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Representasjonsrett og Kjønnsfordeling 

Norges Bandyforbund minner våre klubber, som skal stille på seksjonsårsmøtet i hockey, om at de er 

bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov. Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov § 

2-4 Kjønnsfordeling, jfr. Lov for Norges Bandyforbund § 6. Bestemmelsene sier at klubber som 

har to representanter, må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, 

får kun den ene representanten representasjonsrett. Har klubben rett til å stille med tre 

representanter, må begge kjønn være representert. Dersom en klubb stiller med tre 

representanter av samme kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett. 

Forbundets æresmedlemmer, innehavere av gullmerket, tillitsmedlemmer og forbundsstyret har adgang 

og talerett, men ikke stemmerett. 

Klubbene kan sende representanter til seksjonsårsmøtet således: 

Klubber med inntil 50 medlemmer   1 representant 

Klubber med fra 51 til 100 medlemmer                          2 representanter 

Klubber med 101 medlemmer eller flere  3 representanter 

 

Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer. Representantene må være valgt på 

ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette valg på kunngjort liste, eller 

oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. For å ha representasjonsrett må representantens klubb ha 

vært medlem av NBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser. For å ha stemmerett og være 

valgbar må man være fylt 15 år, med mindre idrettsstyret bestemmer noe annet. Representant til ting eller 

møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget lag eller ledd i minst 

1 måned og ikke skylde kontingent. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen det 

organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte eller som er spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i det representasjonsberettigede lag. 

Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd med mindre 

Idrettsstyret gir dispensasjon. 

Før en representant fra en klubb eller en krets tar plass på seksjonsårsmøtet, skal han/hun ha lagt fram 

fullmakt underskrevet av klubbens eller kretsens formann. 

Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til. 

STEMMEAVGIVNING: 

Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall 

av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke 

avgitt. 

Ved endring av kampreglementet må det være kvalifisert, dvs. 2/3, flertall. 
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Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal 

være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er 

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt. Når 

et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer foretas 

omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange 

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 

Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått 

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

1. Agenda for årsmøtet 

 

 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

3: Valg av dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive    

protokollen 

 4: Behandle beretningen fra seksjonen 

 5: Behandle seksjonenes regnskap til oversendelser til forbundsstyret 

 6: Behandle forslag og saker 

7: Forelå avgifter for neste sesong (Avgiftene fastsettes og godkjennes av 

forbundsstyret) 

 8: Behandle langtidsplan 

 9: Foreslå budsjett for neste sesong (Forbundsstyret vedtar budsjettet) 

 10: Valg 

 

 

 

4.  Årsberetning Hockeyseksjonen 2016 – 2017 
 

1. Hockeyseksjonen 2016-17 – rapport fra leder 

2. Hockeyseksjonen 2016-17 – medlemmer 

3. Medlemmer 

4. Internasjonal representasjon 

5. Hovedoppgaver 2016-17 

6. Andre aktiviteter 

7. Utendørssesongen 2016 

8. Innendørssesongen 2016-17 

9. Landslag 
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1. Hockeyseksjonen 2016-17 – rapport fra leder 
Seksjonen har jobbet ut i fra NBF (Norges Bandyforbund), EHF (European hockey Federation) 

og FIH (World hockey Federation) sitt strategiske plan. Seksjonen hadde målsetting om å 

opprettholde minst 1500 medlemmer, og minst 10 klubber – samt minst 150 lisensierte spillere. 

1500 medlemmer er et minste medlems tall fra NIF for å opprettholde tilskudd fra NIF for 

hockey. Ved idrettsregistrering viser det seg hockey har 1844 medlemmer. Med Ullevål bandy 

vi har 11 klubber som har hockey som en del av sin aktivitet. Det er etter mange år bandy klubb 

har deltatt i utendørsserien og NM.  

 

Vi har ikke fått ønsket økning av antall lisenser noe som er en stor bekymring. Seksjonen har 

stilt opp på alle møter med rette myndigheter til for å få fortgang i Voldsløkka hockey/bandy 

banen. Vi håper Voldsløkka vil gi oss flere lisenser og tettere samarbeid med bandy klubber. 

Utviklingskonsulenten (Khidash Kiyani) har vært i dialog med bandy klubber for å få bandy 

spillere til å ha landhockey aktivitet om sommeren. Bandy klubber er positive. Seksjonen også 

hatt dialog med jenter som spiller bandy. Jente laget fra Kringsjå har hatt noen jenter på 

landhockey trening. Å fylle Voldsløkka med hockey aktivitet har vært bekymring for seksjonen.  

 

Vi har hatt store utfordringer med U 21 landslag. Landslag har ikke gitt oss forventet vekst av 

unge spillere som vi hadde forventet. Internasjonal deltakelse i en eller annen form er også en 

del av forutsetninger til for å holde hockey sitt status til NIF. EHF og FIH forutsetter Norge 

deltar i noen internasjonale mesterskap. Dette har vi gjort i form av klubbene sitt deltakelse 

gjennom Challenge turneringer og U 21 landslag. Slik deltakelse i EHF turneringer beholder vår 

stjerne status med at vi er en del av gode familien innen EHF. Dermed rett til å delta i prosjekter 

som kan gi utvikling i Norge. Vi må øke antall lisensierte spillere, dette er et viktig nøkkeltall 

som EHF er veldig opptatt av. 

 

Til for å markedsføre hockey NM for U 16 ble arrangert av Stavanger landhockey i samarbeid 

med seksjonen og utviklingskonsulenter i Rogaland innen NBF. Ved siden av U 16 NM, jenter 

fra Kringsjå spilte oppvisningskamper mot damelaget fra Stavanger hockey. Voksen laget fra 

Stavanger spilte også oppvisningskamper mot andrespillere fra Oslo. Stavanger hockey 

arrangerte en veldig bra turnering.  

 

Khidash som har jobbet heltid som utviklingskonsulent har besøkt flere skoler og prøvd sitt 

beste slik at hockey får flere spillere, klubber og spredning av hockey uten grenser. Dette har 

ikke vært så enkelt. Se eget rapport fra Khidash. Seksjonen i samarbeid med Khidash har prøvd 

å få flere haller godkjent for innendørs landhockey. Seksjonen og administrasjonen har jobbet 

for å få tre haller godkjent for landhockey, Furuset idrettshall, Bjølsenhallen og Veitvet hallen. 

Til neste innendørssesong har vi fått 1 time til barnetrening på Furuset idrettshall, hvor 

forutsetning er at vi bruker plastikk køller og plastikk baller i første omgang. Målet her er å få 

hallen godkjent til landhockey etter hvert. Veitvet hallen er ikke aktuell da denne hallen ikke er 

eid av kommunen. Neste steg vil være å skaffe treningstider til Sagene IF i Bjølsenhallen. 

 

Mask arrangerte NM innendørs 8. April 2017. Under NM fikk vi besøk av Frode Kyvåg fra 

KID, og styremedlem OIK Sigurd Solem og general sekretær fra OIK. Det var første gang disse 

VIP personer fikk se landhockey innendørs. Hockey som helårs idrett er noe nytt for noen. 

Amjad utførte bra lobby virksomhet i forbindelse med dette. 

 

Seksjonen har arrangert dommerkurs for nybegynnere og unge dommere blant annet jenter har 

utført dette kurset. Khidash har utført flere dommer kurs regi EHF og å arrangere dommerkurs 

ved hjelp av seksjonen har vært en del av jobben hans. Seksjonen har vært tilstede under alle 

seriekamper, NM, minirunder og landslag aktivitet. 

 

Vi har hatt et godt samarbeid med andreseksjoner innen NBF, EHF og FIH..  
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På vegne av seksjonen vil jeg takke alle som tilfører verdifulle bidrag til hockey. Takker alle 

klubber for å opprettholde medlemsmassen ved idretts registrering. Bra jobbet. Spesielt Kringsjå 

og Mask som har hatt bra økning av antall medlemmer til hockey.  Jeg takker også for den 

hjelpen vi har fått fra NBFs styre og administrasjon. En spesiell takk til alle barn og ungdommer 

som har trodd på oss og stilt opp i forbindelse med aldersbestemte kamper, minirunder og på 

landslagssamlinger.  

 

Takk til trenere Dinesh, Degu og Mascha slik at vi fikk utført U21 landslagsturnering. Vi er 

også veldig stolte av jentene våre som spiller hockey.  Jeg vil få takke våre dommere som har 

gjort en utmerket innsats. Ivar Nordberg har ikke hatt noe verv innen hockey men har alltid stilt 

opp når hockey trengte han. Innsatsen hans inspirere andre i seksjonen å være motiverte å jobbe 

for hockey. Takk til de seksjons medlemmer slik at ett nytt hockey år ble utført på 

tilfredsstillende måte.    

 

Jaswinder Pal Singh Garcha 

Leder 

 

 

2. Hockeyseksjonen 2016-17 – medlemmer 

Hockeyseksjonsstyret har bestått av følgende personer: 
Leder: Jaswinder Pal Singh Garcha (Kringsjå SK) 

Nestleder: Khuram Shehzad (Strømmen SK,) 

Styremedlem: Mohammad Shabbir (MASK)  

Styremedlem: Zuhaib Mallik (Oslo SK)) 

Styremedlem: Rumeet Brar (Kringsjå SK) 

Styremedlem: Inger Knudsen (Trondheim HK) 

Varamedlem: Sukhwant Gill (Kringsjå SK) 

Varamedlem: Mascha Meland (Trondheim HK) 

Varamedlem: Karmjit Singh (Bjerke & Veitvet Allidrett IF) 

 

Administrativt ansvarlig NBF: Bjørn Thorp og Khidash Kiyani 

 

3. Medlemmer 
 

Samordnet rapportering i April 2016 viser 1716 medlemmer. Samordnet rapportering i April 

2017 viser 1844 medlemmer og 12 klubber. Et nytt medlem Ullevål bandy klubb. Tabellen på 

neste side viser oversikt over medlemmer, lisenser og lag i serien: 
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4. Internasjonal representasjon 
Kringsjå representerte Norge under EHF-turneringen i Malta i pinsen 2016. Kringsjå vant 

turnering og rykket opp til Challenge 3.  

Mortensrud-Aker SK representerte Norge innendørs Challenge 2 i februar 2017 i Tyrkia og fikk 

bronse. 

Jaswinder og Amjad var Norges representanter på FIHs kongress i Dubai i Nov 2016. 

Norge landslag U21 spilte Europa Cup divisjon 2 i januar 2017 i Slovenia. 

Khidash representerte Norge som under Europa Cup divisjon 2 i januar 2017 i Slovenia. 

Degu representerte Norge som dommer under Eurohockey Challenge 2 indoor i februar i 2017 

i Tyrkia. 

På U4E programmet 2016 til EHF, reiste Khidash som representant for Norge. 

 

 

Rankings 

 

Rankings (Kringsjå SK deltakelse i Malta) 

 

 
Vi gratulerer Kringsjå SK med opprykk til Challenge III i 2017. Kringsjå var den 

klubben med flest mål i turneringen. Arunpreet Garcha ble toppscorer i turneringen og 

Divyabhanu Singh Rathore vant beste keeper prisen. 
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Rankings (Mortensrud-Aker SK deltakelse i Tyrkia) 

 
 

Rankings (Norge U21 deltakelse i Slovenia) 

 
 

 

 

5. Hovedoppgaver 2016-17 

Den overordnete målsettingen er å drive hockeyvirksomheten ut i fra de retningslinjer som er 

nedsatt av NIF, Norges Bandyforbund, FIH og EHF. Implementering av strategisk plan 

utarbeidet av NBF for alle 3 idretter. Dette har vært basis for utviklingen av hockey som sport. 

Mesterskapene innendørs- og utendørs settes opp i henhold til planen, og fullføres i samsvar 
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med gjeldende lover innen NBF/NIF, samt vedtak fra hockeyseksjonens årsmøte 2016. 

Hockeyseksjonen har hatt tett møtevirksomhet i det forgangne år. Det er gjennomført 8 

seksjonsstyremøter, i tillegg til informasjonsmøter med klubbene. Referater fra alle møter er 

lagt ut på nettet på forbundets hjemmeside for hockey. 

 

6. Andre aktiviteter 
Dommerkurs 

Det ble avholdt 1 dommerkurs. 

 

Seminar 
NBF arrangerte et seminar i Berlin. Jaswinder og Khidash deltok på dette kurset på vegne av 

Hockeyseksjonen.  

 

Kurs OIK 
Klubbene får tilsendt kurs påmelding direkte av OIK og NIF. 

 

Info-møter 
Det ble avholdt 1 info møte i forkant av utendørs 2017. 

 

Bandylag i hockey 

Ullevål IL har deltatt i seien utendørs. På grunn av tidsbegrensning de spilte kampene sine i 

løpet av 2 uker og de kvalifiserte seg for deltakelse 

i NM. Divyabhanu Singh (Degu) trente Ullevål 

gutta i samarbeid med Espen Johansen og Svein-

Erik Hammarstad. 

 

Serien utendørs 2016 

Kringsjå SK ble både seriemester og Norgesmester 

i senior klassen. Mens Mortensrud-Aker SK ble 

seriemestere i G13-16 serien. NM ble arrangert 

uoffisielt i Stavanger i form av NBF cup.  
 

Serien innendørs 2016/2017 

Kringsjå SK ble både seriemester i senior serien og 

Norgesmestere i G13-16 klassen i 

innendørssesongen 2015/2016. Mortensrud-Aker 

SK ble både seriemester i G13-16 serien og 

Norgesmester i senior klassen. 

 

Mortensrud, Voldsløkka og andre anlegg 

Innendørsserien spilles både på Klemetsrud og Ellingsrud. Videre jobbes det med å godkjenne 

flere idrettshaller til bruk for landhockey. Til neste år har vi fått tildelt 1 time i Furuset 

Idrettshall, for barn. Til å starte med er kravet fra kommunen at vi bruker plastikk køller og 

plastikk baller. Videre har seksjonen Linderud hallen og Bjølsenhallen på lista. Målet er å få 

disse 3 idrettshallene godkjent for landhockey. 

 

Utendørsserien spilles på Mortensrud kunstgress og noen av U16 kampene er planlagt på 

Furuset trim banen, som er en flott 7er bane. Her er det bestilt både mål og markering til 

landhockey. Voldsløkka landhockey banen har en åpningsdato 9. juni 2017. Seksjonen har 

planer om å flytte serievirksomheten til Voldsløkka f.o.m. august 2017. 

 

Private turneringer 
Mask Cup 2016 

Kringsjå Cup 2017 
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Minirunder 

Det ble dessverre ikke gjennomført noen minirunder i utendørs 

2016, men vi fikk til 2 minirunder i innendørsserien 16/17. 

 

Veitvet Mela  
Bjerke & Veitvet Allidrett IF gjentok suksessen fra 2015 og avholdt 

Veitvet Mela 2016 over 2 dager i september. En av mange 

aktiviteter for barn og ungdom var landhockeyskole i samarbeid 

med hockeyseksjonen ved NBF. Det var premieutdeling i form av 

medaljer som foreningen selv sto for, samt diplomer fra 

hockeyseksjonen i regi av NBF. Veitvet Mela 2016 var en del av 

Bjerke Sirkelen som var i regi av Bydel Bjerke. Det ble reklamert 

for landhockeyskole som en del av Veitvet Mela sine aktiviteter i 

lokalavisen Groruddalen samt hengt flyers på oppslagstavler til 

borettslag og sameier på Veitvet og Sletteløkka. Dette lå også ute 

på facebook siden til Bydel Bjerke og Bydel Stovner. Utenom landhockeyskole var det følgende 

aktiviteter under disse dagene; fotball-cup, tautrekking, klovn, løpe konkurranser og potet-løp.  

 

17. mai og landhockey 

Oppsal skole har en liten kunstgressbane som de kaller 

landhockeybanen.  Jaswinder var en av foreldrene i klasse 3a som 

hadde ansvar for barneaktiviteter (lek og moro) på Oppsal skole. Barna 

kjøpte lodd for deltakelse i lek og moro og idretts aktivitet. 360 

barn fra alderen 1 til 15 år fra skolen og omegn prøvde seg på 

3 landhockey skudd hver på målet. Målet med øvelsen var å skyte 

på mål KLEDD i BUNAD og fine klær. Dette ble veldig populært. 

Det betyr idrett er for alle og er uten grenser. Det ble lange køer og 

vi måtte gå ned fra 3 til 2 skudd.  

 

 

 

Rapport fra utviklingskonsulent – Khidash Kiyani 

 

Høsten 2016 har det blitt gjennomført skolebesøk og nybegynnerkurs i samarbeid med følgende 

klubber: Strømmen SK og Furuset Landhockey IF i følgende skoler: Stav skole, Furuset skole, 

Gran skole og Ellingsrudåsen skole. Der det har latt seg gjøre har vi gjennomført NK i gymtimen 

på skolene med 3 økter parallelt med NK i klubb. Det ble også gjennomført NK i AKS på Gran 

skole. 

 

I høstferien hadde vi landhockey økter i OIK sin idretts camp. 

 

Det har også blitt gjennomført klubb treninger med Ullevål IL.  

 

I forbindelse med Voldsløkka banen har det blitt holdt 1 klubbmøte med Sagene IF, hvor Vibeke 

fra Sagene IF, Sagenes landhockeygruppe og Sagenes bandygruppe var tilstede. 

 

Jeg har hatt dialog med mange bandy klubber rundt Oslo og Akershus om å prøve landhockey 

om sommeren. Mange av dem er interesserte og vil gjerne bli kontaktet igjen i januar/februar.  

 

Videre har det blitt jobbet tettere sammen med eksisterende landhockey klubber, og vi har prøvd 

å organisere dem bedre. Alle klubber skal ha fått beskjed om å ha en bestemt geografisk 

tilhørighet, slik at vi kan fokusere oss på det område når vi skal rekruttere barn og unge til 
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klubben. Det er mange klubber som ikke ønsker hjelp fra NBF, men gir heller ingen resultater i 

form av aldersbestemte lag. 

Jeg har også vært i tett kontakt med Stavanger Landhockey ift NBF Cup i Stavanger, og bidratt 

med masse utstyr og hjelp. 

 

Sammen med hockeyseksjonens leder, har det blitt skissert hvilket utstyr vi har til rådighet, og 

hva som skal bestilles. 

 

Landhockeyen har slitt noe veldig på dommer siden, og i sesongen 2016/2017 har alle klubber 

blitt oppfordret til å melde inn alle nye dommere som er i alderen 13-30 år på et dommerkurs 

som har blitt holdt av hockeyseksjonen og NBF. Denne gangen fikk vi 3 kvinnelige dommere i 

G13-16 serien. 

 

Våren 2017 har det blitt gjennomført skolebesøk og NK i samarbeid med følgende klubber: 

Furuset Landhockey IF, Sagene IF og Kringsjå SK på følgende skoler: Furuset AKS, Bjølsen 

skole, Sagene skole, Stenbråten AKS. Sagene IF har innvilget 100.000 kroner til landhockey 

gruppa for å få i gang barnelag i forbindelse med Voldsløkka banen. Pengene har blitt brukt på 

instruktører og nytt utstyr til barn. UK har vært med i prosjektet og gitt opplæring til Sagene 

sine instruktører. UK og seksjonen har vært i møte med Stabæk bandy og gitt landhockey tilbud. 

Bandylagene virker interesserte med å trene landhockey men ikke helt sikre på om de vil være 

med i serien ennå. 

 

Evaluering: 

 

Nybegynnerkurs har resultert i litt mer pågang i U12 aldersklassen, men veksten går sakte. 

Konsulentene i OABR merker at det blir vanskelig med begge idretter på samme sted, og derfor 

satser landhockey om sommeren og innebandy om vinteren i områder hvor det finnes begge 

idretter. 

 

Opprydding i roller og oppgaver for landhockey konsulenten har resultert i mer aktivitet på 

skolene, med tanke på nybegynnerkurs. 

 

NBF Stavanger Cup var en vellykket turnering med mange fornøyde barn og foreldre. Masse 

å ta læring av for Oslo folk. 

 

Dommerkurset for nye dommere resulterte i at vi fikk mange nye dommere i utendørs serien 

2016, hvorav 3 av dem var under jenter. Disse dømte i G13-16 serien. Pågangen er enorm og vi 

har allerede nå fått beskjed om at det er flere unge spillere som vil begynne å dømme. 

 

Mohammad Khidash Kiyani 

Utviklingskonsulent - Landhockey 

 

7. Utendørssesongen 2016 

 
TABELL SENIOR 

Lag K V U T Mål +/- P 

Kringsjå SK 8 7 1 0 37-8 +29 22 

Mortensrud-Aker SK 8 6 1 1 38-13 +25 19 

Furuset Landhockey IF 8 3 0 5 20-23 -3 9 

Sagene IF 8 3 0 5 22-36 -14 9 
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Lag K V U T Mål +/- P 

Ullevål IL 8 0 0 8 5-42 -37 0 

TABELL GUTT 13-16 

Lag K V U T Mål +/- P 

Mortensrud-Aker SK A 8 8 0 0 67-6 +61 24 

Mortensrud-Aker SK B 8 6 0 2 39-17 +22 18 

Kringsjå SK Jenter 8 4 0 4 33-25 +8 12 

Kringsjå SK Gutter 8 2 0 6 13-44 -31 6 

Furuset Landhockey IF 8 0 0 8 4-64 -60 0 

 
 

7.1 NM – Utendørs 2016 

 

Lørdag 24.09.16     13:00    Semifinale 1     Kringsjå SK    vs    Mortensrud-Aker SK        4-1 (1-0) 

Dommere: Usman Tajamal og Khidash Kiyani 

 

Lørdag 24.09.16     15:00    Semifinale 2    Ullevål IL        vs    Furuset LIF                        0-3 (0-

2) 

Dommere: Divyabhanu S. Rathore og Khuram Shehzad 

 

Søndag 25.09.16    13:00    FINALE            Kringsjå SK    vs    Furuset LIF                        1-0 

(0-0) 

Dommere: Mohammad Shabbir og Khuram Shehzad 

 

 

8. Innendørssesongen 2013-14 

 

TABELL SENIOR 

Lag K V U T Mål +/- P 

Kringsjå SK A 14 13 1 0 108-27 +81 40 

Mortensrud-Aker SK A 14 12 1 1 117-37 +80 37 

Furuset Landhockey IF 14 7 2 5 61-35 +26 23 

Kringsjå SK B 14 6 2 6 51-58 -7 20 

Oslo SK 14 6 1 7 53-70 -17 19 

Sagene IF 14 3 2 9 34-91 -57 11 

Mortensrud-Aker SK B 14 3 1 10 44-63 -19 10 

Mortensrud-Aker SK C 14 1 0 13 39-126 -87 3 

TABELL GUTT 13-16 

Lag K V U T Mål +/- P 

Mortensrud-Aker SK B 8 6 0 2 28-14 +14 18 

Mortensrud-Aker SK A 8 5 0 3 34-20 +14 15 

Kringsjå SK Jenter 8 5 0 2 34-16 +18 15 

Kringsjå SK A 8 4 0 4 22-27 -5 12 

Furuset Landhockey IF 8 0 0 8 22-63 -41 0 
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8.1 NM – Innendørs 2016 

 

NM Senior 

Dag Dato Tid Kamp Hjemmelag vs Bortelag Resultat Dommer Dommer Sted 

Torsdag 23.03.17 21:00 
Kvartfinale 

3 
Sagene vs Furuset 1-5 Wajid Aftab Ellingsrudhallen 

Lørdag 25.03.17 14:00 
Kvartfinale 

1 
Kringsjå A vs 

Kringsjå 

B 
6-4 Talha Khuram Klemetsrudhallen 

Lørdag 25.03.17 15:00 
Kvartfinale 

2 
Mask C vs Mask A 2-8 Inderjit Dinesh Klemetsrudhallen 

Lørdag 25.03.17 16:00 
Kvartfinale 

4 
Oslo vs Mask B 9-1 Inderjit Dinesh Klemetsrudhallen 

Lørdag 08.04.17 12:00 
Semifinale 

1 
Kringsjå A vs Furuset 

1-1 (3-0 

e.s.) 
Shabbir Khuram Klemetsrudhallen 

Lørdag 08.04.17 13:00 
Semfinale 

2 
Mask A vs Oslo 

5-4 

(e.o.) 
Divyabhanu Khidash Klemetsrudhallen 

Lørdag 08.04.17 15:30 Finale 
Kringsjå 

A 
vs Mask A 1-5 Khidash Usman Klemetsrudhallen 

 

NM G13-16 

Dag Dato Tid Kamp Hjemmelag vs Bortelag Resultat Dommer Dommer Sted 

Lørdag 25.03.17 12:00 
Semifinale 

1 

Kringsjå 

jenter 
vs 

Kringsjå 

A 
0-6 Roshaan 

Luqman 

K. 
Klemetsrudhallen 

Lørdag 25.03.17 13:00 
Semifinale 

2 
Mask A vs Mask B 5-3 Khuram Simran Klemetsrudhallen 

Lørdag 08.04.17 14:00 Finale Kringsjå A vs Mask A 
1-1 (3-0 

e.s.) 
Shabbir Usman Klemetsrudhallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norgesmester, senior Mortensrud-Aker SK A 

Norgesmester, G13-16 Kringsjå SK A 

Seriemester, senior Kringsjå SK A 

Seriemester, G13-16 Mortensrud-Aker SK B 

Årets spiller Abhishek Singh, Kringsjå SK 

Årets spiss Abhishek Singh, Kringsjå SK 

Årets midtbane Zarq Rathore, Mortensrud-Aker SK 

Årets forsvar Talha Asif, Mortensrud-Aker SK 

Årets keeper Sharjeel Khalid, Mortensrud-Aker SK 
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9. Landslag     

 

LANDHOCKEY LANDSLAG U21 

 

Jeg (Dinesh) og Divyabhanu tok over u21 landslaget slutten av oktober.  

Vi hadde oppdrag for å gjøre laget klar til Euro Challenge II. Som skulle holdes januar 2017. I 

Slovenia. Land som deltok var Italia, Slovakia, Wales, Tyrkia, Slovenia, Ukraina og Norge. 3 

av nasjoner hadde spilt Challenge l for 2 år siden. Italia, Ukraina og Tyrkia. Gjennomsnittlig 

alder på de fleste lagene var 20 år. Norge 18,5.  

 

Jeg hadde tatt med meg 12 spillere og støtte apparat på 2 stk. Team manager (Khuram) og 

assistent trener. (Divyabhanu) han fungerte også som kamera mann. Filmet alle kamper for å 

analysere og for å bruke dem til opplæring.  

 

Som sagt tok vi over i oktober. Vi hadde vår første trening /møte i november. Meldingen ble 

sendt til alle som var med til England turen med tidligere trener. Oppmøte var på 12 spillere. 

Fra hockey styret var Khidash representert. Vi fullførte en trenings økt på 4 timer med pause og 

lunsj i mellom. Det viste veldig klart at av de 12 som var tilstede så var det kun 3 spillere som 

kunne være med videre. Jeg og Divyabhanu evaluerte trening og bestemte at neste trening 

plukker vi de spillere vi ønsker til neste samling.  Khuram som er vårt team manager ble varslet 

og til neste trening ble det invitert 16 spillere.  

 

Neste samling ble holdt 3 helger etter den første. Oppmøte var på totalt 6 spillere. Treningen 

ble avlyst på grunn av dårlig oppmøte. Khuram ble varslet.  

 

Neste utfordringer var Nayan cup. 3. Helg i november.  Siden det ble så dårlig oppmøte på vår 

andre trening. Tok jeg ny ringe runde og snakket med hver enkel som jeg kunne ta med til Nayan 

cup. Det viste seg at de mest aktuelle kandidater hadde eksamen eller jobb rundt den aktuelle 

helgen. Dette var en turnering som vi skulle bruke for å samkjøre laget og ikke minst lære 

spillerne spillestilen min. Men som forventet ble kun 4 spillere som jeg hadde plukket ut til Euro 

Challenge II ble med og vi måtte ta med spillere som ikke var i nærheten av troppen for å fullføre 

turneringen. Det ble spilt 4 kamper som vi vant 2 og tapte 2.  

 

Lederne tok en evaluering av turneringen og ble enig at vi kan ikke ta med dette laget til Euro 

Challenge II. Det ble bestemt at vi tar nytt kontakt med spillere og avtaler nye treninger. Det ble 

bestemt at romjulen skulle brukes trening og treningskamper. Det ble gjort avtaler med Mask 

og kringsjå sports klubb. 15.  Desember mistet jeg min mor i India og måtte reise til India. Pga. 

ritualer måtte jeg være der fram 30. Desember.  

Tenkte at min assistent kunne ta over og fullføre opplegget men dessverre skjedde det alvorlig 

ulykke i familien hans og han måtte også reise til India og rett etter fikk han dødsfall i familie. 

Dermed gikk hele opplegget i vasken.  

 

Vi tok med en tropp nogen lunde det vi hadde tenkt. Troppen besto av 12 spillere.  6 Kringsjå 

spillere, 4 fra Mask, 1 fra Oslo Sportsklubb og 1 spiller som spiller i Nederland.  

 

Vår førte trening som lag ble kvelden før det hele startet. Etter trening gikk vi gjennom video 

av spillet og spille system av laget vårt og de lagene vi skulle møte.  

 

Første kamp mot Wales endte 7-2 til Wales.   

Andre kamp mot Slovakia endte 8-0 

 

Kvelden ble brukt å rette opp ALLE feilene vi gjorde i de første kamper. Og de positive i spillet 

ble også tatt opp.  
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Dag 2.  

 

Kamp nr. 3. Mot Tyrkia endte 9-0 

Kamp nr. 4 mot Ukraina endte 8-1.  

 

Spill messing var vi mye bedre i dag. Var lenge i kampen mot Tyrkia og mot Ukraina tok 

ledelsen og holdt dem til 1-1 til pausen. Begge disse lagene hadde rykket med fra Challenge l 

for 2 år siden.  

 

Dag 3.  

 

Kamp nr. 5 - Slovenia. Det var det laget vi skulle slå og jeg tror mener at vi kan slå dem om vi 

møter dem engang til. Men pga. skader i troppen greide vi ikke fullføre kampen som vi startet 

så bra. Vi tok ledelsen og styrte kampen gjennom første omgang og starten andre omgang. Men 

så tok kondisjon slutt og begynte å gjøre mange grove feil. Som resulterte i at vi tapte kampen 

5-2.  

 

Kamp nr. 6 - Italia som hadde rykket ned nivå 1. Ikke på grunn av at de hadde tapt der oppe 

men pga. Andre årsaker. Før kamp mot oss hadde dem allerede sikret avansement til Euro 

Challenge l. Men de ville bevise og hadde bevisst at de er var en Euro Challenge l lag. De slo 

oss 17-0. Og dette hadde dem gjort mot alle nasjoner utenom Tyrkia som faktisk vant over Italia.  

 

Turneringen ble avsluttet og jeg tok møte med gutta på kveld. Etter å ha snakket med de fleste 

lagledere fra andre land. Hadde vi fått bekreftet 3 ting som mangler med det norske laget. Og 

det er også min mening.  

 

De fleste mente at vi hadde en spille stil som resten av Europa uten tvil. Men for utføre stilen så 

manglet 90 % av spillere 3 viktigste elementer.  

 

- Kondisjon 

- Styrke i kroppen  

- og viktigste av alt LIDENSKAP.  

 

Min framtidsversjon: 

 

Jeg har snakket og forhørt med de fleste i hockey Norge.   

Mitt spørsmål er hvorfor gjør det norsk landhockey landslaget så dårlig i Europa? 

 

Svaret jeg får og som jeg selv er også veldig enig. At norske landhockey landslaget er en av og 

på landslaget. Det er ingen fremtidsplan eller handlingsplan for hockey landslag. Det er så stor 

mellom rom mellom hver gang vi danner ett landslag. Vi selv viste at vi hadde ikke en grunn 

lag for å danne ett u21 landslaget denne gangen, for vi har ikke spiller materiale. Men vi danner 

u21 lag for det. Det vi hadde var faktisk spiller materiale for en innendørs A landslag denne 

sesongen. Og det har vi for neste 5 år fram over også.  

 

Vi kan se på Kringsjå sports klubb. Der har lederen deres en framtidsrettet plan. Som han 

presenterte for 2 år siden. Planen var rykket opp ett divisjon i euro hockey i 2015 utendørs som 

de nådde. De har plan for å rykke oppe en divisjon i euro innendørs i 2018.  

For det bruker dem både penger og tid. Samtidig jobber de med rekruttering. Dette nevner jeg 

ikke fordi jeg selv er kringsjå medlem. De oppnår mål fordi deres leder har sagt til alle sine 

medlemmer og spillere at dette skal vi oppnå. Og de jobber sammen om det.   

Dette bør hockey styret også gjøre. Samle alle ledere og trenere fortelle dem at dette er vårt mål 
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og vise dem veien hvordan vi skal oppnå målet vårt.  Slik at de jobber sammen med hockey 

styret for å oppnå ett felles mål.  

 

Evaluering av spiller Gruppa: 

 

U21 gutta var disiplinerte, punktlige & gjorde det som ble sagt, til tider. Oppførselen deres var 

bra mot ledelsen & medspillerne. Det var hyggelig å se at de hadde bra lag moral selv om alt 

gikk ikke etter planen. De hadde viljen men igjen manglet grunnleggende forståelse for 

spillesystemet. De har en total mangel på grunnleggende ferdigheter, f.eks. Pasninger, mottak 

av ballen, forsvar/angrep, bevegelse og posisjonering med/uten ball. På grunn av lite erfaringen 

og hull i basis kunnskapene greide dem ikke å ta riktige avgjørelser i avgjørende situasjoner. De 

ble nervøse når dem først hadde ballen og ville bare bli kvitt den så fort som mulig. Det var klart 

at de ikke var særlig forberedt til turneringen siden flesteparten hadde veldig dårlig kondisjon 

& styrke i forhold til andre U21 gutter som deltok i mesterskapet. Det virket som gutta var ikke 

motiverte nok til å være på landslaget, det kunne man fint se når de ble bedt om å ha på 

landslagsjakkene & ikke minst av oppførselen deres når nasjonalsangen ble spilt før kampene. 

 

Her er de tingene jeg synes at de må jobbe med for å bli bedre:  

Teknikk 

Kondisjon  

Styrke (Psykisk & fysisk) 

Viljen 

Holdninger & oppførsel 

Diett 

Rutiner (Oppvarming/uttøying, kampforberedelser) 

 

Mvh: Dinesh Singh (Trener), Divyabhanu S. Rathore (ass. Trener) og Khuram Shehzad (Team 

manager) 
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5. og 9. Regnskap og budsjett: 

 

Prosjektregnskap  R-16/17 B-16/17 Diff B -17/18 
Styrke idrettens rolle i samfunnet     

Bredde & ungdomstiltak Hockey 103 183 170 000 66 817 180 000 

     25000 - INFORMASJON 800 800 0 800 

     29500 - ANSVARSFORSIKRING 1 600 1 600 0 1 600 

Sum Informasjon & forsikring 2 400 2 400 0 2 400 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 105 583 172 400 66 817 182 400 
     

Idrettslagenes aktivitestilbud     

     42000 - SERIE INNE -60 981 -65 000 -4 019 -65 000 

     42005 - SERIE UTE -20 000 -40 000 -20 000 -25 000 

     42008 - DEPOSTIUM HOCKEY Aldersbestemt -15 000 -20 000 -5 000 -20 000 

     42990 - DIV. SERIER HOCKEY 16 261 15 000 -1 261 15 000 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -79 720 -110 000 -30 280 -95 000 
     

Toppidrett     

     62000 - DRIFT A-LAG 155 545 100 000 -55 545 35 000 

     62020 - TRENERGØDTGJØRELSE U-21 1 024 0 -1 024  
     62050 - U - 21 lag 6 380 0 -6 380  
Sum toppidrett 162 948 100 000 -62 948 35 000 

     

Kompetanseutvikling     

     82000 - TRENERKURS 780 20 000 19 221 25 000 

     82100 - DOMMERKURS 7 550 20 000 12 450 35 000 

Sum kompetanseutvikling 8 330 40 000 31 670 60 000 
     

Andre innsatsområder     

     86000 - KRETS 3 600 3 600 0 3 600 

     87000 - KONTINGENTER INT FORB. 11 886 8 000 -3 886 8 000 

Sum Andre innsatsområder 15 486 11 600 -3 886 11 600 
     

Styre og komiteer     

Sum NBF 1 720 3 520 1 800 5 720 

Sum Hockey 29 712 20 460 -9 252 52 000 

Sum styre og komiteer 31 432 23 980 -7 452 57 720 
     

Administrasjon     

Sum administrasjon 781 554 804 756 23 202 827 325 
     

Andre inntekter     

     98000 - ÅRSAVGIFT -3 000 -2 500 500 -2 500 

     98010 - LISENS -66 256 -70 000 -3 744 -70 000 

     98020 - OVERGANGER 0 -3 000 -3 000 -3 000 

     98035 - BØTER O.L. -5 500 0 5 500  
     98060 - RAMMETILSKUDD -972 000 -972 000 0 -1 020 600 

Sum Andre inntekter -1 046 756 -1 047 500 -744 -1 096 100 
     

Prosjektresultat -21 143 -4 764 16 379 -17 055 
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Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene:  

 

Idrettslagene aktivitetstilbud  
Avviket på denne klassen i forhold til budsjett skyldes færre påmeldte lag til seriene enn 

beregnet.  

 

Landslag  
Landslagsaktiviteten har vært mer omfattende enn planlagt. Dette har ført til overskridelse i 

forhold til budsjett på kr 62.984,-.  

 

Utdanning  
Det har vært mindre utdanningsaktivitet enn planlagt i hockey i perioden  

 

Styre og komiteer  
Kostnadsoverskridelsene i denne klassen skyldes primært kostnader knyttet til internasjonal 

representasjon.  

 

Avsetning til fond til stimulering av tiltak for å øke kvinnedeltakelsen i landhockey 

Forbundsstyret ønsker å minne seksjonstyret om fjoråret tildeling på kr 65.500,- og formålet 

med tildelingen.  

«Forbundsstyret har vedtatt å tildele seksjonene til sammen 1 million av forbundets overskudd. 

Beløpet deles mellom seksjonene i henhold til siste idrettsregistrering. Hockeyseksjonens andel 

av denne tildelingen er kr 65.500,-. Forbundsstyret har anmodet landhockeyseksjonens å avsette 

denne tildelingen på fondet som har til formål å øke kvinners/jentes deltakelse i landhockey.»  

 

Til informasjon (vedkommer ikke seksjonens redskaper direkte) 

Fond til utvikling av aktivitet på regionalt nivå (klubb og region/krets)  
Forbundsstyret avsatte en million av forbundets overskudd til etablering av fond som skal, etter 

søknad, støtte aktivitetsutvikling på krets/regionalt nivå. Forbundsstyret har vedtatt å tildele 

fondet ytterligere 500.000,- fra årets overskudd. Fondet skal primært benyttes til organisasjons 

og kompetanseutvikling i klubbene og kretser/regioner med sikte på å understøtte medlemsvekst.    

 

Resultat og seksjonens «egenkapital».  
Driftsresultatet i henhold til seksjonenes aktivitetsregnskap henføres seksjonenes «egenkapital», 

som fremgår av landhockeyseksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper. 

Denne balansekontoen vil derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens 

aktivitetsregnskap. Seksjonenes balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og 

inngår som en del av NBFs samlede egenkapital. Disse midlene kan seksjonen benytte med 

forbundsstyrets godkjenning. 

 

Ved inngangen av driftsåret 16/17 var hockeyseksjonens egenkapital positiv med kr 229.895,82.  

Årets positive resultat kr 21.143,31 tillegges «egenkapitalen» som da blir kr 251.039,13.  

Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital». 

  

Det gjøres oppmerksom på at Norges Bandyforbunds regnskaper for siste regnskapsperiode ikke 

er ferdig revidert eller endelig fastsatt av forbundsstyret. Det kan derfor bli mindre endringer i 

seksjonens endelige aktivitetsregnskap. 
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6. Innkomne forslag:     

Fra klubbene: 
1. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: Det skal ikke være barnekamper når det er skolefri.  

 

Seksjonen støtter forslaget. 

 
2. Forslag fra Mortensrud-Aker SK: Serieavgift for 2. og 3. laget skal fordeles slik: 

Første laget betaler fult. 

Andre laget betaler 50%. 

Tredje laget betaler 25%. 

Vi ser at det systemet som er i dag straffer de store klubbene som gir flere.  

Derfor fremmer vi dette slik det lider over. Dette er vel en sak som er for kampreglementet. 

Vi håper også at seksjon styre også støtter oss i disse to sakene, de er viktig saker. 

Vi kan sikkert gå tilbake når vi har flere klubber i hockey som deltar i serie, slik at det gjøres 

rettferdig plass for dem i serie spill. Men akkurat nå ser det blant annet vi så deltar med flere lag 

for å holdet antall på påmeldte lag oppe. 

 

Seksjonen støtter ikke forslaget. 

Begrunnelse: 

Seksjonen støtter forslaget hvis det kun gjelder utendørs. Seksjonen kan ikke støtte dette for 

innendørs, da avgiftene er lave nok fra før. 

 

3. Forslag fra Furuset: Serieavgift for old-boys og veteraner bør være gratis utendørs, da de ikke 

har noen kostnader. Med 3 lag i serien er dyrt med 2000,- i serieavgift. 

 

Seksjonen støtter forslaget med forutsetning at dette er en prøve ordning til 2018. 

 

4. Forslag fra Furuset: Dommerhonorarer bør være følgende: dommer senior: Utendørs 400,- pr 

dommer pr kamp og 250,- pr dommer pr kamp i innendørs. Dommer U16 og oldboys: Utendørs 

og innendørs 200,- pr dommer pr kamp. Da utendørs kamper varer lengre enn innendørs og 

dommere må vente lenge etter sin kamp for å dømme 

 

Seksjonen støtter forslaget. 

 

5. Forslag fra Furuset: U16 og old-boys bør være 6 manns og ikke 7 manns utendørs. Dette vil 

føre til at lag som oss kan stille med nok spillere. Pluss d blir ikke stor forskjell på utendørs og 

innendørs da. (Bør settes inn i kampreglementet et eller annet sted). Walkover grensen bør 

minkes fra 5 til 4 spillere. 

 

Seksjonen støtter forslaget – se seksjonens forslag. 

 

6. Forslag fra Furuset: Det bør være mulighet for utlån av spillere i både nasjonal serie og til 

internasjonale turneringer.  

 

Seksjonen støtter ikke forslaget – se seksjonens forslag når det gjelder utlån i 

internasjonale turneringer. 

Benke forslag fra seksjonen: Utlån i nasjonal serie skal tillates, men det må søkes skriftlig til 

hockeyseksjonen, og målet med lån av spilleren/spillerne må fremlegges. Hvis målet med utlån 

er å stable sammen ett lag, er det greit men ikke for å forsterke laget. Spillerne må ha betalt 

lisens, og klubbene må inngå en skriftlig låneavtale. 
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7. Forslag fra Kringsjå: Serien spilles som vanlig men topp to lagene spiller 3 nye kamper for å 

bli mestre. Som i ishockey. Tanken er å gjøre serien mer spennende og bruke Voldsløkka mest 

mulig. 

 

Seksjonen støtter ikke forslaget. 

Begrunnelse: Vi vet ikke hvor mange lag som melder seg på til neste år. Dette bør være opptil 

serieadministrasjonen, og forslag kan sendes til dem. 

 

8. Forslag fra Kringsjå: Regelverket endres når det gjelder spill i utland for klubber som har behov 

for å låne spillere fra hverandre. Vi er liten idrett i Norge og som oftest er utfordringene for store 

for en klubb å ha et godt rustet lag for spill i utland. Alle hockey klubber er samstemt på dette. 

Her må det gjøres noe ellers blir utviklingen til Norsk hockey i utland minimal og vi oppnår 

sjeldent gode resultater. 

 

Seksjonen støtter ikke forslaget – Se forslag fra seksjonen 

 

9. Forslag fra Kringsjå: Det holdes årlig festgalla i regi NBF (hockeyseksjon). Alle spillere med 

familie blir invitert samt ansvarlige Trenere/ledere /osv. En festkomite blir dannet som arrangere 

dette. Her er det bare fantasien som stopper. 

 

Seksjonen støtter ikke forslaget. 

Begrunnelse: 

Hvem skal finansiere en slik fest? Hockeyseksjonen er underlagt NBF og har ikke budsjettert 

for en slik fest. 

Fra seksjonen: 

1. Forslag 1: U19 serien må offentliggjøres. 

2. Forslag 2: U19 og U16 spiller med Eurohockey 5s, og minste antall spillere for å unngå 

walkover bør være 3. 

3. Forslag 3: Oldboys og veteran spilles 6 aside med walkover grense på 4 spillere. 

4. Forslag 4: Innendørs U19 og U16 spiller 5 mot 5 og ikke 6 mot 6. Walkover regel minskes til 

3 spillere. 

5. Forslag 5: Seriekomiteen gis myndighet til å bestemme om man spiller 4x15 min eller 2x35 

min i senior serien utendørs. 

6. Forslag 6: Utlån av spillere til internasjonale turneringer bør tillates i hockeyseksjonen ved 

godkjenning av forbundsstyret/tinget. 
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7. Avgifter for neste sesong: 
 Avgifter for sesongen 2016/17  

 2016/17 

Seniorlag innendørs* Kr. 9000 

Seniorlag utendørs Kr. 5000 

Juniorlag innendørs* Kr. 5000 

Juniorlag utendørs Kr. 2000 

U. 13-16 Gratis 

Barnelag Gratis 

Veteran og oldboys innendørs Kr. 5000 

Veteran og oldboys utendørs Kr. 2000 

Depositum for U. 13-16 lag Kr. 5000 

Protestgebyr Kr. 1000 

Landslagsavgift Kr. 2000 

 Dommerhonorarer: 

 Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen 

 Kr. 100,- pr. dommer i junior-, G13-16-, oldboys og veteranklassen 

 G11-13: Honorarer settes av dommerkomite. 

 

Forslag fra seksjonen (Endring i rødt):  
Avgifter for sesongen 2017/18 

 2017/18 

Seniorlag innendørs* Kr. 9000 

Seniorlag utendørs Kr. 5000 

Juniorlag innendørs* Kr. 5000 

Juniorlag utendørs Kr. 2000 

U. 13-16 Gratis 

Barnelag Gratis 

Veteran og oldboys innendørs Kr. 5000 

Veteran og oldboys utendørs Gratis 

Depositum for U. 13-16 lag Kr. 5000 

Protestgebyr Kr. 1000 

Landslagsavgift Kr. 2000 
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 Dommerhonorarer: Ingen endring 

 Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen i innendørs 

 Kr. 400,- pr. dommer i seniorklassen i utendørs 

 Kr. 200,- pr. dommer i junior-, G13-16-, oldboys- og veteranklassen 

 G11-13: Honorar settes av dommerkomite.   

 
8. Langtidsplan 

Hovedsaken er vi skal beholde medlemsmassen som er 1700 aktive medlemmer og 

lisenstallene må økes slik at de tilsvarer minst 10% av aktive medlemmer. På langsikt er 

formålet at lisensene skal tilsvare prosentvis på samme måte som andre idretter innen NBF. Vi 

skal fortsatt jobbe med rekruttering av barn og ungdom, utvikle eksisterende klubber og 

samtidig opprette nye klubber rundt i landet. Vi går inn for samarbeid med innebandy, bandy 

og cricket. Klubbutvikling kommer til å være en viktig del av langtidsplanen slik at klubbene, 

utøverne og frivillige ildsjeler jobber i henhold til retningslinjer satt av NBF og NIF. Kurs 

kommer til å være en viktig del av langtidsplanen til seksjonen. 

 

Seksjonen ber årsmøte gi fullmakt til seksjonen til å utarbeide et strategisk/langtidsplan som 

tilsvarer med forbundets strategiske plan. 
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10. Valg. 

  

1. Til seksjonsstyret  

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Årsmøtet 2017 

Valgkomiteen foreslår at seksjonssyret utvides med et ekstra styremedlem. (styremedlem 5) 

Dette fordi oppmøtet på styremøter har vært for dårlig i inneværende år, og fordi vi i år har fått to 

meget gode kandidater som styremedlem. 

Vi håper at årsmøtet støtter forslaget! 

 

Følgende styre foreslås: 

 

Leder: Jaswinder Pal Singh, Kringsjå     ikke på valg   

Nestleder: Khuram Shehzad, MASK        gjenvalg  Innstilles for to år 

1. Styremedlem: Mohammad Usman Tajamal, Furuset  ny  Innstilles for to år 

2. Styremedlem: Zuhaib Malik, Oslo     ikke på valg  

3. Styremedlem: Inger Knutsen, Trondheim    ikke på valg   

4. Styremedlem: Rumeet Brar, Kringsjå SK   Ikke på valg 

5. Divyabhanu Singh Rathore, Kringsjå SK   ny  Innstilles for to år 

 

 

Varamedlemmer: 

1. Varamedlem: Sukhwant Gill, Kringsjå    gjenvalg Innstilles for to år 

2. Varamedlem: Nabeel Ahmed Shirazi, Furuset  ny  Innstilles for to år 

3. Varamedlem: Karmjit Singh Greval, Bjerke & Veitvet ikke på valg 

 

Valgkomiteen:  

Shakil Malik  Oslo  

Wajid Khan  MASK  

Ivar Nordberg   

  

 

 |2. Ny valgkomite  Velges av årsmøtet  
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SEKSJONSÅRSMØTE HOCKEY 

FULLMAKTSSKJEMA 
 

 

 

1.             

 

2.            

 

3.            

 

 

Varamann:           

 

 

Ovenstående representanter har fullmakt til å møte og avgi stemme for vår 

klubb/ krets ved seksjonsårsmøtet i hockey, torsdag 08. juni 2017. 

 

 

           / -2017 

Klubb/ krets    Sted     Dato 

 

 

              

Leder       Sekretær/ oppmann  


