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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75  0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 TELEFAX (+47) 21 02 95 71 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat admin møte 1 – 2016/17  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Mandag 10. oktober 2016 kl. 17.00, Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad og Mohammad Shabbir. 

Ikke tilstede: Zuhaib Malik, Rumeet Brar og Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik  

Referent: Khuram Shehzad 

 

 

1.1: Introduksjon: Lederen for seksjonen, Jaswinder, fortalte formålet med admin møtet. Han informerte om at 

det er ønskelig fra forbundet at arbeidsoppgavene til både seksjonen og administrajsonen gjøres klare. Det er noe 

uklart om hvor mye av tiden Bjørn-Erik kan benytte til landhockey.   

 

1.2: Rollen til Khidash: Khidash har inntil nå blitt brukt som både seksjonssekretær, dommerkomite , seriekomite 

og som utviklingskonsulent på diverse oppdrag på vegne av landhockey. Fra nå av skal han kun benyttes til 

utviklingsarbeid, han skal ikke brukes til serievirksomhet. Totalansvar for websiden til landhockey, spesielt ukentlig 

oppdatering av tabeller og statistikker.  

 

1.3: Rollen til Bjørn-Erik: Primæroppgavene innenfor serieadministrasjonen, oppsett av serien, ta seg av 

påmeldingen, oppdatering av tabellene og oppdateringen av serieoppsettet etter behandlet av seriekomite. 

 

 

1.4: Rollen til Serieansvarlig Khuram: Sørge for at alle kampskjemaene sendes inn til Bjørn-Erik, sørge for at 

all statistikk oppdateres og sendes inn til Bjørn-Erik. Serieansvarlig sørger for at all informasjon rundt eventuelle 

klager samles og sendes samlet inn til riktig instans innenfor NBF. Sørge for at kampskjemaene er riktig utfylt før 

innsending til administrasjonen. Seriekomite sørger for at klubbene får alle sine kampskjemaer for alle sine 

hjemmekamper. Seriekomite sørger for at sekretariatet settes opp at de som sitter der.  

 

1.5: Rollen til Dommeransvarlig Shabbir: Dommeransvarlig sørger for å sette opp dommere til kampene, og 

dommeransvarlig skal også følge opp både de som dommer og de som ikke dommer. Dommeransvarlig setter og 

nye dommerkurs og får med seg Sukhwant i dommerkomiteen. Dommeransvarlig har ansvaret for å ta seg av 

even 

 

1.6: Rollen til AU: AU består av Jaswinder, Khuram og Zuhaib. AU tar seg av dispansjonene rundt 

aldersbestemmelser.  
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1.7: Oppsatt dommer: Dommeransvarlig setter opp dommere i forhold til kampene, og det spesifiseres ovenfor 

klubbene om at det er klubbene som er ansvarlige for at deres dommer møter opp til gjeldende kamp. Eventuelle 

dommer bytter gjøres selv, men må godkjennes av dommeransvarlig Shabbir. Det henvises til kampreglementet:  

5. Dommer som ikke møter (jfr kampreglementets § 7) 

Når en dommer uteblir fra oppsatt kamp uten gyldig grunn, bøtelegges dommerens klubb med kr. 500,-. Ved andre 

gangs forseelse forhøyes boten til kr. 1.000,-. Ved tredje gangs forseelse idømmes ingen bot, men dommeren 

fratas sin dommergrad og retten til å dømme hockeykamper 

 

1.8: Fremgang ved omberamming av oppsatt kamp: Bjørn-Erik tar seg av endring av serieoppsettet. 

Fremgangen for å bytte en oppsatt kamp, er som følgende. Begge laglederne/klubbene må bli enige om å utsette 

kampen før kampen skulle ha vært spilt. Begge laglederne/klubbene må også være enige om ny dato før 

søknaden sendes inn til serieansvarlig. En oppsatt kamp anses ikke som omberammet før klubben har fått 

bekreftelse på dette av Bjørn-Erik. Serieansvarlig er den eneste som skal ha søknaden, og bekreftelsen sendes 

ut av Bjørn-Erik. 

 

 

 

 


