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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 klubbledermøte – 2020/2021  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Torsdag 28. JANUAR 2021 kl. 18.00, Microsoft Teams 

Tilstede fra seksjonen: Jaswinder Pal Singh Garcha og Mohibb Malik 

Tilstede fra klubbene: Ikram Rashid (Mask), Amjad Munir (Mask), Michael Abramowski (Sagene), Inderjeet 

Singh (Kringsjå SK) og Mohammad Riaz (Furuset LHK) 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani og Andreas Hildremyr 

Referent: Mohibb Malik 

Møteleder: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

- Introduksjon av alle som er tilstede 

- Forslag til ny aldersinndeling i aldersbestemt seriespill og minirunder:  

o Khidash informerer om bakgrunnen for bakgrunnen for forslaget 

▪ Kun et forslag. Ønske om å sammen komme frem til en endelig løsning 

▪ Det har tidligere blitt diskutert en uoffisiell serie for barn/ungdom. Dette er ikke ønskelig 

for forbundet. 

▪ Khidash har hatt kontakt med Tim (Landslagssjef) og med innebandy for å hente inn 

erfaringer. 

▪ Kun to haller innendørs tilgjengelig per nå. 

▪ Forslaget har vært ute til diskusjon tidligere. Savner forslag til løsninger. 

▪ Utfordringen har vært at det er for store aldersforskjeller innad i klassene. 14-åringer 

som spiller med 19-åringer 

o Sagene (Michael): Alternativt tilbud 

▪ U19 

● Ingen sterk formening pga mangel på spillere 

▪ For U14: 

● Dele minirunder i to 

● En del barn under 10 som gleder seg til å spille serie 

▪ 11-14 kan være interessant 

▪ Ønskelig å gå fra U14 til U13 

o MASK (Ikram og Amjad):  

▪ Spørsmål om 15-åringer i U19-serien. Unødvendig med disp? 

● Andreas: Det skal være enkelt å melde seg opp ett nivå. 

● Khidash: I følge kampreglement kan enhver spiller spille på ett nivå over seg 

▪ Vi er ikke der at vi kan dele inn i så mange små klasser. Ikke nok spillere. 

● Vi må gjøre store endringer i forhold til rekruttering. Vi må fokusere på 

mengden aktivitet, i stedet for å fokusere på offisiell vs uoffisiell serie 

o Kringsjå (Inderjeet & Jaswinder) 

▪ Rekruttering er viktig. Vanskelig å vite hvem som står igjen når hockey starter igjen. Enig 

med Amjad: Fokus på aktivitet fremfor oppdeling av aldersgrupper. 

▪ Vanskelig å få nye spillere inn. Derfor vanskelig å stille i alle klasser. 

▪ Vi må få ned målforskjellene. Når et lag taper med mange mål, er det vanskelig å 

motivere barna. 
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● Forlag om en regel som i barnefotball. Når et lag leder med 4-5 mål, må en 

spiller tas ut. 

o Furuset (Riaz) 

▪ Støtter forslaget fra administrasjonen. Bør samarbeide og følge de andre idrettene i 

Bandyforbundet 

▪ Trenger større fokus på rekruttering av frivillige, ikke bare spillere 

o Andreas 

▪ Ingen god fasit på løsning for hockey, pga to sesonger. Ekstra vanskelig mtp smitten 

nå. 

▪ Største hinder for utvikling kan ha vært utfordringer med anlegg. 

▪ Klubbene bør legge strategier for hvordan man kan rekruttere. 

o Åpen diskusjon: 

▪ Khidash: Hvordan ønsker vi at vår seriemodell skal se ut, utenom Corona? 

Ingen ønske om å begrense noen. Åpent for å bevege seg mellom klassene. 

Målet er å vokse som idrett. 

▪ Jaswinder: Tror ikke vi kommer noen vei nå. Vi må vente til ting åpner. 

▪ Amjad: Vi må gjeninnføre “mellomklassen” (U16). For stort gap mellom klassene i dag. 

▪ Khidash: Vi sender ut et survey der klubbene kan legge inn hva de synes om forslaget 

som er lagt ut, og evt. komme med forslag til forbedring. Administrasjonen har styring 

på aktivitetsrundene, men vil ha med klubbene. 

▪ Amjad: Bekymring rundt utlån av utstyr. Hvis man kan låne utstyr, vil det hindre 

utviklingen, siden de ikke bruker det på trening. 

 

- Medlemmer: 

o Jaswinder informerer om stort frafall av medlemmer pga smittesituasjonen 

o Starter med historie: 

▪ Mange som har jobbet for å få idretten dit den er i dag. Kommet veldig langt siden 1976. 

▪ Medlem i bandyforbundet i 85. 

▪ Idretten slet mye med å få økonomisk støtte. 

▪ Man fant etter hvert ut at en medlemsmasse på 1500 samt 10 klubber ville gi status som 

særidrett. 

▪ Dette førte blant annet til aktivitet i Stavanger og Trondheim. 

▪ Hockey fikk godkjent støtte. 

o Nå: 

▪ Vi kan risikere å miste status som særidrett hvis antall medlemmer går under 1500 i år 

2022. Dermed blir også økonomisk støtte sterkt redusert. 

▪ Utfordringer hos NBF sitt nye system som ikke støtter delte epost-adresser mm. Krav 

om at alle skal ha egen epost. 

● Dette er ikke ønskelig for alle barn 

▪ Hvis man faller under 1500 i 2021, vil man kanskje få disp pga Corona. Om trenden 

fortsetter i 2022 vil man miste statusen. 

▪ Oppfordring om at alle klubber har orden på sine egne medlemmer. Sett i gang med 

rekruttering. 

o Åpen diskusjon: 

▪ Amjad: Vi har ryddet unna en del, og fått inn nye. Sliter også med systemet med eposter.  

▪ Khidash: Det eneste som kan redde hockey er rekruttering. Furuset har jobbet med å få 

inn nye, og å fjerne gamle og inaktive medlemmer. Viktig at alle medlemmer betaler. 

▪ Khidash: Utfordring til Kringsjå og Oslo 

● Må definere lokalområde, for å kunne rekruttere medlemmer lokalt. 

o Haller: 

▪ Khidash: Admin har sendt inn ønske om 5 haller rundt omkring i Oslo til Bymiljøetaten 

og Oslo Idrettskrets. Positive signaler fra OIK, enige med strategi om kortest mulig 

reisevei til trening/kamp. 

Håper på 2 eller 3 haller som blir godkjent. 

▪ Ny aktivitet i Trondheim, med nytt miljø 

▪ Mer aktivitet på Oslo Vest, med bl.a. Ullern. 

▪ Fortsatt veldig avhengig av eksisterende klubber. 

- Europamesterskap for klubb og landslag 

o Furuset har trukket seg fra turnering i Tyrkia 

o MASK skulle også reise. 

o Landslaget skulle til Malta. 

o Jaswinder har kontaktet David om bekymring rundt deltakelse pga corona. 
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▪ Ingen straff om man trekker seg innen 31. jan. 

▪ Ingen garanti om at plassen i divisjonen beholdes 

o Antageligvis samme for landslaget. Sannsynligvis avlyses turneringen. 

▪ Forslag om å ikke trekke laget. 

o Khidash: Mulighet til å trekke lag senere pga Covid. “Mest sannsynlig” ingen straff. 

o Amjad: Forbundet bør sende offisielt brev til David. 

o Jaswinder: Forslag om å la MASK stå påmeldt, og kan reise sammen med Kringsjå om ting åpner. 

o Khidash: De vil ta stilling til flytting av turneringene i Mai. 

▪ Info om rangering: 

● Furuset skulle til Challenge 3. Challenge 4 ble avlyst pga mangel på lag. C3 

ble satt opp med lag i reserve. 

o Amjad: Mask har allerede sendt mail om å melde seg ut pga Corona.  

o Inderjeet: Det blir helt feil å stille i en turnering uten forberedelse, når vi ikke har spilt på et år. 

Styret i KSK har vært klart imot å dra på turnering uten forberedelse 

o Michael: Anbefaler å vurdere på økonomisk grunnlag. Vanskelig å forutse hva som skjer, men 

viktig å huske at mange andre land også er i samme situasjon. 

- Siste oppfordring fra Amjad: De planlegger aktivitet i ferien, om det lar seg gjøre. Alle klubber oppfordres 

til å si ifra om barna ønsker å delta. 


