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Referat styremøte 2 – 2019/20
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 10. SEPTEMBER 2019 kl. 17.00, Voldsløkka
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Divyabhanu Singh Rathore, Rumeet Brar, Mahin Akbar, Richard
Moore, Mohammad Qasim Waheed og Mohammad Shabbir
Meldt forfall: Mohibb Malik
Fra forbundsstyret: Erik Hansen (Var tilstede ved introduskjon)
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani
Referent: Mohammad Khidash Kiyani

2.1 Introduksjon av nytt styre: Alle medlemmer introduserte seg selv.
2.1.1
Velge medlemmer til dommerkomité, seriekomité og landslags-/cup gruppe: Følgende medlemmer
ble valgt til de ulike komitéene/gruppene:

Dommerkomité: Divyabhanu Singh Rathore (leder) og Mohibb Malik.

Seriekomité: Mohammad Shabbir (leder), Richard Moore og Rumeet Brar.

Landslags-/cup gruppe: Jaswinder Pal Singh Garcha (leder), Mohammad Qasim Waheed og
Richard Moore.
2.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: NBF presidenten kunne fortelle at lørdag 17. oktober 2020 blir det
100 års jubileums fest på Ullevål. Jaswinder fortalte at forbundet er ganske fornøyd med prestasjonen til
landslaget i Finland. Datasystemet til regnskapet er fortsatt nede. Vi har brukt ca. 290.000,- på landslag.
2.3 Evaluering av klinikkene 7. og 8. september: Jaswinder fortalte om sin misnøye for dårlig deltakelse fra
seksjonen på klinikkene. Fornøyd med oppmøte. Ca. 40 barn. Det var deltakere fra Sagene, Oslo, Kringsjå og
Furuset. Søndag var det litt dårlig oppmøte, men de få som var der likte klinikken.
2.4 Evaluering av utendørssesongen hittil: Det har for mange utsettelser. Oppsettet har vært tilgjengelig siden
juni, men klubbene velger likevel å utsette kamper i siste liten. Seksjonen ønsker at vi strammer på med 72
timers regelen. Administrasjonen kan fortelle at de opplever at klubbene har for dårlig kommunikasjon innad i
klubbene. Budskapet/beskjedene fra administrasjonen når ikke fram til rette person eller blir mistolket noe som
fører til misforståelser. Her må klubbene skjerpe seg, og lederne i klubbene må ta ansvar. Sekretariat ble
diskutert og utenom Sagene så er det ingen andre klubber som tar sekretariat for alvor. Det har vært for dårlig
i utendørs. Forslag fra Shabbir: Vi utdanner judger, og setter dem opp som sekretariat på kampene. De får
selvsagt betalt i henhold til årsmøte vedtak. Det må være obligatorisk med 2 judger pr.lag. Seriekomitéen
utarbeider et kurs for judger. De bestemmer dato selv. Dette ble enstemmig vedtatt.
2.5 NM Sluttspillet: Seksjonen godkjente forslag til NM oppsett fra administrasjon. Seksjonen bestemte seg for at
premieutdeling skal skje etter hver finale. Kun NM pokalene og medaljene skal deles ut. Seriemester pokalene
og de individuelle prisene gis under premieutdelingen etter elite finalen.
2.5.1
Arrangør: Admin fikk kun en søknad. Og denne var fra Sagene. Dermed er Sagene arrangør for NM 2019.
2.6 Premieutdeling: Seksjonen bestemte seg for at premieutdeling skal skje etter hver finale. Kun NM pokalene
og medaljene skal deles ut. Seriemester pokalene og de individuelle prisene gis under premieutdelingen etter
elite finalen. Arrangør har ansvar for premieutdelingen.
2.6.1
Seksjonens bidrag/rolle under NM: Alle må være tilstede.
2.7 Treningstider for innendørssesongen 19/20: Seksjonen godkjente admin sitt forslag. Den sendes til
klubbene med frist til onsdag 18.09.19 for å komme med eventuelle kommentarer.
2.8 Format for innendørssesongen 19/20:
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Eliteserien: Det er nå 10 lag i serien. Det blir først enkelserie og dermed blir det 1. div (med topp 5
lag) og 2. div (med de nederste 5 lagene). Poengene nulles ut og det blir enkelserie i divisjonene.

Oldboysserien: Mask har trukket tilbake laget sitt. Dermed utgår denne serien.

Jenteserien: Det blir trippelserie med 3 lag.

Juniorserien: Kringsjå har fått frist til torsdag 12. september om å svare på om de blir med i denne
serien eller ikke. Om de velger å trekke seg så utgår denne serien. Om de velger å spille denne serien
så blir dobbelserie med 3 lag.
2.8.1
Søknad fra Sagene – Damelag i Eliteserien: Sagene har søkt om at 1 damelag med spillere fra Kringsjå,
Sagene og Oslo deltar i eliteserien. Damene kan også spille for sine egne klubber i eliteserien. Seksjonen
er positive til dette og ser på dette som er prøveprosjekt. Seksjonen har godkjent søknaden med følgende
innvendinger:

Vi må ha en ansvarlig klubb som står for dette.

Laget må ha 2 kontaktpersoner som admin kan forholde seg til.

De frigjøres for serieavgift.

Seksjonen tar dommerregningen til dette laget.

Alle må være fylt 15 år eller over og kun damer.

Alle må være lisensierte.

De må melde på 2 dommere og 2 judger

De kan spille for sine lag også, men hvis de to lagene møter hverandre så må de spille for
damelaget.

Laget må fikse drakter og navn på laget.

Ved eventuell walkover, så taper laget 5-0 og seksjonen tar boten.

Ved røde kort, kan spilleren heller ikke spille for sitt lag før vedkommende har sonet straffen.
2.9 Sak fra Rumeet ang. jente-/kvinnelag til utenlandskturnering: Siden Sagene sendte inn en søknad som
ligner veldig mye på denne. Så kan denne utsettes til eventuelt en annen gang.
2.10 Rapport fra dommerkomitéen: Dommere som blir satt opp, noen dukker ikke opp og gir ikke beskjed ved
forfall. Dommerkontaktene i klubbene setter opp dommere i aldersbestemte klasser. De må gi beskjed i
whatsapp gruppa hvem de setter opp.
2.10.1 Evaluering fra dommerkurs og briefing møte: Innhold: Gikk gjennom litt av hvert. Både praktisk og
teoretisk. Alle var engasjert. Før kurset hadde DK møte med dommerkontaktene og lederne. Det har vært
dårlig med TILBAKEMELDINGER fra dommerkontaktene. DK får ikke svar tilbake, verken fra
dommerkontaktene eller klubbene. Generelt dårlig oppmøte på kursene.
2.10.2 Status dommerkurs md en utenlandsk umpire manager: DK jobber med en UM til Norge før innendørs
for kurs. Mer info kommer. Bindende påmelding og påmeldingsavgift.
2.11 Info fra utviklingskonsulenten: Konsulenten har gjennomført EHFs 2 årig trenerkurs, C4E og er nå sertifisert
FIH level 2 coach.
2.11.1 Høstferiecamp: Det planlegges en høstferiecamp 30.sep-02.okt (kl 09:30-14:00 inkludert frokost og lunsj)
for barn mellom 6-14 år begge kjønn. Dette blir på Voldsløkka. Konsulenten funker som rektor og trenger
instruktører. Det er per dags dato kun meldt 3 instruktører og alle 3 er under 18 år. Dette er ikke godt nok.
Vi trenger 3 instruktører til og minst 2 av dem må være over 18 år. Det blir gratis deltakelse for barna.
Instruktørene får betalt.
2.12 Landslag:
2.12.1 Planen videre: Meningen er å ha Tim videre til 2021. Det bør utarbeides en arbeidskontrakt for Tim.
Landslags gruppe setter opp en datoplan for videre samlinger. Det ble også diskuterte at vi fortsetter med
flere klinikker sammen med Tim. Alle positive til dette.
2.13 Eventuelt:
2.13.1 Status tilgang til TA for DK og SK: Ikke fått noe tilbakemelding på dette ennå.
2.13.2 Status logo for seksjonen og landslaget: Ikke fått noe tilbakemelding på dette ennå.
2.13.3 Datoplan for kommende møter fram til jul: Følgende datoer ble bestemt: 08. oktober, 12. november,
07. januar (julebord)

Neste møte Tirsdag den 08. oktober 2019 kl. 17.00 på Voldsløkka.
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