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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75  0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 7 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 13. FEBRUAR 2018 kl. 17.00, Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Usman Tajamal, Divyabhanu S. 

Rathore og Rumeet Brar. 

Meldt forfall: Karmjit Singh 

Forfall: Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

7.1 Skype møte med Marcus Nilsson – Utdanning: Marcus fortalte om frister for å melde inn 

ønsket kurs av hockeyseksjonen. Fristene er 15. mai for høsten 2018 og 15. november for våren 

2019. Det ble bestemt at hockeyseksjonen skal prioritere følgende kurs for våren 2018: Trener 

1 (landhockey), Kommunikasjon og samarbeid og E-læringskurset (Styrearbeid i praksis). 

Seksjonen skal bestemme dato for gjennomføring og melde fra til Marcus. 

7.2 Godkjenning av møtereferat 6: Vedtak: Godkjent. 

7.3 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder deltok under bandy VM i Drammen. 

Jaswinder har vært på møter rundt kontorene på Voldsløkka. Jaswinder fortalte at drifts avtale 

på Voldsløkka for sommeren ikke er blitt skrevet ennå. Sagene har kun fått driftsansvaret for 

vinteren.. Erik Hansen og Jaswinder er enig om klubbesøk og de har ikke bestemt dato ennå. 

7.3.1 Kurs: Seksjonen bestemte følgende datoer for kursene: 

- Dommerkurs: Torsdag 8. mars 2018 

- Kommunikasjon og samarbeid: Fredag 16. mars 2018 

- Trener 1: 27.-29. april (Fredag 4 timer Velkommen til landhockey Trener 1 del 

1, lørdag 8 timer og søndag 8 timer, Trener 1 del 2-4) 

- E-læring styrearbeid i praksis: Seksjons medlemmer må ta dette kurset så fort 

som mulig. 

7.3.2 Retningslinjer for Europa Cup spilleliste: Administrasjonen føler at det er veldig 

tungvint når klubbene ikke er tidlig ute med å sende inn sine spillelister. De ønsker egen 

frist for levering av spilleliste til forbundet. Seksjonen ble enige om at listen skal sendes 

7 arbeidsdager før EHF sin frist. Videre ønskes det at noen fra seksjonen kan sende 

spillelista elektronisk til EHF. Khidash sjekker om Khuram kan få tilgang til å sende 

spilleliste elektronisk. 

7.3.3 Påmelding til utendørs - Frist: Hockey 5s ble vurdert. Fristen for å melde inn lag til 

utendørs er 9. mars.  

7.3.4 Vanter til utendørs: Jaswinder tar ansvar for vantene sammen Dego og Usman. 

7.4 Evaluering av minirundene: Seksjonen er meget fornøyde med minirundene i år. De vil bygge 

videre på konseptet og ønsker klubbenes tilbakemeldinger på hva som kan forbedres eller 

endres. Seksjonen setter pris på at flere klubber har begynt å satse på rekruttering og ønsker å 

rose Sagene som har klart å delta med 1 lag i minirundene. Seksjonen diskuterte å dele 

minirunden inn i aldersgrupper. Grunnen er at vi ser nivå forskjell blant spillerne når en 5 åring 

spiller mot 12 åring. Her er seksjonen åpne for innspill og ønsker at klubbene deltar i debatten. 
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Kanskje det er lurt å gjøre som innebandy at vi har aktivitetsrunder med påmeldinger akkurat 

som minirundene for 10-12 åringer og minirunder for 5-9 åringer. 

7.5 Evaluering av innendørsserien: Det har gått veldig bra, bortsett fra ene gangen hvor klubben 

som hadde sekretariat ansvar ikke dukket opp. Seksjonen diskuterte problemstillingen og ble 

enige i at de skal se på kampreglementet og komme med forslag til endring til årsmøte. 

Seksjonen ber klubbene ta hensyn til de retningslinjer som er satt opp for sekretariatet. 

Administrasjonen bruker flere timer for å lage kampskjema og sende ut. Seksjonen diskuterte 

også dispensasjons alder og vil informere klubbene om at de skal bli strengere til 

utendørsserien. De ønsker ingen 11 åringer i G13-16 serien og heller ingen 14 åringer i senior 

serien. Seksjonen vurderer til utendørs om det er mulig med betaling til sekretariatet.  

7.5.1 NM innendørs – arrangør for NM: Mask har sagt seg villig til å arrangere NM i år – 

Khidash sjekker med Tomas om det er mulig med betaling til Mask for arrangementet. 

7.5.2 Invitasjon til NM: Seksjonen ble enige om å invitere følgende til NM sluttspillet: 

Forbundsstyret, OABR, Ivar, Odd Arntzen, Klubbene. Cricketforbundet. Invitasjonen må 

sendes ut senest 2 uker før sluttspillet. 

7.5.3 Dato for NM trekningen: Administrasjonen har fått in 7 påmeldte lag i NM, og bestemt 

seg for at 1. plassen i serien (Kringsjå SK – som er bekreftet seriemestere) får direkte 

plass i semifinalen. Kvartfinalene i senior spilles slik (iht kampreglementet): 

Furuset A vs Furuset B 

Mask A vs Mask B 

Oslo vs Sagene 

Semifinalene I G13-16 spilles slik: 

Mask A vs Mask B 

Kringsjå vs Furuset 

Disse kampene spilles lørdag 10. mars 

Seksjonen bestemte seg for at trekningen til semifinalene gjøre i Ellingsrudhallen 3. 

mars kl. 16:00. Semifinalene senior og finalene G13-16 og senior spilles samme dag 

17. mars. 

7.6 Rapport fra dommerkomiteen: Det diskuteres om at det burde legges et tilleggsgebyr på 

klubbene der de betaler de som stiller opp til sekretariatet. Det diskuteres også om at dommere 

bør få en egen kontrakt der de godkjenner vilkårene for å kunne dømme seriekamper mot 

vederlag.  

7.7 Utviklingsarbeidet: 

7.7.1 Jente prosjektet: Seksjonen gikk gjennom søknad om midler til jente prosjekt i 

Groruddalen og innvilget 35.000,- til prosjektet. 

7.8 Eventuelt: Ingenting ble tatt opp her.  

 

 

Neste møte tirsdag den 13. mars 2018 kl. 17.00 på Ekeberg. 


