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Referat klubbledermøte nr. 3 – 2019/20  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 26. MAI 2020 kl. 17.00, Microsoft Teams 

Tilstede fra seksjonen: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Mohibb Malik, Mohammad Qasim 

Waheed og Mohammad Shabbir 

Tilstede fra klubbene: Shakil Malik (Oslo SK), Eri, Saleem Shahzad (Mask), Michael Abramowski (Sagene), 

Inderjeet Singh Thatal (Kringsjå SK) og Mohammad Khidash Kiyani (Furuset LHK) 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Jaswinder Pal Singh Garcha 

 

 

- Status Voldsløkka og utendørssesongen 2020: 

Jaswinder informerte at han har fått e-post fra KID. Nye padden er bestilt fra Tyskland. Ifølge KID skulle 

arbeide startet denne uken. Vi har ikke vært innom Voldsløkka og sjekket om arbeide virkelig har startet 

men de har lovet oss at arbeide skal utføres så straks som mulig. Jaswinder er ganske sikker på at banen 

er klar i august slik at vi kan ha seriespill på Voldsløkka fra august til september. Jaswinder og Khidash 

orienterte om de nye konteinerne på Voldsløkka. Her har Sagene IF gjort krav på at de skal beholde 3 av 

4 konteinere og landhockey skal kun ha 1 av 4 konteinere. Landhockeyen har behov for 2 konteinere og 

vi jobber med å få dette.  

EuroHockey Club Challenge ble diskutert. Her ble man enig om at Hockeyseksjonen må først vedta hvilke 

2 lag som skal delta i denne turneringen før man kunne informere klubbene om dette.  

Utendørssesongen 2020 ble diskutert. Myndighetene har sagt at det etter 15. juni åpnes for fysisk spill i 

breddeidretten, altså under 20 år. Dette samsvarer noe med det vi ble enig om på forrige møte, der det 

var ønske om å prioritere U14, U19 og jente serie. Det ble enighet om at administrasjonen sender ut 

påmeldingsskjema til klubber med en frist for påmelding hvor de melder hvilke lag som skal delta i serien 

og hvilke datoer de ikke kan spille kamper inkludert sommerferien. Videre ble det enighet om å sette opp 

en minirunde eller en trenings camp for alle under 12 år, søndag 21. juni. Når det gjelder senior serie så 

må arbeidsgruppa i NBF ta en avgjørelse sammen med NIF når vi kan starte vårt seriespill. Innspill fra 

Kringsjå: Juli ikke aktuell for seriespill.  

Treningstider utendørs: Klubbene som ønsker treningstid på Furuset, sender e-post til Khidash om ønsket 

treningstid. Vi har mandager kl. 18:00-21:00 og torsdager kl. 17:00-20:00. Det går fint an å dele banen i 2 

og ha treninger for flere lag samtidig.  

 

- Info fra utviklingskonsulent: Khidash er midlertidig 100% tilbake på jobb frem til ferien i juli. Han skal nå 

planlegge neste sesong og alle klubber skal ha fått e-post med link til et skjema. De klubber som trenger 

hjelp og vil utføre rekrutteringstiltak i samarbeid med NBF må fylle ut det skjemaet. Tiltakene er beskrevet 

i e-posten. De som har spørsmål rundt dette kan ta kontakt med Khidash enten på telefon eller e-post. 

Dette skjemaet må fylles ut før 3. juni. Klubbene som fyller ut dette skjema vil bli prioritert og legges inn i 

årsplanen til utviklingskonsulent. 

 

- Eventuelt: Jaswinder nevnte at OABR har årsmøte den 8. juni på Microsoft Teams. Her er det et ønske 

om at klubbledere deltar slik at landhockeyen kan vise sin deltakelse. Videre ble det forespurt om noen 

kunne stille opp som kandidat for styremedlem i OABR. Shakil fra Oslo var interessert og skulle si fra om 
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det var aktuelt. Mask ønsket nok en gang at det skulle arrangeres fysisk møte neste gang. Denne gangen 

var det ikke mulig å få det til. Mask tilbød at møte kan holdes på Mortensrud eller i Klemetsrudhallen hvis 

møterom på Voldsløkka er en utfordring. Største utfordringen er å samle 10-12 deltakere og ha 1 meters 

avstand mellom dem. Derfor ble de foreslått å ha møte på tribunen i Klemetsrudhallen 

 

 

Neste møte ble ikke avtalt. Settes opp etter behov. 

 


