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1.1 NYTT FRA FORBUNDET/ADMINISTRASJONEN 

1.1.1 Evaluering av årsmøte 2022 Litt dårlig erfaring med Teams. De som deltok online, 
hørte nesten ingenting. Seksjonen evaluerte forslagene 
som ble diskutert. Det ble litt lange diskusjoner og i de 
fleste diskusjonene følte man at man falt ut av temaet. 
Det oppfordres at klubber er bedre forberedt neste gang, 
slik at man ikke bruker alt for lang tid på å skrive 
benkeforslag eller at man må trekke tilbake forslag fordi 
klubbene ikke har satt seg inn i forslaget. Til neste gang 
skal man også se på andre muligheter for hybrid møter, 
kanskje trenger vi bedre utstyr. 

1.1.2 Fordeling av komitéene Vi kan beholde de komitéene vi har. Det ble enighet om 
at man skal spørre alle personer i de ulike komitéene 
om de vil fortsette. Det ble foreslått at man legger ut en 
beskjed på Facebook om det er noen personer som kan 
ønske seg i noen av komitéene. Seksjonen ble enig om 
at alle ledere i sine komitéer spør sine medlemmer om 
de vil fortsette. 

1.1.3 Informasjon fra forbundet 
rundt administrasjon 

Alle vet at vi har fått redusert administrasjons kostnader 
i budsjettet som betyr at Hockeyen ikke kan 
administreres som før. Det er blitt kutt i administrative 
oppgaver. Det betyr at noen av administrative oppgaver 
må utføres av Hockeyseksjonen på frivillig basis. NBF er 
villig til å honorere personer som gjør disse oppgavene 
gjennom de nye administrasjonsgebyrene som ble 
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vedtatt på årsmøte. Sebastian og Tomas skal ha et 
møte ang. fremtiden til landhockey i august. Da blir det 
kanskje mer klarhet i hva som skjer videre. 

1.1.3.1 Administrative oppgaver Khidash har etter oppdrag fra Hockeyseksjonen laget en 
oversikt over oppgaver som gjøres av administrasjonen 
og utvikling i dag. Seksjonen gikk gjennom disse.  

1.1.3.2 Fordeling av oppgavene Det er litt vanskelig å dele oppgaver når ikke hele styret 
er her. Det er foreslått følgende prosess: 

1. Alle komitéene går inn i felles område 
«Seksjonsmøte nr. 1 …», åpner filen med 
«Arbeidsoppgaver …», og erstatter «x» med 
komitéens initialer (SK, DK, UK eller HS) ved 
siden av oppgaver man tenker kan gjøres av 
deres komité. 

2. De oppgavene hvor det fortsatt står «x» er det 
ingen som kan ta seg av. Enten må man finne 
eksterne personer som kan gjøre disse 
oppgavene eller så blir de ikke utført. Det 
innkalles til et møte med klubbene i 
begynnelsen av september hvor man tar opp 
situasjonen, og legger frem disse oppgavene og 
ny plan fremover. 

3. Til slutt har man møter i hver enkel komité og 
fordeler disse oppgavene innenfor sin komité.  

 

 

 

 

1.2 INFO FRA SERIEKOMITÉEN 

1.2.1 Utendørssesongen 2022 Jimena evaluerte serien til nå. Alle klubber må ta ansvar 
for ting rundt serien. Kampskjemaer blant annet. 
Seriekomitéen er misfornøyd med hvor lite klubbene tar 
ansvar. Seriekomitéen føler klubbene ikke bryr seg om 
frister og retningslinjer som settes opp. Seksjonen 
diskuterte at man skal bli strengere på å følge sanksjoner 
ved brudd på kampreglementet. Det ble foreslått at 
hjemmelag får arrangør ansvaret og som blant er 
ansvarlig for kampskjema. Hvis en klubb ikke tar med 
kampskjema eller at kampskjema er ferdig utfylt kan vi 
begynne å bøtelegge i henhold til kampreglementet. 
Seriekomitéen ønsker ikke å gå rundt og leke politi og 
oppfordrer alle klubber til å ta mer ansvar. 

1.2.2 Påmelding for NM utendørs 
2022 – videre plan 

Seksjonen gikk gjennom påmeldinger for NM som har 
kommet inn. Det ble vurdert om man kan snakke med 
flere klubber til å delta med kvinnelag i NM. Khidash spør 
Mask og Kringsjå om de kan flytte jentelagene opp til 
kvinne klassen. Det kom en del forslag på hvordan NM 
kan avvikles. Det ble enighet om at seriekomitéen ser på 
dette og lager et oppsett for NM. Målet må være å bli 
ferdig med dette i slutten av august. 

1.2.3 Påmelding for innendørs 
22/23 – videre plan 

Seksjonen gikk gjennom påmeldinger for innendørs. 
Oppsettet fro innendørs ventes til vi vet hvordan oppgave 
fordelingene vil se ut. 

1.2.4 Treningstidsfordeling 
innendørs 22/23 

Seksjonen gikk gjennom fordeling av treningstider som er 
gjort av administrasjonen. Seriekomitéen har godkjent 
fordelingen og den kan sendes til klubbene. 

 

 

 

 

1.3 INFO FRA DOMMERKOMITÉEN 

1.3.1 Info fra DK og videre plan Ingenting ble diskutert her. 
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1.3.2 Status dommerkurs Har ingen status per nå. Dette er ikke prioritert ennå. 

 

 

 

 

1.4 UTVIKLING 

1.4.1 Info fra utviklingskomitéen Sebastian skal purre UK medlemmer om status for deres 
oppgaver. Chanette er i kontakt med en person i Bergen 
for å starte landhockey der. Sebastian har sett litt på 
strategien videre når det gjelder landslaget.  
Videre er det anbefalt at landhockey søker om to grener 
(inne hockey og ute hockey). Prosessen i dette blir at 
Hockeyseksjonen må vedta om de vil dette, deretter må 
det skrives en søknad av Hockeyseksjonen. Denne 
søknaden sendes til Forbundsstyret som må godkjenne 
dette. Til slutt sender Forbundsstyret søknaden til NIF.  
Hvis dette blir godkjent må klubbene ved 
idrettsregistreringen registrere medlemmer som spiller ute 
hockey og inne hockey hver for seg. Samme medlem kan 
spille begge og må da registreres på begge. 
Hockeyseksjonen vedtok at man skal søke om å to grener 
(inne hockey og ute hockey). 

1.4.2 Nordisk samarbeid Sebastian har sendt epost til de andre landene om de 
kunne vært med på en nordisk turnering i Norge. 
Forslaget består av at man har en årlig innendørs 
skandinavisk klubb turnering for herrer. 8 lag, 2 lag fra 
hvert land. Avholdes samme helg som Europa cup 
innendørs turneringen. Landene kan selv bestemme 
hvem som deltar fra deres land, men tanken er at nr. 2 og 
nr. 3 fra fjorårets sesong får plass i en slik turnering. Det 
er også muligheter for å sjekke om EHF kan bidra her. 
Arrangør landet er ansvarlig for dommer, sekretariat og 
hele arrangementet, men alle må kanskje hjelpe til med 
ting. 

1.4.3 Info fra 
utviklingskonsulenten 

Khidash tok opp tiltak som er planlagt i høsten: 
1. AKS prosjekt 
2.  VKD 3. september på Speaker suppa på 

Stortinget. Her kommer vi til å ha en bane med 
landhockey 

3. Ung leder programmet 
4. Camps. Mask og Sagene har sommercamp. Det 

skal også planlegges høstferie camps. 
5. Jenteprosjekt. Fredag 02. september er det 

planlagt events for ungdomsskole jenter. Her skal 
dem få prøve seg på innebandy og landhockey. 

 

 

 

 

1.5 EVENTUELT Ingenting ble tatt opp her. 

 

Neste møte blir onsdag 10. august 2022 på Microsoft Teams 

 

 


