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Referat styremøte 9 – 2020/21  

Hockeyseksjonen 

 
 

9.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Det har vært mye møtevirksomhet i NBF. Ikke mye 

relatert til landhockey. Forbundet skal utarbeide strategisk plan og denne skal vedtas på 

Forbundstinget høst 2021. Seksjonen må komme med innspill til denne planen. Jaswinder foreslo 

at målet må være økt aktivitet. Målene skal være realistiske. Målet må være å få medlemstallet 

tilbake opp til 1500 medlemmer. Det har vært veldig mye snakk om diskriminering i idretten. Det har 

vært et seminar hvor presidenten har deltatt på vegne av NBF. NBF har spilt inn etablering av 3 

forbund (innebandy-, bandy-, og landhockeyforbund) inn til idrettstinget. Videre er det også snakk 

om et samarbeid mellom bandy og landhockey. Her tenkes det å ansette en trener som er kvalifisert 

som kan jobbe med å få bandylag til å spille landhockey om sommeren. Her skal Jaswinder, Shabbir 

og Khidash delta på et møte med bandyseksjonen. Jaswinder koordinerer dette med 

bandyseksjonen. Der har også vært snakk om sponsing for å vise innebandy kamper. 

9.1.1 Anlegg: Ang. Mortensrud er det ikke skjedd så mye siden forrige gang. Se referat fra forrige 

møte. Det ble diskusjon rundt innendørshaller. Jaswinder spurte om vi får vanter i Vahl- og 

Bjørnholt. Administrasjonen ved Khidash svarte på at de ikke har fått bekreftelse enda på at 

disse hallene er blitt godkjent for landhockey. Men et av kriteriene var at vi skal få bruke vanter 

i disse hallene. Dermed må kommunen sørge for at det er vanter i de hallene ved sesongstart. 

Det ble også snakk om hvis kommunen ikke har penger så kan det hende klubbene som skal 

spille i de hallene må investere i nye vanter. Dette må man se nærmere på når vi får svar fra 

kommunen. 

9.1.2 Samordnet rapportering: Nedgang i antall aktive medlemmer. Registrert 1140 medlemmer. 

NBF er tydelige på at hovedmålet fremover må være å få tallet opp tilbake til 1500. Det ble en 
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diskusjon på hvordan dette skal oppnås. Inkludere bandy lagene ble nevnt. Administrasjonen 

er tydelig på at seksjonen må ha en større inngang til hvordan vi skal få flere medlemmer til 

landhockey. Bandy er ikke den eneste løsningen. Seksjonen ble enig om å involvere klubber i 

prosessen og få inn ideer. 

9.1.3 Landslag: Jaswinder har hatt møte med Tim og blitt enige om å trekke ut laget. Dette er 

enstemmig vedtatt i seksjonsstyret. 

9.1.4 Status EuroHockey Club Challenges indoor and outdoor: Klubb turneringene som skulle 

være spilt i pinsen er flyttet til september 2021. Mask og Furuset har fått eposter fra EHF hvor 

de må svare innen 1. juni om de fortsatt er med eller ikke. Videre har de frist til 31 juli å trekke 

ut lag uten noen form for bøter eller sanksjoner. Mask har fått tildelt arrangementet for EHF 

innendørs turnering i februar 2022. Turneringen spilles i Klemetsrudhallen. 

9.2 Årsmøte: Det har ikke kommet noen forslag fra klubber. Ingen forslag fra seksjonsstyret. Ulike roller 

under årsmøte ble bestemt. Det ble også bestemt at dommerkomitéen skal utrede et forslag for 

vipps betaling. Det ønskes at alle i seksjonsstyret møter fysisk på årsmøte (Oppmøte kl. 16:30/17:00 

– administrasjonen ordner med mat) og sitter sammen på Bryn (Oslo idrettskrets sine kontorer). Det 

ønskes også at dirigent og administrasjon er til stede på Bryn. Der finnes det videokonferanse 

system slik at det ikke blir utfordringer med å gjennomføre møte. Det er påbudt for alle 

seksjonsmedlemmer om å melde fra om de møter opp fysisk eller ikke på grunn av smittevern og 

bestilling av mat. 

9.3 Utendørs 2021: Påmeldingen er sendt og har frist 28. mai 2021. Det ses nærmere på sesongspill 

etter denne fristen. 

9.4 Treningstidsfordeling:  

9.4.1 Utendørs 2021: Fordelingen er sendt til klubbene. Denne ble gjennomgått. Det ble stilt 

spørsmål til hvorfor Furuset voksne ikke skal trene på Voldsløkka. Dette ble redegjort for. 

Utenom dette var det ingen andre kommentarer til fordelingen. 

9.4.2 Innendørs 21/22: Khidash informerte om fordelingen. Det ble en diskusjon om hva som skjer 

dersom vi ikke får vanter i Bjørnholt eller om den ikke ble godkjent. Situasjonen i 

Klemetsrudhallen ble også informert om. Se punkt 9.1.1.  

9.5 Info fra utviklingskonsulenten: Alle tiltakene som ble informert om på forrige møte er satt i gang. 

Sommeraktiviteter – klubbene har fått svar fra OIK.  

9.6 Eventuelt:  

9.6.1 FIH Kongress: valg fredag og lørdag. Valg skal foregå digitalt. De som ønsker å delta på denne 

må si fra til Jaswinder.  

9.6.2 Ullevål bandy treninger: Her ble det en diskusjon om hvordan man skal gå frem og planlegge. 

Det ble vedtatt at Khidash fikser dette på egenhånd uten involvering fra seksjonsstyret. Han 

setter opp et møte med Ullevål og lager en plan på videre aktivitet i Ullevål. Målet må være at 

Ullevål kan drive aktiviteten på egenhånd i fremtiden.. 

 

 

Det blir ingen møte før årsmøte 08. juni 2021 

 


