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Referat klubbledermøte nr. 2 – 2019/20  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Mandag 04. MAI 2020 kl. 17.00, Microsoft Teams 

Tilstede fra seksjonen: Jaswinder Pal Singh Garcha, Divyabhanu Singh Rathore, Richard Moore, Mohibb 

Malik og Mohammad Shabbir 

Tilstede fra klubbene: Ammad Khan (Oslo SK), Erik Sauar (Ullevål IL), Saleem Shahzad (Mask), Michael 

Abramowski (Sagene), Bhupinder Singh Athwal (Kringsjå SK) og Mohammad Khidash Kiyani (Furuset LHK) 

Fra Valgkomitéen: Shakil Malik (Oslo SK) 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Jaswinder Pal Singh Garcha 

 

 

- Situasjonen rundt Covid-19 og hockeyens status: 

Jaswinder startet møte og informerte om situasjonen per i dag.  

 

- Status Samordnet rapportering: 

Khidash informerte om resultatet fra samordnet rapportering. Vi har gått ned med over 300 medlemmer 

fra 1901 i fjor til 1537 i år. Strømmen SK er nedlagt og vi taper deres 115 medlemmer. Oslo, Sagene, 

Ullevål, Bjerke/Veitvet og Furuset har alle hatt økning i aktive medlemmer mens Kringsjå, Mask, Stavanger 

og Sentrum har hatt nedgang i aktive medlemmer. Administrasjonen fortalte hvor viktig det er å øke antallet 

aktive medlemmer og holde seg over 1500 aktive medlemmer for fremtiden til landhockey. Alle klubber 

må jobbe med å øke antallet medlemmer slik at vi kan ligge godt på 2000-3000 i medlemmer i fremtiden. 

Administrasjonen anbefaler alle klubber til å jobbe med rekruttering av barn og ungdom. 

 

- Status Voldsløkka: 

Jaswinder opplyste om banen og at EHF har avlyst Europa cup. KID har bestilt ny pad fra Frankrike. Den 

fabrikken som skal produsere padden er stengt pga corona. Andre problemet er at arbeiderne har blitt 

permittert og de har reist tilbake til Estland. KID har sagt seg villig til å betale ekstra for å få de bort hit. 

Men per dags dato ser det ikke ut som banen er klar før i august. Seksjonen regner med at Voldsløkka 

ikke er klar til denne utendørssesongen. 

Seksjonen sammen med administrasjonen har sett på alternative løsninger. Vi har vært i kontakt med OIK, 

Oslo fotballkrets og Klemetsrud IL for å undersøke om vi kan bruke banen på Klemetsrud. Vi vet ikke 

status for dette enda. Vi har gamle landhockeybanen på Mortensrud og Furuset 7er bane på Furuset som 

er for treninger. 

 

- Innspill for utendørssesongen 2020: 

Seksjonen informerte om usikkerhet rundt seriespill på grunn av mangel på bane. Shahzad spilte inn om 

det er mulig å trene eller spille innendørs i stedet for utendørs. Administrasjonen svarte med at det er 

usikkert når idrettshallene åpner. Det er stor sannsynlighet for at idrettshaller ikke åpner før i august. 

Administrasjonen nevnte at vi har 4 timer hver søndag på Furuset banen. Denne banen er en 7er bane og 

har allerede 2 stk landhockeymål. Administrasjonen jobber med å få oppmerking til landhockey på banen. 

Her kan det være mulighet for å spille 7er serien.  

 

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


2 

 

Voldsløkka bedrift bane ble også nevnt. Michael fra Sagene mener den ikke er sikkerhetsmessig bra. 

Sagene prøver å trene der og gi status rapport om banen. 

Mask foreslo at vi starter først opp kamper eller seriespill for barn under 14 år, deretter U19 og jenter og 

tilslutt for senior og old boys. 

Erik nevnte at Ullevål bandy trener 3 ganger i uka med koronavett regler. 

Det ble foreslått at vi henter innspill fra Tim (landslagstrener) for hvordan Nederland tilrettelegger for 

aktivitet i disse tider. Det ble også enighet om at vi deler våre erfaringer på hvordan vi legger opp 

aktiviteten. 

Oslo nevnte at de tenker å melde seg inn i Viken Idrettskrets da de fleste av deres medlemmer holder til i 

Skjetten område. Her ble foreslått at man først undersøker fordeler og ulemper med en slik flytting med 

tanke på treningstid både ute og i hall. Jaswinder foreslo at administrasjonen undersøker dette. 

 

Det ble også nevnt om at vi kan undersøke baner i Skjetten eller Rælingen for seriespill. Administrasjonen 

svarte med at de kan undersøke dette men de tviler de får noe som helst utenfor Oslo da det ikke er noen 

landhockeyklubber i Viken Idrettskrets. 

 

Shahzad la fram ønske om at man kan ha fysisk møte neste gang dersom restriksjonene blir lettet. 

 

Jaswinder informerte om at årsmøte i Hockeyseksjonen er utsatt til neste år.  

 

Valgkomiteen har fått svar fra Jaswinder, Shabbir, Dego, Mohibb, Rumeet og Richard og alle disse vil 

fortsette 1 år til i styret. Jaswinder hører med Karmjit, Shahzad hører med Mahin, Richard hører med Ali 

og Khidash hører med Qasim og Umair om de vil fortsette enda 1 år til. 

 

Årsberetningen blir sendt til klubbene så straks den er klar. 

 

Jaswinder informerte at landslaget er påmeldt til Europa cup 2021 i Malta. Planen var at dette skulle bli 

vedtatt på årsmøte. Dette må nå tas opp neste år men det blir allerede for seint å melde av laget neste år. 

Derfor ønsker seksjonen at klubbene spør sine aktuelle spillere om hva statusen for deres interesse er. 

Seksjonen ønsker tilbakemelding og ønsker at klubbene motiverer sine spillere til å delta. 

 

Administrasjonen nevnte at fristen for å holde årsmøte i idrettslag er utsatt til 31.12.2020 fra NIF. OIK 

anbefaler på det sterkeste at man holder årsmøte før 15. juni 2020 for så å kunne levere inn dokumenter 

før 1. juli hvis man skal søke kommunale bidrag. Frist for å søke Momskompensasjon er i august 2020. 

 

Furuset/Khidash informerte om at klubber kan søke midler til utstyr som for eksempel keeperutstyr hos 

Sparebankstiftelsen eller andre stiftelser. Sparebankstiftelsen har frist 14. mai for søknad opptil 50.000,-. 

Furuset fikk tildelt 40.000,- i vinter for å kjøpe inn 2 stk keeperutstyr. De har nå igjen fått 15.000,- for å 

kjøpe enda et sett med keeperutstyr fra Zucarellostiftelsen. 

 

 

Neste møte er avtalt i slutten av mai 2020. 

 


