan søke midler for hos EU. 

4.6.2 SOME komité: Hovedfokuset her er å få liv i Facebook siden. Mahin tar ansvaret for sosiale 

medier. 

4.6.3 Klage fra MASK: Det har kommet inn en klage fra Mask. Denne ble behandlet. Det ble vedtatt 

at Kamran tar skriftlig kontakt med de parter dette gjelder og ordner opp i dette. 

 

 

Neste møte blir tirsdag 08.mars 2022 på Bryn eller Voldsløkka 

 


