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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 klubbledermøte nr. 2 – 2020/2021  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 08. SEPTEMBER 2020 kl. 17.00, Microsoft Teams 

Tilstede fra seksjonen: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore og Mohammad Shabbir 

Tilstede fra klubbene: Kamran Ashraf (Oslo SK), 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: Mohammad Shabbir 

 

 

- Oppdatering smittevern og innendørs treninger og kamper: Khidash informerte om retningslinjene fra 

NBF og OIK for treninger og kamper i kommunale anlegg i Oslo. Alle klubber oppfordres til å sette seg inn 

i de retningslinjene. Disse ligger ute på hjemmesidene til NBF og OIK. 

NBF har gjort det obligatorisk for alle spillere over 13 år og alle foreldre/personer som er aktive i aktiviteten 

om å gjennomføre NIF sitt koronavettkurs. Alle klubber og kanskje spillere også skal ha mottatt epost fra 

både NIF og NBF om dette. Hver enkelt logger inn med sin minidrett bruker (har du ikke denne kan du 

opprette den på minidrett.no) og gjennomfører kurset elektronisk. Denne tar ca. 10-15 minutter.  Kurset 

finner du på NIF sine hjemmesider. 

Administrasjonen gjør oppmerksom på at voksen idretten (over 20 år) ikke er åpnet opp ennå. Det vil si at 

vi fortsatt ikke kan ha normal trening for voksen over 20 år. Det må holdes 1 meter avstand dersom dere 

velger å ha treninger. NBF og OIK er strenge på at retningslinjene følges. 

 

- Diskusjon rundt seriespill for barn under 14 år:  

 
Sagene: Sommer var vanskelig å få barna i spill. De syns seriespill og minirunde konseptet er bra som 

den er per dags dato. Minirundene kan deles opp i to aldersklasser. 
 

Oslo: De har spillere som er mellom 10-15 år, og veldig få. De ønsker at disse får spilt sammen og får 

flest mulig kamper. Tilbudet som er nå er ikke nok til disse. Enige i forslag fra Mask. 

 

Mask: Ønsker seg en uoffisiell serie, hvor klubbene går inn og kjøper premier. Klubbene kan bestemme 

aldersklassene. Ønsker at 8-åringer spiller på stor bane. Ved en uoffisiell serie hvor verken seksjon eller 

NBF er involvert kan de fint holde seg innenfor NIF sine barneidrettsbestemmelser og ikke føre resultater 

og tabeller. De foreslår at klubbene møtes til et nytt møte hvor de bestemmer spesifikt hva de ønsker.  

 

Jaswinder: Enig med Mask. Kanskje føre regel fra Nederland om at hvis et lag leder med et visst antall 

mål så skal de spille med en mindre spiller. 

 

Khidash: Ikke enig i at en 8-åring skal spille med en 14-åring. Mener også at det ikke er noe positivt for 

utviklingen dersom en 8-åring skal spille på stor bane. Alt i alt uenig i forslaget fra Mask men åpen for å 

finne løsninger for at tilbudet gjøres mer attraktivt for barn i alle aldersklasser. 
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Diskusjonen fortsatte og det ble bestemt at Mask inviterer til et møte (i Klemetsrudhallen) kun mellom 

klubbene hvor de lager en konkret plan. Utviklingskonsulentene i OABR kommer med nytt forslag til 

seriespill for alle under 19 år som sendes til hockeyseksjonen og drøftes på neste seksjonsmøte. 

. 

- Eventuelt: Khidash tok opp det med Microsoft Teams. På sikt er det meningen at Microsoft Teams brukes 

som en kommunikasjonskanal med klubbene. Her har han opprettet en Team som heter 

«Landhockeyklubber i Norge». «Generelt» er en felles plattform hvor all felles informasjon og 

filer/dokumenter kan ligge. Men under Teamet er det også laget undergrupper av hver enkel klubb som er 

en lukket gruppe med kun den klubben. Her kan man legge til hvem som helst avhengig av hva klubben 

ønsker (hele styret, eller andre aktive personer i klubben). Meningen her er at all aktivitet med klubben 

skal dokumenteres i disse gruppene slik at om det kommer ny leder eller ny kontaktperson fra klubbene 

så kan den personen lese seg frem til arbeide som er gjort i klubben. Khidash ber klubbene se litt på dette 

inne på Teams og komme med spørsmål dersom de lurer på noe. 

 

 

Neste møte blir mellom klubbene etter initiativ fra Mask. 

 


