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Referat styremøte 10 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Mandag 14. MAI 2018 kl. 17.00, Ekeberg 

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

Rathore og Rumeet Brar. 

Meldt forfall: Inger Knudsen og Karmjit Singh 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

  

10.1   Godkjenning av møtereferat 9: Vedtak: Godkjent. 

10.2   Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder fortalte om info fra forbundsstyremøte og 

forbundstinget i september. Landhockeyen har trukket seg fra NM-uka i Stavanger. Forbundet tenker å 

arrangere barne- og ungdomsturnering på Voldsløkka i forbindelse med åpning av Voldsløkka den 14.-16. 

september. Mer info kommer. Jaswinder fortalte litt om lisenser, forsikringer og sponsorer. I forbindelse 

med Voldsløkka har vi fått invitasjon til åpning av Voldsløkka den 31. mai. Jaswinder, Khidash, Espen og 

Tor-Audun har vært på driftsmøte ang. Voldsløkka med BYM, KID og Sagene IF. Det skal jobbes med 

retningslinjer av KID og BYM rundt driften av sommeraktiviteten. 

10.2.1 Trener 1 – Landhockey og Trener 2 – NBF: Det ble planlagt Trener 1 kurs i slutten av april, 

men som ble avlyst pga få påmeldte. Det ble heller arrangert Velkommen til Landhockey kurs til 

de som var påmeldt.  

Neste Trener 1 er planlagt august eller september på Voldsløkka. 

Trener 2: Khidash har fått plass på Trener 2 Landhockey som holdes i samarbeid med høyskolen 

i Innlandet. Det er første gang Landhockey har en kandidat på Trener 2 kurs. Eksamen er i 

oktober. Khidash gjennomfører også C4E programmet i regi av EHF. 

10.2.2 Kurs innmelding høsten 2018: Styret bestemte seg for å melde inn følgende kurs: Trener 1, 

kommunikasjon og samarbeid, styrearbeid i praksis e-læring. 

10.2.3 Årsmøte 2018: Dato: 6 juni. Sted: Ekeberg. Fristen for å sende inn alle dokumenter er 23. mai. 

Frist for klubbene for å sende inn forslag var 9 mai. 

10.2.3.1 Forslag fra klubbene: Forslagene fra klubbene ble diskutert, og seksjonen vedtok det man 

ønsket å støtte. Seksjonen diskuterte sine egne forslag.  

10.3   Utendørsserien: Seriekomiteen hadde kritikk for dårlig tilgjengelighet av toalett. Forhåpentligvis vil dette 

ordne seg utover høsten.   

10.3.1 Dispensasjoner: Det kommer en egen e-mail i fra serieadministrasjonen om dette.   

10.3.2 Påmelding av et nytt junior lag – Furuset: Furuset har søkt om å melde på et juniorlag. 

Seksjonen godkjente søknaden. Det er blitt bestemt at kampene for dette laget vil finne sted etter 

Ramadan er over.  

10.4   Rapport fra dommerkomiteen: Seksjonen ble enige om at dommere som har deltatt på U4E-

programmet til EHF skal bli prioritert når det settes opp dommere til kampene. Dommerkomiteen påpekte 

at reservedommer må være fysisk til stedet på banen med full uniform. Det er planlagt sosialsammenkomst 

for Elite dommere etter Europacup. De nye skjortene og jakkene har kommet, og vil bli delt ut på 

sammenkomsten. Alle dommere bes betale faktura som er sendt per e-post fra forbundet.   

10.5   Utviklingsarbeidet: I april har det vært mest fokus på trenerutdanning. Konsulenten har jobbet med å 

bygge trener 1 kurs i landhockey samt deltatt på andre trenerkurs i utlandet.  
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10.5.1 AKS prosjektet til Sagene IF: Sagene har på eget initiativ gjort avtaler AKS-er i området rundt 

Voldsløkka, hvor landhockey er blitt en del av et helårsprosjekt med flere idretter. Til dette 

prosjektet har forbundet deltatt ved å gi instruktører. Disse betales av Sagene IF. Per dags dato 

er det Usman, Degu, Khidash og Khuram som er instruktører, og Jared som er interninstruktør 

fra Sagene.  

10.5.2 Samordnet rapportering: Vi har rundet 1893 medlemmer, og 12 klubber. Det har vært en positiv 

utvikling med økning av antall medlemmer i samtlige klubber.  

10.6   Landslaget 2019: Følgende ble diskutert vedrørende landslaget: trenerteam og budsjett.  

10.7   Eventuelt: Ingenting å påpeke.  

 

 

 

 

Neste møte blir etter årsmøte.  


