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Referat styremøte 5 – 2021/22
Hockeyseksjonen
Tid/Sted:
Til stede:

Meldt forfall:

Fra administrasjonen:
Referent:
Møteleder:

Onsdag 16. MARS 2022, Microsoft Teams
Sebastian Vonen Skaugvoll
Richard Moore
Andrew Grant
Shamaila Hussain
Inderjeet Singh Thatal
Jimena Val Gora
Bouwe Hoekstra
Kamran Ashraf
Mahin Akbar
Shehryar Hussain
Mohammad Khidash Kiyani
Mohammad Khidash Kiyani
Andrew Grant

5.1 Utvikling:
5.1.1
Info fra utviklingskomitéen: Sebastian informerte og fortalte om vekststrategien som har blitt

presentert til klubbene. Dette blir den viktigste jobben kommende år for utviklingskomitéen.
Sebastian og Khidash har hatt møte med leder i utviklingsavdelingen, Eivind Tysdal. Han mener
vi må jobbe hardt for å komme tilbake til 1500. Om vi ikke kommer til 1500 medlemmer, får vi
samme problem neste år. Om vi får 1500 i 2023, vil ikke vi få midlene for dette før i 2025. Det
var sterkt anbefalt at vi har 5-7 ukers nybegynnerkurs i lokale klubber, hvor vi kan tilby dem
minirunde spill på slutten av nybegynnerkurset. Her må klubbene ta kontakt med sine lokale
skoler/AKS-er for å få markedsført nybegynnerkurset enten gjennom skolebesøk eller utdeling
av infoskriv. Det finnes støtteordninger til medlemmer for deres medlemsavgifter gjennom
bydelene. Khidash kan hjelpe til med å finne ordninger og midler til å dekke medlemsavgifter til
deltakerne. Khidash nevnte at det finnes midler i OABR til å støtte tiltak i klubb for utvikling.
5.1.2
Evaluering av møte med klubbene: Det var et godt møte med klubbene. Klubbene har fått
frist til slutten av mars til å komme med sine planer og utfordringer.
5.1.3
Info fra utviklingskonsulenten: Khidash fortalte om campene i vinterferien og den kommende
«unge ledere» prosjektet. Dere kan lese mer om disse tiltakene på våre hjemmesider her: Unge
ledere – Campene i vinterferien.
5.2 Info fra seriekomitéen:
5.2.1
Info innendørsserien: Administrasjonen har utarbeidet nye kampskjemaer. Disse ligger ute på
våre hjemmesider her. Disse skal brukes fra nå av.
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Status NM Sluttspillet – Resultat av trekningen: Trekningen er gjennomført og klubbene har
fått tilsendt e-post om dette. Seksjonen kom med innspill til arrangør som Khidash
videreformidler.
5.2.3
Status påmeldinger utendørs 2022: Khidash la frem oversikten av påmeldte lag for utendørs.
Ønske fra Sagene ble lagt frem. Sagene vil spille elite- og oldboys kampene sine på
treningstiden sin. Om dette ikke går må de trekke ut begge lagene sine. Seksjonen har sagt ok
til dette, men det forutsetter at det lar seg gjøre å spille hele serien for Sagene Elite og oldboys
på treningstider til Sagene. Administrasjonen skal se på dette. Noen av kampene må dessverre
kanskje spilles i helgene.
5.2.4
Utendørssesongen 2022: Oppstart av utendørssesongen blir første uka i mai.
Administrasjonen har fått beskjed om at Sagene vil arrangere turnering 21.-22. mai på
Voldsløkka.
5.2.5
Treningstidsfordeling utendørs 2022: Khidash informerte om prosessen for fordeling av
treningstider.
5.3 Info fra dommerkomitéen: DK ikke til stede
5.3.1
Status møte i dommerkomitéen: DK ikke til stede
5.3.2
Status dommerkurs: DK ikke til stede
5.4 Landslag: Det ble vedtatt at vi skal delta med landslag både Hockey 5s og innendørs. I senere tid
har vi fått beskjed om at dette også må vedtas av forbundsstyret.
5.5 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Det er ikke mye som skjer for landhockeyens del. Det
har vært snakk om å ikke delta på turneringer i Hviterussland og Russland.
5.5.1
Idé forslag fra klubbene: Ventes til neste gang.
5.5.2
Møte med BYM ang. Voldsløkka og Bjørnholthallen: Khidash og Tor Audun har hatt møte
med BYM ang. Voldsløkka lokalene/lagrene/banen. Enighet om at det blir ingen endring i
lokalene og lager plassene oppe. Kommunikasjonen mellom Sagene IF og Hockeyseksjonen
må bli bedre. Sagene IF får bruke møterommet til landhockey når den står ledig, men ikke
kontoret. Sagene IF får også tildelt tider som landhockeyen ikke bruker forutsatt at aktiviteten
ikke ødelegger teppet. Khidash har vært på befaring i Bjørnholthallen sammen med BYM, Oslo
Bygg og leverandør. Divyabhanu var også til stede for Kringsjå SK. Leverandør kommer med
forslag til løsning som Oslo Bygg må få godkjent fra flere etater. Plan B er å finne ev. andre
haller som Kringsjå SK kan være i.
5.6 Eventuelt:
5.2.2

Neste møte blir tirsdag 05. april 2022 på Voldsløkka/Teams
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