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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 1 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Onsdag 17. JUNI 2020 kl. 17.00, Microsoft Teams 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Mohibb Malik og Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Karmjit Singh, Mohammad Qasim Waheed, Mahin Akbar, Rumeet Brar og Divyabhanu Singh 

Rathore 

Ikke tilstede: Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohibb Malik 

 

 

1.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Forbundsstyret har hatt arbeidsgruppemøte. Hovedtema har vært 

innebandy. Alle andre særforbund har begynt å melde at det er stort forfall av ungdommer og medlemmer vil 

ikke betale medlemsavgift. Dette er veldig bekymringsfull for forbundet. Landhockey er mest utsatt da vi ikke 

har råd til å miste de få vi har. Derfor er det veldig viktig at klubbene har tett kontakt med sine medlemmer 

enten via sosiale medier eller ved å sette i gang aktiviteter i form av treninger eller sommerskoler. Slik 

situasjonen er i dag er det kun åpnet for fysisk kontakt på treninger for alle under 19 år og innenfor sin 

treningsgruppe. Det er ikke åpnet for seriespill i noen av NBF sine idretter uavhengig av alder. Ber klubbene 

følge retningslinjer som kommer direkte fra NBF. Det er heller ikke tillatt å delta på utenlands turneringer eller 

camper. Se epost fra NBF om dette.  

1.1.1 Status Voldsløkka: Arbeidet har startet, men det selskapet som skal sette på kunstgresset er i utlandet 

og det er usikkert når de får lov til å komme til Norge for å gjennomføre arbeidet. Dermed er det veldig 

usikkert om når Voldsløkka blir klar. 

1.1.2 Premieutdeling for innendørs 19/20: SK har vedtatt at vi venter til vi vet når sesongen begynner. Vi kan 

ha en slags play-off den første runden der vi deler ut pokalene. 

1.1.3 Europa Cup innendørs 2021: Mask har fått godkjent sin søknad fra EHF for å arrangere Eurohockey 

Club Indoor Challenge II i Klemetsrudhallen i februar 2021. Formaliteter gjenstår for å få dette offisielt i 

boks. 

1.2 Utendørssesongen 2020:  

1.2.1 Status påmeldinger: Påmeldingene har kommet inn og noen lag er usikre på grunn av korona. 

Administrasjonen er veldig lei av at klubber ikke følger fristene som settes, og ledere eller klubbenes 

kontaktpersoner ikke kommuniserer videre med sine medlemmer. Informasjonen går ikke videre til de 

personene som skal ha det og det fører til mer arbeid for administrasjonen. Seksjonen vedtok at neste 

klubbledermøte så blir tema kun kommunikasjon innad i klubbene og det åpnes for å invitere flere 

medlemmer fra klubbene. UK sender mail til de klubber som ikke har utført årsmøte og spør om han kan 

delta på denne. Det ble foreslått at man arrangerer 2 dagers seminar med klubbene hvor man går gjennom 

disse utfordringene vi har. 

1.2.2 Videre plan: Vi har fått inn påmeldinger og nå venter vi til det kommer noe mer spesifikt fra NBF. Vi holder 

hverandre oppdatert på dette. 

1.2.3 Søknad fra Kringsjå SK: Seksjonen behandlet deres søknad. Kringsjå SK får svar på e-post. 

1.3 Treningstider utendørs 2020: Furuset og Oslo trener mandager og torsdager på Furuset. Furuset fra 18:00-

22:00 og Oslo fra 19:00-22:00. Kringsjå og Mask trener på Mortensrud. Kringsjå mandager og onsdager kl. 20-

22 og Mask tirsdager og torsdager kl. 20-22. Sagene har treninger på Voldsløkka. Usikkert om tidspunkt. 
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1.4 Påmelding til innendørs 20/21: Seksjonen bestemte seg for at påmeldingsfristen for innendørs settes til 20. 

august. Påmeldingsskjema sendes før fellesferien. 

1.5 Dommerkomitéen: EHF har spurt om dommere som skal dømme innendørs i utlandet neste år. DK har meldt 

inn følgende: Wajid, Usman, Qasim, Khidash, Dego og Mohibb. DK har fått beskjed om å sende data fra 

kondistest. DK kommer tilbake til dette. 

1.6 Info fra utviklingskonsulenten:  

1.6.1 Sommeraktiviteter juli 2020: UK informerte om tilbud og tiltak som OIK har initiert. Mask og Furuset er 

de to landhockeyklubbene som har søkt og gitt beskjed til OIK at de skal ha landhockey aktivitet i juli. Har 

ikke hørt noe fra andre landhockeyklubber. 

1.6.2 Status på «Innspill om ønsket tiltak» fra klubber: UK har fått innspill og disse klubbene har blitt lagt inn 

på UKs årsplan. UK informerte hvilke klubber som har meldt inn hva. 

1.6.3 Årsplan 20/21: UK har laget ferdig sin årsplan. Denne er levert inn til NBF og Hockeyseksjonen har sett 

på den. Eventuelle innspill og kommentarer kan sendes direkte til UK. Det spesifiseres at årsplanen gjelder 

kun UK og ikke Hockeyseksjonen. 

1.7 Eventuelt: Det ble informert at vi har ikke fått svar fra BYM om konteinere på Voldsløkka. Vanning på 

Voldsløkka ble også diskutert. Neste møte blir fysisk på Voldsløkka. Først klubbledermøte kl. 17:00 med tema: 

Kommunikasjon. Møte kan foregå på tribunen eller om vi får plass inne på et av møterommene. 

 

Dato for neste møte er onsdag 11. august 2020 kl. 18:00 på Voldsløkka. 

Klubbledermøte med tema kommunikasjon kl. 17:00 på Voldsløkka. 


