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4. Styrets beretning 
Seksjonen har jobbet ut i fra NBF (Norges Bandyforbund), 

EHF (European hockey Federation) og FIH (World hockey 

Federation) sitt strategiske plan.   

Vi har hatt igjen hovedtrykk på rekrutering av junior. Det 

gjenstår mye arbeid ute i klubber slik at alle klubber har 

aldersbestemte lag.  

Det har vært spilt utrolig mange kamper i innendørsserien og 

å få til dette har ikke vært noe enkelt jobb å administrere og 

sette opp dommere og sekretariat. 

Tross store utfordringer har vi kommet i mål med serie, NM og 

minirunder både utendørs og innendørs 2018/2019. 

Seksjonen kondolerer på det sterkeste på tapet av en av 

hockeyens ildsjeler i Norge fra 80-tallet, Haji Afzal. 

Seksjonen takker alle frivillige, spillere, NBF og dommere for 

deres bidrag. Uten deres hjelp hadde vi ikke kommet i mål. 

Selv om jobben med utvikling av hockey og rekrutering er 

vanskelig men ikke umulig. Stå på - hardt arbeid gir resultater.  

 

Jaswinder Pal Singh Garcha 

Leder i Hockeyseksjonen  
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4.1 Organisasjon og ledelse  

 

4.1.1 Styrets sammensetning i perioden 

I sesongen 2018/2019 har Hockeyseksjonen hatt følgende i 

styrer og komiteer.  

 

Seksjonsstyret: 

Styreleder:  Jaswinder Singh Garcha (Kringsjå SK) 

Nestleder:  Khuram Shehzad (Mortensrud-Aker SK) 

 

Styremedlem: Mohammad Usman Tajamal (Furuset LHK) 

Styremedlem: Mohibb Malik (Oslo SK) 

Styremedlem: Divyabhanu Singh Rathore (Kringsjå SK) 

Styremedlem: Inger Knudsen (Trondheim HK) 

Styremedlem: Richard Moore (Sagene IF) 

Styremedlem: Rumeet Brar (Kringsjå SK) 

 

Varamedlem: Sukhwant Singh Gill (Kringsjå SK) 

Varamedlem: Nabeel Ahmed Shirazi (Furuset LHK) 

Varamedlem: Karmjit Singh Grewal (Bjerke & Veitvet Allidrett 

IF) 

 

Dommerkomité: 

Leder:  Divyabhanu Singh Rathore (Kringsjå SK) 

Medlem: Mohibb Malik (Oslo SK) 

Medlem: Mohammad Usman Tajamal (Furuset LHK) 

 

Seriekomité: 

Leder:  Khuram Shehzad (Mortensrud-Aker SK) 

Medlem: Mohammad Usman Tajamal (Furuset LHK) 

Medlem: Richard Moore (Sagene IF) 

 

 

AU I seksjonen: 

Jaswinder Singh Garcha, Khuram Shehzad og Mohibb Malik 

 

Internasjonale representanter: 

Jaswinder Singh Garcha, Mohammad Khidash Kiyani og 

Khuram Shehzad 

 

Valgkomité: 

Leder:   Shakil Malik (Oslo SK) 

Medlem: Mohammad Shabbir (Mortensrud-Aker SK) 

 

Administrativt ansvarlig: 

Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp 

 

Det er avholdt 12 styremøter vi har hatt utfordringer med å få 

alle på plass på alle møter. Det er også blitt avholdt 4-5 

møter med LinkT ang profilering av landhockey ift 

sponsorater til NBF. Det er også avholdt 2 

informasjonsmøter i forkant av Hockey5s 2018 og innendørs 

18/19. Det er også blitt gjennomført 1 klubbesøk med Oslo 

SK. 

 

4.1.2 Spesielle utfordringer 

Vi ser at det er utfordringer når det gjelder frivillige 

ildsjeler i idretten vår. Vi ser at det er de samme 

personene som sitter i seksjonsstyret som gjør meste 

parten av jobben også i klubbene. Klubbene har kun 1-

2 frivillige ildsjeler som jobber dag og natt. Uten disse 

blir det store utfordringer for klubbene i fremtiden. 
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4.1.3 Opplæring/utdanning 

Det er blitt gjennomført 2 trenerkurs i regi av EHF. Antall 

deltakere har vært ca. 50-60. Det er ikke blitt gjennomført 

lokale trenerkurs. 

 

 Det er også blitt satt i gang et utdanningsprogram for 

ungdommer som kalles unge ledere. Dette er i 

samarbeid med OABR. Antall 11 deltakere under 25 år. 

  

Det er avholdt kun 1 dommerkurs. 

  

4.1.4 Resultater i samsvar med LTP 

Seksjonen har hatt som mål å få gjennomført 

klubbesøk i alle klubber. Dette har dessverre ikke blitt 

gjennomført, da det var kun 1 klubb som responderte 

positivt på dette. Andre klubber har vært veldig passive 

når det kommer til dette. Flere invitasjoner har blitt 

sendt uten noe respons. Klubbene bes holde seg 

oppdatert når det gjelder kurs i regi av NBF og NIF.  
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4.2 Dommere  

 

4.2.1 Status dommersituasjon 

Dommerkomiteens satsing på unge dommere har gitt 

resultater, vi har hatt en økning i antall nye/unge 

dommere siden i fjor spesielt jente dommere. Vi har fått 

6 nye jente dommere i 2018/2019 sesongen. De har 

dømt i alle aldersklasser opp til og med junior.  

 

Det er totalt 36 aktive dommere hvorav 5 er kvalifisert til 

å lede internasjonale kamper. Disse har gjennomført 

EHFs dommerutdanning: U4E. 2 av de U4E dommeren 

har vært med i Europamesterskapet som nasjonale 

dommere både innendørs og utendørs. Shabbir, 

tidligere dommeransvarlig har videreutdannet seg som 

Judge og han har blitt EHF kvalifisert judge. Han har 

allerede hatt første oppdraget sitt som judge i EHF 

turnering. 

 

4.2.2 Dommerveiledning/Observasjon/Dommerkurs 

Dommerkomiteen ved hjelp av seksjonen har avholdt 2 

dommerkurs/samlinger i 2018/2019. To av U4E 

dommerne har vært på utveksling i Irland og Nederland. 

EHF arrangerte et seminar for Officials i Wien, Shabbir 

var invitert og han deltok i seminaret. 

Det har vært stort fokus på unge dommere. DK har 

observert kampene deres og veiledet dem underveis. 

Dommerne har fått faglig tilbakemeldinger etter 

kampene. 4 av de unge dommerne som startet i fjor har 

allerede begynt å dømme i Elite serien, sammen med 

en senior dommer. 
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4.3 Arrangement  
 

For alle resultater og tabeller vises det til nettsidene. 

4.3.1 Minirunder 

Det er blitt gjennomført 1 minirunde i utendørs 2018, 3 

minirunder i innendørs 18/19, og hittil 2 minirunder i 

utendørs 2019. Gledelig å se at alle klubber har deltatt 

med lag i minirundene. I innendørs har det vært i 

gjennomsnitt 2 lag fra Furuset, 3 lag fra Mortensrud-

Aker SK, 2 lag fra Sagene, 1 lag fra Kringsjå SK og 1 

lag fra Oslo SK. 

4.3.2 Seriespill 

Det er blitt gjennomført ordinære seriespill i utendørs 

2018 for følgende klasser: Elite, Junior, G13-16 og old-

boys. Det ble også innført et nytt format på slutten av 

sesongen, Hockey5s for Elite. Det ble avholdt NM 

sluttspill for alle 4 klassene. 

Vi hadde følgende vinnere i de ulike klassene: 

Seriemester Elite:   Kringsjå SK 

Seriemester G13-16:  Furuset LHK 

Seriemester Junior:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester old-boys:  Kringsjå SK 

Seriemester Elite Hockey5s: Kringsjå SK 

Norgesmestere Elite:  Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere G13-16:  Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere Junior:  Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere Old-Boys:  Mortensrud-Aker SK 

  

I Innendørs 18/19 ble det gjennomført seriespill i 

følgende klasser: Elite, Junior, U14, old-boys og Jenter. 

Det var gledelig å få innført og gjennomført nye serier 

som jenteserien (3 lag) og U14 serien med 5 lag. Det 

ble avholdt NM sluttspill i Elite, Junior, jenter og old-

boys. Det ble ikke avholdt U14 NM på grunn av NIFs 

barneidrettsbestemmelser. 

Seriemester Elite:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester U14:   Furuset LHK 

Seriemester Junior:   Mortensrud-Aker SK 

Seriemester old-boys:  Mortensrud-Aker SK 

Seriemester Jenter:   Kringsjå SK 

Norgesmestere Elite:  Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere G13-16:  Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere Junior:  Mortensrud-Aker SK 

Norgesmestere Old-Boys:  Mortensrud-Aker SK 

 

I utendørs 2019 er det pågående Hockey5s serie i 

følgende klasser: Elite, Junior og U14. 
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Vi er ikke så store i forhold til andre idretter innen NBF 

og dermed utfordringer har vært mye større. Det er 

utfordringer i seg selv når små klubber sliter med å stille 

opp et lag og de mangler 1—2 spillere. Da måtte man 

åpne for dispensasjoner slik at man får låne 1—2 

spillere for sesongen. Antall kamper gjennomført i 

innendørs 18/19 er 126 kamper og i utendørs 2018 er 

76 kamper. 

 

4.3.3 Turneringer i regi av hockeyseksjonen 

Seksjonen arrangerte NBF cup under besøk av EHF 

presidenten, Marijke Fleuren, FIH/EHF utviklingsleder, 

Norman Hughes og EHF Competition manager, David 

Vosskamp. Dette var også en form for åpning av 

Voldsløkka anlegg fra NBF.  

 

4.3.4 Internasjonale turneringer 

Kringsjå SK deltok i Eurohockey Club Challenge 3 i 

København i mai 2018. Dessverre ble det nedrykk til 

divisjon 4. 

Mortensrud-Aker SK deltok i Eurohockey Club 

Challenge IV i Helsinki i mai 2018. De beholdt plassen i 

divisjon 4. 

Kringsjå SK deltok og arrangerte Eurohockey Indoor 

Club Challenge I i Klemetsrudhallen i februar 2019. Det 

ble dessverre nedrykk til divisjon 2. Men de fikk masse 

positive tilbakemeldinger når det kommer til 

arrangementet. Det var første gang Norge arrangerte 

en slik turnering i regi av EHF. Det var opptil 200 

tilskuere på tribunen og hallkapasiteten var sprengt. Det 

var ikke plass til flere i hallen. 

For resultater og tabeller vises det til 

www.eurohockey.altiusrt.com 
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4.4 Aktivitetstilbud  

(Utarbeides av UK/administrasjon/styret) 

 

4.4.1 Antall utviklingstiltak? 

Antall nybegynnerkurs: 2 (Granstangen skole og Haugen 

AKS) 

Antall trenerkurs i regi av NBF: 0  

Antall klubbesøk: 3 (Sagene, Oslo og Mask) 

Antall klubbkvelder: 1 

OIK Camps: 1 (Høstferien på Vahl flerbrukshall) 

Antall minirunder: 5 (3 innendørs og 2 utendørs) 

Klubbtreninger: 5 (Oslo SK) 

 

Andre tiltak/prosjekter: 
Jenteprosjektet: Det ble innvilget 32.000 NOK av 
Hockeyseksjonen for å gjennomføre tiltak i Groruddalen 
rettet mot jenter. Pengene skulle brukes til å kjøpe inn 
utstyr og betale honorar til instruktører. Prosjektet var 
basert på at vi skulle bruke kvinnelige instruktører og de 
første 30 jentene skulle få, 1 hockeykølle, 1 hanske og 
1 bag gratis som startpakke. Vi brukte totalt 3 
instruktører, alle 3 fra Kringsjå: Rumeet Brar, Anu 
Kaplis og Nimarta Kaur. Prosjektet er pågående og vi 
har hatt nybegynnerkurs på Granstangen skole. 

 
Ung leder: Dette tiltaket er utviklet i samarbeid med ung 
leder i innebandy. Vi fikk inn ca. 10 unge ledere, som vi 
skulle utdanne som instruktører og gi dem oppdrag i 
form av å gjennomføre nybegynner kurs i skoler, AKSer 
og klubb. Formålet var at de kan hjelpe egne klubber 
og bidra som trenere. Deltakerne er fordelt i klubber 
som Mask, Kringsjå og Oslo. Vi brukte 3 av dem (Talha 

Asif, Roshaan Akbar og Luqman Khokhar) til å 
gjennomføre nybegynnerkurs på Haugen AKS. 
Prosjektet er pågående. 

 

Landhockey med bandy: Utviklingskonsulenten har hatt 
økter med kretslaget til både Oslo og Akershus i bandy. 
Dette ble positivt tatt imot av utøverne, og både spillere 
og ledelsen er positive til å ha dette pågående i 
fremtiden.  
Jaswinder har jobbet hardt med å få Ullevål IL – bandy 
tilbake til hockey. Han trener Ullevåls 05 gutter lag hver 
tirsdag på Voldsløkka. Ullevål er positive og vil også 
starte et jentelag og lag for yngre spillere. 

 

 

4.4.2 Hvilke tiltak er prioritert? 

Nybegynnerkurs, Jenteprosjektet og ung leder. 

4.4.3 Hvilke aldersgrupper? 

 5-16 år 

4.4.4 Hvilke områder? 

 Groruddalen 

4.4.5 Beskriv kort hvilke resultat de ulike tiltakene har 

gitt:  

Jenteprosjektet har gitt oss 1 lag fra Furuset som igjen 

har resultert i at vi hadde vår første offisielle jenteserie i 

høsten 2018. 
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4.4.7 Resultater i samsvar med LTP 

Tiltakene har ført til mer aktivitet i alle klasser. 

Hockeyseksjonen er noe skuffet over responsen fra 

andre klubber enn Furuset og Sagene. Høsten 2018 

sendte UK ut forespørsel om klubbesøk relatert 

utvikling i de enkelte klubbene. Responsen var veldig 

lav fra klubbene. Det må poengteres at tiltak kan kun 

gjennomføres hos de klubber som er villig til å ta imot 

hjelp og ønsker utvikling. 
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4.5  Anlegg  

 

4.5.1 Status anlegg 

Det har ikke vært så enkelt å få til samarbeid med 

Sagene IF og BYM for bruk av Voldsløkka. Alle dere 

kjenner til situasjonen. Låssystemet på containerne, 

garderober, vanning av anlegg fungerer ikke. BYM er 

treg å få reparert dette. Fra forbundet Tor Audun, 

Espen Johansen, Khidash og Jaswinder har vært på 

møter med BYM for bruk av Voldsløkka. Dessverre 

BYM sier hvis vi ikke greier å fylle opp anlegget med 

aktiviteter da er det fritt fram for Sagene IF å gi banen til 

andre aktiviteter. Nå vil de også ha penger for 

garderober under trening. Samme gjelder møtelokaler. 

BYM støtter fullt Sagene IF når det gjelder innkreving 

av leie.  

Vi har i høsten 2018 flyttet aktiviteten fra 

Ellingsrudhallen til Furusethallen. Begge disse hallene 

er godkjent for landhockey. Skal vi bruke 

Ellingsrudhallen så må det bookes god tid i forveien, og 

vi må selv sørge for transport av vanter fra 

Furuset/Klemetsrud til Ellingsrudhallen. 

 

4.5.2 Nye/planlagte anlegg i regionen 

Politikerne har vedtatt at det skal bygges ny bane på 

Mortensrud. Amjad Munir har gjort en god innsats for å 

få til dette. 

4.5.3 Fordeling av halltid/ fordelingsprosesser 

Fordeling av halltid og treningstid om sommeren 

fordeles av OIK til hockeyseksjonen. Hockeyseksjonen 

har gitt mandat til administrasjonen i OABR til å videre 

fordele dette til klubbene. 

 

4.5.4 Resultater i samsvar med LTP 

Seksjonen har jobbet i samsvar med LTP som sier at vi 

skal prøve å utvide antall anlegg vi har per i dag. 

Fokuset har vært Voldsløkka. Vi har per i dag 3 anlegg i 

utendørs: 

Voldsløkka, 

Mortensrud 

og Furuset 

trimmen. 

Voldsløkka er 

den offisielle 

matcharenaen. 

Innendørs har vi nå 3 haller, men fortsatt aktivitet kun i 

2 haller. Det skal jobbes med en hall i Sagene område 

slik at vi får flere haller for inne sesongen. 
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4.6 Trener  

 

4.6.1 Trenersituasjonen 

Vi har ikke mange kvalifiserte trenere. Klubbene må 

jobbe mer internt med å skaffe flere frivillige til å ta 

treneransvaret. Vi ser at det er 1-2 personer som trener 

alle lagene i samme klubb. Vi oppfordrer klubbene i å 

investere i trenerkurs i regi EHF – C4E. Det er 

begrenset med plasser.  

4.6.2 Trenerkurs 

Khidash tar andre året i C4E kurset, og Usman fra 

Mask ble tatt inn som første års kandidat fra Norge i 

C4E. Dego har allerede fullført kurset i 2017.  

4.6.4 Resultater i samsvar med LTP 

Seksjonen har jobbet i henhold til LTP. Vi har prøvd å 

sette opp kurs (Velkommen til landhockey og Trener 1) 

lokalt, men klubbene har respondert veldig dårlig på 

det. Vi har ordnet kurs med EHF, både her i Norge og 

internasjonalt. Vi jobber stadig med å finne flere kurs 

som er tilpasset våre behov. 
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4.7  Måltall 

4.7.1 Lisenser 

 

Lisensmatrise 

Landhockeysesongen 2018-2019 
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Nord-Norge Bandyregion 0 1 0 0 0 0 1 

Tverlandet IL 0 1 0 0 0 0 1 
 

Oslo Og Akershus Bandyregion 2 61 118 9 20 1 211 

Bjerke & Veitvet allidrett IF 0 1 0 0 0 0 1 

Furuset Landhockeyklubb 0 22 16 2 0 1 41 

Kringsjå Sportsklubb 2 12 35 3 0 0 52 

Mortensrud-Aker Sports klubb  0 21 38 2 0 0 61 

Oslo Sportsklubb 0 2 12 0 0 0 14 

Sagene IF  0 3 17 2 0 0 22 

Ullevål IL 0 0 0 0 20 0 20 

Totalt Landhockeysesongen 2018-2019 2 62 118 9 20 1 212 

 

 

 

 

Lisensmatrise 

Landhockeysesongen 2017-2018 
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Midt-Norge Bandyregion 2 0 0 0 0 0 0 2 

Trondheim Hockey Klubb 2 0 0 0 0 0 0 2 
 

Oslo Og Akershus Bandyregion 2 0 4 53 110 17 3 189 

Furuset Landhockeyklubb 0 0 0 15 19 1 3 38 

Kringsjå Sportsklubb 0 0 4 17 31 12 0 64 

Mortensrud-Aker Sports klubb  2 0 0 19 30 0 0 51 

Oslo Sportsklubb 0 0 0 2 10 0 0 12 

Sagene IF  0 0 0 0 20 4 0 24 
 

SørVest Bandyregion 0 0 0 0 1 0 0 1 

Klepp Innebandyklubb 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

Sørøst Bandyregion 0 1 0 0 0 0 0 1 

Fredrikstad Innebandyklubb 0 1 0 0 0 0 0 1 

Totalt Landhockeysesongen 2017-2018 4 1 4 53 111 17 3 193 
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4.7.2 Samordnet rapportering for 2018 

 

+ Ekspander alle 

Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-19 20-
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-
25 

26- Sum  

  Oslo Og Akershus 
Bandyregion (9/97) 

18 139 130 88 252 627 18 171 232 223 530 1174 1801 

  Bjerke & Veitvet 
allidrett IF 

0 2 5 0 0 7 0 2 3 1 4 10 17 

Hockey 0 2 5 0 0 7 0 2 3 1 4 10 17 

  Furuset 
Landhockeyklubb 

6 20 11 10 40 87 6 26 39 32 85 188 275 

Hockey 6 20 11 10 40 87 6 26 39 32 85 188 275 

  Kringsjå 
Sportsklubb 

2 16 32 38 109 197 4 23 68 55 163 313 510 

Hockey 2 16 32 38 109 197 4 23 68 55 163 313 510 

  Mortensrud-Aker 
Sports klubb  

7 53 68 29 57 214 3 44 85 74 143 349 563 

Hockey 7 53 68 29 57 214 3 44 85 74 143 349 563 

  Oslo Sportsklubb 3 4 3 6 25 41 0 4 4 40 64 112 153 

Hockey 3 4 3 6 25 41 0 4 4 40 64 112 153 

  Sagene IF  0 37 1 0 6 44 0 62 2 1 10 75 119 

Hockey 0 37 1 0 6 44 0 62 2 1 10 75 119 

  Sentrum S 
Cricket Klubb 

0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 18 34 34 

Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 18 34 34 

  Strømmen 
Sportsklubb 

0 7 10 5 15 37 5 10 10 10 43 78 115 

Hockey 0 7 10 5 15 37 5 10 10 10 43 78 115 

  Ullevål IL 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 

Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 

  SørVest 
Bandyregion (1/56) 

3 23 7 0 13 46 0 29 10 0 15 54 100 

  Stavanger 
Innebandyklubb 

3 23 7 0 13 46 0 29 10 0 15 54 100 

Hockey 3 23 7 0 13 46 0 29 10 0 15 54 100 

Norges Bandyforbund 
(10/385) 

21 162 137 88 265 673 18 200 242 223 545 1228 1901 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://nif-rep01.idrettsforbundet.no/ReportServer?%2FSportsAdmin%2FIdrettsregistreringen%2FAktivitetstall%20IR&ExpandOrCollapse=Expand&year=2018&OrgParentId=352&OrgParentId2=352&OrgTypeId=6&Category=15&ShowOrgNo=False&IncludeBranches=True&rs%3AParameterLanguage=
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6. Forslag og saker 
6.1 Forslag fra Mortensrud-Aker SK: 

Vi i Mortensrud-Aker sportsklubb ønsker å fremme dette 

forslaget til endringer i kampreglement. Vi har opplevde mye 

rot i både innendørs og utendørs. Vi mener den dagen vi blir 

så store at vi har mange klubber og spillere at vi kan dele dem 

i forskjellige alders klasser. Pr dags dato så mister vi mange 

barn og ungdom for at de ikke for delta i serie på grunn av 

disse reglene vi vedtok sist og det er også mye vanskelig for 

klubbene å holde disse barn som er født på feil side av året og 

går i samme klaser på skolen. Vi håper at klubbene støtter oss 

i dette. Når vi utvider dette med U21 også vil noen av 

klubbene med å holde på mange flere som ikke er kommende 

landslag spillere. 

Endringsforslag til § 20. Aldersbestemmelser. 

§ 20. Aldersbestemmelser. 

Aldersgrensene beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i det 

kalenderåret serien starter. 

Senior: Spilleren må være fylt 15 år før hun/han kan delta i en 

seniorkamp. 

Veteran: eldre enn 45 år 

Old-boys: eldre enn 35 år 

U 23: Minimum alder 16 år og yngre enn 23 år.  

U19: Yngre enn 19 år.  

U16: Yngre en 16 år. 

U14: Yngre en 14 år.  

Aldersgrense beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i det 

kalenderåret serien starter og omfatter alle som fylle år i de U 

lagene. 

Barnelag: yngre enn 10 år 

Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen 

tilsier. NBFs seksjonsstyre kan etter 

skriftlig søknad dispensere fra aldersbestemmelsene. 

Jentelag. Det skal stilles med rene jentelag. Gutter kan ikke 

delta. 

Guttelag. I aldersbestemte kamper for gutter, kan jenter fra en 

årsklasse over eller jevnaldrende delta. 

Brytes reglene om jente- og guttelag, tapes kampen 0-5 (se 

§9, punkt 4). 

Hvis en av klubbene deltar i noen av disse U lagene vil dette 

oppfylle kravene i punkt 7 i STRAFFEREAKSJONER FOR 

BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET. 

 

§ 20. Aldersbestemmelser. 
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Aldersgrensene beregnes ut fra fylte år ved årsskiftet i det 

kalenderåret serien starter. 

Senior: Spilleren må være fylt 15 år før hun/han kan delta i en 

seniorkamp. 

Veteran: eldre enn 45 år 

Old-boys: eldre enn 35 år 

Junior: minimum alder 14 år og yngre enn 19 år. Minimum 

grense: Må være fylt 14 år. 

Gutt/Pike: minimum alder 11 år og yngre enn 14 år. 

Aldersgrense for Gutt/Pike beregnes ut fra fylte år 

ved årsskiftet i det kalenderåret serien starter og omfatter barn 

som fyller 11-14 år. 

Lillegutt/Lillepike: yngre enn 13 år 

Barnelag: yngre enn 10 år 

Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen 

tilsier. NBFs seksjonsstyre kan etter 

skriftlig søknad dispensere fra aldersbestemmelsene. 

Jentelag. Det skal stilles med rene jentelag. Gutter kan ikke 

delta. 

Guttelag. I aldersbestemte kamper for gutter, kan jenter fra en 

årsklasse over eller jevnaldrende delta. 

Brytes reglene om jente- og guttelag, tapes kampen 0-5 (se 

§9, punkt 4). 

Seksjonen støtter ikke forslaget. 

 

6.2 Forslag fra Mortensrud-Aker SK: 

STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ 

KAMPREGLEMENTET 

 

7. Lag i seniorseriene innendørs og utendørs For å stille flere 

lag i seniorseriene innendørs, må klubbene stille med minst ett 

lag i U klassene. Dersom en klubb ikke har et U lag må de 

betale et depositum. (Se vedtatte avgifter) Stiller klubben med 

flere seniorlag, kan klubben kun gjøre dette dersom de stiller 

med minst ett lag mindre i U serien enn det de har i 

seniorserien. Klubbene mister innbetalt depositum hvis, I: de 

ikke har 1 aldersbestemt U lag. II: Ved 2 eller flere seniorlag: 

Klubben ikke stiller med minst ett lag mindre i U serien enn det 

de har i senior serien. III: Hvis det/de aldersbestemte U 

laget/lagene ikke fullfører serien. Nye klubber gis 

dispensasjon fra denne regelen i 2 år. Seksjonen kan 

dispensere fra denne regelen. 

 

 



 

  17 

7. Lag i seniorseriene innendørs og utendørs For å stille flere 

lag i seniorseriene innendørs, må klubbene stille med minst ett 

lag i klassen U.13-16. Dersom en klubb ikke har U.13-16 lag 

må de betale et depositum. (Se vedtatte avgifter) Stiller 

klubben med flere seniorlag, kan klubben kun gjøre dette 

dersom de stiller med minst ett lag mindre i 13-16 serien enn 

det de har i seniorserien. Klubbene mister innbetalt depositum 

hvis, I: de ikke har 1 aldersbestemt lag. II: Ved 2 eller flere 

seniorlag: Klubben ikke stiller med minst ett lag mindre i 13-16 

serien enn det de har i senior serien. III: Hvis det/de 

aldersbestemte laget/lagene ikke fullfører serien. Nye klubber 

gis dispensasjon fra denne regelen i 2 år. Seksjonen kan 

dispensere fra denne regelen. 

 

Seksjongen støtter ikke forslaget. Grunn: Seksjonen 

ønsker å ha kontroll slik at klubber bevisst ikke omgår 

regelen til egen fordel. Unntaket i siste setning gir rom for 

at seksjonen kan dispensere med skjønnsutøvelse.  

Seksjonen har et motforslag: 

7. Lag i seniorseriene innendørs og utendørs For å stille flere 

lag i seniorseriene innendørs, må klubbene stille med minst ett 

lag i 11-14 klassen. Dersom en klubb ikke har et 11-14 lag må 

de betale et depositum. (Se vedtatte avgifter) Stiller klubben 

med flere seniorlag, kan klubben kun gjøre dette dersom de 

stiller med minst ett lag mindre i 11-14 serien enn det de har i 

seniorserien. Klubbene mister innbetalt depositum hvis, I: de 

ikke har 1 11-14 lag. II: Ved 2 eller flere seniorlag: Klubben 

ikke stiller med minst ett lag mindre i 11-14 serien enn det de 

har i senior serien. III: Hvis det/de 11-14 laget/lagene ikke 

fullfører serien. Nye klubber gis dispensasjon fra denne 

regelen i 2 år. Seksjonen kan dispensere fra denne regelen 

ved skriftlig søknad til seksjonen. 

 

6.3 Forslag fra Mortensrud-Aker SK: 

Vårt forslag for å løse våre problemer med treningstider hvert 

år, Mortensrud-Aker Sportsklubb ønsker at fordelingen av 

treningstidene skal skje etter fordelingsnøklene til Oslo 

Idrettskrets.  

Det vil si at de klubbene som deltok i sesongen 2018/2019 

skal ha treningstidene sine til delt etter det og ikke etter hva du 

melder på i 2019/2020. Dette vil løse to ting. 

1. vi veit hva vi for av treningstider for det kommende året 
etter som hva vi har deltatt med av antall lag. Og at det 
som hockey for, for barne og ungdomslagene gjør at 
flere vil satse på disse lagene. Oslo idrettskrets gir 
mere tid for ungdomslagene i sin fordelings nøkkel og 
dette må igjen gis til klubbene. 

2.  Vi slipper å vente med langt ut i høsten for å vite hva vi 
for av treningstider fra administrasjon/seksjonen. 
Klubber med barn og ungdoms lag skal ha mer en det 
klubber som ikke har.  
 

Forslag til vedtak: 

Alle klubbene tildeles treningstider etter innmeldte lag for i 

fjor og etter fordelingsnøklene til Oslo idrettskrets.  
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Seksjonen støtter ikke forslaget. 

6.4 Forslag fra Kringsjå SK: 

Forslag  
 Vi vil at innendørs i sin helhet skal spilles i Klemetsrud 

hallen.  
 Grunn: Vi mener at furuset hallen ikke er egnet for spill 

pga. Hygenisk forhold. Dusjene er ikke optimale for 
bruk.Garderobene  lukter så dårlig at det er umulig å 
bruke dem for å skifte. 

 Selve banen har ganske glatt gulv, som gjør det lett å 
få strekkskader og lyske skader. 

 
Seksjonen støtter ikke forslaget. Dette er ikke praktisk 
mulig. 
 
 

6.5 Forslag fra Oslo SK: 

Forslag: 

Klubber som ikke stiller lag i serien/NM mister retten til 

styreverv i seksjonsstyret i hockey. 

Vi fremmer forslag med tanke på følgende: 

1. Klubber motiveres til å stille lag i serien/NM. 

2. Gi reell myndighet til klubber som faktisk har lag i 

serien/NM. 

Seksjonen støtter ikke forslaget da dette ikke kan vedtas 

på seksjonens årsmøte. 
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7.  Fastsette kontingenter 
Hockeyseksjonen foreslår følgende serieavgift for 

Hockey5s serien f.o.m. sesongen 2020: 

Senior    2000,- 

Aldersbestemte lag  1500,- 

Oldboys/veteran  1500,- 

11-14 lag   Gratis 

Hockeyseksjonen foreslår at hver dommer får 200,- pr 

kamp uavhengig av serie klasse. 
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9.  Valg  
A: Leder ikke på valg  
B: Nestleder velges for 1 år 
C: 1.styremedlem velges for 1 år 
D. 2. styremedlem ikke på valg  
E. 3. styremedlem ikke på valg  
G. 4. styremedlem velges for 1 år 
H. 5. styremedlem velges for 1 år 
I. 1. varamedlem velges for 1 år 
J. 2. varamedlem velges for 1 år 
K. 3. varamedlem ikke på valg  

 
K: Foreslå representant til forbundsstyret. Denne velges 
formelt på Forbundstinget.  
L: Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 
varamedlem.  

  M: Medlemmer til eventuelle fond. 

 

  Valgkomitéens innstilling: 

Leder: Jaswinder Sigh, Kringsjå (ikke på valg) 
Nestleder: Mohammad Shabbir, Mask (velges) 
 
Styremedlemmer: 
1. Mohibb Malik, Oslo SK (ikke på valg) 
2. Richard Moore, Sagene (ikke på valg) 
3. Rumeet Brar, Kringsjå (ikke på valg) 
4. Mahin Akbar, MASK (velges) 
5. Mohammad Usman Tajamal, Furuset (velges) 
6. Divyabhanu Singh Rathore, Kringsjå (velges) 
 

Varamedlemmer: 
 
Karmjit Singh, Bjerke & Veitvet Allidrett IF (ikke på valg) 
Ali Abbas, Sagene (velges) 
Umair Wafai Chauhdary, Furuset (velges) 

 

 

 

 

 

 

 


