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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75. 0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 6 – 2019/20  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 10. MARS 2020 kl. 17.00, Voldsløkka 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Divyabhanu Singh Rathore, Rumeet Brar og Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Mohammad Qasim Waheed, Mahin Akbar, Mohibb Ghani Malik og Richard Moore 

Ikke tilstede: Karmjit Singh, Umair Wafai og Syed Ali Abbas 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohammad Shabbir 

 

 

6.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Det var ikke noe spesielt å nevne her. Korona viruset ble diskutert. 

NIF har kommet med e-post rundt dette. Khidash sender dette videre til alle klubbene. Shabbir skriver eget e-

post til klubbene på hvilke tiltak vi foretar under NM sluttspillet. Jaswinder informerte om hvordan VM i bandy 

gikk. Norge kom på 3. plass. Alle ansatte i forbundet har fått beskjed om å ha hjemmekontor inntil ny beskjed 

kommer. 

6.1.1 Status Voldsløkka, seriespill utendørs 2020 og Europa cup 2020: Jaswinder informerte om 

situasjonen. Vi har undersøkt om Mortensrud og Voldsløkka (gammel) er tilgjengelig for trening eller 

kamper. Vi må videre ta kontakt med Klemetsrud IL og Sagene IF om de ledige tidene som ikke brukes av 

fotballen eller bedriftidretten. Espen tar kontakt med Klemetsrud IL. 

6.1.2 Evaluering av klubbledermøte 07. mars 2020: Seksjonen var enig i at møte gikk fint for seg. Det kommer 

et eget referat fra det møte. Søndagen som var rett etter møte var bra. Vi var fornøyde med kampene 

søndag. Eneste var at Mask dommere ikke dukket opp til sine kamper senere på kvelden.  

6.1.3 Sanksjonsvedtak for sak mellom Mask og Furuset: Seksjonen innkaller klubblederne til møte i tråd 

med vedtak fra sanksjons- og protestutvalget, tirsdag 17.03.20. Seksjonen er enig i at saker hvor det ikke 

deles rødt kort skal meldes til seksjonen og ikke direkte til sanksjonsutvalget. Khidash sjekker om røde 

kort må behandles i sanksjonsutvalget eller om seksjonen kan ta disse sakene.  

6.2 Innendørssesongen hittil: Se referat fra forrige møte. 

6.2.1 Arrangør for NM: Mask har bekreftet at de er arrangør for NM. Shabbir er ansvarlig fra seksjonen. 

6.2.2 NM Sluttspillet: Invitasjonen er sendt. Sendes også til Odd Arntzen og innebandy klubber og seksjonen. 

Lagene må ha 2 draktsett tilgjengelig til NM sluttspillet. Dette punktet utgår da NM sluttspillet og all aktivitet 

i bandyforbundets 3 idretter er avlyst til ubestemt tid på grunn av smittefare for koronaviruset. Dette ble 

vedtatt etter seksjonen hadde sitt møte. E-post om dette er sendt til klubbene. 

6.2.2.1 Individuelle priser: Shabbir ordner dette. 

6.3 Utendørssesongen: Sende påmeldingsskjema for 11er og 7er for alle klasser. Frist til 01.04.2020. Denne 

fristen utsettes inntil videre på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. 

6.4 Rapport fra dommerkomitéen: Vi holder kontakten med lederne i klubbene og informerer om våre planer der. 

Dommerkurs og sekretariatskurs planlegges å holde fredag 05. juni 2020 kl. 17:00-21:00 på Voldsløkka. 

6.4.1 Status dommerkurs med UM fra EHF: Denne er avlyst. Grunnen er at EHF ønsker en 5 års plan fra 

hockeyseksjonen og er ikke interessert i å ta 1-2 dagers tur til Norge bare for å holde et kurs. 

6.5 Info fra utviklingskonsulenten: Konsulenten har hjemmekontor til ubestemt tid på grunn av koronaviruset. 

6.5.1 Evaluering av vinterferiecamp 2020: Vinterferiecampen gikk veldig bra. 15 deltakere, hvorav 7 fra Oslo, 

4 fra Furuset, 2 fra Sagene og 2 som var fra lokale skoler i område rundt Mortensrud. Det var forventet at 

det skulle være flest deltakere fra Mask og Kringsjå men disse deltok ikke av forskjellige grunner. Neste 

 

mailto:bandy@nif.idrett.no
http://www.bandyforbundet.no/


2 

 

camp planlegges i første uke i sommerferien (siste uke i juni) på Voldsløkka. Det ble også brukt 5 

instruktører (Roshaan, Danial, Fahad, Ankit og Amarta) til vinterferiecampen. Kostnadene til denne 

campen ble dekket av Bufdir midlene som regionen har fått tildelt.  

6.5.2 Evaluering av minirunde 5: Fått masse positive tilbakemeldinger. For første gang deltok det hele 12 lag 

i minirunden hvor 3 var jentelag. Vi brukte også 2 baner som så ut til å funke veldig bra. Arrangementet 

var bra planlagt med mange frivillige og foreldre tilstede. Det ble servert hjemmelaget mat og delt ut 

medaljer til deltakere. Seksjonen og klubbene som vi har snakket med er enige om at det neste steget er 

å dele minirunden inn i flere aldersklasser, 6-9 år og 10-12 år. For å få til dette må klubbene begynne å 

jobbe med å ha lag i disse aldersklassene. 

6.6 Eventuelt: Europa Cup ble diskutert. Temaer som vanning av banen, stoppeklokke osv. Jaswinder følger opp 

dette med KID. Rumeet fikk også i oppdrag å kontakte KID og spørre om dokumentasjoner for hva som ble 

bestilt fra bandyforbundet for prosjektet. 

 

 

Dato for neste møte er usikkert. 


