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1.

teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt.
Lovendringer avgjøres ved 2/3 av de avgitte stemmer.

Godkjenne de fremmøtte
representantene

7. Avstemming i saker skjer ved håndsopprekking med
utlevert nummerlapp. Valg skal skje skriftlig dersom det
er mer enn en kandidat til samme verv, eller dersom en
representant krever det.

2. Godkjenne innkalling, saksliste
og forretningsorden

8. Representanter som forlater salen under møtet
leverer sin nummerlapp til rette vedkommende. Når
representanten kommer tilbake leveres nummerlappen
tilbake.

FORRETNINGSORDEN
1. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3
ganger i samme sak. Saksinnleder får 4 min. taletid til
innledning. Øvrige representanter får inntil 3 min. første
gang og deretter 1 min. andre og tredje gang.
Dirigenten har rett til å foreslå ytterligere begrensninger
av taletid og sette strek for de inntegnede talere.

9. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i
sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og
imot.
10. Representanter som deltar online skal be om ordet
og avgi stemme gjennom «håndsopprekning»funksjonen.

2. Representanter som ber om ordet til dagsorden har 1
min. taletid.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være
undertegnet med representantens navn og med
angivelse av hvilken organisasjon vedkommende
representerer.
4. Tinget kan bare behandle saker/forslag som står på
dagsorden.
5. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye
forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt eller at
saken er tatt opp til votering.

3. Velge dirigent, referent, samt
underskrifter av protokoll
3.1

Velge dirigent

3.2

Velge referent

3.3

Velge to representanter til å signere protokollen

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og
valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer
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4.

Styrets beretning 2021-2022
Etter en lang periode uten aktivitet ble det endelig
landhockey igjen i august av 2021, dersom Covid-19
restriksjonene ble fjernet. Selv om det, har det ikke vært
et enkelt år, med (1) en forkortet 2020/21 sesong som
ble spilt i på slutten av 2021, (2) et nytt (i midlertidig)
styret som ble satt opp, (3) igjen noen Covid-19
restriksjoner som plaget innendørs sesongen og Europa
Cupen som Mask skulle arrangere, (4) og
medlemstallene som har gått ned for hver eneste klubb.
Spesielt det siste har påvirket vår idrett svært. Dersom
landhockey ikke lenger får det tilskuddet som er
tilgjengelig for særidretter fra NIF. I totalt sitter
landhockey nå på omtrent 620 medlemmer, hvor 1500
medlemmer trengs for å få de tilskuddene landhockey
har fått de siste årene. Dette er noe landhockey må se
seg selv i speilet for. Medlemstallene har gått ned på
grunn av pandemien, og samtidig feilrapportering fra
klubber i tidligere årene. Vi er en små familie av personer
som elsker denne idretten, men om vi ikke får
medlemstallene opp, blir det en stor utfordring å støtte
idretten vår administrativt som vi har klart de siste årene.

EC i Tyrkia. På turneringer ser vi mange junior lag, og en
U16 divisjon har blitt satt opp i serien, det er disse barna
er landhockey sitt fremtid.
Vi skal også by på en hjertelig velkommen til Trondheim
Landhockeyklubb, vårt nyeste medlem og som har
spredd masse glede allerede på banen når de var på
besøk til NM og Sagene Cup, vi ser frem til et bra
samarbeid med dem.
Seksjonen vil derfor gjerne takke alle som har gjort en
innsats for å få landhockey gående igjen i 2021 og jobbet
sammen
med
oss
innenfor
idretten
som
samarbeidspartner.
Sebastian Vonen Skaugvoll
Leder i Hockeyseksjonen

Men selv om det ikke har vært enkelt, er det mye vi kan
være stolte over og optimistisk. Vi har et ferskt styret på
plass, med noen unge personer som brenner for
landhockey. I tillegg ser vi en fantastisk kjønnsfordeling
iblant junior spillere, med mange jenter som nå spiller
hockey, og vi har hatt fine arrangementer med Mask
Cup, Norway Vinter Cup, NM innendørs, Sagene Cup,
og Kringsjå og Mask som representerer Norge på Klubb
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4.1

Organisasjon og ledelse

4.1.1 Styrets sammensetning i perioden
I sesongen 2021/2022 har Hockeyseksjonen hatt
følgende i styrer og komiteer.

Medlem:

Mahin Akbar (Mortensrud-Aker SK)

Utviklingskomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Sebastian Skaugvoll (Furuset LHK)
Kirstin (Sagene IF)
Chanette (Trondheim LHK)
Andrew Grant (Furuset LHK)
Bouwe Hoekstra (Furuset LHK)

Seksjonsstyret:
Styreleder:
Nestleder:

Sebastian Skaugvoll (Furuset LHK)
Kamran Ashraf (Oslo SK)

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bouwe Hoekstra (Furuset LHK)
Richard Moore (Sagene IF)
Mahin Akbar (Mortensrud-Aker SK)
Shamaila Hussain (Furuset LHK)
Inderjeet Singh Thatal (Kringsjå SK)

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Jimena Val Gora (Sagene IF)
Andrew Grant (Furuset LHK)
Shehryar Hussein (Oslo SK)

Dommerkomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Kamran Ashraf (Oslo SK)
Wajid Khan (Mortensrud-Aker SK)
Saeed Karim (Sagene IF)
Bouwe Hoekstra (Furuset LHK)
Inderjeet Singh Thatal (Kringsjå SK)

Valgkomité:
Leder:
Medlem:

Seriekomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Richard Moore (Sagene IF)
Andrew Grant (Furuset LHK)
Jimena Val Gora (Sagene IF)

Det er avholdt 9 styremøter. Det er også blitt avholdt 7
møter med klubbledere.

Internasjonal kontakt:
Mohammad Khidash Kiyani og Sebastian Vonen
Skaugvoll
Internasjonale representanter:
Sebastian
Vonen
Skaugvoll
har
representert
seksjonsstyret i møter med EHF gjennom året.
Sebastian Vonen Skaugvoll har satt opp et Nordisk
samarbeidsgruppe sammen med Finland, Danmark og
Sverige med målet for flere lokale Skandinaviske
aktiviteter og for å dele kunnskaper.

Amir Arshad (Sagene IF)
Wajid Khan (Mortensrud-Aker SK)

Administrativt ansvarlig:
Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp
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4.1.2 Spesielle utfordringer
Landhockey har noen primære utfordringer:
1. Pandemien har gjort planlegging av sesongen
vanskelig gjennom året, det er ikke noen store
forventninger at dette forsetter som utfordring neste
året.
2. I Årsberetning 2020/21 styret skrev «Vi ser at det er
utfordringer når det gjelder frivillige ildsjeler i idretten
vår. Vi ser at det er de samme personene som sitter
i seksjonsstyret som gjør meste parten av jobben
også i klubbene. Klubbene har kun 1-2 frivillige
ildsjeler som jobber dag og natt. Uten disse blir det
store utfordringer for klubbene i fremtiden.», dette
fortsetter å være noe landhockey sliter med.
3. Største utfordringen til landhockey gjelder
medlemstallet. Vi har gått ned til cirka 620
medlemmer, 880 medlemmer for lite for å få
tilskuddene fra NIF som en særidrett kan forvente.
Klubber har mistet medlemmer gjennom pandemien
og dersom mange har begynt med digital registrering,
dette har tatt ut feilregistreringer fra tidligere. Styret
har skrevet en vekststrategi og engasjert klubbene
for å skrive sine egne strategier, dette har vært
enklere for noen klubber enn andre.

4.1.4 Resultater i samsvar med LTP
Styret og spesielt Utviklingskomitéen har hatt tett dialog
med Utviklingskonsulenten og Utviklingssjefen (Eivind) i
NBF. Pga medlemstallene har det blitt bestemt å satse
på kortsiktige rekruteringsaktiviteter og godt samsvar
med NBF. Vekstrategien som styret har skrevet skal
også bli knyttet inn i forbundets LTP.

4.1.3 Opplæring/utdanning
Det er avholdt 0 trenerkurs.
Det er avholdt 0 dommerkurs.
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4.2

Dommere

godt dommerkurs slik at dommerne får en bedre
forståelse av spillet og dens regler.

4.2.1 Status dommersituasjon
I årets sesong har dommerkomiteen arrangert to
dommer samlinger der mål er at dommerne skal ha en
felles forståelse av spillet og reglene. Samlingen har gått
fint og man har i utgangspunktet satt plan om en ny
samling i august 2022.
Det er mange dommere som ønsker å dømme kamper.
Problemet i norsk hockey er at det er veldig få dommere
som i utgangspunktet har fått et offisielt dommerkurs.
Dette kommer av at vi per dags dato ikke har iverksatt et
kurs for dommere i Norge. Frem til dette er på plass er
dommersamling en erstatning for dette selv om det i
utgangspunktet ikke er en permanent løsning.
Saeed fra dommerkomiteen har også oversatt det
innendørs hockey regelverket fra engelsk til norsk slik at
det er mer brukervennlig for oss i Norge.
Ellers viser tilbakemeldinger dommerkomiteen har fått at
man må få et bedre system på oppsett av dommere til
kamper og at dette bør sendes ut et par uker i forhånd.

4.2.2 Dommerveiledning/Observasjon/Dommerkurs
Khidash og Bouwe har fått i oppgave om å sette opp et
dommerkurs for dommere i Norge. For å få en god
utvikling av dommere er man avhengig av å sette opp et

I år har Norge meldt på Mohibb Malik på U4N
programmet til EHF for dommere. Det bør være et mål
at flest mulig fra Norge går gjennom dette kurset for
dommere.

4.3

Arrangement
For alle resultater og tabeller vises det til nettsidene.

4.3.1 Minirunder
Det er blitt gjennomført 2 minirunde i utendørs 2021, 4
minirunder i innendørs 21/22, og hittil 0 minirunder i
utendørs 2022.
4.3.2 Seriespill
I utendørs 2021 ble det gjennomført en kombiserie av
11-er og 7er fro senior som endte opp med at alle
kampene ble spilt i 7er format. Juniorserien ble
dessverre avlyst da det bare var 2 lag som var påmeldt.
U14 serien ble spilt som normalt. Det ble ikke arrangert
NM for utendørs 2021.
Vi hadde følgende vinnere i de ulike klassene:
Seriemester Elite:

Kringsjå SK

Seriemester G11-14:

Sagene IF
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I Innendørs 21/22 startet hadde 9 lag påmeldt i
Eliteserien. Vi startet med Grunnserie som kvalifisering,
men på grunn av korona måtte serien stoppes i
desember. Ved oppstart i februar satte man opp 2 helt
nye divisjoner etter enighet med klubbene. Det ble også
gjennomført serier i G11-14, Junior og jenter. Det ble
avholdt NM for Elite, G13-14 og junior.
Vi hadde følgende vinnere i de ulike klassene:

Seriemester 1. Divisjon - Elite:

Kringsjå SK

Seriemester 2. Divisjon – Elite:

Sagene IF

Seriemester G11-14:

Mortensrud-Aker SK

Seriemester Junior:

Mortensrud-Aker SK

Seriemester Jenter:

Kringsjå SK

Norgesmestere Elite:

Furuset LHK

Norgesmestere G13-14:

Mortensrud-Aker SK

Norgesmestere Junior:

Mortensrud-Aker SK

Det var en vellykket turnering med 8 lag. Vi gratulerer
Kringsjå SK som vinner av turneringen.
4.3.4 Internasjonale turneringer
Eurohockey Club Challenge III og II 2021 som skulle
arrangeres i september 2022 ble begge avlyst på grunn
av Covid-19. Eurohockey Indoor Club Challenge II 2022
som skulle arrangeres av Mask i Oslo ble også avlyst på
grunn av Covid-19.

Følgende serien pågår i utendørs 2022: Eliteserien,
G11-14 serien, Juniorserien, Oldboysserien, Miks13-16
serien.
4.3.3 Turneringer i regi av Hockeyseksjonen
Seksjonen arrangerte Norway Winter Cup 2022
innendørs i februar 2022. Målet med turneringen var å
samle igjen alle klubber etter gjenåpningen av idretten.
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4.4

Aktivitetstilbud

4.4.1 Antall utviklingstiltak?
Antall nybegynnerkurs: 4
Antall trenerkurs i regi av NBF: 0
Antall klubbesøk: 5
Antall klubbkvelder: 5
Camps: 6 (4 i sommerferien med Furuset LHK,
Mortensrud-Aker SK, Sagene IF og Ullern IL, 1 i
høstferien med Mask, 2 i vinterferien med Mask og
Sterling og 1 i påskeferien med Mask)
Antall minirunder: 6 (4 innendørs og 2 utendørs)
Klubbtreninger: 0
Andre tiltak/prosjekter:
Nybegynnerkurs
Nybegynnerkurs har som mål å øke rekrutteringen i
lokale klubber, hvilket er helt i tråd med Norges
Bandyforbunds hovedmål om økt medlemsvekst.
Nybegynnerkursene er støttet av Sparebankstiftelsen
DNB.

I vinterferien 2022 hadde vi camp i både MortensrudAker SK og Sterling SK. Begge campene ble støttet av
stiftelsen DAM.
Verdens Kuleste Dag
Mortensrud-Aker SK gjennomførte Verdens Kuleste
Dag i påskeferien 2022 i Klemetsrudhallen.
Etter skoletid prosjektet – Bydel Grorud
I samarbeid med Oslo Idrettskrets og Oslo fotballkrets
gjennomførte vi etter skoletid prosjekt i Bydel Grorud for
5.-.7 trinn. Ca. 30-50 barn deltok på aktiviteten på
Grorud skole og Rødtvet skole.
Kafé dialog – Bydel Stovner
I samarbeid med Oslo Idrettskrets, Oslo fotballkrets og
Stovner frivilligsentral ble det arrangert 2 kvelder med
kafé dialog mellom klubber og foreldre. Her diskuterte
man nyttige temaer og utfordringer. OIK skal følge opp
dette videre.

Sommercamps
I sommer 2021 ble det arrangert sommercamps i
Mortensrud-Aker SK, Sagene IF, Furuset LHK og Ullern
IL. Disse campene ble støttet av OIK og
Gjensidigestiftelsen.
Vinterferiecamper

4.4.2 Hvilke tiltak er prioritert?
Nybegynnerkurs, camps, etter skoletid prosjekt, kafé
dialog og klubbkvelder
4.4.3 Hvilke aldersgrupper?
5-19 år
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4.4.4 Hvilke områder?
Bydel Søndre Nordstand, bydel Alna, Bydel Grorud og
Bydel Stovner
4.4.5 Beskriv kort hvilke resultat de ulike tiltakene har
gitt:
Tiltakene har forsterket vår tilværelse i både Furuset og
Mortensrud området. Koronaen har ødelagt litt, men vi
er ganske sikre på at tiltakene i både Mask og Furuset
vil gi oss økt medlemmer i begge klubbene.
4.4.6 Resultater i samsvar med LTP
Tiltakene har ført til mer aktivitet i 6-14 årsklassen.

4.5

Anlegg
Utendørs har det vært mye utfordringer med Voldsløkka.
Denne har nå blitt rehabilitert, men vi er ikke helt
fornøyde med løsningen. Hockeyseksjonen og NBF
jobber nå for å få på plass Mortensrud landhockeybane.
Vi har brukt sesongen 21/22 til å starte med aktiviteter i
de nye hallene. Alle haller utenom Bjørnholthallen har
det funket med løsningen som er tilrettelagt for
landhockey. Vi jobber sammen med BYM og OIK med å
finne løsninger for Bjørnholthallen.

4.5.1 Status anlegg
Utendørs:
Voldsløkka (11er - Landhockeybane)
Furuset Trimmen (7er – Kombibane fotball/landhockey
inkl. landhockeymål og oppmerking)
Mortensrud (7er - For trening av aldersbestemte lag)
Innendørs:
Klemetsrudhallen (Godkjent)
Furuset Idrettshall (Godkjent)
Bjørnholthallen (Godkjent – Venter på nye løsninger for
ballfangernett)
Vahl flerbrukshall (Godkjent)
Veitvet Idrettshall (Godkjent – Kun for trening av
aldersbestemte lag med innebandy vant)
4.5.2 Nye/planlagte anlegg i regionen
Utendørs:
Mortensrud Idrettsanlegg (FIH Global landhockeybane)
Innendørs:
Voldsløkka skole (Klar 2025)
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4.6
4.5.3 Fordeling av halltid/ fordelingsprosesser
Fordeling av halltid om vinteren og treningstid om
sommeren fordeles av OIK til hockeyseksjonen.
Hockeyseksjonen har gitt mandat til administrasjonen i
OABR til å videre fordele dette til klubbene.
4.5.4 Resultater i samsvar med LTP
Vi er glade for å få Bjørnholt-, Vahl- og Veitvethallen
godkjent for landhockey. Vi venter derimot på noen
justeringer i Bjørnholt hallen og håper å få dette i orden.
Dette vil føre til at vi kan spre landhockey aktiviteten
utover i Oslo, pluss planlegge mer og mer lokale tiltak.
NBF har også fått tildelt midler til å kjøpe og montere små
utebaner, og det planlegges på Furuset og Mortensrud.

Trener

4.6.1 Trenersituasjonen
Vi har ikke mange kvalifiserte trenere. Klubbene må
jobbe mer internt med å skaffe flere frivillige til å ta
treneransvaret. Vi ser at det er 1-2 personer som trener
alle lagene i samme klubb. Vi oppfordrer klubbene i å
investere i trenerkurs i regi EHF – C4E. Det er begrenset
med plasser.
4.6.2 Trenerkurs
Usman fra Mask skulle etter planen gjennomføre sitte
andre år i C4E. Khidash og Divyabhanu har allerede
fullført kurset.
4.6.3 Resultater i samsvar med LTP
Seksjonen har jobbet i henhold til LTP. Vi har prøvd å
sette opp kurs (Velkommen til landhockey og Trener 1)
lokalt, men klubbene har respondert veldig dårlig på det.
Vi jobber stadig med å finne flere kurs som er tilpasset
våre behov.
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4.7

Måltall

4.7.1 Lisenser
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4.7.2 Samordnet rapportering for 2021
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Regnskap
Generelt:
Norges Bandyforbund med sine tre idretter
(seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Norges
Bandyforbund er et fullverdig medlem av Norges
Idrettsforbund og her igjennom dette status som et
organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen. Det er på
grunnlag av status som et organisasjonsledd at Norges
Bandyforbund har både demokratiske rettigheter og
plikter
i
idrettsorganisasjonen.
Det
er
organisasjonsleddene og medlemmene som igjennom
sitt medlemskap i et organisasjonsledd har sine
rettigheter og plikter.
Seksjonene i Norges Bandyforbund er ikke
organisasjonsledd i idretten eller selvstendige juridiske
subjekter.
Seksjonene
er
organisatorisk
et
utvalg/avdeling underlagt Norges Bandyforbunds styre,
men er gitt noen fullmakter for å forvalte de respektive
idretters organiserte aktivitet.
Seksjonene har derfor ikke et eget regnskap eller
besitter aktiva (for eksempel bankkonto). Da seksjonene
ikke er et juridisk subjekt har de ikke grunnlag for å ha
personalansvar/ansatt. Samtlige ansatte som ivaretar
oppgaver for seksjonene er ansatt i Norges
Bandyforbund,
som
har
det
formelle
arbeidsgiveransvaret.
Seksjonen kan ikke forplikte organisasjonen igjennom
avtaler. Alle avtaler som forplikter organisasjonen, må
signeres av forbundsstyret (de som av forbundstinget er
tildelt signaturrett for organisasjonen).

Det utarbeides derfor kun et fullverdig regnskap for
Norges Bandyforbund hvert år. Dette er det regnskapet
som organisasjonen er lovpålagt å utarbeide for
innrapportering til NIF og Brønnøysund med styrets
økonomiske beretning, revisors og kontrollkomiteens
beretning. De offisielle/fullstendige regnskapene som
viser den samlede økonomiske stillingen pr 31.
desember hvert år for Norges Bandyforbund behandles
for to år av gangen på forbundstinget.
Til og med regnskapsåret 2018/2019 fulgte Norges
Bandyforbunds regnskaper et avvikende regnskapsår.
Det avvikende regnskapsåret var tilpasset sesongene til
forbundets idretter og løp fra 1. mai til 30. april.
Idrettsstinget 2018 vedtok endring i Idrettsforbundets lov
slik at samtlige organisasjonsledd skal føre regnskaper
som følger kalenderåret. Fra 1. januar 2020 løper
Norges Bandyforbunds regnskapsår fra 1. januar til 31.
desember hvert år.
Et regnskap som følger sesongen, gir et betydelig bedre
oversikt/informasjon om driften av den organiserte
aktiviteten. For å ivareta dette vil seksjonens regnskaper
og budsjetter fortsatt være basert på det avvikende
regnskapsåret (1. mai til 30. april).
Som beskrevet ovenfor kan ikke seksjonene ha egen
balanse. Samtlige bankkonti og eiendeler eies av
Norges Bandyforbund (felleskapet). Seksjonene er ikke
organisasjonsledd i henhold til idrettens lov. Seksjonene
kan derfor ikke disponere/opprette egne bankkonti eller
besitte eiendeler.
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På grunnlag av seksjonenes aktivitetsplaner tildeler
forbundsstyret seksjonene hvert år et arbeidsbudsjett
(aktivitetsbudsjett), som seksjonene har til disposisjon til
drift av sine aktiviteter. Det føres derfor ikke egne
regnskaper for seksjonene, men en oversikt som viser
avdelingens/seksjonens forbruk i forhold til den
rammen/budsjettet som er tildelt av forbundsstyret. Det
er dette aktivitetsbudsjettet/regnskapet som behandles
av seksjonsårsmøtene hvert år. Seksjonsårsmøtene
fastsetter seksjonens aktivitetsbudsjett innenfor rammen
som er vedtatt av forbundsstyret.
Regnskapene og budsjettene presenteres i henhold til
standard
prosjekt/aktivitetsregnskapsoppstilling.
Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til
idrettens standard prosjektplansoppstilling. Budsjettet
følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivået
som oppstillingen av regnskaps-rapportene.
Seksjonsstyret
anser
at
de
framlagte
aktivitetsregnskaper og budsjetter er på et detaljnivå
som er hensiktsmessig for årsmøtets behandling. Det
gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – (minus)
tall i regnskapene/budsjettene. Et resultat med et –
(minus) tegn foran er et positivt resultat (overskudd).
For å bevare en oversikt over den enkeltes seksjons
økonomiske stilling i forhold til de øvrige seksjonene og
NBF, føres seksjonenes regnskapsresultat for hver
sesong mot egen balansekonto i Norges Bandyforbunds
balanse. Denne kontoen er Norges Bandyforbunds
eiendom og inngår i forbundets samlede egenkapital.
Seksjoner som har «tilgodehavende» i forhold til
felleskapet kan disponere disse midlene med
forbundsstyrets samtykke.
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Regnskap og budsjett hockeyseksj.

5.1 Regnskap 2021-2022

RegnskapBudsjett Diff BudsjettBudsjett
21/22 21/22 21/22 22/23 23/24

19200 UTVIKLING HOCKEY
18 587
25000 INFORMASJON
4 340
29500 ANSVARSFORSIKRING
1 600
Sum styrke idrettens rolle i samfunnet
24 527

70 600
800
1 600
73 000

52 013
-3 540
0
48 473

200 000
1 200
2 000
203 200

210 000
1 200
2 200
213 400

-35 000
-55 000
0

21 336
-35 000
18 000

-60 000
-25 000

-60 000
-28 000

5 000
-85 000

-1 425
2 911

-18000
10 000
-93 000

-18000
10 000
-96 000

0
0

30 000
30 000

30 000
30 000

0
0

0
0

82050 DOMMERUTSTYR
82100 DOMMERKURS
Sum kompetanseutvikling

500
13 145
13 645

20 000
26 000
46 000

19 500
12 855
32 355

20 000
28 000
48 000

22 000
30 000
52 000

86000
86100
87000
87100

KRETS
TILSKUDD KLUBB
KONTINGENTER INT FORB.
KONTIGENTER SFF
Sum andre Innsatsområder

5 000
20 000
6 019
1 712
32 731

5 000

5 200

5 400

6 000
2 000
13 000

0
-20 000
-19
288
-19 731

7 000
2 100
14 300

7 500
2 200
15 100

90000
90010
94000
94090

STYREMØTER
REPRESENTASJON
SEKSJONSTYREMØTE
ÅRSMØTE
Sum styre og komiteer

75
152
3 225
1 955
5 408

2 000
14 000
4 000
2 000
22 000

1 925
13 848
775
45
16 592

2 100
15 000
4 200
2 500
23 800

2 200
17 000
4 400
2 700
26 300

961 233

1 015 000

53 767

250 000

140 000

42000
42005
42100
42450
42990

SERIE INNE
-56 336
SERIE UTE
-20 000
LANDSLAG INNTEKTER HOCKEY
-18 000
ADMINISTRASJONSAVGIFT
DIV. SERIER HOCKEY
6 425
Sum idrettslagenes aktivitetstilbud-87 911

62000 DRIFT A-LAG
Sum toppidrett

Administrasjon
98000
98010
98020
98035
98060

ÅRSAVGIFT
LISENS
OVERGANGER
BØTER O.L.
RAMMETILSKUDD
Sum andre inntekter
EGENKAPITAL
Prosjektresultat

-4 200
-4 200
-4200
-4200
-145 045
-85 000
60 045 -150 000 -160 000
-500
-2 000
-1 500
-1 000
-2 000
-2 000
2 000
-846 667 -1 115 000 -268 333 -400 000 -100 000
-994 212 -1 202 000 -207 788 -551 000 -262 000
0

0

-44 579

-88 000

0

0 -120 000

-43 421 -104 700

-31 200

5.1.1 Kommentarer til de enkelte
prosjektene/prosjektklassene: R 21/22
Styrke idrettens rolle i samfunnet
I tillegg til de mindre fellespostene, på til sammen kr
3.400, -, gjelder kostandene ført i denne klassen innkjøp
av utstyr til gjennomføring av barne- og ungdomsaktivitet
i klubbene. På grunn av pandemien ble det svært
begrensede muligheter til å gjennomføre de utviklingsog aktivitetstiltakene som ble lagt til grunn for budsjettet.

andel av kostander for utstyr til barne- og ungdomstiltak.
Kostnadene på prosjekt 87100 gjelder avgifter til
medlemskapet i regionale/internasjonale forbund (EHF
og IHF).
Kontingent SFF ble tidligere trukket fra rammetilskuddet
(post 2) før fordelingen av tilskuddet til særforbundene.
Fra 2021 faktureres denne kostanden de respektive
særforbund. Kostnaden som er ført her er
hockeyseksjonens andel av kostnaden som er fakturert
NBF.

Idrettslagenes aktivitetstilbud
De samlede påmeldingsavgiftene ble noe mindre enn
budsjettert. Fakturert landslagsavgift, som ikke ble tatt
med i budsjettet, bidrar til at de samlede inntektene i
denne klassen er i tråd med budsjettet.

Styre og komiteer
På grunn av pandemien har møter i både forbundsstyret
og seksjonsstyrene primært vært gjennomført digitalt.
Kostnadene til dette har derfor vært betydelig lavere enn
«normalt».

Landslag
Det er ikke gjennomført landslagsrelatert aktivitet i
perioden.

Andre inntekter
Årsavgiften er ikke fakturert i perioden. Denne avgiften
vil bli fakturert klubbene i september.
Antall betalte lisenser ble noe flere enn fjorårets
forsiktige budsjettering la til grunn. Dette, sammen med
godt samarbeid med forsikringsselskapet, har bidratt til
at nettoinntekten fra lisensordningen ble betydelig
høyere enn forutsatt ved budsjetteringen.
På grunn av den store nedgangen i hockeyseksjonens
aktivitetstall pr 31.12.2020, godkjente ikke NIF hockey
som tilskudds berettiget særidrett ved tildelingen av de
offentlige tilskuddene for 2022.
På grunnlag av samtaler aksepterte NIF å tildele hockey
et ekstraordinært tilskudd på kr 500.000, - for 2022.
Rammetilskuddet til hockey er derfor vesentlig lavere (kr
846.667,-) enn det som ble forutsatt ved budsjetteringen.

Utdanning
Grunnet pandemien, og redusert aktivitet, ble det noe
mindre kostnader til utdanningstiltak enn det ble
budsjetter med.
Andre innsatsområder
Kostnadene på prosjekt 86000 gjelder støtte til NBFs
regionale virksomhet. Dette er i henhold til tidligere
vedtak fattet på forbundstinget, hvor det ble bestemt at
en andel av seksjonens lisensinntekter skal avsettes til å
støtte kretsenes/regionenes virksomhet. Seksjonen har
gitt tilskudd til klubb. Tilskuddet ble benyttet til å dekke

Seksjonens driftsresultat for sesongen 20/21 er kr
44.579, -.
Disponering av seksjonens overskudd kr 50.839, Forbundsstyret har vedtatt å disponere Kr 1.500.000, av NBFs overskudd for 2021 til seksjonenes
«egenkapital». Avsetningen fordeles i henhold til
seksjonens medlemstall (NIFs aktivitetstall pr
31.12.2019). På dette grunnlaget henføres kr 238.500 til
bandy (15,9% av medlemsantallet), innebandy kr
1.182.000 (78,8%) av medlemsantallet og hockey kr
79.500 (5,3% av medlemsantallet).

Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere
sin «egenkapital».
Det gjøres oppmerksom på at NBFs regnskap for 2022
ikke er revidert.

Resultat og seksjonens «egenkapital».
Driftsresultatet
i
henhold
til
seksjonenes
aktivitetsregnskap henføres seksjonenes «egenkapital»,
som
kommer
frem
av
landhockeyseksjonens
balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper.
Denne balansekontoen vil derfor hvert år justeres i
henhold til resultatet på seksjonens aktivitetsregnskap.
Seksjonenes
balansekonti
er
formelt
Norges
Bandyforbunds eiendom og inngår som en del av NBFs
samlede egenkapital. Disse midlene kan seksjonen
benytte med forbundsstyrets godkjenning.
Ved inngangen av driftsåret 20/21 var hockeyseksjonens
egenkapital positiv med kr 485.914,17.
Årets positive resultat kr 44.579,00 og forbundsstyrets
tildelte andel av NBFs overskudd kr 79.500, -, tillegges
«egenkapitalen» som da blir, pr 30.04.2022, kr
609.993,17.
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6. Forslag og saker
Det foreligger ingen forslag fra klubbene.
Det foreligger 8 saker/forslag fra
Landhockeyseksjonen:
6.1

Sak 1
Landhockeyseksjonen ønsker å endre reglene for
utsettelse av kamper §10.
Slik lyder den i dag:
§ 10. Utsettelse av kamper.
Bare den myndighet som har berammet en kamp, kan
utsette den. Utsettelse skal meddeles berørte klubber og
dommere så snart som det overhodet er praktisk mulig.
Dersom en kamp ikke kan avvikles etter planen uten at
noen av lagene er skyld i dette, for eksempel ved
dobbeltbooking av bane som skyldes feil hos baneeier,
skal arrangøren straks melde fra til administrerende
myndighet. Utsettelsesgrunn er også deltagelse i
turneringer for klubber og landslag som ikke var kjent før
serieoppsettet ble klart. Kampen skal settes opp på nytt.
Bestemmelsen ønskes endret til:
§ 10. Utsettelse av kamper.

Bare den myndighet som har berammet en kamp, kan
utsette den. Utsettelse skal meddeles berørte klubber og
dommere så snart som det overhodet er praktisk mulig.
Dersom en kamp ikke kan avvikles etter planen uten at
noen av lagene er skyld i dette, for eksempel ved
dobbeltbooking av bane som skyldes feil hos baneeier,
skal arrangøren straks melde fra til administrerende
myndighet. Utsettelsesgrunn er også deltagelse i
turneringer for klubber og landslag som ikke var kjent før
serieoppsettet ble klart. Kampen skal settes opp på nytt.
Ved søknad om utsettelse av kamper skal klubben som
ber om utsettelse betale en utsettelses gebyr for at
søknaden skal kunne behandles av administrerende
myndighet. Søkeren må fremlegge kvittering for betaling
ved utsettelsessøknaden. Utsettelsessøknaden skal
fremvise årsak til utsettelse og forslag til ny tid, dato og
sted etter enighet med motstander. Motstanderlaget må
skriftlig samtykke om dette til administrerende myndighet
for at søknaden skal behandles.
Utsettelsesgebyr settes til følgende:
Ved søknad sendt inn med mer enn 48 timer til
kampstart: 500,-.
Ved søknad sendt inn med mindre enn 48 timer til
kampstart: 1000,-.

6.2

Sak 2

Punkt 2. Varsling av dommere. Den myndighet som
oppnevner dommere, skal varsle dommerne i 10 dager
god tid før kampdagen. Varslet skal vise hvilke klubber
som skal spille, klasse, spillested og spilletid.

Landhockeyseksjonen ønsker å endre reglene for
varsling av dommere i kampreglement for landhockey §
6.
Slik lyder § 6 i dag:
§ 6. Dommere, kampsekretærer og arrangør.
Punkt 1. Innledende bestemmelser. Alle dommere må
være medlem av en klubb tilsluttet NBF. Godkjente
dommere fra utlandet kan dømme i vår serie dersom
dette godkjennes av seksjonsstyret/dommerkomiteen.
Seksjonsstyret autoriserer dommere på alle nivåer.
Dommere kan fratas sin autorisasjon av seksjonsstyret
etter innstilling fra dommerkomiteen.

6.3

Sak 3
Landhockeyseksjonen ønsker å endre reglene for
trekking av lag fra seriespill i kampreglement for
landhockey.
Slik lyder STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ
KAMPREGLEMENTET i dag:

Bestemmelsen ønskes endret til:

2. Lag som trekker seg fra seriespill (jfr.
kampreglementets § 22 pkt. 6) Lag som trekker seg fra
seriespill når det gjenstår mindre enn to uker til
seriestart, bøtelegges med kr. 1.000,-. Laget får ikke
refundert serieavgiften, og må påfølgende sesong
begynne i laveste divisjon. Dette gjelder fra
innendørssesong
til
innendørssesong
og
fra
utendørssesong til utendørssesong.

§ 6. Dommere, kampsekretærer og arrangør.

Bestemmelsen ønskes endret til:

Punkt 1. Innledende bestemmelser. Alle dommere må
være medlem av en klubb tilsluttet NBF. Godkjente
dommere fra utlandet kan dømme i vår serie dersom
dette godkjennes av seksjonsstyret/dommerkomiteen.
Seksjonsstyret autoriserer dommere på alle nivåer.
Dommere kan fratas sin autorisasjon av seksjonsstyret
etter innstilling fra dommerkomiteen.

2. Lag som trekker seg fra seriespill (jfr.
kampreglementets § 22 pkt. 6) Lag som trekker seg fra
seriespill når det gjenstår mindre enn to uker til
seriestart, bøtelegges med kr. 1.000,-. 2.000,-. Laget får
ikke refundert serieavgiften, og må påfølgende sesong
begynne i laveste divisjon. Dette gjelder fra

Punkt 2. Varsling av dommere. Den myndighet som
oppnevner dommere, skal varsle dommerne i god tid før
kampdagen. Varslet skal vise hvilke klubber som skal
spille, klasse, spillested og spilletid.
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innendørssesong
til
innendørssesong
utendørssesong til utendørssesong.

6.4

og

fra

Sak 4
Landhockeyseksjonen ønsker å endre status til «de som
har fått spesial utdanning gjennom Hockeyseksjonen»
for landhockey:
Slik lyder det i dag:
I.A.
Bestemmelsen ønskes endret til:
Dersom personer har fått internasjonale kurs (f.e.
trenerkurs, dommerkurs, judge rolle, etc.) betalt gjennom
landhockey seksjonen, forventes det aktivt deltagelse i
en komite fra landhockeyseksjonen i minst 2 år etter
kursen har blitt fullført.

6.5

Sak 5
Landhockeyseksjonen ønsker å endre punkt 4 i
seriesystem §17.
Slik lyder § 17 i dag:
Punkt 4: Klubber med flere enn ett lag i seriesystemet.
En klubb skal f.o.m. sesongen 2015/16 delta med kun
1(ett) lag i øverste divisjon. Administrativ myndighet gis
fullmakt til å fravike dette dersom det vil gi svært uheldige
virkninger på en av seriene. Endringsforslag må

forelegges klubbene. I lavere divisjoner kan flere lag
tillates. Dersom det er to lag fra samme klubb i en serie,
skal disse lagene spille mot hverandre, som første kamp,
i hver serierunde. Lagene skal ikke benevnes 1, 2 osv. i
og med at dette kan betraktes som en rangering av
lagene.
Bestemmelsen ønskes endret til:
Punkt 4: Klubber med flere enn ett lag i seriesystemet.
En klubb skal f.o.m. sesongen 2015/16 delta med kun
1(ett) lag i øverste divisjon. Administrativ myndighet gis
fullmakt til å fravike dette dersom det vil gi svært uheldige
virkninger på en av seriene. Endringsforslag må
forelegges klubbene. I lavere divisjoner kan flere lag
tillates. Dersom det er to lag fra samme klubb i en serie,
skal disse lagene spille mot hverandre, som første kamp,
i hver serierunde. Lagene skal ikke benevnes 1, 2 osv. i
og med at dette kan betraktes som en rangering av
lagene.
Ved en kvalifiseringsrunde og deretter fordeling av lag til
1. og 2. divisjon kan klubber melde på eller av flere lag
til andre delen av innendørssesongen, til 1. og 2.
divisjonen.
Dersom en klubb har 2 lag og trekker 1 lag, beholdes
høyeste plassen i serien for 1. eller 2. divisjonen.
Dersom en klubb har 3 lag beholdes den høyeste og
laveste posisjonen. Dersom en klubb har mer enn 3 lag
så beholdes den høyeste og laveste posisjon, og kan
klubben velge å avstå hvilken av de posisjonene i
tabellen avstås for de lagene som trekkes. Trekking av
lag skal skje 2 uker før siste seriekamp i første
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halvparten av sesongen (i divisjonen som spilles med
alle lag).
Bakgrunn for forslaget: Dette vil gi lag muligheter å flytte
spillere fra 2 lag til et dersom de merker at de f.e. har
noen skadete spillere på lang termin, som gjør det
vanskelig å stille med 2 lag.
6.6

Jentelag. Det skal stilles med rene jentelag. Gutter kan
ikke delta.
Guttelag. I aldersbestemte kamper for gutter, kan jenter
fra en årsklasse over eller jevnaldrende delta.

Sak 6
Landhockey
seksjonen
ønsker
å
aldersbestemmelser for jenter for landhockey:

Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn
alderen tilsier. NBFs seksjonsstyre kan etter skriftlig
søknad dispensere fra aldersbestemmelsene.

endre

Brytes reglene om jente- og guttelag, tapes kampen 0-5
(se §9, punkt 4).

Slik lyder § 20 i dag:

Bestemmelsen ønskes endret til:

§ 20. Aldersbestemmelser.

§ 20. Aldersbestemmelser.

Aldersgrensene beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i
det kalenderåret serien starter.

Aldersgrensene beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i
det kalenderåret serien starter.

Senior: Spilleren må være fylt 15 år før hun/han kan delta
i en seniorkamp.

Senior (menn og kvinner): Spilleren må være fylt 15 år
før hun/han kan delta i en seniorkamp.

Veteran: eldre enn 45 år

Veteran (menn og kvinner): eldre enn 45 år

Old-boys: eldre enn 35 år Junior: minimum alder 14 år
og yngre enn 19 år. Minimum grense: Må være fylt 14 år.
Gutt/Pike: minimum alder 11 år og yngre enn 14 år.
Aldersgrense for Gutt/Pike beregnes ut fra fylte år ved
årsskiftet i det kalenderåret serien starter og omfatter
barn som fyller 11-14 år.

Old-boys: eldre enn 35 år

Lillegutt/Lillepike: yngre enn 13 år

Miks 13-16: minimum alder 13 år og yngre enn 16 år.
Aldersgrense for miks 13-16 beregnes ut fra fylte år ved
årsskiftet i det kalenderåret serien starter og omfatter

Barnelag: yngre enn 10 år

Old-girls: eldre enn 35 år
Junior (gutter og jenter): minimum alder 14 år og yngre
enn 19 år. Minimum grense: Må være fylt 14 år. Egen
serie for gutter og egen serie for jenter.
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barn som fyller 13-16 år. Denne serien spilles som en
miks serie for begge kjønn.
Gutt/Pike Gutter 11-14: Serie for gutter. Minimum alder
11 år og yngre enn 14 år. Aldersgrense for Gutt/Pike
denne serien beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i det
kalenderåret serien starter og omfatter barn som fyller
11-14 år.

6.7

Sak 7
Landhockeyseksjonen ønsker å endre seriespill for
aldersbestemte klasser.
Slik lyder § 19 punkt 1 i dag:
§ 19. Aldersbestemte klasser.
Punkt 1: Seriespill

Jenter 11-14: Serie for jenter. Minimum alder 11 år og
yngre enn 14 år. Aldersgrense for denne serien
beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i det kalenderåret
serien starter og omfatter barn som fyller 11-14 år.

For aldersbestemte klasser opprettes det serier der det
finnes mange nok lag. Dette etter seksjonens
bestemmelser. Etter søknad til NBFs seksjonsstyre kan
det også opprettes interkretsserier.

Lillegutt/Lillepike: yngre enn 13 år

Seriekamper for aldersbestemte klasser i utendørs
spilles i henhold til Hockey5s regler fra FIH. Minste antall
spillere for å unngå walkover settes til 3 spillere.

Barnelag: yngre enn 10 år
Minirundelag:
myndighet

Bestemmes

av

administrerende

Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn
alderen tilsier. NBFs seksjonsstyre kan etter skriftlig
søknad dispensere fra aldersbestemmelsene.
Jentelag. Det skal stilles med rene jentelag. Gutter kan
ikke delta.
Guttelag. I aldersbestemte kamper for gutter, kan jenter
fra en årsklasse over eller jevnaldrende delta som er 2
år eldre enn maksalder til gutter, i den respektive serien,
delta. Brytes reglene om jente- og guttelag, tapes
kampen 0-5 (se §9, punkt 4).

Seriekamper for aldersbestemte klasser i innendørs
spilles 6 mot 6. Minste antall spillere for å unngå
walkover settes til 3 spillere.
Det spilles 7 mot 7 utendørs i aldersbestemte klasser.
Minimum 5 spillere for å unngå walkover. Seksjonen kan
sette en prøveordning med Hockey5s om ønskelig.
Bestemmelsen ønskes endret til:
§ 19. Aldersbestemte klasser.
Punkt 1: Seriespill
For aldersbestemte klasser opprettes det serier der det
finnes mange nok lag. Dette etter seksjonens
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bestemmelser. Etter søknad til NBFs seksjonsstyre kan
det også opprettes interkretsserier.

Seriekamper for aldersbestemte klasser i innendørs
spilles 6 mot 6. Minste antall spillere for å unngå
walkover settes til 3 spillere.

Seriekamper for aldersbestemte klasser i utendørs
spilles kan settes opp i henhold til Hockey5s regler fra
FIH. Minste antall spillere for å unngå walkover settes til
3 spillere.
Om man ikke spiller Hockey5s, skal seriene spilles med
følgende format:
Junior (gutter og jenter): 7 mot 7 i 7er bane. Minste antall
spillere for å unngå walkover settes til 4 spillere.
Miks 13-16: 7 mot 7 i 7er bane. Minste antall spillere for
å unngå walkover settes til 4 spillere.
Gutter 11-14: 5 mot 5 i 5er bane (ca. 55-45m x 23m).
Minste antall spillere for å unngå walkover settes til 3
spillere. Administrerende myndighet kan, ved ønske fra
klubbene før seriestart, sette opp serien som 7 mot 7 på
7er bane med minste antall spillere på 4.

Det spilles 7 mot 7 utendørs i aldersbestemte klasser.
Minimum 5 spillere for å unngå walkover. Seksjonen kan
sette en prøveordning med Hockey5s om ønskelig.

6.8

Sak 8
Landhockeyseksjonen ønsker å legge til ekstra punkt
(punkt 5) under seriesystem §17.
Punkt 5: Påbudt med minirunde arrangement.
Alle klubber som deltar med lag i seniorserien (menn) er
pålagt å arrangere minst én minirunde i løpet av
sesongen. Dato for arrangementet fastsettes av
administrerende myndighet.

Jenter 11-14: 5 mot 5 i 5er bane (ca. 55-45m x 23m).
Minste antall spillere for å unngå walkover settes til 3
spillere. Administrerende myndighet kan, ved ønske fra
klubbene før seriestart, sette opp serien som 7 mot 7 på
7er bane med minste antall spillere på 4.
Senior (kvinner): 5 mot 5 i 5er bane (ca. 55-45m x 23m).
Minste antall spillere for å unngå walkover settes til 3
spillere. Administrerende myndighet kan, ved ønske fra
klubbene før seriestart, sette opp serien som 7 mot 7 på
7er bane med minste antall spillere på 4.
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7. Fastsette avgifter
Styret foreslår følgende/ingen endringer i avgifter for
sesongen 2022/23 og 2023/24 (endringer i blått):

Seniorlag (menn)
innendørs*
Seniorlag (menn)
utendørs
Seniorlag (menn)
Hockey 5s
Seniorlag (kvinner) alle
format
Juniorlag (gutter)
innendørs og utendørs
Juniorlag (jenter) alle
formater
Juniorlag (gutter)
Hockey 5s
Miks 13-16 (innendørs
og utendørs)
Gutter og jenter 11-14
(innendørs, utendørs,
Hockey 5s)
Barne Minirunde lag
Veteran (Menn og
kvinner) og
oldboys/oldgirls
innendørs
Veteran (Menn og
kvinner) og
oldboys/oldgirls
utendørs

2021/2022

2022/2023

2023/24

Kr. 9000

Kr. 9000

Kr. 9000

Kr. 5000

Kr. 5000

Kr. 5000

Kr. 2000

Kr. 2000

Kr. 2000

N/A

Kr. 2000

Kr. 2000

Kr. 2000

Kr. 2000

Kr. 2000

N/A

Gratis

Gratis

Kr. 1500

Kr. 1500

Kr. 1500

N/A

Kr. 1000

Kr. 1000

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis
Kr. 5000

Gratis
Kr. 5000

Gratis
Kr. 5000

Gratis

Gratis

Gratis

Veteran (Menn og
kvinner) og
oldboys/oldgirls
Hockey 5s
Depositum for U. 11-14
lag
Protestgebyr
Landslagsavgift
Administrasjonsavgift

Kr. 1500

Kr. 1500

Kr. 1500

Kr. 5000

Kr. 5000

Kr. 5000

Kr. 1000
Kr. 2000
N/A

Kr. 1000
Kr. 2000
Kr. 2000

Kr. 1000
Kr. 2000
Kr. 2000

Dommerhonorarer:
Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen (Menn) i
innendørs (150,- dersom dommer ikke har riktig uniform
og utstyr)
Kr. 400,- pr. dommer i seniorklassen (Menn) i utendørs
(250,- dersom dommer ikke har riktig uniform og utstyr)
Kr. 200,- pr. dommer i seniorklassen (Menn) i Hockey5s
Kr. 200,- pr. dommer i seniorklassen (Kvinner), junior(Både gutter og jenter), G11-14-, J11-14, Miks13-16,
oldboys/oldgirls- og veteranklassen (menn og kvinner)
både innendørs, utendørs og Hockey 5s
G11-13: Honorar settes av dommerkomite.
Kr. 100,- pr. kamp til sekretariat. Uavhengig av antall
personer som sitter i sekretariatet.
Serieavgift for 2. og 3. laget skal fordeles slik:
Første laget betaler fult.
Andre laget betaler 50%.
Tredje laget betaler 25%.
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8. Langtidsplan (LTP)
For Hockeyseksjonen er det viktig å følge NBFs
hovedordene målsetninger, som er «flest mulig lengst
mulig».
I tiden fremover vil det være viktig for Hockeyseksjonen
å sikre rekruttering av flere medlemmer slik at vi ikke
mister status som særidrett.
Forbundsstyret utarbeider fortsatt en ny strategiplan,
denne må fortsatt bli synkronisert med vekststrategien til
landhockey seksjonen, men strategien til landhockey har
blitt presentert og godkjent av forbundsstyret. Det blir
viktig at landhockey seksjonen bruker kunnskapen og
strategien til NBF for å også utvikle sitt eget LTP, som
ser lengre en 2022 hvor landhockey prøver for å komme
til 1500 medlemmer snarest mulig.
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9. Budsjett
Se punkt 5.1

9.1

Kommentarer til de enkelte
prosjektene/prosjektklassene: B 22/23
Budsjettet forutsetter at kommende sesong blir en
normal
sesong
og
at
organisasjonens
aktivitetsutvikling går mot aktivitetsomfanget før
pandemien.
Styrke idrettens rolle i samfunnet
På grunn av det stor reduksjonen i antall aktive
medlemmer (idrettsregistreringen) bør seksjonen
primært rette sin oppmerksomhet og ressurser mot tiltak
som kan bidra til å bringe medlemstallene tilbake til mins
1.500. Det er derfor viktig at seksjonen, i samarbeid med
NBFs utviklingsavdeling og OABR, retter mest mulig
ressurser mot dette arbeidet.
Idrettslagene aktivitetstilbud
Budsjetter bygger på forventede deltakelse i seriene og
seksjonens forslag til avgifter for deltakende lag.
Landslag
I den krevende sitasjonen hockeyseksjonen har komme
i, på grunn av den store medlemsreduksjonen, anbefales
det ikke å benytte seksjonsstyrets, klubbenes eller
økonomiske ressurser til landslagsaktivitet, før enn
målet om minst 1500 medlemmer blir realisert.

Utdanning
Kompetanse er en viktig forutsetning for gode
aktivitetstilbud, som igjen er forutsetningen for økt
deltakelse og der igjennom økte medlemstall.
Kompetansetiltak bør derfor ha høy prioritet.
Andre innsatsområder
Det forventes at hockeyseksjonens andel av tilskudd til
kretser/regioner blir tilsvarende tidligere år. Det
forventes en mindre økning i avgiftene til de
internasjonale forbundene og SFF.
Styre og komiteer
Det forventes at det fra høsten 2022 gjennomføres
deltakelse i nasjonale og internasjonale møter på
tilnærmet normal måte.
Administrasjon
Det er enighet i seksjonsstyret at styremedlemmene
ivaretar flere av oppgavene som de siste årene har vært
ivaretatt av ansatte. Større del av ansattressursen
avsettes til utviklingsoppgaver. NBF bidrar til å dekke det
vesentligste av kostandene i denne sammenheng.
Andre inntekter
Det budsjetteres med noe økning i antall løste lisenser.
På det grunnlaget estimeres nettoinntekten fra
lisensordningen å bli tilsvarende vedtatt økning i
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lisenssatsene (3,5%). Dette utgjør en estimert økning i
nettoinntekten på ca. kr 5000,-.
Andel av det ekstraordinære tilskuddet hockey fikk fra
NIF for 2022 (kr 500.000,-) og bidrag fra NBF utgjør
rammetilskuddsbudsjettet på kr 400.000, -.
NIF er tydelig på at hockey ikke vil bli tildelt
rammetilskudd for kalenderåret 2023.

9.2

Kommentarer til de enkelte
prosjektene/prosjektklassene: B 23/24
Budsjettet forutsetter at denne sesong blir en normal
sesong og at organisasjonens aktivitetsutvikling blir
positiv.
Styrke idrettens rolle i samfunnet
Det forutsettes fortsatt prioritering av utviklingsaktiviteter
med mål om at medlemstallet pr 31.12.2024 igjen skal
bli høyere enn 1500. Det er viktig at seksjonen bidrar til
godt samarbeid med NBFs utviklingsavdeling og OABR
for å effektivisere og tilpasse utviklingsarbeidet best
mulig.
Idrettslagenes aktivitetstilbud
Budsjetter bygger på forventet deltakelse i seriene og
seksjonens forslag til avgifter for deltakende lag.
Landslag
I den krevende situasjonen hockeyseksjonen har
komme i, på grunn av den store medlemsreduksjonen,
anbefales det ikke å benytte seksjonsstyrets, klubbenes

eller økonomiske ressurser til landslagsaktivitet før målet
om minst 1500 medlemmer blir realisert.
Utdanning
Kompetanse er en viktig forutsetning for gode
aktivitetstilbud, som igjen er forutsetningen for økt
deltakelse og der igjennom økte medlemstall.
Kompetansetiltak bør derfor ha høy prioritet.
Andre innsatsområder
Det forventes at hockeyseksjonens andel av tilskudd til
kreter/regioner blir tilsvarende tidligere år. Det forventes
en mindre økning i avgiftene til de internasjonale
forbundene og SFF.
Styre og komiteer
Det forventes at deltakelse i nasjonale og internasjonale
møter på tilnærmet normal måte, men at flere av disse
gjennomføres digitalt.
Administrasjon
Det er enighet i seksjonsstyret at styremedlemmene
ivaretar flere av oppgavene som de siste årene har vært
ivaretatt av ansatte i administrasjonen. Større del av
ansattressursen avsettes til utviklingsoppgaver. NBF
bidrar til å dekke større del av kostandene i denne
sammenheng.
Andre inntekter
Det budsjetteres med en mindre økning i lisenssatsene
(vedtas på forbundstinget i september 2022), samt noe
økning i antall løste lisenser.
NIF er tydelig på at hockey ikke blir tildelt rammetilskudd
for kalenderåret 2023. I henhold til status på
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idrettsregistreringen for 2022, som er nærmest avsluttet,
vil hockeyseksjonens aktivitetstall bli vesentlig lavere
enn 1500. For å få status som tilskudds berettiget
særidrett må idretten ha minst 1500 registrerte aktive
medlemmer i idrettsregistreringen. Det er derfor ikke
grunnlag for å budsjettere med tildeling av
rammetilskudd for denne perioden, men seksjonen bør
søke forbundsstyret om et tilskudd på kr 100.000. Det
forventes at forbundsstyret aksepterer at seksjonen kan
benytte inntil kr 120.000, - av «sin egenkapital» for å
saldere budsjettet.
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10. Valg
1:
2:

Leder
Nestleder

velges for 2 år
velges for 2 år

3:

1.styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
4. styremedlem
5. styremedlem

velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år

4:

5:

Foreslå representant til forbundsstyret. Denne
velges formelt på Forbundstinget.

6:

Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1
varamedlem.

7:

Representanter til Forbundstinget.

8:

Medlemmer til eventuelle fond.

10.1 Valgkomitéens innstilling:
Vi har hatt individuelle samtaler med samtlige som sitter
i styret i dag og kommet frem til følgende innstilling;
Leder:
Nåværende leder ønsker å fortsette og innstilles til å
fortsette i vervet. (Sebastian Vonen Skaugvoll – Furuset
LHK)
Nestleder:
Nåværende nestleder ønsker å fortsette og innstilles til
å fortsette i vervet. (Kamran Ashraf – Oslo SK)
1.styremedlem:
Richard Moore (Sagene IF) innstilles til å fortsette i sitt
verv og innstilles som 1.styremedlem.
2. styremedlem:
Mahin Akbar (Mortensrud-Aker SK) innstilles til å
fortsette i sitt verv og innstilles som 2.styremeldem.
3. styremedlem:
Shamaila Hussain (Furuset HK) innstilles til å fortsette i
sitt verv og innstilles som 3.styremedlem.

Jimena Val Gora (Sagene IF) innstilles som 1.
varamedlem.
Shehryar Hussein (Oslo SK) innstilles som
2.varamedlem.
Andrew Grant (Furuset LHK) innstilles som
3.varamedlem.
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Fra siste valgte styret er det 2 stk som har nå valgt å
trekke seg og vi har forhørt med både ledere i de ulike
klubbene samt andre personer som vi mente kunne
være med å bidra til å kunne gi et løft, men disse har
allerede enten verv i sine respektive klubber eller så har
de andre utfordringer som gjør at de for tiden ikke
ønsket å ta på seg mer ansvar.
Vi tror dette styret vil representere alles interesser og
jobbe videre med å gi Landhockey den løften den
trenger.
Vi ønsker dem lykke til med jobben og takker for tilliten
vi er blitt betrodd med.
Mvh
Amir Arshad og Wajid Khan
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