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SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75. 0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 
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 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 5 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 10. NOVEMBER 2020 kl. 18.00, Microsoft Teams 

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

Mohammad Shabbir 

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

Ikke tilstede: Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohammad Shabbir 

 

 

5.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Forbundsstyret har hatt møte i går og det dreide seg mest om de 

nye koronatiltakene. Jaswinder informerte at støtten NIF gir til NBF er i fare for at blir redusert. Glad nyhet at 

budsjettet for Mortensrud kunstgress er vedtatt. Alt av kamper og minirunder i november er utstatt inntil videre. 

5.1.1 EHF kongressen 07. november: Mohibb og Jaswinder deltok her. Det var mye snakk om korona. 

Turneringen i februar er avlyst og Mask har fått beskjed. EHF gjør fortløpende vurderinger. EHF mister 

noe av inntektsgrunnlaget når de avlyser turneringer.  

5.1.2 Tilbakemeldinger fra klubbene ang. forslag til nye aldersinndelinger på serie og minirunder: Alle 

tilbakemeldinger ble gjennomgått og seksjonen ble enige om at det innkalles til klubbledermøte i desember 

for å diskutere forslaget videre med klubbene. 

5.2 Innendørssesongen 20/21: 

5.2.1 Evaluering av minirunde 1: Det var kun Jaswinder (Fra Hockeyseksjonen) og Khidash (Fra 

administrasjonen) som var tilstede som lagledere for sine lag under minirunden. Jaswinder fortalte at han 

var kun med på starten av dagen og kunne fortelle at det var en bra minirunde. Khidash var der hele dagen 

og hadde både positive og negative tilbakemeldinger. De negative var blant annet at arrangør klubb møtte 

opp 15 minutter før første kamp, noe som forsinket alle kampene. Administrasjonen er tydelige på at 

arrangør klubb MÅ ha mer eier forhold til minirundene. Det er veldig synd at klubbene ikke tar minirunder 

så seriøst som de burde gjøre. Når det kommer til smittevernreglene så kan vi bli mye flinkere her. Vi må 

unngå at folk holder på med andre aktiviteter nede på banen når det spilles kamper. Dommere kan også 

bli mer flinkere. Man ønsker at dommere skal være med i kampen og ikke snakke med tilskuere. Man 

ønsker også at dommere har på dommerdrakter. Positive med minirunden var at det var mange lag med 

og flere aldersklasser. Barna hadde det gøy og det var mye idrettsglede. Vi kan bli bedre med å ta for oss 

informasjonen som kommer fra administrasjonen. Det ble noen misforståelser med aldersklassene som 

gjorde at man hadde noen eldre spillere med i U10 klassen. Et lag meldte forfall i jenteklassen, men her 

så man et fint eksempel på viktigheten av å spille mot jevnaldrende. På grunn av få påmeldte lag i samme 

klasser valgte man å slå sammen alle 3 klassene og endte opp med at Furuset sine 2 lag (hvor spillere 

var 6-9 år) spilte mot Mask sitt lag (hvor mesteparten av spillere var 10-12 år). Her så man at det var envei 

kjøring i begge kampene og de eldste jentene vant med over 10 mål i begge kampene. Men tross så mye 

baklengsmål så var alle deltakere meget fornøyde når de fikk tildelt medaljer. Det betydde veldig mye for 

dem. 

5.2.2 Disp. søknad fra Furuset: Furuset sin disp. søknad ble behandlet. De får svar på e-post. 
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5.3 Dommerkomitéen: Klubbene har en god del jobb å gjøre. Furuset har meldt inn flest dommere og Oslo med 

minst (1 dommer).  Dego informerte at Mohibb har laget ferdig dommerkurset. Kurset er satt på vent på grunn 

av utsettelsen av serien. Denne blir satt opp så fort kampene starter opp igjen. 

5.4 Info fra utviklingskonsulenten:  

5.4.1 Evaluering av trenerkurset: Det ble gjennomført trenerkurs 17. oktober i Furusethallen. Det var 9 

deltakere med hvor 1 var fra Sagene og resten fra Furuset. Det er veldig trist å se at de andre klubbene 

ikke engasjerer sine medlemmer til å melde seg på disse kursene og heller ikke gir noe respons på eposter 

fra administrasjonen. Det tenkes å sette opp et nytt kurs i Klemetsrudhallen slik at vi kan få med Mask, 

Kringsjå og kanskje også Oslo med på kurset. Kurset var veldig lavterskel, hvor vi hadde 1,5 time med 

teori og 1,5 time med praksis.  

5.5 Eventuelt: Bruken av treningstid på Mortensrud og også generelt i hallene ble diskutert. Seksjonen utfordrer 

de klubbene som ikke bruker tiden at de gir beskjed til hallansvarlig tidligst som mulig. 

 

 

Dato for neste møte er tirsdag 08. desember 2020 kl. 18:00 klubbledermøte og kl. 

19:00 seksjonsmøte på Microsoft Teams 


