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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 infomøte utendørs 1 – 2017  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 18. april 2017 kl. 17.00, Ekeberg 

Tilstede: Khuram Shehzad (Seksjonen), Jaswinder P. Singh (Seksjonen), Konstantin (Sagene IF), Inderjit Singh 

(Kringsjå SK), Mohammad Atif Kiyani (Furuset Landhockey IF) og Mohammad Riaz (Furuset Landhockey IF) 

Ikke tilstede: Mask, Oslo og Ullevål 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

- Kommunikasjon: Hvordan er kommunikasjonen mellom admin, seksjonen og klubbene? Det ble 

informert om referatene og forbundssidene. Seksjonen og admin utfordrer alle klubber til å lese referatene 

og ta hyppigere titt på forbundssidene. Admin ønsker bekreftelses mail på at mailene er mottatt. Alle 

klubber bes sende en mottatt mail tilbake slik at sender vet at mailen er lest av mottaker. Admin og 

seksjonen ønsker riktige kontaktpersoner fra klubbene slik at vi er sikre på at informasjonen går til riktige 

person.  

- Furuset kontaktperson: Mohammad Atif Kiyani (nestleder)  

- Kringsjå kontaktperson:  

- Sagene kontaktperson: 

- Mask kontaktperson: 

- Ullevål kontaktperson: 

- Mail fra klubbene bør sendes til seksjonen eller administrasjonen. Vennligst ikke send til NBF president 

eller generalsekretær da sakene skal først behandles i seksjonsstyret. - serie saker sendes til 

Khuram/Bjørn-Erik og dommersaker til Shabbir/Khidash. Trykk på «svar» og ikke «svar til alle» når dere 

skal svare på en mail. 

- Facebook sidene – NBF har ingen overordnet ansvar for siden. Det er en alternativ informasjonskilde. 

Artiklene fra nettsidene bør deles på facebook fra klubbene slik at vi når flere folk. Klubbene må ta ansvar 

for sine medlemmers kommentarer på facebook. Netthets skal alle ta avstand fra. 

- Voldsløkka: Åpningsdato 9. juni – Offisiell åpning fra kommunens side til landhockeyen. Landhockey 

seksjonen kommer med egen åpningsdato senere. Planlegger noe spesielt. Klubbene må fortsette med 

det harde arbeidet når det gjelder rekruttering. Vi får egen lokal og 3 kontorer på Voldsløkka. Barn og 

unge har vært argumentet for Voldsløkka, og vi vil sikre oss at det blir satsnings område vårt fremover 

også. Klubbene må ikke slutte med rekrutterings arbeid. 

- Seriespill: Seriestart 6. mai. Seksjonen ønsker spredning av serier. Vi vil at klubbene melder på old boys 

lag, det blir en offisiell serie for dem i år. Klubbene utfordres også til å melde på så mange U16 lag de 

klarer + jentelag. Seksjonen ønsker at klubber melder på flere jenter lag slik at vi kan ha egen serie for 

dem. Seksjonen vil ha flest mulig senior lag i senior serien. Utlån av spillere kan være mulig. Stavanger 

og Trondheim ble tatt opp. Det jobbes med bandylag, og per dags dato er det kun Ullevål som har vist 

interesse. Strømmen SK og Bjerke-Veitvet AIF er nesten sovende klubber. Seksjonen ønsker å etablere 

aktivitet i disse klubbene. Innspill fra klubbene ang. serien er at de ønsker mindre pauser i serien og mer 
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effektivitet. Admin gjorde oppmerksom på at minirunder skal fortsatt være høyt prioritert, og at klubbene 

må jobbe med å få til barn under 13 år. Admin og seksjonen ønsker at minirundene blir gjennomført på 

samme måte som i innebandy og til det trenger vi støtte fra klubbene. 

- Kampskjemaer: Klubbene må skrive det ut selv (ligger på bandyforbundet.no). Hjemmelaget har ansvar 

for dette. Forslag: Elektronisk (ikke mulig ennå, men kanskje fremtiden). Seriekomite setter opp klubber 

for hver helg som sitter i sekretariatet. Minst 2 personer fra klubben skal sitte på sekretariatet. Mask har 

driftsansvaret på Mortensrud og må sørge for at vi har 1 bord, 2 stoler, og noen penner tilgjengelig. Det 

ble vist fram sanksjoner fra kampreglement ved avvik eller feil i kampskjema. Admin foreslo at klubbene 

sender sitt lags liste til den klubben som har sekretariats ansvar slik at de kan skrive den ut på forhånd. 

Admin ønsker at alt skal fylles tydelig og med blokkbokstaver på kampskjema. Navnene skal være mulig 

å lese av en annen person i etterkant. 

- Dommer: Klubbens ansvar at deres dommer dukker opp på kampene. Det ble vist til sanksjoner fra 

kampreglementet ved avvik og feil. U16 dommere ble tatt opp. Admin mente klubbene klager/maser for 

mye på U16 dommere som gjør at de blir stressa og nervøse og mister lysten for å dømme videre. Admin 

spurte klubbene om de ønsker en senior dommer sammen med en U16 dommer i disse kampene. 

Klubbene ble enige om at ingen senior dommer skal dømme U16 kamper, kun U16 dommere. Derfor må 

klubbledere sørge for at deres trenere og lagledere oppfører seg på benken, og ikke maser/klager til 

dommerne. De kan heller klage til dommerkomiteen senere. Videre ble det informert at vi trenger flere 

internasjonale dommere, og Qasim og Usman er meldt inn til U4E programmet i år, slik at de kan reise til 

utlandet og dømme i fremtiden. Admin ønsker at vi melder på 2 nye dommere annen hvert år på U4E 

programmet, og helst unge dommere mellom 18-30 år. Derfor må klubbene fortsette å få unge dommere 

til å dømme lokalt i Norge. 

- Foreldre/tilskuere: Få med flere foreldre til å delta på kampene enten som tilskuer eller trenere. 

 

 

 


