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 ORG. NUMMER 971434406 
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Referat styremøte 8 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

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

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Mohammad Usman Tajamal, Divyabhanu S. Rathore og Sukhwant 

Gill. 

Meldt forfall: Khuram Shehzad, Karmjit Singh og Rumeet Brar 

Forfall: Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

8.1 Godkjenning av møtereferat 7: Vedtak: Godkjent. 

8.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder fortalte om forbundsstyremøte. Noe som 

er viktig for hockey fremover er NM UKA i Stavanger i August. Det blir live sending av NRK. 

Forbundet har meldt inn landhockey og ønsker at jentene deltar på NM UKA. Tunet IBK ønsker 

å delta med 1 jente lag i landhockey. NM UKA er 15-17. august. Seksjonen anbefaler å ha 

dialog med jentene fra Kringsjå for å få til dette. Jaswinder kommer med mer opplysninger neste 

gang. 

Khidash informerte at «Kommunikasjon og samarbeid» kurset er flyttet til 16. april og trener 1 

kurset går som vanlig 27.-29. april. Trener 2 har frist for påmelding 1. april og det er ønskelig at 

2 stk fra landhockeyen melder seg på denne. Kommunikasjon og samarbeid kurset er for hele 

hockey miljøet og forbundet ønsker at så mange som mulig kan melde seg på. 

8.3 Evaluering av innendørsserien: Seksjonen gratulerer Kringsjå SK med seriemesterskapet og 

andre plassen/opprykk i EuroHockey Challenge II. Seriekomiteen er alt i alt fornøyd med 

sesongen. Det er kun gitt 1 walkover, noe som er veldig bra i forhold til tidligere. Det har vært 

godt samarbeid mellom seriekomite og dommerkomite. Seriekomiteen er fornøyd med arbeidet 

som gjøres av dommerkomiteen. 

8.4 NM Sluttspillet: Seksjonen ble enige om punkter som de skal sette opp for arrangør under NM. 

Mask har sagt seg villig til å være arrangør under NM, og forbundet har godkjent at de får 5000,- 

for jobben. Seksjonen er enig i at de får utbetalt hvis alle punktene blir gjennomført. Beløpet kan 

reduseres i ettertid hvis seksjonen er misfornøyde. Seksjonen ser fram til sluttspillet, og ønsker 

at alle seksjonsmedlemmer er tilstede under sluttspillet, spesielt under finalene. Khidash 

informerte at alle invitasjonene er sendt ut. 

8.5 Utendørsserien: Administrasjonen fortalte at det er kun 1 klubb som har levert inn 

påmeldingen. Seksjonen bestemte seg for å sende purringer til klubbene. Serien starter første 

eller andre uka i mai og seksjonen vurderte om å sette opp senior kamper i hverdagene. 

Seksjonen diskuterte fordelingen av treningstider og tider for kampene og kom fram til at 

seriekomiteen innkaller til møte med klubbene og finner en løsning. Mask har fått tildelt tider i 

Mortensrud for treninger til aldersbestemte lag og Furuset har fått tider i Furuset aktivitetspark 

for treninger til aldersbestemte lag.  

8.6 Rapport fra dommerkomiteen: Dommerkurset forrige uke gikk veldig bra. Teori og praktisk 

kombinert for første gang. Alle dommerne virket motiverte og vi fikk positive tilbakemeldinger. 

Det som var mest positivt var at det var kun nye/U16 dommere på kurset noe som gjorde at de 
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var mer aktive under kurset. Vi så forskjell under kampene i helgen også. Dommerkomiteen 

jobber med dommerkontrakt til utendørs. Dego har undersøkt nye dommer skjorte fra adidas og 

nike og får pris tilbud snart. Det bestilles ca. 40 dommer skjorter. Dommerkomiteen bestiller 

også jakker til alle dommere fra Salming og setter en egenandel på 500,- pr dommer. Dego 

fortalte at målet er å gi mer sjanse til unge dommere og da må kanskje noen av veteraner vike. 

Status på dommere Europa cup i mai: Qasim og Usman reiser med Mask, Wajid har takket nei. 

Mest sannsynlig reiser Khidash som dommer med Kringsjå. Til neste år vil vi slite og da må vi 

gjøre jobben nå. Seksjonen diskuterte hvem som skal meldes på til U4E programmet. Qasim 

og Usman meldes på siden de må fullføre andre året, og det er ønskelig med en dommer fra 

Mask og en fra Oslo som er mellom 16 og 28 år. 

8.7 Utviklingsarbeidet: Kringsjå hadde barnas aktivitets dag 9. mars i samarbeid med Punjabi 

skole. Ca. 40 spillere i alder under 12 år deltok.  

8.8 Eventuelt: Seksjonen snakket om Voldsløkka og vanningssystem. De ble enige om å vente til 

de får vanningssystemet før de eventuell innkaller et møte med KID/BYM. Usman fortalte om 

søknad om midler fra forbundet for hockey festival på Voldsløkka. Seksjonen ble enige om å ta 

dette punktet på neste møte da alle styremedlemmer er på plass. Videre ønsket de at 

festkomiteen danner en komite med 2 personer til for dette prosjektet. Navn som ble nevnt i 

denne komiteen var Rumeet og Karmjit sammen med Khuram og Usman.  

 

 

Neste møte tirsdag den 10. april 2018 kl. 17.00 på Ekeberg. 


