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 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat klubbledermøte nr. 1 – 2020/2021  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 18. AUGUST 2020 kl. 17.00, Microsoft Teams 

Tilstede fra seksjonen: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore og Mohammad Shabbir 

Tilstede fra klubbene: Kamran Ashraf (Oslo SK), Ahmadyar Hussein (Oslo SK), Shehryar Hussein (Oslo 

SK), Saleem Shahzad (Mask), Michael Abramowski (Sagene), Konstanting Müller (Sagene IF), Inderjeet 

Singh Thatal (Kringsjå SK) og Mohammad Khidash Kiyani (Furuset LHK) 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Jaswinder Pal Singh Garcha 

 

 

- Status Voldsløkka og utendørssesongen 2020: Voldsløkka arbeidet har nå startet opp igjen og 

kunstgresset er så å si lagt ferdig. Det vil nok ta 1-2 uker før banen er fullstendig klar med mindre det 

kommer noe annet i veien. Michael (Sagene) kunne bekrefte at kunstgresset var begynt å komme på plass 

men ytret sin bekymring for at linjene ikke så like ut som før. Vi krysser fingrene for at banen blir merket 

opp som før. 

 

Serie komitéen har besluttet at utesesongen 2020 for landhockey er avlyst. Denne beslutningen er også 

vedtatt av Hockeyseksjonen. Grunnen til avlysning er flere. Den viktigste faktoren er KORONA, en annen 

faktor var at man det var for stor usikkerhet rundt Voldsløkka. Ullevål hadde gitt beskjed om at de ikke ville 

klare å spille kamper på Furuset og Kringsjå sitt U19 lag har 2-3 jenter som er over 19 år og de er avhengig 

av disse for å stille med ett lag. Dermed sto man igjen med Furuset og Mask i U19 serien som ikke holder 

for å avvikle et seriespill. SK vurderte derfor at det var lite vits i å kun avvikle U14 serie pluss 1-2 minirunder 

og heller begynne å fokusere på innendørs mye tidligere. September måneden blir heller brukt for kurs. 

 

- Kommunikasjon: Admin og hockeyseksjonen har lenge vært misfornøyd med klubbenes kommunikasjon 

både internt i klubbene og med administrasjonen. Administrasjonen er spesielt misfornøyd med at 

klubbene ikke klarer å holde på frister, spesielt påmelding av lag til sesong. Det blir meldt på feil antall lag 

utenat de som har ansvar for lagene er blitt forespurt. 

 

Admin har ikke mulighet til å kommunisere med klubbenes medlemmer eller spillere/trenere direkte. Dette 

er klubbens ansvar. Admin forholder seg til leder av klubben eller leder av hockey gruppa i klubben eller 

kontaktperson som har fått fullmakt av klubben. Informasjonen som blir gitt til disse personene blir ikke gitt 

videre til medlemmene i klubben. Dette må klubbene bli flinkere på.  

 

Sagene: Føler har god kommunikasjon med sine styremedlemmer. Fordelen er at de har ikke så mange 

som er involvert i styret og aktivitet. Lettere å kommunisere. Kommunikasjonen med administrasjonen er 

også meget god. Admin får raske og konkrete svar. Hovedstyret i Sagene IF er det også god 

kommunikasjon med. Det er steder man kan bli bedre på. For eksempel ha flere møter med hockeyutvalget 

i Sagene IF. 

 
Mask: Innrømmer glipp i kommunikasjonen og lover å skjerpe rutinene på dette. Admin er ikke så positive 

til at e-post sendes til post@mask.no da hele styret får eposten og det oppstår misforståelser på hvem 
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som skal svare. Mask er enig i dette og ønsker heretter at e-postene kun går til Shahzad og Ikram i 

Hockeygruppa. For jenter brukes Mahin som kontaktperson med kopi til Shahzad. 

 
Kringsjå: De innrømmer også glipp i kommunikasjon akkurat som Mask. Føler kommunikasjon mellom 

admin og leder i Kringsjå funker bra. Khidash tar kontakt dersom det ikke er svart på noe e-post. Admin 

påpekte at de ikke kan forvente at admin ringer hele tiden, da man ikke alltid har tid til å ringe rundt. En 

annen grunn er at Khidash kjenner miljøet og vet hva som gjelder men om det kommer en annen nøytral 

person i admin så vil man slite. Kringsjå har ulike utfordringer. De har 5 stk i styret men kun få som jobber 

aktivt for klubben. Kringsjå jobber med saken og ønsker å bli bedre. De har mer fokus på treninger og 

kamper enn det administrative i klubben. Klubben jobber med å finne løsning på dette. Den største 

utfordringen for Kringsjå er at de har ulike ansvarlige for ulike lag og ikke alltid leder får svar raskt fra de 

involverte. Derfor uteblir svar fra Kringsjå til administrasjonen. Administrasjonen foreslår at Kringsjå 

kommer med en konkret strategi på kommunikasjonen i klubben. De kan gjerne spørre andre klubber om 

hjelp og deres erfaring med dette. De må også spesifisere hvem i klubben som har hvilke roller slik at man 

unngår misforståelser og også unngår å skylde på hverandre. 

 
Oslo: Det har vært endring i styret hos Oslo. Den gamle garden er ute og ungdommene har tatt over med 

Kamran og Ammad i spissen. Her blir det interessant å se hvordan de kommuniserer med hverandre og 

med admin. 

 

Furuset: Styret har egen Whatsapp gruppe hvor de tar opp saker som kommer kontinuerlig. Har møter 

annenhver måned. Har også egen Whatsapp gruppe med de ulike lagene. Kommunikasjonen med styret 

og spillere er god. For treninger, kamper og diverse info til foreldre og spillere brukes det SPOND, noe 

som anbefales på det sterkeste.  

 

Oppsummering: Alle klubber lover å bli bedre med kommunikasjonen innad i klubbene, og også med 

admin. Admin og Hockeyseksjonen er tydelige på at de som ikke følger frister vil på en eller annen måte 

bli straffet. For eksempel de som ikke overholder påmeldingsfristen for innendørs vil ikke få tildelt 

treningstid. 

 

- Eventuelt: Seriespill for barn ble diskutert. Det ble enighet om at neste møte innkalles med dette som 

tema. 

Oslo er åpen for uoffisiell serie for U14 hvor nedre grense blir 9 år. Mask og Kringsjå virker positive til 

dette. Admin er ikke sikker på om dette er riktig vei for utviklingen men er åpen for diskusjon. 

 

Det ble også gitt litt info om at vi har 3 klubber som har god rekruttering og det skyldes rett og slett at de 

har aktiviteten sin lokalt. Dette gjelder Sagene, Mask og Furuset. 

 

Oslo innrømmet at de er et familielag som har utfordringer med å rekruttere. 

 

Kringsjå sier også at de rekrutterer stort sett i egen krets men tilhører Søndre Nordstrand. 

 

 

 

Neste møte blir tirsdag 8. september kl. 17:00 på Voldsløkka. 

 


