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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 styremøte 3 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Torsdag 21. SEPTEMBER 2017 kl. 17.00, Ullevål 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Usman Tajamal, Rumeet Brar og 

Divyabhanu Singh Rathore 

Ikke tilstede: Zuhaib Malik og Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

3.1 Godkjenning av møtereferat 2: Vedtak: Godkjent. 

3.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder fortalte om Praha turen og at målet til 

Norges Bandyforbund frem til 2022 er å ha totalt 40.000 medlemmer, hvor hockeyen skal ha 

2.500 medlemmer. Jaswinder fortalte også om at innebandyen skal få elektroniske 

kampskjemaer og live oppdateringer av kamper. Hockeyen er i første omgang ikke med. 

Jaswinder informerte om diverse ting rundt Voldsløkka og fortalte om møte med KID, Sagene 

bandy og BYM når det gjelder det ene gjerdet mot tribunen og diverse andre ting. Det ble 

informert på møte at drenerings problem skal nå være fikset. Til lørdag skal BYM fikse 

innbytterbenker og bandy vanter som vi kan bruke bak mål og på sidene. Jaswinder har snakket 

med Sarpsborg bandy og de er interesserte i å ha  noen treningsøkter med landhockey. 

3.3 NM Sluttspillet: Invitasjon og kampprogram er sendt klubbene og til diverse personer. Vi 

forventer bra med folk til NM finalene. 

3.3.1 Utsyr: Det er blitt leid 2 stk telter til kiosk og sekretariat, 50 stoler, 2 bord og 50 stoler 

til publikum. Videre er det fikset strøm på stedet fra byggeplassen, flagg fra forbundet 

og diverse andre ting. 

3.3.2 Oppgaver:  

3.3.2.1 Sekretariat: Vi må ha en i sekretariat fra seksjonen i alle kamper, dette blir Zuhaib 

Malik siden alle de andre seksjonsmedlemmer er opptatt med spill og dømming. 

Den andre personen skal hjelpe til med lydanlegget og lese opp lagoppstillinger og 

sette på nasjonalsangen. Til første kampen blir det Khidash, andre kampen Usman, 

tredje kampen Khuram og siste kampen blir Rumeet i sekretariat og Zuhaib hjelper 

med lydanlegget. 

3.3.2.2 Dommere: Dommere har fått info om at kampene skal startes til riktig tid, og de må 

ha på seg riktig dommeruniform. Det vil si svart pen bukse og dommer skjorta til 

NBF. Dego følger opp dommerne under kampene. 

3.3.2.3 Kiosken: Rumeet informerte om at Kringsjå jentene skal ha kiosk og de skal blant 

annet selge kaker, vafler, kaffe og brus. De skal også selge lodd og ha en kurv med 

premier. 
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3.3.2.4 Premieutdelingen: Seksjonen bestemte at Khuram får ansvar for 

premieutdelingen. Seksjonen setter opp en jury som kårer NMs beste spiller i 

finalen. 

3.3.3 Info til klubbene: Det er sendt eget skriv til klubbene. 

3.3.3.1 Kampskjema: Khidash har gjort 90% av jobben med skjemaene. Klubbene må gå 

gjennom spillelistene sine 30 min før kamp. Det er maks lov til å føre på 12 spillere 

for 7er kampene og maks 16 spillere til senior finalen. Husk at hvis det legges til 

flere spiller på lista så må noen strykes fra den opprinnelige lista slik at maks antall 

spillere på skjema er 12 og 16.  

3.3.3.2 Line-up: Vi skal ha line-up og nasjonalsang til alle kampene. Lagene skal lines opp 

5 minutter før kampstart. Mer info blir gitt til lagledere på banen i forkant av 

kampene. 

3.4 Evaluering av utendørsserien 2017: Seksjonen diskuterte flere punkter: 

- Kvalitet på dommere må forbedres 

- Serien må ha mindre pauser og ikke som i år at man ikke spiller kamper mellom juni og juli. 

I fremtiden må klubbene spille kamper i ramadan. 

- Treningstider må brukes mer effektivt neste år, slik at fotballen og andre idretter ikke får 

plass på banen. 

- Det kom et forslag om å dele ute sesongen i 2. Spille ferdig offisiell serie i mai og juni med 

11er og spille Hockey5s etter fellesferien. 

- Seksjonen diskuterte varigheten for innendørs og utendørs. Tanken er at vi satser mer på 

utendørs og minker innendørs sesongen. 

3.5 Innendørsserien 2017/2018:  

3.5.1 Serieoppsettet og rangering av lag i tabell: Khidash fortalte at på grunn av at vi lager 

serien i TA, så blir det vanskelig å innføre regelen for rekkefølgen av lag i tabellen 

(Unntaks regelen i kampreglementet). Derfor har administrasjonen foreslått at 

innbyrdes oppgjør settes foran målforskjell i alle våre serier i innendørs 17/18 

sesongen. Forslaget ble enstemmig vedtatt i seksjonen. 

Seksjonen diskuterte at det må gjøres noe for jentene som vi har og vi må satse med å 

rekruttere flere jenter til landhockey. Seksjonen kom fram til at det settes opp 

jenterunder 3-4 ganger i sesongen, enten på lørdag eller på treningstidene hvor alle 

jenter fra alle klubber samles og har et opplegg. Seksjonen var enig i at det er en jente 

som skal være instruktør i disse samlingene. Rumeet ble foreslått som instruktør 

sammen med en annen som vi finner senere. Videre ble Khidash oppfordret til å ta 

skolebesøk og rekruttere flere jenter til klubbene. 

3.5.2 Treningstider: Treningstids fordelingen ble diskutert og det ble enighet i at prosedyren 

av fordeling skal tas på seksjonsmøte og ikke på e-post. Treningstidsfordelingen som 

er sendt ut av administrasjonen er endelig, og ved endringer internt mellom klubbene 

skal administrasjonen ha beskjed. 

3.6 Dommerkomiteen: Seksjonen diskuterte å ha et dommerkurs ifm Kringsjå Cup, og invitere en 

umpire manager og noen dommere fra utlandet.  Det ble også diskutert om å bruke innebandy 

veteran dommere til å opplære unge dommere i hockey. Vi har fått 2 dommere fra Sagene som 

har vist interesse for å dømme i innendørsserien. Usman fortalte om sine erfaringer fra kurset 

fra utlandet. 

3.7 Utviklingsarbeidet: Flere rekrutterings metoder ble diskutert. Hoved problemet ligger i for lite 

respons fra klubbene. Klubbene må jobbe med å få flere frivillige og derfor utfordrer vi klubbene 

til å melde på flere folk til trener kurset som skal settes opp igjen i innendørs. Bruken av 

facebook ble diskutert for å markedsføre landhockey i Norge, men dette er ikke aktuelt fra 

forbundets side.   

3.7.1 Kurs for trenere/foreldre – «Velkommen til landhockey»: Kurset var vellykket til å 

være det første kurset i landhockey. Klubbene må forstå hva og hvem kurset egentlig 

er for og det må tas alvorlig. Neste kurs blir satt opp i oktober/november. 

3.8 Eventuelt: 

3.8.1 Oversikt over møtedatoer frem til 2018:  

- Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 17.00 

- Tirsdag 14. november 2017 kl. 17.00 
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- Tirsdag 19. desember 2017 kl. 17.00   

 

 

Neste møte tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 17.00 på Ekeberg. 


