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NORGES BANDYFORBUND 
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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 7 – 2019/20  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 14. APRIL 2020 kl. 17.00, Microsoft Teams 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Divyabhanu Singh Rathore, Richard Moore, Karmjit Singh, Mahin 

Akbar, Rumeet Brar og Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Mohibb Malik 

Ikke tilstede: Mohammad Qasim Waheed, Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Jaswinder Pal Singh Garcha 

 

 

7.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder fortalte om situasjonen i forbundet. 15. juni er den datoen 

vi har fått fra myndigheter for oppstart av idretten. De fleste ansatte i forbundet er per dags dato delvis 

permitterte. Det er opprettet en arbeidsgruppe hvor Jaswinder er med. De jobber med idrettsspesifikke 

spørsmål knyttet til Covid-19. Forbundsstyret har møte onsdag 15. april hvor de skal ta opp om årsmøte blir 

utsatt eller ikke. Opprinnelig dato for årsmøte er 15. juni. Forbundstinget kan også bli utsatt. 

7.1.1 Status Voldsløkka, seriespill utendørs 2020 og Europa cup 2020: EHF har kansellert europa cupen. 

Vi er i kontakt med hotellene for avlysning. Vi prøver å få pengene tilbake for det Kringsjå har lagt ut for. 

Jaswinder har vært i kontakt med KID ang. Voldsløkka. De bedriftene som skal utføre arbeidet har også 

lagt ting på vent pga Covid-19. De har bestilt ny perifert pad. Arbeidet starter så fort myndighetene gir klart 

signal. 

7.1.2 Møte mellom Mask og Furuset: Hockeyseksjonen føler det er best å ha et slikt møte med partene fysisk 

tilstede. Derfor ventes det til korona situasjonen roer seg ned. Uansett tyder det meste på at klubbene har 

klart å ordne og rydde opp mellom seg. 

7.1.3 OABR sine retningslinjer for fordeling av treningstid til landhockey: Forslaget fra administrasjonen 

ble vedtatt. Denne gjøres synlig på våre hjemmesider og sendes til alle klubber per e-post. 

7.2 Innendørssesongen: Serien ble ferdigspilt. NM sluttspillet gjensto før alt ble stengt ned. Innendørssesongen 

er offisielt avsluttet. Mask vant eliteserien og er kvalifisert til å delta i Europa cup neste år. De har også søkt 

om å arrangere turneringen i Norge. 

7.2.1 Informasjon rundt avlysningen av NM: Forbundet har valgt å avlyse all aktivitet, og det betyr også at 

NM er avlyst. Det blir ikke satt opp ny dato for NM. 

7.2.2 Premieutdeling: Hockeyseksjonen bestemte seg for at seriepokaler for innendørs deles ut på årsmøte. 

Mask vant U14, U19, 2.- og 1. divisjon. Kringsjå vant jenteserien. 

7.3 Utendørssesongen: Seksjonen tar en vurdering i midten av mai om det blir en utendørssesong eller om den 

avlyses. Hockeyen har en ekstra utfordring med at vi er usikre på når Voldsløkka vil blir klar. Vi klarer å få til 

en serie i august og september, men dette forutsetter at man må spille 2 eller flere kamper i uka. Et annet 

alternativ er å ha 7er serie på Furuset eller Mortensrud hvis Voldsløkka ikke er klar. Dette diskuteres nærmere 

med klubbledere på neste klubbleder møte. 

7.4 Treningstidsfordelingen innendørs 20/21 (1. utkast fra OIK): 1. utkastet fra OIK ble diskutert. Seksjonen 

kom fram til følgende punkter: 

- Vi prøver så godt vi kan å få vekk 16:00 til 18:00 tidene ved å sende skriv til OIK med argumenter om at 

vi kun har 2 haller tilgjengelig for landhockey og det er umulig for oss å starte treningene før kl. 18:00. Når 

det gjelder Mask og Furuset har man utfordringer i form av koran- og språk skole rett etter skoletid. 

 

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


2 

 

- Flytte noe tid fra Klemetsrud til Furuset slik at både Furuset og Oslo kan få treningstidene sine i 

Furusethallen. 

- Flytte tirsdag fra lille hallen til torsdager i lille hallen fra 18:30-21:00 

- Prøve å få Bjølsenhallen godkjent for landhockey for treningstider til Sagene. Eventuelt en annen hall i 

nærheten av Sagene. Administrasjonen i OABR er i kontakt med OIK, BYM og Sagene IF rundt dette 

tema. Hittil ser det ut til at Sagene må nøye seg med treningstid i Klemetsrudhallen. Vi gir ikke opp og tar 

kampen videre. 

7.5 Rapport fra dommerkomitéen: Her var det ikke så mye å ta opp på grunn av pågående situasjon. 

7.5.1 Status dommerkurs og sekretariatskurs: Kursene er inntil videre lagt på is. Kurs på Microsoft Teams 

ble drøftet men vi ønsker å ha et kurs hvor deltakere er fysisk tilstede. Det var muligheter for å ha en 

kahoot/quiz sesjon med dommere online. Dommerkomitéen kommer tilbake til dette. 

7.6 Info fra utviklingskonsulenten: Det er ikke spesielt mye å informere om her, da alle tiltak er satt på vent inntil 

videre. 

7.6.1 Idrettsregistreringen/Samordnet Rapportering: Fristen for rapportering er 30. april. Det trengs ikke 

årsmøte til for å rapportere medlemstall. Khidash vil ta kontakt med klubbene for å høre om status for 

dette. Hittil er det kun Furuset LHK som har gjort ferdig rapporteringen av landhockeyklubbene. 

7.6.2 Innmelding av kurs for høsten 2020: Seksjonen ser for seg at august og september kan være 2 måneder 

hvor vi kan ha fokus på kurs dersom det ikke blir noe av utendørssesongen. Hvis ikke så bør man avholde 

kurs i september og oktober før innendørssesongen starter. Kurs som ønskes er laglederlisenskurs, 

sekretariatkurs, dommerkurs og trenerkurs. Det ønskes også en holdningskurs men den finnes ikke per 

dags dato. 

7.6.3 Landhockeycamp sommer 2020: Det er usikkerhet om denne blir gjennomført eller ikke. Eventuell kan 

denne arrangeres i begynnelsen av august eller i høstferien. 

7.7 Eventuelt: Seksjonen ble enige om å invitere klubbledere til neste seksjonsmøte på Microsoft Teams. Khidash 

sender ut innkallingen. 

 

Dato for neste møte er mandag 04. mai på Microsoft Teams. 


