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Referat styremøte 2 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 18. AUGUST 2020 kl. 17.00, Microsoft Teams 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Rumeet Brar og Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Karmjit Singh, Mohammad Qasim Waheed, Mahin Akbar, Mohibb Malik og Divyabhanu Singh 

Rathore 

Ikke tilstede: Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

2.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Har ikke vært noe forbundsstyremøte. Ishockeyforbundet har 

vedtatt at ingen norske lag skal spille i utlandet og ingen kan delta fra utlandet i Norge. Bandyforbundet ville 

henge seg med på samme vedtak. Europa cup i februar ligger i kanten hvis Norge blir rødt. Jaswinder tar dette 

opp med forbundet. Det er fare for at oppstart av innendørs blir utsatt.  

2.1.1 Status Voldsløkka: Se referat fra klubbledermøte 18. august 2020. Admin sender epost til klubbene når 

banen er klar. De som ønsker å trene kan melde interesse. Det ønskes at noen av U19 lagene kan spille 

noen treningskamper mot Ullevål, hvis Ullevål ønsker dette. Jaswinder følger opp med Ullevål. 

2.2 Utendørssesongen 2020: Hockeyseksjonen har vedtatt at serien er avlyst. Se referat fra klubbledermøte 18. 

august 2020. 

2.3 Dommerkomitéen: Ingen fra DK tilstede på møte. 

2.4 Info fra utviklingskonsulenten:  

2.4.1 Oppsummering av sommeraktiviteter juli 2020: Admin er kjent med at Mask, Kringsjå og Furuset har 

hatt aktivitet gående i sommer. Det ble også arrangert 2 dager med landhockey i Sterling SK som var et 

samarbeid mellom Mask og Sterling SK. Mask skulle arrangere landhockeycamp sammen med 

Klemetsrud IL, men denne ble avlyst.  

2.4.2 Kommende tiltak høsten 2020: Vi planlegger sesongen som normalt. Inngått avtale med Mask at de får 

ansvaret for høstferiecamp. Vi hjelper til med instruktører. 

2.4.3 Kurs: Siden utendørs nå er avlyst kan vi bruke september måneden for kurs. Det planlegges trener-, 

sekretariat- og dommerkurs. SK setter opp sekretariatkurs. Khidash tar kontakt med DK om mulighet for 

kurs. UK setter opp trenerkurs i september. Dato kommer. 

2.4.4 Instruktører: Det har blitt sendt e-post til klubber og tidligere instruktører. Det er ønsket at alle som er 

interessert i å bli instruktør melder seg til admin. Det er mange tiltak som planlegges og til disse trenger vi 

instruktører. Disse instruktørene kan igjen ta med seg erfaring fra oss til sin egen klubb. Klubbene utfordres 

til å bruke disse ungdommene som trenere i sin egen klubb. 

2.5 Eventuelt: Ingenting å ta opp her. 

 

 

 

Dato for neste møte er tirsdag 08. september 2020 kl. 18:00 på Voldsløkka. 

Klubbledermøte med tema seriespill for barn kl. 17:00 på Voldsløkka. 
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