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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 3 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

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

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Rumeet Brar, Mahin Akbar, Divyabhanu Singh 

Rathore og Mohammad Shabbir 

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

Ikke tilstede: Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Richard Moore 

 

 

3.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder informerte om følgende: Innebandy er definert som 

toppidrett. Eliteserien spilles med strenge retningslinjer. Forbundet jobber med å få Bandy definert som 

toppidrett. Landhockey er definert som breddeidrett. Koronareglene er vært sentral i forbundsstyremøtene. 

3.1.1 Status møte med Tomas ang. regnskap: Jaswinder informerte om at det ikke har vært noe møte ennå. 

Fått beskjed om at felles regnskap er lagt ut på nettet. 

3.1.2 Status om HS kan søke midler til utstyr fra Sparebankstiftelsen: Jaswinder sjekker dette opp med 

forbundsstyret på neste møte. 

3.1.3 Status Voldsløkka: Khidash informerte om situasjonen. Vi er ikke fornøyde med arbeide som er gjort mtp 

kunstgresset. Vi har sendt vår bekymring til KID og ikke fått noe positivt svar. Kun at de skal prøve å fikse 

dette. Oppmerkingen er det ikke noe de kan gjøre med og vi må leve med det som er der. KID har heller 

ikke budsjett igjen til å kjøpe nytt teppet. 

3.1.4 Koronavettkurs fra NIF: Se referat fra klubbledermøte nr. 2 

3.1.5 Retningslinjer/veileder fra NBF for trening og kampavvikling: Se referat fra klubbledermøte nr. 2 

3.2 Innendørssesongen 20/21: 

3.2.1 Påmeldinger og forslag til dato oppsett fra administrasjonen: Admin gikk gjennom påmeldinger. 

Seksjonen bestemte seg for å vente med å se på påmeldinger og forslag til oppsett fra administrasjonen. 

De vil vente til myndighetene åpner opp for breddeidretten over 20 år. Vi starter med U14 serien og 

minirundene. 

3.2.2 Søknad om dispensasjoner fra Kringsjå, Furuset og Oslo: Kringsjå sin søknad ble ikke behandlet da 

HS vil vente med denne til alt åpner opp. Furuset sin søknad ble delvis behandlet. Oslo sin søknad ble 

behandlet. Både Furuset og Oslo får svar på søknaden i egen e-post. 

3.2.3 Smitteverntiltak: Dette ble diskutert. Alle i Hockeyseksjonen må lese retningslinjene fra NBF og OIK før 

vi kan diskutere noe mer.  

3.3 Fordeling av treningstider til klubb: Siden alle klubber er fornøyde så har ikke Hockeyseksjonen noen 

innvendinger til dette. 

3.4 Dommerkomitéen: Ikke noe stort. Venter til breddeidretten åpner til man setter opp kurs. 

3.5 Info fra utviklingskonsulenten:  

3.5.1 Kurs: Det planlegges trenerkurs for ungdommer under 19 år. Kanskje sette opp 2 kurs. Ene i 

Klemetsrudhallen for Mask og Kringsjå og den andre i Furusethallen for Sagene, Furuset og Oslo. Eksakt 

dato kommer vi tilbake til men det blir før høstferien. 

3.5.2 Instruktører: Mange unge har meldt interesse for å være instruktører til diverse tiltak. Khidash følger opp 

dette.  
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3.5.3 Høstferiecamp med Mask og NK i Mask og Furuset: Mask arrangerer høstferie camp i regi av OABR 

for både innebandy og landhockey. De får tildelt midler fra Bufdir. Campen er åpen for alle klubber og alle 

andre utenfor miljøet. Campen er gratis for deltakere. 

Det planlegges også nybegynnerkurs i både Mask og Furuset. Disse får midler gjennom 

Sparebankstiftelsen. Midlene brukes til instruktører, utstyr og hall-leie. 

3.6 Eventuelt: Admin er misfornøyd med manglende tilbakemeldinger på e-poster. Styremedlemmer er spesielt 

dårlige med å gi beskjed om de skal delta eller ikke på møter. Det er veldig dumt at hockeyseksjonen innkaller 

til klubbledermøte men kun 3 av 8 medlemmer dukker opp. Vi ble enige om å holde møter på Teams og at 

møtene startes kl. 18:00 og ikke kl. 17:00. 

Jaswinder tok opp sin bekymring når det kommer til lisenser. NBF mener alle må betale lisens selv om det ikke 

blir noe seriespill. 

 

 

 

Dato for neste møte er tirsdag 06. oktober 2020 på Microsoft Teams 


