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Referat styremøte 1 – 2019/20
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 13. AUGUST 2019 kl. 17.00, Voldsløkka
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Mohibb Malik, Divyabhanu Singh Rathore og Mohammad Shabbir
Meldt forfall: Mohammad Qasim Waheed, Mahin Akbar, Richard Moore, Umair Wafai, Rumeet Brar og Syed
Ali Abbas
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani
Referent: Mohammad Khidash Kiyani

1.1 Introduksjon av nytt styre: Samtlige styremedlemmer introduserer seg, og ønsker velkommen til nye
medlemmer. Seksjonen diskuterte komitéer og deres oppgaver. De kom fram til at de skal ha følgende
komitéer: Dommerkomité, seriekomité og landslags-/cupkomité. Seksjonsmedlemmer må tenke på til
neste møte hvilken av disse komitéene de kan tenke seg å være medlem av. Seksjonsmedlemmer bes se
utenfor seksjonsstyret for personer som kan være egnet til de ulike komitéene. Seksjonen diskuterte
landslagskomité og kom fram til at en slik komité skal jobbe med administrative oppgaver rundt landslag
og cuper som for eksempel Eurohockey cuper som arrangeres i Norge. Alle var enig i at leder av seksjonen
burde være leder av denne komitéen og de andre medlemmene burde være medlemmer av alle de aktive
klubbene.
1.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Det er ikke mye i dette punktet på grunn av ferien. Jaswinder
fortalte prosedyren rundt budsjettet til landslaget. Khidash minnet om seminar med NBF for
seksjonsmedlemmer 27. august. Hittil er det kun noen få som har meldt seg på. Seksjonen utfordrer alle
seksjonsmedlemmer til å delta på seminaret.
1.3 Landslag:
1.3.1
Evaluering av landslaget: Seksjonen er fornøyd med spillergruppa. Disiplin var perfekt. Alle
fulgte planen til Tim Broenink. Landslagets presentasjon var økende gjennom turneringen.
Det var kun positivitet i gruppa. Fysioen rapporterer at det er enorm spilleglede i laget. Selv
med skade så er de villig til å spille 100%. Vi er ganske fornøyde med bronse. NBF jobber
med artikkel som skal sendes til pressen/media og publiseres på hjemmesidene til NBF.
1.3.2
Planen videre: Seksjonen vil fortsette med Tim som hovedtrener. Og lager plan for 2 år. De
kommer til å bruke Tim som veileder for trenere i Norge, samt ha noen økter med han for
jenter, barn og bandy spillere. Tim lager en 2 års plan sammen med fysioen slik at laget er
mer fit til neste turnering om 2 år. Det planlegges en camp med barn og jenter hvor Tim er
instruktør den 7. og 8. september. Mer info om dette kommer.
1.4 Info om utendørssesongen: Utendørssesongen er i gang, og serien starter igjen 23. august. Alle
oppfordres til å bruke Min Bandy appen. Lørdager spilles aldersbestemte kamper og søndager spilles elite
kamper. På grunn av 6 lag i serien og sein påmelding fra et av lagene har vi gått over til enkelserie.
Kampskjemaer for utesesongen blir lagt i speakerbua på Voldsløkka. Arrangør klubb kan få tilgang til det
rommet ved å spørre i kiosken nede. Det må være en voksen person som må spørre om dette.
Kampskjemaene vil ligge i en mappe markert kampskjemaer for utendørs 2019 i skuffen til venstre når du
kommer inn speaker bua. Kampskjemaet legges tilbake bakerst i mappen etter at alle har signert på den.
Arrangør klubb må sørge for at hjemmelaget registrerer resultatet på min bandy app. Den som skal
registrere resultatet må ha lagleder eller trenerrolle i sportsadmin (www.sa.nif.no) eller turneringsadmin
(www.ta.nif.no). Det må gjøres oppmerksomt på at vi i Eliteserien spiller 4x15 minutter hvor pausen mellom
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første og andre kvarter og pausen mellom tredje og fjerde kvarter varer i 2 minutter. Mens pausen mellom
andre og tredje kvarter varer i 10 minutter. Lagene bytter side etter andre kvarter. Laget som starter med
ball i første kvarter starter også med ballen i andre kvarter. Det andre laget starter med ballen i tredje og
fjerde kvarter. Det skal stoppes tid på penalty corner (PC) i maks 40 sekunder, og ved mål i maks 1 minutt.
Tiden starter når dommer blåser for start av PC eller start fra midten etter mål.
1.5 NM Sluttspillet: Seksjonen bestemte at de vil ha NM sluttspill samme helg og ikke 2 helger. Derfor har
seksjonen bestemt at NM finalene spilles søndag 22. september. Eventuell semifinaler spilles fredag 20.
september. For junior og oldboys spilles semifinaler og kvalifisering samme dag som finalen 22.
september.
1.5.1
Påmeldinger til NM sluttspillet: Det er meldt på 6 lag i NM elite, 4 lag i NM junior, 3 lag i
NM oldboys, 2 lag i NM jenter og 1 lag i NM U14. Dermed har seksjonen vedtatt at NM i
jente- og U14 klassen utgår. Det blir kun NM i elite, junior og oldboys.
1.5.2
Arrangør: Seksjonen vedtok at administrasjonen sender mail til klubbene om de er
interessert i å bli arrangør for NM. Admin legger ved retningslinjer i eposten. Arrangør klubb
for 5000,- i honorar.
1.5.3
Bestilling av pokaler og medaljer: Seksjonen vedtok at de vanlige pokalene og medaljene
bestilles:

Seriemester pokal for alle seriene

Norgesmester pokal for alle NM klasser med 20 medaljer for elite og 14
medaljer for junior og oldboys

2. plass NM pokal for alle NM klasser med 20 medaljer for elite og 14
medaljer for junior og oldboys
I tillegg bestemte seksjonen seg for at de skal ha følgende individuelle priser:

Sesongens beste spiller i elite

Sesongens beste dommer
De individuelle prisene skal kåres av klubbene. Admin sender spørreskjema til klubbene 1
uke før NM. Hver klubb kan stemme på 3 spillere (rangert fra 1 til 3 hvor 1 er den beste) og
3 dommere (rangert fra 1 til 3 hvor 1 er den beste) som de mener har vært de beste i
sesongen. Man får ikke lov å stemme på egne spillere eller dommere.
1.5.4
Format og dato for trekning: Seksjonen vedtok først formatet i NM elite: NM spilles med 4
lag. De 4 beste lagene i serien får delta i NM. Det blir trekning for semifinale den 15.
september etter siste seriekamp.
Det blir semifinaler for NM junior og der blir det også trekning den 15. september. I NM
oldboys går 1. plassen i serien direkte til finalen mens 2.- og 3. plassen spiller
kvalifiseringskamp. Dette blir klart senest etter siste seriekamp 21. september.
Semifinaler for NM elite spilles fredag 20. september kl. 18:00 og kl. 20:00 på Voldsløkka.
Finalen spilles søndag 22. september. Semifinaler junior spilles parallelt søndag 22.
september på samme tidspunkt og finalen spilles senere samme dag. Kvalifisering for NM
oldboys spilles søndag 22. september og finalen spilles senere samme dag. Tidspunkt for
kampene 22. september kommer senere.
1.6 Påmelding av lag til innendørssesongen: Det er meldt på 9 lag i Eliteserien, 3 lag i juniorserien, 3 lag i
jenteserien, 5 lag i U14 serien og 3 lag i Oldboysserien. Seksjonen kommer frem til at hvis vi har
dobbelserie tilsvarer det 18 serierunder i Eliteserien. Dette har vi ikke sjans til hvis vi skal ha minimum 5
minirunder, og avvikle de andre seriene også. Derfor har seksjonen følgende forslag til klubber:

Spille enkelserie med 9 runder

Spille 2 divisjoner med alle 5 klubbene i divisjon 1 (5 lag) og alle B og C
lag i divisjon 2 (4 lag)

Spille enkelserie med en «roundrobin» tilslutt akkurat som i Hockey5s.

Spille enkelserie først og dermed dele serien i 2 divisjoner. De 5 beste
lagene går i divisjon 1 og de 4 siste til divisjon 2. Du tar med kun poeng fra
de lagene du havner i divisjon med.
Admin sender forespørsel til klubbene. Klubbene får en frist for tilbakemelding innen 2 uker. Har klubber
andre forslag så kom gjerne med dem.
Klubbene kommer også med forslag til om jente-, junior- og oldboysserien skal være dobbel (6 runder)
eller trippel (9 runder).
I U14 serien blir det dobbelserie med 10 runder.
1.7 Treningstider innendørssesongen: Seksjonen vedtok at admin lager et forslag til treningstider. Dette
godkjennes tilslutt av seksjonsstyret. Det er beklageligvis oppstått vannlekkasje i Klemetsrudhallen og
flere haller i Oslo. Vi har fått følgende status: Lille hallen er klar til bruk mens stor hallen blir ikke klar før
begynnelsen av oktober. Det kan hende det blir forsinkelser i det. Vi har gitt lov til andre idretter til å bruke
hockey tiden på Furuset fram til høstferien. Beklageligvis har vi ikke fått tilgang til andre haller, da vi kun
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har disse 2 hallene godkjent for landhockey. Vi må bare vente spent på situasjonen i Klemetsrudhallen. Vi
får håpe den er klar til seriestart.
1.8 Rapport fra dommerkomitéen: Dommerkomitéen venter på rapporten fra Wajid. Det blir dommerkurs for
ungdommer og nye som vil starte å dømme tirsdag 20. august kl. 18:00 på Voldsløkka. Og dommer
«briefing» for seniorer onsdag 21. august kl. 18:00 på Voldsløkka. «Briefingen» med seniorer er ikke lagt
opp som kurs men blir mer som info- og diskusjonsmøte. Administrasjonen ønsker at dommerkomitéen
lager en årsplan hvor de legger inn datoer for kurs og «briefinger» slik at klubbene og dommerne vet på
forhånd når de ulike kursene og møtene er. Det planlegges å invitere en utenlandsk Umpire Manager som
holder dommerkurs for våre dommere. Det planlegges for uka etter høstferien. Det blir en symbolsk
påmeldingsavgift til dette kurset.
1.9 Eventuelt:
1.9.1
Tilgang til TA for DK og SK: Seksjonen ønsker tilgang til TA for seriekomité og
dommerkomité. Khidash sjekker opp dette med NBF og NIF.
1.9.2
Saksdokumenter for seksjonsmøtene: Seksjonen ønsker å spare papir og bli mer
grønnere. Derfor ønsker de ikke papirutgaver på møtene. Det skal fra nå av sendes agenda
og sakspapirer per epost på forhånd.
1.9.3
Logo for seksjonen og logo for landslag: Egen logo for seksjonen og landslag ble
diskutert. Dette må sjekkes opp nærmere med NBF. Hensikten er at vi får noe med
landhockey på landslagsgenserne i fremtiden.
1.9.4
Lage en datoplan for møtene frem til nyttår: Det ble enighet om at møtene blir satt opp
på tirsdager, da denne dagen passer alle. Ingen har trening denne dagen. Datoplan blir
diskutert på neste møte.

Neste møte Tirsdag den 10. September 2019 kl. 17.00 på Voldsløkka.
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