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Referat styremøte 6 – 2021/22
Hockeyseksjonen
Tid/Sted:
Til stede:

Meldt forfall:

Ikke tilstede:
Fra administrasjonen:
Referent:
Møteleder:

Tirsdag 05. APRIL 2022, Microsoft Teams
Sebastian Vonen Skaugvoll
Kamran Ashraf
Jimena Val Gora
Shehryar Hussain
Richard Moore
Mahin Akbar
Bouwe Hoekstra
Shamaila Hussain
Andrew Grant
Inderjeet Singh Thatal
Mohammad Khidash Kiyani
Mohammad Khidash Kiyani
Mohammad Khidash Kiyani

6.1 Utvikling:
6.1.1
Info fra utviklingskomitéen: UK har delt oppgaver mellom seg. Andrew skal hjelpe til med

nybegynnerkurs. Bouwe skal se på dommerkurs. Chanette skal jobbe med vekst av klubber
utenfor Oslo. Det er satt opp praktiske oppgaver alle skal gjøre.
6.1.2
Klubbenes vekststrategier: Vi har dessverre ikke fått vekststrategi fra alle klubber. UK ser på
planene og kommer med sine innspill. Det er nå på tide at vi kommer i gang med prosessen.
6.1.3
Info fra utviklingskonsulenten: Denne måneden blir det viktig med idrettsregistreringen. Alle
klubber som har spørsmål angående idrettsregistreringen bes ta kontakt med NIF-IT.
6.1.3.1 Jenteprosjektet: Det er søkt om midler og halltid hos OIK for jenteprosjekt i både innebandy,
landhockey og rinkbandy.
6.1.3.2 Verdens kuleste dag på Mortensrud: Vi har fått innvilget 40.000 NOK for å ha verdens kuleste
dag på Mortensrud (MASK) i både innebandy og landhockey. Dette tiltaket blir gjennomført av
Mask i påskeferien.
6.2 Info fra seriekomitéen:
6.2.1
Evaluering av NM sluttspillet: Det var generelt bra arrangement. Mask arrangerte på en bra
måte. Det var en uheldig hendelse med at en klubb ikke deltok. Seksjonen syns det var bra at
Trondheim var med. Sagene kom med tilbakemelding om at barna ikke skal spille tidligere på
dagen. Seksjonen ønsker at standarden må følges opp og kampene skal spilles til oppsatt tid.
Hvis kampene skal utsettes må dette planlegges lenge før og ikke 1-2 dager før kampstart. To
unge dommere hadde en litt dårlig opplevelse ved at de fikk kjeft fra tribunen. Tilbakemelding
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på dommerne i finalen: Dommere på tribunen har snakket ned dommerne i finalen. Dette er ikke
akseptabelt.
6.2.2
Utendørssesongen 2022: Utkast av kampoppsettet er sendt til klubbene med frist til 19. april
for innspill. Det blir arrangert Sagene Cup 21-22 mai og Mask cup 03-04 september. Det ble
diskutert om klubbene har mulighet til å reise til Trondheim for å spille noen kamper der.
6.2.3
Behandle dispensasjonssøknader: Seksjonen behandlet innkomne dispensasjonssøknader.
Kommentar: Alle klubber som får godkjent disp må ta hensyn til motstander og nivå. Klubbene
gjøres oppmerksom på at seksjonen vil evaluere dispene kontinuerlig gjennom sesongen og
har mulighet til å trekke tilbake dispensasjonen hvis de føler det.
6.2.4
Treningstidsfordeling utendørs 2022: Adm har sendt ut tidene til klubbene. Ingen klubber har
kommet med klager eller innspill. Det er satt opp fellestrening for alle på fredager 18:30-20:30.
Dette starter vi med i mai. Det tenkes å opprette en Spond gruppe hvor klubbene kan legge til
sine medlemmer og folk melder seg på til treningen.
6.3 Info fra dommerkomitéen:
6.3.1
Evaluering av dommere og dommerkomité 21/22: Laber innsats av dommerkomitéen. Kun
1 eller 2 som har vært aktive. Ingen som har tatt initiativ. Dette har man tatt tak i nå. Wajid er
gått inn som leder for dommersamlinger og blir nå dommeransvarlig. Kamran er fortsatt leder
av dommerkomitéen.
6.3.2
Status dommere for utendørssesongen 2022: Wajid skal sende innkalling til
dommersamling. Den som deltar i dommersamling, får dømme i utendørs.
6.3.3
Status dommerkurs: Bouwe har fått ansvar for å lage kurs.
6.4 Landslag: Seksjonen har valgt å ikke melde på landslag i år. Sebastian informerer klubbene i egne
epost.
6.5 Nytt fra forbundet og administrasjonen:
6.5.1
Årsmøte 2022: Innkallingen sendes til klubbene av adm. Khidash og Sebastian må jobbe med
årsberetningen. Sebastian og Kamran fikk ansvar for å finne medlemmer til valgkomité.
6.5.2
Pureplay baner på Furuset og Mortensrud: NBF har fått bevilget penger for å bygge utebaner
for innebandy og landhockey. Det har blitt befart områder på Furuset og Mortensrud hvor vi kan
ha slik utebane hvor man kan spille landhockey og innebandy.
6.5.3
Idé forslag fra klubbene: Utviklingskomitéen skal se på dette.
6.5.4
Evaluering av styrets arbeid høst 2021 til våren 2022: Brukt tid på å lære hvordan systemet
fungerer og håper nå å sette i gang arbeid for alvor.
6.6 Eventuelt: Voldsløkka: Parkeringskort, toppdekket. Mortensrudbanen. Bjørnholthallen ble nevnt
under eventuelt.

Neste møte blir onsdag 18. mai 2022 på Voldsløkka/Teams
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