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4.  Styrets beretning 2020-2021 
(Beretning 2019-2020: Se eget vedlegg) 

 

Dette året har vært veldig spesielt for hockey. Vi har ikke 
vært i stand til å utføre vår aktivitet på grunn av Covid-19 
restriksjoner. Hockey er definert som breddeidrett og fikk 
kun lov til å ha aktivitet i korte perioder for barn/ungdom 
under 19 år. Det har ikke vært lov til å spille kamper. Det 
er forskjellsbehandling når NIF har gitt tillatelse til å spille 
kamper for elite idretter. 
 
Alt møte virksomhet har gått digitalt. Seksjonen har 
deltatt på alle møter digitalt med EHF/FIH. Ut ifra 
samordnet rapportering 2020 er det synlig at vi har mistet 
397 medlemmer. Dette er forståelig på grunn av mangel 
på aktivitetstilbud til våre medlemmer. Likevel har dere 
ute i klubber prøvd deres beste for å beholde antall 
medlemmer og gitt aktivitetstilbud til barn/ungdom i den 
grad det har vært mulig. Hockey camps i sommerferien 
2020, i julen og i vinterferien 2021 er bevis for deres  
gode innsats. 
 
Det har vært mye digitalt møte virksomhet innen NBF styre på 
grunn av den vanskelige situasjonen våre 3 idretter befant seg 
i under den vanskelige situasjonen. 
  
I løpet av de siste 2 årene har vi mistet 2 frivillige ildsjeler innen 
hockey (Charnjit Singh fra KSK og Hassan Akhtar fra Mask, 
tidligere Aker HK). Vi kondolerer masse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
På vegne av seksjonen takker jeg for det gode samarbeidet vi 
har hatt med andre samarbeidspartner innen idretten. 

 

 

Jaswinder Pal Singh Garcha 

Leder i Hockeyseksjonen  
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4.1 Organisasjon og ledelse  

 

4.1.1 Styrets sammensetning i perioden 

I sesongen 2020/2021 har Hockeyseksjonen hatt 

følgende i styrer og komiteer.  

 

Seksjonsstyret: 

Styreleder:  Jaswinder Singh Garcha (Kringsjå SK) 

Nestleder:  Mohammad Shabbir (Mortensrud-Aker 

SK) 

 

Styremedlem: Mohammad Qasim Waheed (Furuset 

LHK) 

Styremedlem: Mohibb Malik (Oslo SK) 

Styremedlem: Mahin Akbar (Mortensrud-Aker SK) 

Styremedlem: Rumeet Brar (Kringsjå SK) 

Styremedlem: Divyabhanu Singh Rathore (Kringsjå SK) 

Styremedlem: Richard Moore (Sagene IF) 

 

Varamedlem: Syed Ali Abbas (Sagene IF) 

Varamedlem: Umair Wafai Chauhdary (Furuset LHK) 

Varamedlem: Karmjit Singh Grewal (Bjerke & Veitvet 

Allidrett IF) 

 

Dommerkomité: 

Leder:  Divyabhanu Singh Rathore (Kringsjå SK) 

Medlem: Mohibb Malik (Oslo SK) 

 

 

 

 

Seriekomité: 

Leder: Mohammad Shabbir (Mortensrud-Aker SK) 

Medlem: Rumeet Brar (Kringsjå SK) 

Medlem: Richard Moore (Sagene IF) 

 

AU I seksjonen: 

Jaswinder Singh Garcha, Mohammad Shabbir og 

Mohibb Malik 

 

Landslagskomité: 

Jaswinder Singh Garcha, Mohammad Qasim Waheed 

og Richard Moore 

 

Minirundekomité: 

Rumeet Brar og Mahin Akbar 

 

Internasjonale representanter: 

Jaswinder Singh Garcha og Mohibb Malik deltok på EHF 

kongress digitalt i 2020. 

Divyabhanu Singh Rathore og Jaswinder deltar på FIH 

kongress 22—24 mai 2021. Og på ekstra infomøte med 

EHF 6. Mai. Jaswinder har også deltatt i flere digital info 

møter med EHF/FIH. 

 

Sittende FIH president, Dr. Narinder Batra, er gjenvalgt 

som FIH president for kommende 3 år. Totalt ble det 

avgitt 124 stemmer, hvordan sittende president fikk 63 

stemmer. Valget gikk via digital plattform godkjent av 

IOC. 
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Vi har også hatt flere møter med EHF/FIH om vår 

deltagelse i forbindelse med landslag august 2021 og i 

forbindelse med oppbygging av nytt hockey bane på 

Mortensrud. Det har vært løpende kontakt med 

adm/klubber og seksjonen som gjelder våre klubber sitt 

deltakelse i EHF turneringer.  

 

Valgkomité: 

Leder:  Shakil Malik (Oslo SK) 

Medlem: Mohammad Riaz (Furuset LHK) 

 

Administrativt ansvarlig: 

Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp 

 

Det er avholdt 9 styremøter. Det er også blitt avholdt 5 

møter med klubbledere.  

 

4.1.2 Spesielle utfordringer 

Vi ser at det er utfordringer når det gjelder frivillige 
ildsjeler i idretten vår. Vi ser at det er de samme 
personene som sitter i seksjonsstyret som gjør meste 
parten av jobben også i klubbene. Klubbene har kun 1-2 
frivillige ildsjeler som jobber dag og natt. Uten disse blir 
det store utfordringer for klubbene i fremtiden. Korona 
har gjort ting enda mer utfordrende. Møtene har vært 
digitalt på Microsoft Teams. Vi har i snitt vært 4-5 
styremedlemmer på møtene. COVID-19 har også ført til 
lite aktivitet blant styremedlemmer og klubbledere. 
 
 

 

4.1.3 Opplæring/utdanning 
Det er blitt gjennomført 1 trenerkurs i regi av OABR. 
Antall deltakere var 9. (8 fra Furuset LHK og 1 fra 
Sagene IF). 

  
Det er avholdt 0 dommerkurs. 

  

4.1.4 Resultater i samsvar med LTP 

På grunn av COVID-19 har man hatt lite aktivitet. Men 

man har hatt som mål å ha jevnlig kontakt med klubber 

og diskutere gjenåpningen av idretten. Dessverre vi har 

ikke vært i stand til å følge LTP til forbundet. Dette gikk 

ut på blant annet øke antall medlemmer, øke aktivitet, 

utdanne flere dommere. Vi har heller ikke i vært stand til 

å utføre noen kurs pga pandemien.  
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4.2 Dommere 

 

4.2.1 Status dommersituasjon 

Opptelling for sesongen 20/21 talte 29 dommere. 4 av 
disse skulle på internasjonale oppdrag denne sesongen. 
  

Dommerkomiteen har hatt stort fokus på utvikling av 
ungedommere. Mange unge, lovende dommere fikk 
oppfølging en eller flere ganger i forrige sesong. Flere av 
disse har visst gode holdninger og en bra progresjon i 
dømmingen. Dette har resultert i at flere unge dommere 
er klare til å dømme i elite serien når idretten åpner opp 
igjen. 
 

4.2.2 Dommerveiledning/Observasjon/Dommerkurs  

 
Det har ikke vært mulig å gjennomføre noen form for 
kursvirksomhet i denne perioden, på grunn av 
pandemien og myndighetenes nedstengning. 
  
Sajawal Chaudhary Hussain og Mohibb Malik ble 
påmeldt til U4N (Umpires for Nations) kurset og 
Mohammad Shabbir fikk tilbud om å ta J4E (Judges for 
Europe) oppfølgingskurs. 
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4.3 Arrangement  

 

Det har ikke blitt gjennomført noe aktivitet i perioden. 
Kun 1 minirunde i innendørs 20/21. Utendørs 2020 ble 
avlyst på grunn av COID-19 og på grunn av at 
Voldsløkka ikke var klar før i slutten av sesongen. Mask, 
Furuset og Ullevål rakk å spille noen treningskamper for 
U19. 
 

4.3.1  Minirunder 

Det er blitt gjennomført 1 minirunde i innendørs 20/21. 
Arrangør var Mortensrud-Aker SK. For første gang 
hadde vi delt minirunden i 3 ulike klasser. Klassene som 
det ble påmeldt lag til var G6-8, J6-8, G9-10, J9-10, G11-
12 og J11-12. På grunn av lite påmelding i noen av 
klassene ble det ikke gjennomført minirunde i klassene 
G6-8, J6-8 og J11-12. Det var påmeldt totalt 11 lag, men 
det var 10 lag som deltok. På grunn av COIVD-19 ble 
alle andre minirunder avlyst. 

 

4.3.2 Seriespill 

Det ble ikke gjennomført seriespill i utendørs 2020. 
Covid-19 restriksjoner og rehabiliteringen av Voldsløkka 
gjorde at Hockeyseksjonen avlyste sesongen.  
 
Voldsløkka banen ble klar i slutten av august og vi rakk 
å spille noen treningskamper i U19 klassen mellom 
Mask, Ullevål og Furuset. 
 
Innendørs 20/21 ble også avlyst etter vært på grunn av 
Covid-19. Det var planlagt U14 serie, men denne ble det 

stopp i rett før første serierunde. Vi rakk å gjennomføre 
1 minirunde før alt ble stengt ned igjen.  
 

4.3.3 Turneringer i regi av Hockeyseksjonen 

Det ble ikke gjennomført noen turneringer i regi av 

Hockeyseksjonen. 

 

4.3.4 Internasjonale turneringer 

Eurohockey Club Challenge III 2020 som skulle 
arrangeres av Kringsjå og Mask på Voldsløkka mai 2020 
ble avlyst av EHF. 
 
Eurohockey Indoor Club Challenge II 2021 som skulle 
arrangeres av Mask i Klemetsrudhallen februar 2021 ble 
også avlyst av EHF. 
 
Eurohockey Club Challenge II og III 2021 som Mask og 
Furuset skal delta på er utsatt til september 2021. 
 
For resultater og tabeller vises det til 
www.eurohockey.altiusrt.com 
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4.4 Aktivitetstilbud  
 

4.4.1 Antall utviklingstiltak? 

Antall nybegynnerkurs: 4 (Mortensrud-Aker SK, Furuset 
LHK og Trondheim) 
Antall trenerkurs i regi av NBF: 1 
Antall klubbesøk: 0   
Antall klubbkvelder: 5 
Camps: 3 (1 i høstferien med Mask og 2 i vinterferien 
med Mask og Furuset) 
Antall minirunder: 1 (1 innendørs og 0 utendørs) 
Klubbtreninger: 1 

 
Andre tiltak/prosjekter: 
Nybegynnerkurs 

Nybegynnerkurs har som mål å øke rekrutteringen i 
lokale klubber, hvilket er helt i tråd med Norges 
Bandyforbunds hovedmål om økt medlemsvekst. 
Nybegynnerkursene er støttet av Sparebankstiftelsen 
DNB.  

Videre er det organisert, igangsatt, koordinert, støttet 
og stilt med instruktører til 4 nybegynnerkurs lokalt hos 
klubbene i forbundet. Til sammen er det gjennomført 4 
nybegynnerkurs i 2020/2021. Takk til Mask, Furuset og 
Midt-Norge bandyregion for fantastisk innsats rundt 
nybegynnerkurs. 
 

 

 

 

Vinterferiecamper 

I vinterferien ble det arrangert 2 camper. Ca. 120 barn 
deltok til sammen på campene til Mortensrud-Aker 
Sportsklubb og Furuset Landhockeyklubb.  
 
Takk til Antonstiftelsen og Bufdir for støtte. 
 

Klubbutvikling 

Det er gjennomført en del klubbkontakt hos 
eksisterende klubber i sesongen 2020/2021. 

 

Oppstart av landhockey i Trondheim 

Det er gjennomført oppstart av et landhockeymiljø i 
Trondheim. Trondheim har tidligere hatt en hockeyklubb 
som ble lagt ned for noen år siden, pga manglende 
ressurspersoner. Det var samme person som har drevet 
klubben i 18 år. 

Etter påske er det gjennomført skolebesøk på to skoler i 
Trondheim, og et nybegynnerkurs på 5 uker er 
gjennomført. På nybegynnerkurset har det vært rundt 20 
barn, som vi prøver å få med videre. Det er foreløpig en 
person som vil fortsette med denne gjengen frem mot 
sommeren, og det planlegges et velkommen til 
landhockey til høsten, for å få med foreldre. 

Det har også blitt opprettet en voksengruppe, 
hovedsakelig med studenter, som trener sammen en 
dag i uka. Her har det vært rundt 6 personer fast, men vi 
tror flere vil bli med etter eksamensperioden er over. 
Disse vil også fortsette til høsten.  
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Vi har prøvd oppstart av et nybegynnerkurs nr 2, men 
her har det vært dårlig oppslutning. Vi vil fortsette jobben 
med å få opp et landhockey miljø i Trondheim til høsten, 
og håper å få med enda flere voksne, som kan fungere 
som ressurspersoner også for barna. (Skrevet av 
Sandra G. Einertsen – Utviklingskonsulent NBF/Midt-
Norge Bandyregion) 

 

4.4.2 Hvilke tiltak er prioritert? 

 Nybegynnerkurs, camp og klubbkvelder 
 

4.4.3 Hvilke aldersgrupper? 

 5-19 år 
 

4.4.4 Hvilke områder? 

 Bydel Søndre Nordstand, bydel Alna og Trondheim 
 

4.4.5 Beskriv kort hvilke resultat de ulike tiltakene har 
gitt:  

Tiltakene har forsterket vår tilværelse i både Furuset og 
Mortensrud området. Koronaen har ødelagt litt, men vi 
er ganske sikre på at tiltakene i både Mask og Furuset 
vil gi oss økt medlemmer i begge klubbene. Målet med 
tiltak i Trondheim er å etablere et eget landhockeymiljø 
og forhåpentligvis blir gruppen registrert i Trondheim 
IBK i løpet av 2021. 
 

4.4.6 Resultater i samsvar med LTP 

Tiltakene har ført til mer aktivitet i 6-14 årsklassen. 
Spesielt den ene minirunden som ble arrangert så vi 
tendenser til økning i antall lag.  
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4.5  Anlegg  

 

Seksjonen og administrasjonen har brukt 20/21 
sesongen for å få flere innendørshaller godkjent for 
landhockey. Utendørs har det vært mye utfordringer med 
Voldsløkka. Denne har nå blitt rehabilitert. 
Hockeyseksjonen og NBF jobber nå for å få på plass 
Mortensrud landhockeybane. Amjad jobber hardt med 
på få banen klar i 2022. Tor Audun Sørensen fra NBF, 
Amjad Munir og seksjonen har hatt tett samarbeid med 
diverse etater slik at drømmen om global bane blir 
realisert. FIH og EHF har også hjulpet oss med diverse 
anbefalinger slik at denne banen blir perfekt. Takk til 
Alster Cox (anlegg ansvarlig innen FIH), Tayyab Ikram 
(medlem executive board FIH og leder Asian hockey 
federation) og David Vosskamp (turnerings ansvarlig 
EHF) for deres arbeid i forbindelse med dette prosjektet. 
 

4.5.1 Status anlegg 

Utendørs:  
Voldsløkka (11er - landhockeybane) 
Furuset Trimmen (7er – Kombibane fotball/landhockey 
inkl. landhockeymål og oppmerking) 

 
Innendørs: 
Klemetsrudhallen (Godkjent) 
Furuset Idrettshall (Godkjent) 
Bjørnholthallen (Venter på godkjenning) 
Vahl flerbrukshall (Venter på godkjenning) 
Veitvet Idrettshall (Venter på godkjenning – med 
innebandyvant) 
 

4.5.2 Nye/planlagte anlegg i regionen 

 Utendørs: 
 Mortensrud Idrettsanlegg (FIH Global landhockeybane) 

 
Innendørs: 

 Voldsløkka skole (Klar 2025) 

 

4.5.3 Fordeling av halltid/ fordelingsprosesser 

Fordeling av halltid om vinteren og treningstid om 
sommeren fordeles av OIK til hockeyseksjonen. 
Hockeyseksjonen har gitt mandat til administrasjonen i 
OABR til å videre fordele dette til klubbene. 
 

4.5.4 Resultater i samsvar med LTP 

Vi venter spent på om vi får Bjørnholt-, Vahl- og 
Veitvethallen godkjent for landhockey. Dette vil i så fall 
være utvikling i positiv retning for landhockeyen. Dette vil 
føre til at vi kan spre landhockey aktiviteten utover i Oslo, 
pluss planlegge mer og mer lokale tiltak. 
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4.6 Trener  

 

4.6.1 Trenersituasjonen 

Vi har ikke mange kvalifiserte trenere. Klubbene må 
jobbe mer internt med å skaffe flere frivillige til å ta 
treneransvaret. Vi ser at det er 1-2 personer som trener 
alle lagene i samme klubb. Vi oppfordrer klubbene i å 
investere i trenerkurs i regi EHF – C4E. Det er begrenset 
med plasser.  

 

4.6.2 Trenerkurs 

Usman fra Mask skulle etter planen gjennomføre sitte 
andre år i C4E. Khidash og Divyabhanu har allerede 
fullført kurset.  

 

4.6.3 Resultater i samsvar med LTP 

Seksjonen har jobbet i henhold til LTP. Vi har prøvd å 
sette opp kurs (Velkommen til landhockey og Trener 1) 
lokalt, men klubbene har respondert veldig dårlig på det. 
Vi jobber stadig med å finne flere kurs som er tilpasset 
våre behov. 
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4.7  Måltall  

4.7.1 Lisenser 

Kun noen få lisenser fra hockey. Seksjonen ønsket flere 
skulle betale lisens, men det er klubber selv som velger 
dette. Så lenge det har ikke vært noen organisert 
serien, da kan vi heller ikke kreve lisenser. Noen av 
inntektene til hockey går ned pga mangel på betalte 
lisenser. 
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Oslo Og Akershus Bandyregion 2 26 26 6 1 61 

Furuset Landhockeyklubb 0 8 0 2 1 11 

Kringsjå Sportsklubb 0 13 26 0 0 39 

Mortensrud-Aker Sports klubb  2 5 0 4 0 11 

Totalt Landhockeysesongen 
2020/2021 

2 26 26 6 1 61 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisensmatrise 
Landhockeysesongen 2019/2020 
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Oslo Og Akershus 
Bandyregion 

1 53 110 24 5 1 3 197 

Furuset Landhockeyklubb 0 16 13 3 2 0 1 35 

Kringsjå Sportsklubb 0 3 36 0 3 1 0 43 

Mortensrud-Aker Sports 
klubb  

0 23 30 12 0 0 2 67 

Oslo Sportsklubb 0 4 13 4 0 0 0 21 

Sagene IF  0 7 18 4 0 0 0 29 

Ullevål IL 1 0 0 0 0 0 0 1 

Vålerenga Innebandy 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totalt Landhockeysesongen 
2019/2020 

1 53 110 24 5 1 3 197 
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4.7.2 Samordnet rapportering for 2020 

Idrettsregistreringen NBF landhockey medlemmer totalt: 

År 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26+ år Kvinner Menn Totalt 

2018 39 362 379 311 810 673 1228 1901 

2019 14 291 356 256 620 551 986 1537 

2020/pr 21.05.21 16 217 272 162 473 406 734 1140 

         

 Aktivitetstall IR       

 Norges Bandyforbund Hockey | Aktive medlemmer 2020       

                     

+ Ekspander alle  

Ant. 
Klubber 

  Kvinner Menn Sum 

  

0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 

  Oslo Og Akershus Bandyregion 
(7/103) 

7   7 70 93 48 156 374 7 117 161 113 297 695 1069 

  GR03011569133 Bjerke & 
Veitvet AIF 

    0 1 2 1 2 6 1 2 2 0 10 15 21 

  GR03011353130 Furuset LHK     2 21 11 3 30 67 2 14 33 16 56 121 188 

  GR03010288130 Kringsjå SK     1 5 32 21 78 137 0 15 42 39 122 218 355 

  GR03010329130 Mortensrud-
Aker SK  

    0 19 40 19 22 100 1 21 60 49 63 194 294 

  GR03010086130 Oslo SK     4 3 6 4 21 38 3 4 5 8 37 57 95 

  GR03010319130 Sagene IF      0 21 2 0 3 26 0 61 6 1 9 77 103 

  GR03010403130 Ullevål IL     0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 13 

  SørVest Bandyregion (1/58) 1   2 16 5 1 8 32 0 14 13 0 12 39 71 

  GR11030284130 Stavanger 
IBK 

    2 16 5 1 8 32 0 14 13 0 12 39 71 

Norges Bandyforbund (8/378) 8   9 86 98 49 164 406 7 131 174 113 309 734 1140 

http://nif-rep01.idrettsforbundet.no/ReportServer?%2FSportsAdmin%2FIdrettsregistreringen%2FAktivitetstall%20IR&ExpandOrCollapse=Expand&year=2020&OrgParentId=352&OrgParentId2=352&OrgTypeId=6&Category=15&ShowOrgNo=False&IncludeBranches=True&rs%3AParameterLanguage=
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5  Regnskap  
 
Generelt:  
Norges Bandyforbund med sine tre idretter 
(seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Norges 
Bandyforbund er et fullverdig medlem av Norges 
Idrettsforbund og her igjennom dette status som et 
organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen. Det er på 
grunnlag av status som et organisasjonsledd at 
Norges Bandyforbund har både demokratiske 
rettigheter og plikter i idrettsorganisasjonen. Det er 
organisasjonsleddene og medlemmene som igjennom 
sitt medlemskap i et organisasjonsledd har sine 
rettigheter og plikter.  
Seksjonene i Norges Bandyforbund er ikke 
organisasjonsledd i idretten eller selvstendige juridiske 
subjekter. Seksjonene er organisatorisk et 
utvalg/avdeling underlagt Norges Bandyforbunds 
styre, men er gitt noen fullmakter for å forvalte de 
respektive idretters organiserte aktivitet.  
Seksjonene har derfor ikke et eget regnskap eller 
besitter aktiva (for eksempel bankkonto). Da 
seksjonene ikke er et juridisk subjekt har de ikke 
grunnlag for å ha personalansvar/ansatte. Samtlige 
ansatte som ivaretar oppgaver for seksjonene er 
ansatt i Norges Bandyforbund, som har det formelle 
arbeidsgiveransvaret.  
Seksjonen kan ikke forplikte organisasjonen igjennom 
avtaler. Alle avtaler som forplikter organisasjonen, må 
signeres av forbundsstyret (de som av forbundstinget 
er tildelt signaturrett for organisasjonen).  
 

Det utarbeides derfor kun et fullverdig regnskap for 
Norges Bandyforbund hvert år. Dette er det 
regnskapet som organisasjonen er lovpålagt å 
utarbeide for innrapportering til NIF og Brønnøysund, 
med styrets økonomiske beretning, revisors og 
kontrollkomiteens beretning. De offisielle/fullstendige 
regnskapene, som viser den samlede økonomiske 
stillingen pr 31. desember hvert år for Norges 
Bandyforbund, behandles for to år av gangen på 
forbundstinget.  
Til og med regnskapsåret 2018/2019 fulgte Norges 
Bandyforbunds regnskaper et avvikende regnskapsår. 
Det avvikende regnskapsåret var tilpasset sesongene 
til forbundets idretter og løp fra 1. mai til 30. april. 
Idrettsstinget 2018 vedtok endring i Idrettsforbundets 
lov slik at samtlige organisasjonsledd skal føre 
regnskaper som følger kalenderåret. Fra 1. januar 
2020 løper Norges Bandyforbunds regnskapsår fra 1. 
januar til 31. desember hvert år.  
Et regnskap som følger sesongen, gir betydelig bedre 
oversikt/informasjon om driften av den organiserte 
aktiviteten. For å ivareta dette vil seksjonens 
regnskaper og budsjetter fortsatt være basert på det 
avvikende regnskapsåret (1. mai til 30. april).  
 
Som beskrevet ovenfor kan ikke seksjonene ha egen 
balanse. Samtlige bankkonti og eiendeler eies av 
Norges Bandyforbund (felleskapet). Seksjonene er 
ikke organisasjonsledd i henhold til idrettens lov. 
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Seksjonene kan derfor ikke disponere/opprette egne 
bankkonti eller besitte eiendeler.  
 
På grunnlag av seksjonenes aktivitetsplaner tildeler 
forbundsstyret, seksjonene hvert år et arbeidsbudsjett 
(aktivitetsbudsjett), som seksjonene har til disposisjon 
til drift av sine aktiviteter. Det føres derfor ikke egne 
regnskaper for seksjonene, men en oversikt som viser 
avdelingens/seksjonens forbruk i forhold til den 
rammen/budsjettet som er tildelt av forbundsstyret. 
Det er dette aktivitetsbudsjettet/regnskapet som 
behandles av seksjonsårsmøtene hvert år. 
Seksjonsårsmøtene fastsetter seksjonens 
aktivitetsbudsjett innenfor rammen som er vedtatt av 
forbundsstyret.  
 
Regnskapene og budsjettene presenteres i henhold til 
standard prosjekt/aktivitetsregnskapsoppstilling. 
Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til 
idrettens standard prosjektplansoppstilling. Budsjettet 
følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivået 
som oppstillingen av regnskaps-rapportene.  
 
Seksjonsstyret anser at de framlagte 

aktivitetsregnskaper og budsjetter er på et detaljnivå 

som er hensiktsmessig for årsmøtets behandling. Det 

gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – 

(minus) tall i regnskapene/budsjettene. Et resultat 

med et – (minus) tegn foran er et positivt resultat 

(overskudd). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

5.1 Regnskap 2018-2019 

 

Prosjektregnskap landhockey R-18/19 B-18/19 Diff 18/19 B-19/20 

Styrke idrettens rolle i samfunnet     

Bredde og ungdomstiltak Hockey 16 661 180 000 163 339 80 000 

29500 ANSVARSFORSIKRING 1 600 2 400 800  
Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 18 261 182 400 164 139 80 000 

      
Idrettslagenes aktivitetstilbud     
42000 SERIE INNE -42 572 -65 000 -22 428 -44 000 

42005 SERIE UTE -9 913 -25 000 -15 087 -45 000 

42008 DEPOSTIUM HOCKEY Aldersbestemt -14 350 -20 000 -5 650 0 

42010 NM HOCKEY UTE 6 500 0 -6 500 0 

42990 DIV. SERIER HOCKEY 11 978 15 000 3 022 15 000 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -48 357 -95 000 -46 643 -74 000 

      
Toppidrett     
Sum toppidrett 5 457 65 000 59 543 130 000 

      
Kompetanseutvikling     
82000 TRENERKURS 5 791 25 000 19 209 20 000 

82050 DOMMERUTSTYR 2 388 0 -2 388  
82100 DOMMERKURS 4 916 35 000 30 084 25 000 

Sum kompetanseutvikling 13 095 60 000 46 905 45 000 

      
Andre innsatsområder     
86000 KRETS 5 000 4 600 -400 8 000 

87000 KONTINGENTER INT FORB. 5 820 8 000 2 180 8000 
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Sum andre Innsatsområder 10 820 12 600 1 780 16 000 

      
Styre og komiteer     
Sum NBF forbundsstyret 2 101 5 520 3 419 8 000 

Sum Hockey 30 677 52 000 21 323 32 250 

Sum styre og komiteer 32 778 57 520 24 742 40 250 

      
Administrasjon     
Sum administrasjon 1 015 202 827 325 -187 877 945 000 

      

Andre inntekter     
98000 ÅRSAVGIFT -6 000 -2 500 3 500 -4 200 

98010 LISENS -96 419 -90 000 6 419 -95 000 

98020 OVERGANGER 0 0  -2 000 

98035 BØTER O.L. -5 000 0 5 000  
98060 RAMMETILSKUDD -1 051 218 -1 023 600 27 618 -1 081 218 

Sum andre inntekter -1 158 637 -1 116 100 42 537 -1 182 418 

Prosjektresultat -111 380 -6 255 105 125 -168 

 

5.1.1 Kommentarer til de enkelte 
prosjektene/prosjektklassene: R 18/19  

 
Styrke idrettens rolle i samfunnet  
Denne klassen består av midler til utvikling og mindre 
poster som går blant annet til å dekke kostander til 
ansvarsforsikring. Denne forsikringen dekke kostnader i 
tilfelle forbundet eller klubbene kommer i en 
ansvarsposisjon. Dette kan være aktuelt å benytte 
denne forsikringen hvis det oppstår ulykker eller andre 
alvorlige hendelser i forbindelse med organisasjonens 
organiserte aktivitet eller drift.  

 
Idrettslagene aktivitetstilbud  
Avviket på denne klassen i forhold til budsjett skyldes 
færre påmeldte lag til seriene enn beregnet ved 
budsjetteringen. Her er depositumet som er innbetalt  
 
 
som sikkerhet/stimulering til etablering av 
aldersbestemte lag ført som inntekt. Strengt 
regnskapsmessig burde dette ha bli satt som en 
avsetning i balansen, men ikke inntektsført i 
driftsregnskapet. Kostnadene på prosjekt 42990 er i all 
hovedsak medaljer og pokaler.  
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Landslag  
I forhold til forventet ved budsjetteringen var det 
begrenset landslagsaktivitet i perioden. Derfor er det 
benytte vesentlig mindre ressurser enn budsjettert.  

 
Utdanning  
Det har vært benyttet vesentlig mindre på både trener- 
og dommerutdanning enn budsjettert.  
Andre innsatsområder  
Består av en andel av seksjonens lisensinntekter som 
av forbundstinget har vedtatt at skal gå til å støtte 
driften av kretsene/regionene og avgifter knyttet til 
medlemskapet i regionale/internasjonale forbund (EHF 
og IHF).  

 
Styre og komiteer  
Seksjonene bidrar til dekning av en andel av 
forbundsstyrets kostnader. Forbundsstyrets kostander 
ble mindre enn forutsatt i budsjetteringen for perioden 
og dermed ble også hockeyseksjonens andel mindre 
enn budsjettert.  
Det ble også benyttet noe mindre ressurser på 
seksjonsstyrets møter og internasjonal representasjon 
enn forventet.  

 
 
 
 

Andre inntekter  
Lisensinntektene er i tråd med budsjettet. Det 
forutsettes ikke at klubber eller medlemmer bryter lover 
eller bestemmelser. Derfor er det ikke budsjettert med 
bøter.  
Rammetilskuddet er noe høyere enn budsjettert. Dette 
skyldes noe høyere tilskudd en forventet fra staten og 
økning av medlemstallet.  

 
Resultat og seksjonens «egenkapital».  
Driftsresultatet i henhold til seksjonenes 
aktivitetsregnskap henføres seksjonenes 
«egenkapital», som kommer frem av 
landhockeyseksjonens balansekonto i Norges 
Bandyforbunds regnskaper. Denne balansekontoen vil 
derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på 
seksjonens aktivitetsregnskap. Seksjonenes 
balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom 
og inngår som en del av NBFs samlede egenkapital. 
Disse midlene kan seksjonen benytte med 
forbundsstyrets godkjenning.  

 
Ved inngangen av driftsåret 18/19 var 
hockeyseksjonens egenkapital positiv med kr 
336.299,17.  
Årets positive resultat kr 111.380,00 tillegges 
«egenkapitalen» som da blir kr 447.679,17.  
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke 
disponere sin «egenkapital». 
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5.2 Regnskap 2019-2020 

 

Prosjektregnskap landhockey R- 19/20   B- 19/20 Diff 19/20 

Styrke idrettens rolle i samfunnet     
Barne- og ungdomstiltak Hockey 46 978  80 000 33 022 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 46 978   80 000 33 022 

      
Idrettslagenes aktivitetstilbud     
42000 SERIE INNE -36 920  -44 000 -7 081 

42005 SERIE UTE -39 059  -45 000 -5 942 

42990 DIV. SERIER HOCKEY 9 823  15 000 5 177 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -66 155   -74 000 -7 845 

      
Toppidrett     
A-landslag hockey 298 584  130 000 -168 584 

Sum toppidrett 298 584   130 000 -168 584 

      
Kompetanseutvikling     
82000 TRENERKURS 7 358  20 000 12 642 

82050 DOMMERUTSTYR -3 500   3 500 

82100 DOMMERKURS   25 000 25 000 

Sum kompetanseutvikling 3 858  45 000 41 142 

      
Andre innsatsområder     
86000 KRETS 5 000    
8700 Kontingent internasjonalt forbund 6 925    
Sum andre Innsatsområder 11 925  16 000 4 075 

      
Sum NBF forbundsstyret 724  8 000 7 276 

Sum Hockey 7 764  32 250 24 486 
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Sum styre og komiteer 8 488   40 250 31 762 

      
Administrasjon     
Sum administrasjon 928 940   945 000 16 060 

      

Andre inntekter     
98000 ÅRSAVGIFT -3 000  -4 200 -1 200 

98010 LISENS -84 238  -95 000 -10 762 

98020 OVERGANGER -1 300  -2 000 -700 

98030 PROTEST/APPELL -2 500   2 500 

98035 BØTER O.L. -5 000   5 000 

98060 RAMMETILSKUDD -1 081 218  -1 081 218 0 

Sum andre inntekter -1 177 256   -1 182 418 -5 162 

      

      
Prosjektresultat 55 362   -168 -55 530 

 

5.2.1 Kommentarer til de enkelte 
prosjektene/prosjektklassene: R 19/20  

 
Styrke idrettens rolle i samfunnet  
Det er benyttet vesentlig mindre ressurser til utvikling 
av barne- og ungdomsaktivitet enn planlagt ved 
budsjetteringen.  

 
Idrettslagene aktivitetstilbud  
Avviket på denne klassen i forhold til budsjett skyldes at 
det ble påmeldte noe færre lag til seriene enn beregnet 
ved budsjetteringen. Kostnader ført på prosjekt 42990 
gjelder primært medaljer og pokaler.  

 
 

Landslag  
Det er benyttet vesentlig mer ressurser til 
landslagsaktiviteten enn planlagt ved budsjetteringen.  

 
Utdanning  
Det har vært benyttet noe mindre på trenerutdanning 
enn budsjettert.  
Det har ikke vært gjennomført dommerkurs i perioden. 
Inntekten som er ført på prosjekt 82050 gjelder 
innbetalt egenandeler for deltakere på et dommerkurs. 
Utgiftene til dette kurset er bokført i en tidligere periode.  
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Andre innsatsområder  
Består av en andel av seksjonens lisensinntekter som 
av forbundstinget er vedtatt at skal gå til å støtte driften 
av kretsene/regionene og avgifter knyttet til 
medlemskapet i regionale/internasjonale forbund (EHF 
og IHF).  

 
Styre og komiteer  
Seksjonene bidrar til dekning av en andel av 
forbundsstyrets kostnader. Forbundsstyrets kostander 
ble vesentlig mindre enn forutsatt i budsjetteringen for 
perioden og dermed ble også hockeyseksjonens andel 
mindre enn budsjettert.  
Det ble også benyttet noe mindre ressurser på 
seksjonsstyrets møter og internasjonal representasjon 
enn forventet.  

 
Andre inntekter  
Lisensinntektene er noe mindre enn budsjettert forrige 
sesong.  
Det planlegges ikke for at klubber eller medlemmer 
bryter lover eller bestemmelser. Derfor er det ikke 
budsjettert med bøteinntekter.  

 
Resultat og seksjonens «egenkapital».  
Driftsresultatet i henhold til seksjonenes 
aktivitetsregnskap henføres seksjonenes 

«egenkapital», som kommer frem av 
landhockeyseksjonens balansekonto i Norges 
Bandyforbunds regnskaper. Denne balansekontoen vil 
derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på 
seksjonens aktivitetsregnskap. Seksjonenes 
balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom 
og inngår som en del av NBFs samlede egenkapital. 
Disse midlene kan seksjonen benytte med 
forbundsstyrets godkjenning.  

 
Ved inngangen av driftsåret 19/20 var 
hockeyseksjonens egenkapital positiv med kr 
447.679,17.  
Årets negative resultat kr 55.362,00 kommer til fratrekk 
i «egenkapitalen» som da blir kr 392.317,17.  
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke 
disponere sin «egenkapital». 
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5.3  Regnskap 2020-2021 

Regnskap og budsjett hockey 20/21 og 21/22 R- 20/21 B-20/21 B-21/22 

Styrke idrettens rolle i samfunnet    

Barne- og ungdomstiltak Hockey 18 181  70 600 

25000 INFORMASJON 800  800 

29500 ANSVARSFORSIKRING 1 600  1 600 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 20 581 0 73 000 

     

42000 SERIE INNE -35 190  -35 000 

42005 SERIE UTE -54 775  -55 000 

42008 DEPOSTIUM HOCKEY Aldersbestemt 25 000  0 

42990 DIV. SERIER HOCKEY 3 737  5 000 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -61 228 0 -85 000 

     

Sum toppidrett -6 475 0 30 000 

     

Sum kompetanseutvikling 0 0 46 000 

     

86000 KRETS 5 000  5 000 

87000 Kontingenter internasjonalt 12 179  6 000 

87100 KONTIGENTER SFF 1 698  2 000 

Andre Innsatsområder 18 877 0 13 000 

     

Sum styre og komiteer 522 0 22 000 

     

Administrasjon 0 0  

Sum administrasjon 1 002 428 0 1 015 000 
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Andre inntekter    

98000 ÅRSAVGIFT  0 -4 200 

98010 LISENS -28 161  -85 000 

98020 OVERGANGER  0 -2 000 

98060 RAMMETILSKUDD -1 040 140  -1 020 000 

Sum andre inntekter -1 068 301 0 -1 115 000 

     

Prosjektresultat -93 597 0 -1 000 

 

5.3.1 Kommentarer til de enkelte 
prosjektene/prosjektklassene: R 20/21  

 
Styrke idrettens rolle i samfunnet  
I tillegg til de mindre fellespostene gjelder kostandene 
ført i denne klassen innkjøp av utstyr til gjennomføring 
av barne- og ungdomsaktivitet i klubbene.  
 
Idrettslagene aktivitetstilbud  
På grunn av myndighetenes nedstengning av 
breddeaktiviteten grunnet pandemien, har det ikke vært 
gjennomført organisert serieaktivitet denne sesongen. 
Inntektene i denne klassen er kompensasjon (70%) fra 
myndighetene grunnet nedstengningen.  
Kostanden på kr 25.000, - på prosjekt 42008 gjelder 
tilbakebetaling av tidligere innbetalt depositum klubber 
tidligere har betalt i forbindelse med vedtaket om 
etablering av ungdomslag.  
 
 
 

 
 
 
Landslag  
På grunn av pandemien og myndighetenes 
nedstengning har det ikke vært mulig å gjennomføre 
aktivitet for landslaget denne sesongen.  
 
Utdanning  
Det har ikke vært mulig å gjennomføre noen form for 
kursvirksomhet/utdanning i perioden.  
 
Andre innsatsområder  
Kostnadene på prosjekt 86000 gjelder støtte til NBFs 
regionale virksomhet. Dette er i henhold til tidligere 
vedtak fra forbundstinget hvor det ble bestemt at en 
andel av seksjonens lisensinntekter skal avsettes til å 
støtte kretsenes/regionenes virksomhet. Kostnadene på 
prosjekt 87100 gjelder avgifter til medlemskapet i 
regionale/internasjonale forbund (EHF og IHF).  
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Styre og komiteer  
På grunn av pandemien har kostnader til møter i både 
forbundsstyret og seksjonsstyrene blitt minimale.  
 
Andre inntekter  
Lisensinntektene er grunnet nedstengningen av 
aktiviteten betydelig lavere enn normalt.  
Seksjonens inntekter i perioden består derfor primært 
av overføringer fra staten i form av kompensasjon for 
tapte påmeldingsavgifter til seriene og tippemidler 
(rammetilskudd).  
 
Resultat og seksjonens «egenkapital».  
Driftsresultatet i henhold til seksjonenes 
aktivitetsregnskap henføres seksjonenes 
«egenkapital», som kommer frem av 
landhockeyseksjonens balansekonto i Norges 

Bandyforbunds regnskaper. Denne balansekontoen vil 
derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på 
seksjonens aktivitetsregnskap. Seksjonenes 
balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom 
og inngår som en del av NBFs samlede egenkapital. 
 
Disse midlene kan seksjonen benytte med 
forbundsstyrets godkjenning.  
 
Ved inngangen av driftsåret 20/21 var 
hockeyseksjonens egenkapital positiv med kr 
392.317,17.  
Årets positive resultat kr 93.597,00 tillegges 
«egenkapitalen» som da blir kr 485.014,17.  
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke 
disponere sin «egenkapital». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

5. Forslag og saker  
 
6.1 Forslag fra seksjonsstyret/Dommerkomitéen: 

 

Forslag 1 – Endring i § 12, punkt 5 Dommerutgifter 

  
Opprinnelig tekst: 
 
§ 12 Punkt 5. Dommerutgifter  
Hjemmelaget betaler honoraret direkte til dommerne før 
kampstart. Beløpet bestemmes av seksjonens årsmøte. 
Dommere er selv ansvarlig for å skrive regning til 
hjemmelaget, som skal gjøre opp direkte før kampen. 
Dersom klubbene ønsker det og dommeransvarlig påtar 
seg oppgaven kan klubbene betale til 
dommeransvarlig, som fordeler pengene til dommerne. 
Dommeransvarlig gir i dette tilfelle kvittering til 
klubbene.  
Hvis dommerhonorar ikke blir utbetalt til fastsatt tid, kan 
klubben/laget utelukkes fra videre seriespill inntil 
honorar er betalt. En klubb som skylder dommerpenger, 
kan også fratas sin stemmerett på seksjonens årsmøte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endres til (Tillegg i rødt skrift): 
 

§ 12, punkt 5 Dommerutgifter  

Hjemmelaget betaler honoraret direkte til dommerne før 

kampstart. Dommerhonorar betales kontant eller settes 

inn på konto ved en direkteoverføring f.eks. Vipps. 

Beløpet bestemmes av seksjonens årsmøte. 

Kvitteringene klubbene mottar fra dommeren for en 

honorarutbetaling må være skikkelig utfylt. Dvs. fullt 

navn i blokkbokstaver, underskrift, dato og kampen som 

er dømt.  

Hvis dommerhonorar ikke blir utbetalt til fastsatt tid, kan 

klubben/laget utelukkes fra videre seriespill inntil 

honorar er betalt. En klubb som skylder dommerpenger, 

kan også fratas sin stemmerett på seksjonens 

årsmøte.  
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7.  Fastsette avgifter 
 
Styret foreslår ingen endringer i avgifter for sesongen 
2021/22 

 2020/21 2021/2022 

Seniorlag innendørs* Kr. 9000 Kr. 9000 

Seniorlag utendørs Kr. 5000 Kr. 5000 

Seniorlag Hockey 5s Kr. 2000 Kr. 2000 

Juniorlag innendørs* Kr. 2000 Kr. 2000 

Juniorlag utendørs Kr. 2000 Kr. 2000 

Juniorlag Hockey 5s Kr. 1500 Kr. 1500 

U. 11-14 (innendørs, 
utendørs, Hockey 5s) 

Gratis Gratis 

Barnelag Gratis Gratis 

Veteran og oldboys 
innendørs 

Kr. 5000 Kr. 5000 

Veteran og oldboys 
utendørs 

Gratis Gratis 

Veteran og oldboys 
Hockey 5s 

Kr. 1500 Kr. 1500 

Depositum for U. 11-14 
lag 

Kr. 5000 Kr. 5000 

Protestgebyr Kr. 1000 Kr. 1000 

Landslagsavgift Kr. 2000 Kr. 2000 

  
 
 
 
 
 
 
 

Dommerhonorarer: 
 Kr. 250,- pr. dommer i seniorklassen i innendørs 
 Kr. 400,- pr. dommer i seniorklassen i utendørs 
 Kr. 200,- pr. dommer i seniorklassen i Hockey5s 

Kr. 200,- pr. dommer i junior-, G11-14-, oldboys- og 
veteranklassen både innendørs, utendørs og Hockey 
5s 

 G11-13: Honorar settes av dommerkomite. 
Kr. 100,- pr. kamp til sekretariat. Uavhengig av antall 
personer som sitter i sekretariatet. 
 
Serieavgift for 2. og 3. laget skal fordeles slik: 
Første laget betaler fult. 
Andre laget betaler 50%. 
Tredje laget betaler 25%. 
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8.  Langtidsplan (LTP)  
 

For Hockeyseksjonen er det viktig å følge NBFs 
hovedordene målsetninger, som er «flest mulig lengst 
mulig». 
 
I tiden fremover vil det være viktig for Hockeyseksjonen 
å sikre rekruttering av flere medlemmer slik at vi ikke 
mister status som særidrett. 
 
Forbundsstyret utarbeider forslag til ny strategiplan som 
skal behandles i forbundstinget i september 2021. Det vil 
da være mest hensiktsmessig at Hockeyseksjonen lager 
sin LTP i forhold til planen som blir vedtatt på 
forbundstinget. 
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9.  Budsjett  
 

Regnskap og budsjett hockey 20/21 og 21/22 B-21/22 

Styrke idrettens rolle i samfunnet  

Barne- og ungdomstiltak Hockey 70 600 

25000 INFORMASJON 800 

29500 ANSVARSFORSIKRING 1 600 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 73 000 

   

42000 SERIE INNE -35 000 

42005 SERIE UTE -55 000 

42008 DEPOSTIUM HOCKEY Aldersbestemt 0 

42990 DIV. SERIER HOCKEY 5 000 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -85 000 

   

Sum toppidrett 30 000 

   

Sum kompetanseutvikling 46 000 

   

86000 KRETS 5 000 

87000 kontingenter internasjonalt 6 000 

87100 KONTIGENTER SFF 2 000 

Andre Innsatsområder 13 000 

   

Sum styre og komiteer 22 000 

   

Administrasjon  

Sum administrasjon 1 015 000 
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Andre inntekter  

98000 ÅRSAVGIFT -4 200 

98010 LISENS -85 000 

98020 OVERGANGER -2 000 

98060 RAMMETILSKUDD -1 020 000 

Sum andre inntekter -1 115 000 

   

Prosjektresultat -1 000 

 

9.1 Kommentarer til de enkelte 

prosjektene/prosjektklassene: B 21/22  

 

På grunn av pandemien og hvilken begrensning den vil 
legge på organisert aktivitet i hockey høsten 2021 og 
våren 2022 er flere av budsjettposten usikre.  
 
Styrke idrettens rolle i samfunnet  
Seksjonsstyret har plan om å igangsette et prosjekt i 
samarbeid med bandyseksjonen for å tilby bandyklubbene 
hockeyaktivitet. Målet er at bandyklubbene i fremtiden deltar 
med lag i seriene.  
 
Idrettslagene aktivitetstilbud  
På grunn av myndighetenes nedstengning av 
«breddeaktiviteten» er det ikke sannsynlig at det blir mulig å 
gjennomføre utenendørsserien i år. Det er forventet at noe av 
tapet kan bli dekket via tilskudd/kompensasjon fra 
myndighetenes kompensasjonspakke 4. Da utendørsserien 
ikke blir gjennomført er det budsjettert med lavere kostnad for 
premier enn normalt.  

 
 
 
 
Landslag  
På grunn av pandemien og myndighetenes nedstengning har 
det ikke vært mulig å at landslaget kan delta i 
turneringer/mesterskap denne sesongen, men det settes av 
noen ressurser til samlinger for landslaget våren 2022.  
 
Utdanning  
Det forventes at det blir anledning til å avholde 
utdanningstiltaka for både dommere og trenere våren 2022.  
 
Andre innsatsområder  
Det forventes at hockeyseksjonens andel av tilskudd til 
kreter/regioner blir tilsvarende tidligere år. Det samme gjelder 
for avgiftene til internasjonale organisasjoner (EHF og IHF).  
 
Styre og komiteer  
Det forventes at fra høsten 2021 gjennomføres deltakelse i 
nasjonale og internasjonale møter på tilnærmet normal måte.  
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Andre inntekter  
Selv om det er stor usikkerhet til omfanget av den organiserte 
hockeyaktiviteten kommende sesong budsjetteres inntektene 
på et tilnærmet normalt nivå.  
På grunn av stor reduksjon i antall medlemmer på 
idrettsregistreringen 2020 kan det forventes at 
rammetilskuddet blir noe mindre enn tidligere.   
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10.  Valg  
 

A:  Leder    velges for 1 år  
B:  Nestleder   velges for 1 år 
 
C:  1.styremedlem  velges for 1 år 
D.  2. styremedlem  velges for 1 år  
E. 3. styremedlem  velges for 1 år 
G.  4. styremedlem velges for 1 år 
H.  5. styremedlem  velges for 1 år 
I:  6. styremedlem velges for 1 år 
 
J.  1. varamedlem  velges for 1 år 
K.  2. varamedlem  velges for 1 år 
L.  3. varamedlem  velges for 1 år 
 
M:  Foreslå representant til forbundsstyret. Denne 

velges formelt på Forbundstinget.  
 
N:  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 

varamedlem.  
   

  O:  Medlemmer til eventuelle fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 Valgkomitéens innstilling: 

 

Leder: Rumeet Brar, Kringsjå SK (Tidligere 
styremedlem innstilles som ny leder) 

 
Nestleder:  Mohammad Shabbir, Mortensrud-Aker 

SK (Gjenvalg) 
 

Styremedlemmer: 
1. Divyabhanu S. Rathore, Kringsjå SK 

(Gjenvalg) 

2. Richard Moore, Sagene (Gjenvalg) 

3. Kamran Ashraf, Oslo (Ny) 

 
 
Varamedlemmer: 

1. Mahin Akbar, Mortensrud-Aker SK 

(Tidligere styremedlem innstilles som 

nytt varamedlem) 

2. Shehryar Hussain, Oslo SK (Ny) 

3. Maria S. Khan, Furuset LHK (Ny) 

 
Vår Innstilling er at styret krympes til kun 5 medlemmer 
(leder, nestleder og 3 styremedlemmer) i tillegg til 3 
varamedlemmer. 

 
Vi ønsker alle til lykke med valget. 

 
 
Med vennlig hilsen: 
 
Valgkomiteen ved Shakil Malik og M. Riaz Kiyani 


