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Referat styremøte 9 – 2019/20
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 26. MAI 2020 kl. 18.00, Microsoft Teams
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Mohibb Malik, Mohammad Qasim Waheed og
Mohammad Shabbir
Meldt forfall: Karmjit Singh, Rumeet Brar og Divyabhanu Singh Rathore
Ikke tilstede: Mahin Akbar, Syed Ali Abbas og Umair Wafai
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani
Referent: Mohammad Khidash Kiyani
Møteleder: Mohibb Malik

9.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Her er det ikke noe spesielt rundt landhockey. Mye har dreid seg
om innebandy. Årsberetningen til Hockeyseksjonen er sendt til klubbene. Det har ikke kommet noen
kommentarer til den. Økonomi ble nevnt. Regnskapet legges ut på nettsidene til bandyforbundet når den er
klar.
9.1.1
Status Voldsløkka: Se møtereferat fra klubbledermøte nr. 3
9.1.2
Premieutdeling for innendørs 19/20: Nytt forslag: Vi arrangerer et kick-off før utendørssesongen hvor vi
deler ut pokalene for innendørs vinnere. Hockeyseksjonen gir fullmakt til serie komitéen til å ta en
beslutning innen første uke i juni.
9.2 Utendørssesongen 2020: Se referat fra klubbledermøte nr. 3
9.3 Status treningstidsfordeling innendørs 20/21: Administrasjonen la fram endelig fordeling fra OIK. Vi fikk
ikke det vi ønsket i Furusethallen men vi har fått mye bra tider i Klemetsrudhallen. Alt i alt en god fordeling for
landhockeyens del. Vi har fått 4 timer mer i Furuset enn i fjor men alle disse er 16:00-18:00 tider som er
utfordrende å få brukt. Ellers er resten i Furusethallen det samme som i fjor. Dere finner fordelingen i
bandyforbundets og Oslo idrettskrets sine hjemmesider. Administrasjonen fordeler videre til klubber etter de
retningslinjene som er vedtatt av Hockeyseksjonen. Fordelingene vil bli gjennomført så fort man har fått inn
påmeldinger for innendørs 20/21. Det planlegges at frist til påmelding skal settes til 1. september eller før.
9.4 Status bestilling av arrangementstid innendørs 20/21: Vi har ikke fått alt vi ønsket men vi har fått mye mer
tid enn det vi hadde i fjor. Vi tok i betraktning at vi måtte sette opp mindre kamper per dag på grunn korona
situasjonen. Denne fordelingen ligger også tilgjengelig på bandyforbundets og Oslo idrettskrets sine
hjemmesider.
9.5 Dommerkomitéen: Skjer veldig lite på dommer fronten.
9.6 Info fra utviklingskonsulenten: Konsulenten er tilbake i midlertidig 100% stilling fram til juli.
9.6.1
Innmelding av kurs for høsten 2020: I oktober/september. Dommerkurs, Trenerkurs, sekretariatskurs
og laglederlisenskurs.
9.6.2
Årsplan 20/21: Se referat fra klubbledermøte nr. 3. Klubbene har fått frist til 3. juni å komme med ønsker.
Konsulenten vil deretter sette dette inn i sin årsplan og lage den ferdig. Deretter sendes den til
Hockeyseksjonen for innspill. Endelig årsplan sendes til NBF før 15. juni.
9.7 Eventuelt:
Konteiner på Voldsløkka: Se referat fra klubbledermøte nr. 3. Sagene IF og BYM påstår at vi ikke har
behov for mer lagringsplass enn det vi har i dag. De mener burene inne i klubbhuset ikke blir benyttet.
Både Khidash og Jaswinder har masse utstyr som tilhører NBF liggende hjemmet. Det forslås at det
utstyret lagres på Voldsløkka snarest eller at man tar bilde av det og sender til BYM. Videre er det slik at
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vi har fått beskjed om at vi ikke skal lagre utstyr med «vond» lukt inne i klubbhuset som for eksempel
keeperutstyr. Vi har 6 aktive klubber som har behov for å lagre utstyr nede i konteineren. Alle klubber har
minst 2-3 keeperutstyr. Erfaring fra i fjor var at det ble veldig trangt i konteineren og ting ble borte.
Jaswinder og Khidash formulerer et svar til BYM.
EuroHockey Club Challenge 2021: Hockeyseksjonen diskuterte dette. Det oppfattes ut ifra e-poster fra
EHF at turneringen i år er kansellert og ikke utsatt til neste år. Dermed mister lagene som skulle delta i år
muligheten til å delta neste år. Videre har EHF sendt en e-post til alle nasjoner hvor de har spurt alle om
de har fullført sesongene sine og om ikke så er det fritt fram for disse å bestemme hvem som skal delta i
EuroHockey turneringene neste år. Nå er det slik at seriene i andre land spilles fra august til mai, mens i
Norge så spiller vi fra april/mai til september. Dermed er det slik at det er vinnere fra 2019 som er
kvalifiserte til å delta i turneringen i 2021. Spørsmålet her var om Hockeyseksjonen skulle gjøre et unntak
og la Kringsjå og Mask delta siden de skulle delta i år eller om de skulle melde på Furuset og Mask som
fjorårets mestere. Videre har EHF tilbudt Norge en plass i Challenge 2. Dette er blitt avslått fra både
Kringsjå og Mask og man regner med at Furuset heller ikke ønsker å delta i Challenge 2. EHF har også
forespurt om Norge kan arrangere turneringen i 2021. Mask og Kringsjå er enige om å arrangere.
Hockeyseksjonen har vedtatt følgende: Furuset og Mask blir påmeldt for Club Challenge i 2021. Siden vi
mest sannsynlig ikke kommer til å ha en ordinær 11er serie i år så blir Kringsjå og Mask påmeldt på Club
Challenge i 2022. Dersom Voldsløkka blir klar og vi kan få spilt en ordinær 11er serie så skal klubbene på
forhånd få beskjed om at vinnere i år ikke får delta på noe Club Challenge turnering i 2022.
Hockeyseksjonen spør Furuset om de vil være med å arrangere Club Challenge i 2021 sammen med
Mask. Khidash tar dette opp med Furuset. De kan ta kontakt med Mask og Kringsjå dersom de lurer på
kostnadene og oppgaver rundt å arrangere en slik turnering. Hockeyseksjonen må ha svar snarest.
OABR årsmøte: OABR har årsmøte 8. juni kl. 18.00 på Microsoft Teams. Fra Hockeyseksjonen deltar
Shabbir, Mohibb, Qasim og Jaswinder. Jaswinder spør Rumeet, Dego og Karmjit om de kan også delta.
Vi må ha 8 deltakere fra landhockey. Vi har også spurt klubbledere i Mask, Kringsjå, Oslo og Furuset om
de kan delta. Shakil har vist interesse for å stille som styremedlem i OABR. Han gir beskjed dersom dette
blir 100% sikkert.
Dato for neste møte er onsdag 17. juni 2020 kl. 17:00 på Microsoft Teams.
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