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Referat styremøte 6 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 12. JANUAR 2021 kl. 18.00, Microsoft Teams 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Mohibb Malik og Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Rumeet Brar, Mohammad Qasim Waheed, Divyabhanu Singh Rathore og Karmjit Singh 

Ikke tilstede: Mahin Akbar, Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohibb Malik 

 

 

6.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Det har ikke vært noe forbundsstyremøte på nyåret ennå og derfor 

ingen informasjon fra forbundet. Jaswinder informerte at Karmjit er blitt valgt inn som styremedlem i Oslo 

Idrettskrets. Jaswinder delte bekymring rundt forfall av spillere og medlemmer i 2020 på grunn av korona.   

6.1.1 Dato for neste klubbledermøte: Seksjonen vurderte om vi skal utsette møte til samfunnet åpner opp 

igjen eller om vi skal bruke denne tiden (hvor det ikke er aktivitet) til å diskutere seriespill i aldersbestemte 

klasser. Seksjonen ble enig med at vi bør bruke denne tiden effektiv og derfor ønsker de å gjennomføre 

møte. Seksjonen er også enig i at dette møte krever fysisk møte men på grunn av situasjonen blir det et 

Teams møte i første omgang. Møte bli tirsdag 26. januar kl. 18:00 på Teams. Agenda for møte blir 

seriesystemet og medlemsregistrering. Siden det er bare 2 uker til møte ønsker seksjonen å ha 

påmeldingsfrist en uke i forveien for å vite om klubbene er tilgjengelige eller ikke. Khidash sender ut 

innkalling. 

6.1.2 Korona situasjonen: Aktivitetene er avlyst til 21. januar. Idrettshallene i Oslo er stengt inntil videre. 

6.1.3 Info fra EHF: Jaswinder hadde sendt en henvendelse til EHF ang. landslag og Europa cup turneringer og 

delt sin bekymring. Jaswinder informerte dem om reise restriksjoner og korona situasjonen i Norge. EHF 

er i linje med oss og sier de er usikre på hvordan fremtiden vil se ut. De må vente og se hvordan situasjonen 

utvikler seg. Khidash informerte om at EHF har utsatt fristen for avmelding av lag til Europa cup turneringer 

for klubber til 31. januar. Påmelding av Europa cup klubber innendørs 2022 ble tatt opp. EHF har satt opp 

frist i april for å melde på lag. Norge har ingen kvalifisert klubb for denne turneringen da innendørs serien 

2020/2021 ble avlyst. Siden Mask skulle arrangere turneringen i 2021 så blir disse prioritert av EHF til å 

arrangere turneringen dersom de blir påmeldt av Norge. Hockeyseksjonen bestemte seg for å vente med 

å ta en beslutning på hvem som skal bli påmeldt fra Norge. 

6.1.4 Sponsor for landhockey og landslaget: Khidash har blitt kontaktet a Sebastian i Nederland. Han og 

Nico jobber med å skaffe sponsor til både landslag og Hockeyseksjonen i form av økonomiske midler, 

utstyr og drakter. De har blitt satt i kontakt med Lars i forbundet som jobber med slike avtaler. De har fått 

godkjenning av forbundsstyret til å jobbe med dette men fått klar beskjed at sponsor avtaler skal signeres 

av Tomas Jonsson. 

6.1.5 Møte med BYM ang. innendørs haller: Khidash og Andreas fra OABR har møte med BYM og Kjetil i OIK 

torsdag 14. januar for å få tilgang til flere idrettshaller i Oslo for landhockey. Ønske er å få tilgang til alle 

idrettshaller i Oslo slik at vi kan utvikle landhockeyen flere steder. 

6.1.6 Møte mellom Klemetsrud IL, MASK, OIK, NFF Oslo og OABR: I etterkant av fordeling av treningstider 

til utendørs har OIK hatt møte med Mask og Klemetsrud IL for å bli enige om veien videre. Mask og 

Klemetsrud sammen med OIK skal se på fordelingen på nytt med utgangspunkt i den endelige fordelingen. 

Dette gjelder kun Mortensrud kunstgress.  
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6.2 Innendørssesongen 20/21: 

6.2.1 Muligheter: Seksjonen bestemte seg for å vente med å se på muligheter til man i det minste for lov til å 

trene igjen. 

6.3 Banefordeling utendørs 2021: Khidash informerte om den endelige fordelingen for utendørsbaner. Vi har fått 

3 timer fordelt på 2 dager på Mortensrud kunstgress oppe ved plasthallen. Denne tiden skal brukes av Mask 

for trening for barn og ungdom. På Furuset 7er har vi fått 18:00-22:00 på mandager og 18:30-22:00 på 

torsdager da Furuset har ønsket seg tid for alle sine lag på Furuset inkludert voksne. Voldsløkka landhockey 

er satt av for landhockey alle dager. 

6.4 Dommerkomitéen: DK hadde ingenting da aktiviteten er satt på vent.  

6.5 Info fra utviklingskonsulenten:  

6.5.1 Medlemsregistrering 2020 – Ringerunde til klubber: OABR har brukt desember måneden til å ringe 

rundt til klubbene for å få dem til å registrere nye medlemmer og få inn medlemsavgift før 31.12.2020.   

6.5.2 Nytt miljø i Trondheim og Stabæk/Oslo Vest: Khidash sammen med utviklingsavdelingen og Midt-

Norge bandyregion jobber med å få på plass et nytt landhockeymiljø i Trondheim. Planen er å starte 

aktiviteten i april 2021. Khidash har også sammen med Bent Ekvern (Pappa til Alex fra Kringsjå) kontaktet 

3 bandyklubber i Oslo vest/Viken område. Ønske er å starte opp landhockey aktivitet i Oslo vest/Viken. 

6.6 Eventuelt:  

6.6.1 Landslag: Landslag ble nevnt men siden Jaswinder har kontaktet EHF og fått svar så ble det ikke diskutert 

noe mer med landslag.  

 

 

Dato for neste møte er tirsdag 16. februar 2021 på Microsoft Teams. 


