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3.1 NYTT FRA FORBUNDET/ADMINISTRASJONEN 

3.1.1 Oppsummering fra 
Forbundstinget 

Det ble valgt inn ny president, Jon-Erik Erikssen, i 
Forbundsstyret. Fra Hockey er det valgt inn Sebastian 
Skaugvoll som medlem, Mohammad Ashraf som vara 
og Amir Arshad i valgkomitéen. En av de nye 
medlemmene i forbundsstyret har bakgrunn med 
landhockey fra Nederland. Hun driver med innebandy i 
Norge.  

3.1.2 Oppsummering fra møte 
med klubbene 

Alle klubber utenom Oslo deltok på møte. Tomas var 
også med på møte. Møte dreide seg om hva som skjer 
nå som Khidash slutter og hva klubbenes planer for 
rekruttering er. 

3.1.3 Administrasjonen fremover Sebastian har hatt møte med Tomas. Tomas jobber 
med å få til 2 grener for landhockey. NBF jobber med å 
få ekstra tilskudd fra NIF.   

 

 

 

 

3.2 INFO FRA SERIEKOMITÉEN 

3.2.1 Utendørssesongen 2022 Seriekomitéen oppsummerte utendørssesongen. 
Målforskjell regelen ble diskutert. 

3.2.1.1 Sak fra Sagene Seksjonen diskuterte saken. Vedtaket sendes Sagene per 
e-post. 

Tid/Sted: Onsdag 14. SEPTEMBER 2022, Voldsløkka og Microsoft Teams 

Til stede: Sebastian Vonen Skaugvoll 

Jimena Val Gora 

Mahin Akbar 

Kamran Ashraf (Teams) 

Meldt forfall: Richard Moore 

Andrew Grant 

Shehryar Hussein 

Shamaila Hussain 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Jimena Val Gora 
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3.2.2 Status NM sluttspillet 2022 Seriekomitéen gjennomfører trekningen på søndag. 
Sagene deltar med kvinner mot Trondheim sine kvinner. 

3.2.3 Innendørssesongen 22/23 Seriekomitéen skal se på siste detaljer i oppsettet og 
sende det til dommerkomitéen slik at de kan sette opp 
dommere. Det ble bestemt at seriekomitéen sender ut 
oppsettet til klubben før NM sluttspillet. Det er flott å se at 
Trondheim er med og får spilt noen kamper i Trondheim. 
Vi takker Mask for at de stiller opp med å reise til 
Trondheim. Det sjekkes også om muligheter for å ha 
senior NM i Trondheim 18.-19. mars 2023. I slik tilfelle vil 
aldersbestemt NM bli spilt i Klemetsrudhallen 25.-26. 
mars 2023. 

3.2.3.1 Disp søknad fra Sagene Dispensasjonssøknaden fra Sagene ble behandlet. De får 
sendt vedtaket per e-post. 

3.2.3.2 Status Bjørnholthallen og 
fordeling av treningstider 

Dessverre er det slik at BYM har fått innkjøpsstopp, som 
betyr at de justeringene som skulle gjøre i Bjørnholt ikke 
blir noe av. Administrasjonen, sammen med Kringsjå, har 
bestemt å gi fra seg tiden i Bjørnholt. Kringsjå får tildelt tid 
i Vahl og Veitvet. Vi jobber nå med å få Veitvet 100% 
godkjent for landhockey. Vi ser også etter langsiktige 
løsninger for Kringsjå SK. 

 

 

 

 

3.3 INFO FRA DOMMERKOMITÉEN 

3.3.1 Info fra DK og videre plan Dommerkomitéen jobber nå med å kategorisere 
dommere. Informasjon rundt dette sendes dommerne og 
klubbene etter at seriekomitéen sender ut oppsettet. 

 

 

 

 

3.4 UTVIKLING 

3.4.1 Info fra utviklingskomitéen Sebastian informerte om situasjonen for landhockeybanen 
på Mortensrud. Sebastian, Tor Audun, Amjad Munir og 
Khidash har vært med på flere møter med Oslo kommune 
om bygging. Det jobbes med å sette i gang landhockey i 
Bergen. 

3.4.2 Nordisk samarbeid Ingenting nytt her. 

3.4.3 Info fra 
utviklingskonsulenten 

Lørdag under Mask Cup ble det arrangert Verdens 
Kuleste Dag i Akershus Festning. Her deltok OABR med 
innebandy, landhockey og rinkbandy. Unge ledere i ung 
leder programmet ble brukt. Zakariya fra Mask var hoved 
instruktør for landhockey. Det var ca. 15000 barn i 
festivalen og alle våre idretter var full besøkt hele dagen. 

 

 

 

 

3.5 EVENTUELT Ingenting ble tatt opp her. 

 

Neste møte blir tirsdag 11. oktober 2022 på Voldsløkka 

 

 


