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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 styremøte 8 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 20. APRIL 2021 kl. 18.00, Microsoft Teams 

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

Mohammad Qasim Waheed og Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Rumeet Brar, Mohibb Malik og Karmjit Singh 

Ikke tilstede: Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Richard Moore 

 

 

8.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Det har vært en del snakk om økonomi. Lisenser har vært et tema 

i forbundet. Her ser man at det har kommet en liten andel lisenser inn for sesongen 20/21. Jaswinder informerte 

at forbundet har fått kompensasjon for utendørs 2020 og innendørs 20/21. 

8.1.1 Årsmøte Hockeyseksjonen: Årsmøte i Hockeyseksjonen blir tirsdag 8. juni. De som velges, velges kun 

for 1 år. Jaswinder har kontaktet valgkomitéen uten noe svar tilbake. Khidash informerte om frister som er 

kommunisert til klubbene gjennom innkallingen. Klubbene har frist til 11. mai for å sende inn forslag til 

årsmøte. Seksjonen må sende alle nødvendige dokumenter (beretning, regnskap, budsjett, valgkomitéens 

innstilling osv) til klubbene innen 25. mai. Årsmøte blir enten digitalt på Microsoft Teams eller fysisk på 

Voldsløkka. Avhengig av smittesituasjonen i Oslo. 

8.1.2 Anlegg: Vi har hatt møte med BYM og KID. Der var både Mask, seksjonen og forbundet tilstede. Vi har 

ytret vårt ønske om å ikke bygge det samme som på Voldsløkka. Vi har ønsket oss såkalt FIH Global 

bane. Vi har fått brev med støtte fra FIH og EHF som er sendt til politikerne. Vedtaket er nå endret og vi 

får en FIH Global bane. Det som gjenstår er endring av bestillingen. Voldsløkka: KID og BYM ønsker å 

sertifisere Voldsløkka. FIH skal gjennomføre denne sertifiseringen. 

8.1.3 Tilbakemeldinger/Innspill fra klubbene om nytt forslag til aldersbestemteklasser: Det var kun 

Sagene, Furuset og Mask som svarte på den siste henvendelsen. Sagene valgte sitt eget forslag og 

Furuset ønsker forslaget til administrasjonen. Mask ønsker ingen av delene. Hockeyseksjonen bestemte 

seg for at vi legger dette på is inntil videre. Vi venter til at ting åpner opp og klubbene kan få oversikt over 

lagene og spillerne sine igjen. 

8.1.4 Samordnet rapportering: Administrasjonen informerte om at det tidligere i dag er sendt epost til klubbene 

angående rapporteringen. Fristen for dette er 30. april. Det er viktig at klubbene følger denne fristen. 

Rapporteringen er viktig både for forbundet og for klubben selv. Administrasjonen foreslo at 

seksjonsmedlemmer kontakter sine klubber og minner dem om rapporteringen. 

8.2 Utendørs 2021: Her ble det foreslått at man sender ut påmeldingsskjema til klubbene selv om ting ikke er 

åpent ennå. Så kan man bekrefte påmeldingen når vi vet mer om oppstart. Påmelding kan hjelpe dersom 

sesongen igjen blir avlyst og vi må søke kompensasjon nok en gang. Derfor viktig at klubbene melder riktig 

antall lag. 

8.3 Treningstidsfordeling:  

8.3.1 Utendørs 2021: Det er noen klubber som har forespurt treningstid på Voldsløkka. Derfor starter 

administrasjonen denne prosessen nå. Det er sendt et skjema til klubbene hvor de skal melde inn ønsket 

treningstid på Voldsløkka. Fristen for dette er 30. april. Furuset har fått 2 dager med treningstid på Furuset 

og Mask har fått noe tid på Mortensrud som er ment for barn og ungdom.  
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8.3.2 Innendørs 21/22: Vi er ennå inne i en fordelingsprosess med OIK. Vi har mottatt 1. utkastet fra OIK. Vi 

har også sendt inn våre innspill til utkastet etter kommunikasjon med klubbene. I utkastet ble det forutsatt 

at vi får godkjent Bjørnholt-, Vahl- og Veitvethallen. Vi har fått beskjed om å lage 3 ulike innspill til utkastet. 

I: Regner med at vi får brukt disse hallene. II: Hallene blir ikke godkjent og vi kan kun bruke Furuset -og 

Klemetsrudhallen. III: Vi kan bruke de nye hallene men kun med innebandyvant, ikke landhockeyvant. 

(Her har vi gitt beskjed at den eneste hallen som vi kan bruke uten landhockeyvanter er Veitvet). Vi har 

også gitt beskjed om at vi ønsker muligheten til å bruke Ullern fleridrettshall dersom klubben ønsker å 

starte aktivitet for barn. I denne hallen søkes det ikke om treningstid foreløpig. 

8.4 Dommerkomitéen: Ingenting å snakke om her. 

8.5 Info fra utviklingskonsulenten:  

8.5.1 Sommeraktiviteter 2021: OIK har søkt om midler fra Oslo kommune og ønsker å repetere suksessen fra 

forrige sommer. Fristen for å søke om støtte til sommeraktiviteter er nå gått ut. Dette er en fin mulighet til 

å vise frem vår idrett i sommerferien, samt skaffe sommerferie jobb for våre ungdommer. Målet med 

ferietiltaket er økt rekruttering. De av klubbene som ikke har søkt bør henvende seg til idrettskretsen og 

spørre om det fortsatt er mulig å søke eller eventuelt samarbeide med en annen klubb. 

8.5.2 Prosjekt i bydel Grorud: 11. mai starter vi med prosjekt i bydel Grorud. Dette er et prosjekt som er initiert 

av NFF Oslo og bydel Grorud. Målet er å få barn i bydelen med i organisert idrett. Det blir 6 uker med 

fotball, innebandy og landhockey i Rødtvet- og Grorud skole. For denne gang blir det kun i 5. trinn, da 

bydelen har sagt det er mest behov for et slikt tiltak i denne aldersklassen. Trinnene deles i 3 grupper og 

hver gruppe skal landhockey 2 ganger i løpet av disse 6 ukene. Idrettene har involvert lokale klubber og 

gitt dem ansvar for dette prosjektet. Da vi ikke har noen landhockeyklubb i bydel Grorud, har vi gitt dette 

ansvaret til Furuset Landhockeyklubb. Men målet er at enten Grei eller Grorud IL kan starte med 

landhockey ved hjelp av Furuset LHK. 

8.5.3 Andre tiltak – Trondheim og Ullern IL: Det har vært positiv utvikling i oppstarten av landhockey i 

Trondheim. I følge SoMe hadde man ca. 20-25 barn med i det første nybegynnerkurset. Det er også 

opprettet en egen voksen trening og det ser ut som det er mange interesserte voksne i Trondheim som vil 

spille landhockey. Målet er etter hvert å melde disse inn i Trondheim innebandy med undergruppe 

landhockey. Khidash er i kontinuerlig kontakt med Ullern IF og der venter man bare på at Oslo skal åpne 

opp for treninger slik at man kan starte opp. Ullern har også landhockey med i sine sommeraktiviteter. 

8.6 Eventuelt: Jaswinder tok opp Ullevål og seniorlaget. Ullevål kan få med 3 grupper – senior, de som var med i 

fjor og 12 åringer. Jaswinder jobber med saken. 

8.6.1 FIH Kongress: FIH kongress blir ikke lenger fysisk men online. Her skal Jaswinder og Divyabhanu delta. 

8.6.2 Møte med EHF ang. landslaget: David hadde innkalt til et digitalt møte med oss. Fra oss deltok Khidash, 

Jaswinder og Divyabhanu. Her informerte vi han om koronasituasjonen i Norge og vår mulighet for 

deltakelse i EHF Championship IV i august. EHF informerte at de kontakter alle nasjonene og hører om 

de kan delta eller ikke. Det blir tatt en beslutning av EHF i slutten av mai. Alternativene er I: Turneringen 

går som oppsatt med samme eller ny arrangør. II: Turneringen utsettes mask 2-3 uker med samme eller 

ny arrangør.. III: Turneringen avlyses. 

EHF mener hvis vi skal trekke ut laget kan dette uansett gjøres uavhengig av hva EHF bestemmer seg 

for. De informerte også at dersom vi trekker oss på grunn av korona så blir det ikke noen bøter heller. 

Shabbir og Jaswinder setter opp møte med Tim og hører om hans innspill. Seksjonen fatter et vedtak på 

neste møte. 

På møte med David ble vi også kjent med det nye landslagsturneringene. Nå blir det turnering for 

landslaget hvert år med kvalifisering neste år til EHF Cupene i 2023. Det blir Championships ene året og 

kvalifisering andre året. Slik får lag som rykker ned mulighet til å rykke opp igjen gjennom kvalifiseringen. 

Dere kan lese mer om dette på https://eurohockey.org/events-overview/. 

 

 

Dato for neste møte er tirsdag 18. mai kl. 18:00 på Microsoft Teams. 

https://eurohockey.org/events-overview/

