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Referat styremøte 7 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 09. MARS 2021 kl. 18.00, Microsoft Teams 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Richard Moore, Divyabhanu Singh Rathore og Mohammad Shabbir 

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

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

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Mohammad Shabbir 

 

 

7.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Forbundsstyret hadde møte mandag 08.mars. Gjaldt stor sett 

innebandy og bandy på grunn av utsettelser av kamper. Forbundet har søkt om tapt inntekt for innendørs 2021 

og utendørs 2020. Der har det kommet noe penger inn. NBF har hatt noe økonomisk tap på grunn av ubetalte 

lisenser. Fra hockey har det kommet inn noen få lisenser. Jaswinder har igjen purret angående regnskap. 

Tomas sier det tar tid på grunn av usikkerhet om støtten fra NIF i antall kroner på grunn av korona krisen. Han 

sier den er klar snart. Fleste seksjoner ligger i underskudd. Jaswinder har meddelt sin bekymring på tap av 

medlemmer til forbundsstyret. Han har foreslått at landhockey jobber tettere med bandy. Det har blitt spurt om 

det finnes penger for å ansette en person som kan jobbe kun med å rekruttere bandy klubber til landhockey? 

Bandy leder er positiv til samarbeidet. Videre er Jaswinder usikker om dette er noe som skal vedtas i 

Hockeyseksjonen eller på årsmøte. 

7.1.1 Korona situasjonen: Viser til Oslo kommunens pressekonferanse tirsdag 09. mars. All innendørs idrett 

er stengt ihvertfall til påsken. For vår del betyr dette at innendørssesongen er over for nå. Etter påske vil 

de fleste starte med utendørs. Ute er det mulig å trene for alle under 19 år men med maks 10 personer 

per gruppe og med 1 meter avstand. Voksne frarådes i å trene utendørs. 

7.1.2 Årsmøte Hockeyseksjonen: Årsmøte i Hockeyseksjonen blir tirsdag 8. juni. Sted: uklart. Teams eller 

fysisk. De som velges inn i styret blir valgt for 1 år. Neste år velges alle for 2 år. Jaswinder kontakter 

valgkomitéen. Det ble diskutert om man skal redusere antall styremedlemmer i Hockeyseksjonen og gå 

tilbake til det gamle antallet som var 6 eller 5. Dårlig deltakelse på seksjonsmøter ble også diskutert. I snitt 

har det vært 4 (av 8) medlemmer på møter det siste året.  

7.1.3 Anlegg: Jaswinder informerte om utendørs anlegg. Jaswinder har blitt kontaktet av KID. Spørsmålet er 

om man skal fryse is på banen? Hvordan påvirker dette vedlikehold? Sand på banen? Konklusjon: Vi vil 

unngå dette. Jaswinder tok møte med Amjad. På møte var Dego og Rafiq fra Mask. Jaswinder har 

kontaktet FIH, hvor FIH sier at bane uten is er best. Divyabhanu foreslås som Hockeyseksjonens kontakt 

for Mortensrud banen. Dette ble enstemmig vedtatt. FIH definerer «global» bane: Vannbasert bane uten 

sand og gummi. Den beste banen FIH godkjenner for internasjonale kamper. Ikke bare teppe men 

underlag, med asfalt og drenering. NBF går god for at det ikke legges is på landhockeybanen. For 

innendørs: Venter på svar fra BYM. Vi har purret. 

7.1.4 Tilbakemeldinger/Innspill fra klubbene om nytt forslag til aldersbestemteklasser: Khidash informerte 

at det er veldig skuffende at det er kun Sagene som har svart på surveyen som ble sendt til klubbene etter 

siste klubbledermøte. Alle klubbene var enige på møte at man skal sende et spørreskjema hvor klubbene 

kan sende sine forslag til endringer i det opprinnelige forslaget fra admin. Her er det kun Sagene som har 

sendt inn sitt innspill. Furuset var enig med forslaget til admin. Men det savnes innspill fra Mask, Kringsjå 

 

mailto:bandy@nif.idrett.no
http://www.bandyforbundet.no/


2 

 

og Oslo. Det ble diskutert hva man skal gjøre videre. Det ble bestemt at man sender klubbene forslaget 

fra Sagene og admins forslag så får klubbene velge hvilket forslag de vil støtte. 

7.1.5 EuroHockey Club Challenges 2021: Khidash informerte at Furuset hadde blitt kontaktet av David i EHF 

angående turneringen i mai. David spurte om muligheten for Furuset for å delta i mai dersom det ble 

turnering i mai. Her svarte de på at situasjonen nå er faktisk mye verre enn det den var i januar så nå er 

det i hvert fall ikke aktuell å delta i mai. Videre fikk de 2 alternativer fra EHF: 1. Avlyse turneringen og delta 

neste år. 2. Utsette turneringen til september/oktober. Furuset valgte alternativ 2, da de vil gjerne delta og 

hvis turneringen blir avlyst så får dem uansett ikke deltatt neste år da seksjonen har vedtatt at Mask og 

Kringsjå skal delta siden de ikke fikk deltatt i fjor. Derfor for Furuset sin del passer det å utsette turneringen 

til høsten gitt at ting blir bedre rundt korona. Videre informerte David at de ringer alle klubber som skal 

delta i turneringene i mai. De skal også ta den samme telefonen til Mask. De vil komme med sin beslutning 

innen 2 uker. Landslag ble diskutert. Her velger man å vente til at EHF tar kontakt og oppdaterer om 

situasjonen før man tar en beslutning om å trekke ut landslaget. Det ble også ønsket at man involverer 

treneren i denne prosessen. 

7.1.6 Påmelding av lag til EuroHockey Indoor Challenge 2022: Dette ble diskutert forrige møte men ingenting 

ble offisielt bestemt. Det ble diskusjon rundt hvem man skal melde på til neste år indoor Europa cup da vi 

ikke har noen kvalifiserte lag siden innendørs i år ble avlyst. Hockeyseksjonen vedtok at man spør Mask 

om de vil delta og også om de vil arrangere turneringen. Grunnen til at man spør Mask er fordi de skulle 

delta i år, noe som ble avlyst. De kan få ny sjanse til deltakelse neste år. De får en frist til 20. mars for å 

bestemme seg. 

7.2 Premieutdeling for innendørs 2020: Planen her var å dele ut pokalene når man startet utendørs 2020. Da 

det ikke ble noe utendørs 2020 sesong falt dette også i glemmeboken. Hockeyseksjonen bestemte seg for at 

man gir pokalene til ledere i klubbene som får gi dette videre til sine lag. Khidash kontakter lederne i klubbene 

som vant pokaler i fjor og avtaler leveranse med dem. Dette vil skje etter påsken.  

7.3 Dommerkomitéen: Ingenting å snakke om her. 

7.4 Info fra utviklingskonsulenten: Khidash informerte om at NBF er i en klubbutviklingsprosess og noen av våre 

klubber blir kontaktet av veiledere som skal jobbe med klubbutvikling. Khidash anbefaler alle å godta tilbudet 

og ikke trekke seg unna da dette vil hjelpe med å styrke klubbens organisasjon. 

7.4.1 Vinterferietiltak og nybegynnerkurs: På grunn av korona var det ikke lov å arrangere vanlig «camp» 

men man hadde lov til å ha klubbtreninger på dagtid og rekruttere spillere til de treningene. 2 av våre 

klubber fikk tildelt Bufdir midler av OABR for å kjøre gratis treninger på dagtid i vinterferien. Mask hadde 

et hybrid opplegg med både innebandy og landhockey. Furuset hadde kun landhockey. Begge klubbene 

var kjempe fornøyd med gjennomføringen og på begge steder var det mange nye barn som prøvde 

landhockey. Dere kan lese mer om begge tiltakene på OABR sin hjemmeside. Furuset har også planlagt 

8 ukers gratis nybegynnerkurs som en etterfølger av tiltaket i vinterferien. Planen er å tilby de som ikke er 

medlemmer 8 uker med landhockey helt gratis hver onsdag kl. 17:00-17:45. 4 uker før påskeferien og 4 

uker etter påskeferien. Etter endt nybegynnerkurs vil deltakerne får tilbud om å melde seg inn i klubben 

og delta på ordinære treninger. Første nybegynnerkurs var det totalt 17 nye barn som deltok. Nå blir alt 

frem til påske avlyst på grunn av korona tiltak. De starter opp igjen som planlagt etter påsken. 

7.4.2 Tiltak i Trondheim, Stabæk, bydel Grorud og Ullern: Det er nå bestilt og mottatt utstyr til oppstart i 

Trondheim. Planen er at Khidash reiser til Trondheim etter påskeferien og holder kurs for instruktører og 

skolebesøk. Dette ser nå ikke lyst ut så utviklingskonsulenten sammen med Chanette skal starte opp dette 

uten Khidash etter påsken. Det er allerede funnet en klubb som er villig til å inn landhockey som idrett. 

I Stabæk har Khidash jobbet sammen med Bent (pappaen til Alex fra Kringsjå) og en av foreldrene til de 

nye jentene fra USA for å starte opp landhockey i Stabæk og område rundt. Planen er å arrangere 2 helger 

med landhockey ved Jar skole for barn og ungdom i alder 11-19 år som bor i område rundt Stabæk. Dette 

vil blir markedsført i skolene, lokale aviser, NBF sine plattformer og ved å sette opp plakater i nær område. 

Bandy klubber vil bli kontaktet og invitert. Meningen er å vise klubbene hvor stor potensialet er for å ha 

landhockey i område og at disse barna trenger en klubb som kan drive med landhockey.  

I bydel Grorud jobbes det sammen med bydelen, skolene, fotballen, innebandy og landhockey for å få 5.-

7. trinns elever med i organisert aktivitet. Her planlegges det opplegg sammen med fotball, innebandy og 

landhockey. Det er ønske om at en av klubbene i bydelen starter med landhockey. 

Khidash har vært i kontakt med Ullern bandy og allerede hatt et møte med dem. De er kjempe positive til 

tilbudet med landhockey om sommeren og vil starte allerede i april. De er positive for å starte for begge 

kjønn og også få landhockey i allidrett konseptet innendørs. Neste møte med dem er 17. mars. Man 

evaluerer opplegget i juni og kanskje arrangerer turnering eller treningskamper mellom Ullern og Ullevål i 

august/september. Treningskampene kan være mot andre klubber. 

7.4.3 Tiltak i andre regioner. Hvilke krav kan Hockeyseksjonen stille til regioner i NBF? Det ble diskutert 

rundt hvordan NBF funker som organisasjon. Er regionene i NBF også pålagt å jobbe med landhockey? 

Khidash sender epost til daglig ledere i regionene og spør om de har landhockey i sin årsplan, og evt hva 

de har. Hvis de ikke har det, hva kan de gjøre for landhockey i deres region. 

7.5 Eventuelt: Ingenting ble tatt opp her. 
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Dato for neste møte er tirsdag 20. april 2021 på Microsoft Teams. 


