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Referat infomøte – 2020/2021  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 13. OKTOBER 2020 kl. 18.00, Microsoft Teams 

Tilstede fra seksjonen: Jaswinder Pal Singh Garcha, Divyabhanu Singh Rathore og Mohammad Shabbir 

Tilstede fra klubbene: Kamran Ashraf (Oslo SK), Saleem Shahzad (Mask), Michael Abramowski (Sagene), 

Dinesh Singh (Kringsjå SK) og Mohammad Khidash Kiyani (Furuset LHK) 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

- Info fra hallansvarlige i Klemetsrudhallen og Furusethallen: Amjad informerte om Klemetsrudhallen. 

Alle klubbene må ha en smittevernansvarlig. Kun spillere på banen. Holde 1 meters avstand. Alle som 

skal slippes inn av vaktene. Satt opp antibac som brukes ved inn og utgang. Lille hallen blir brukt til cricket. 

Storehallen og uteområde blir tilgjengelig for hockey.  

- Krav for arrangement fra Oslo kommune, OIK og NBF: Administrasjonen gikk gjennom kravene fra 

Oslo kommune, OIK og NBF for avvikling av kampene. Alle samtlige klubber har sagt seg villig til å ta 

arrangør ansvaret. 
- Oppsett for U14 serien: To alternativer for serieoppsett ble presentert av administrasjonen. Mask, Oslo, 

Furuset og Kringsjå var enig i alternativ 1. Sagene ønsket alternativ 2. Nytt forslag fra Mask var at Sagene 

kan spille kampene sine etter alternativ 1 og de andre etter alternativ 2. 
- Eventuelt: Kamplengen for kampene ble tatt opp. Mask og Oslo ville spille 2x20 min. Furuset, Sagene og 

Kringsjå ønsker å spille 2x15 min som står i kampreglementet til landhockeyen. 

Banestørrelsen på minirunde ble tatt opp. Mask vil spille på full bane. Administrasjonen har sendt et forslag 

til ny aldersinndeling og baneinndeling på minirunder til klubbene som har innspill frist 16. oktober. 

Administrasjonen foreslo å vente med den diskusjonen til etter den fristen er over. 

Mortensrud landhockeybane ble nevnt. Hockeyseksjonen tar dette på neste seksjonsmøte og ønsker å 

hjelpe til. 
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