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 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 4 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 06. OKTOBER 2020 kl. 18.00, Microsoft Teams 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Mahin Akbar, Divyabhanu Singh Rathore, Mohibb 

Malik, Mohammad Qasim Waheed (til 18:30) og Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Rumeet Brar 

Ikke tilstede: Syed Ali Abbas, Karmjit Singh og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani og Andreas Hildremyr 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

4.1 Forslag til ny seriemodell fra adm.: Andreas og Khidash la fram forslaget for hockeyseksjonen. Forslaget er 

diskutert med landslagstrener, Tim. Han er så å si enig i forslaget. Hockeyseksjonen synes forslaget er bra 

men er redd at den kanskje ikke vil passe i dagens situasjon for landhockey. Hockeyseksjonen støtter forslaget 

men vil at den sendes til klubbene for innspill. Andre ting som ble diskutert med Andreas var blant annet tettere 

samarbeid mellom alle våre idretter for utendørs. Anlegg ble også nevnt.  

4.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder fortalte at situasjonen rundt Europa cupen som Mask 

skal arrangere i februar 2021 er usikker. NBF jobber med å finne løsninger for å få cupen gjennomført. 

Jaswinder informerte om situasjonen i Stavanger. Det kom en bekymringsmelding tidligere i september om at 

de skulle legge ned klubben siden ildsjelene i klubben skal flytte tilbake til hjemlandet. Jaswinder har hatt 

samtale med han som driver med den klubben. Forrige uke fikk vi en ny glad melding om at Stavanger 

landhockey ikke blir nedlagt da de har klart å finne en jente som kan ta over administrasjonen av klubben. 

Jaswinder informerte om Mortensrud landhockeybane. Han kunne fortelle at fremtiden er uviss og planene for 

utbygging av banen er utsatt. Det ble også informert om at OIK har tinget sitt i morgen.  

4.2.1 EHF kongressen 07. november: Kongressen er på teams. Her trenger man 2 kandidater fra Norge som 

kan delta. Det ble foreslått at begge kjønn blir representert gitt at det er mulig. Det ble vedtatt tilslutt at 

Jaswinder og Mohibb deltar på vegne av Norge. 

4.3 Innendørssesongen 20/21: 

4.3.1 Smitteverntiltak og avvikling av seriespill: Smittevern og NBFs veileder for arrangement ble diskutert. 

Det ble også diskutert hvordan vi skal tilrettelegge for serierundene i U14, U19 og minirundene. Per dags 

dato er det tillatt med 200 personer gitt at de har faste sitteplasser på tribunen og at arrangør har en person 

som viser alle tilskuere til deres plasser. Der det ikke er faste sitteplasser, der er maks antallet på 50 

personer. Det ble foreslått at hver klubb får lov til å ha med seg 15 stk som inkluderer spillere, foreldre og 

tilskuere. Alle klubber må ha liste over de 15 som er tilstede på vegne av klubben. Denne listen leveres til 

arrangør. Folk utenom denne listen får ikke tilgang til hallen. Hockeyseksjonen var også bestemt på at 

arrangør ansvaret skal være hos klubbene, og dersom klubbene ikke kan følge retningslinjene for 

smittevern, må Hockeyseksjonen dessverre enten stenge tribunen og kun gi tilgang til spillere og trenere 

eller at sesongen avlyses. Det ble også diskutert at man skal rådføre eller ha et møte med hall driftere og 

høre med dem om hva de mener om dette. Det ble bestemt at Khidash og Shabbir tar et møte med hall 

driftere i Klemetsrud- og Furusethallen. 

4.3.2 Søknad fra Furuset om lån av spillere til U19 serien: Ettersom Kringsjå ikke kan delta i U19 serien pga 

at de over 19 år ikke kan spille kamper enda, så har Furuset søkt om å låne 3 spillere fra Oslo, slik at de 
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kan delta i serien med 2 lag. Dermed kan man spille U19 serie med 3 lag: Mask og 2 lag fra Furuset. 

Denne søknaden ble behandlet og godkjent av Hockeyseksjonen. 

4.3.3 Oppstart av U14 serien, U19 serien og minirunder: Oppstart og kampavvikling ble diskutert. Dette ble 

egentlig satt på vent ettersom man må ta dette møte med hall driftere og klubbene først. Planen er at vi 

starter med første minirunde i Klemetsrudhallen søndag 25. oktober med Mask som arrangør. U14 og U19 

serien planlegges å ha oppstart 07./08. november. 

4.4 Dommerkomitéen: 

4.4.1 Påmelding av dommere til U4N: Dommerkomitéen har vurdert kandidater og har hatt mange på lista. De 

havnet tilslutt på Mohibb og Sajawal. Disse er nå påmeldt til U4N programmet til EHF. Dette er et nytt 

program som skal være kurset før U4E. U4N er 1 års program med 2 seminarer og noen webinarer. Vi 

ønsker disse lykke til. 

4.4.2 Dommere i seriespill, dommerkurs?: DK venter på klart signal for seriespill før de setter opp et 

dommerkurs i Teams. Lørdag 31. oktober i Furusethallen ble nevnt som aktuell dato dersom de skal ha 

noe praksis i hall. Dommere til U14 og U19 serien ble diskutert. 

4.5 Info fra utviklingskonsulenten:  

4.5.1 Kurs: Dommerkurs og sekretariat kurs ble diskutert. SK og DK koordinerer dette sammen slik at man 

kanskje kan få til begge kursene på samme dag. Aktuell dato med praksis er 31. oktober. 

Det er satt opp trenerkurs lørdag 17. oktober i Furusethallen. Klubbene har fått epost om dette. Husk 

påmeldingsfrist torsdag 15. oktober. 

4.5.2 Høstferiecamp med Mask: Egen artikkel om dette kommer på våre hjemmesider. 

4.5.3 Kommende tiltak: Oppstart av NK i Mask og Furuset er planlagt frem til jul samt trenerkurs 17. oktober. 

Det planlegges kanskje vinterferiecamp i Furusethallen i vinterferien. 

4.6 Eventuelt:  

- Jaswinder fortalte at regnskapet til landhockeyen er ennå ikke klar.  

- Det ble diskuterte om vi skal henge plakater med info om smittevern i hallene som en reminder for alle 

som er i hallen og spesielt barn. Khidash og Shabbir tar dette om med hall driftere. 

- Jaswinder nevnte at det er obligatorisk for alle utøvere, trenere og dommere som er over 13 år å 

gjennomføre koronavettkurset til NIF. Foreldre må ta dersom spilleren er under 13 år. 

 

 

Dato for neste møte er tirsdag 03. november 2020 på Microsoft Teams 


