Årsrapport fra Hockeyseksjonen 2007 – 2008
Vi velger å dele inn aktiviteter kvartalsvis.
1. kvartal 2007.
Innendørs sesongen er ferdig. Sagene Hockey vinner NM og serie. Under NM‐finalen spilte
juniorene fra Aker, Furuset, Drammen og Kringsjå oppvisningskamper.
Hockey seksjonen arrangerte også skole for nybegynnere i Hangaren over 2 helger.
2. kvartal 2007.
Buskerud kommune i Drammen ville gjerne introdusere landhockey for elever under 8.
klasse. 2 skoler deltok på kurset. Hockeyseksjonen stilte opp med instruktører og utstyr.
Det var ca. 40 gutter og jenter som deltok på kurset på Marienlyst kunstgressbane. Den 3.
dagen under kurset ble det arrangert kamper mellom disse 2 skolene. Drammen by ønsket å
markedsføre INTERNASJONALE DAGER. På Torget i Drammen var det forskjellige typer
innslag under markeringen. Hockey stilte opp med et utendørs gulvdekke i plast der
ungdommer fra Drammen by med to skoler i spissen spilte hockey.
Utendørsserien kommer i gang med lag fra Kringsjå, Aker, Sagene, Drammen og Furuset
stilte opp med blandingslag med lånte spillere fra Oslo.
Norman Hughes fra EHF er på besøk og holder 2 dagers treningskurs for trenere. Utgiftene
i forbindelse med kurset er betalt av EHF og NBF. Det var ca 14 trenere fra forskjellige
klubber som deltok på kurset. Kurset tok utgangs punktet i barnetrening og avsluttet med
juniortrening under 21 år. Deltakerene var storfornøyd med kurset. På søndag i Juni pågikk
kurset på Jordals kunstgressbane med den praktiske delen der det deltok ca 60 barn og
ungdommer med nyutdannete trenere.
3. kvartal 2007.
Utendørssesongen avsluttes. Aker vinner NM og serien. Hockeyseksjonen arrangerte 3
samlinger for barn under 13 år og samtidig ble det arrangert ungdomskamper.
Det er ca 40 barn som deltar på disse tre samlingene tilhørende klubber som er nevnt i 1.
kvartal som juniorer.
4. Kvartal 2007.
Innendørs serien er i gang med 7 lag. Mr Markus fra EHF er på besøk og holder innendørs
trenerkurs. Utgifter i forbindelse med kurset er betalt av EHF og NBF.
Rapporten for både utendørs‐ og innendørstrenerkurs er sendt til EHF. Trenere får diplom
fra EHF.
Hockeyseksjonen avvikler flere barnekamper under forskjellige anledninger
1. kvartal. 2008.
Innendørs serien er ferdig. Sagene vinner NM og serie. Under NM‐finalen spilte 4 barnelag
oppvisningskamper og visepresident Svein‐Erik Hammerstad delte ut pokaler til vinnere.

2. kvartal 2008.
Utendørsserien er i gang med 6 lag. Hockeyseksjonen har satt opp mange juniorkamper og
kamper for ungdommer under 18 år. Det er 100 år siden landhockey ble OL‐idrett. Denne
begivenheten skal feries over hele verden. I forbindelse med dette ønsker FIH at det skal
arrangeres barne‐ og ungdomssamlinger. Dato fra FIH var satt opp 17 mai. Siden det er
nasjonaldag i Norge velger vi å markere denne 26. mai. Bilder og rapport av denne
begivenheten blir sendt til FIH. Kanskje bilder kommer opp på FIH`s sider på nettet.

Konklusjon og generelt.

FIH, EHF og NBF ønsker at det skal rekrutteres flere barn til hockeyidretten. Fokus fra
hockeyseksjonen er også barn og ungdommer. Vi oppfordrer alle klubber til å jobbe hardt
med rekruttering av barn og ungdom. Uten ungdommer til hockey betyr det døden for
denne idretten i Norge.
Enkelte personer som ikke sitter i hockeyseksjonen eller NBF har vært med på å forsvare
egen bane for landhockey på Voldsløkka. Argumentasjonen for egen hockeybane er barn,
ungdom og jenter i fokus. Hockeyspillere over 30 år er dessverre ingen argumentasjon for å
få egen hockeybane selv om de kanskje skal delta i OL. I denne sammenheng har det vært
stor møtevirksomhet med politikere og andre representanter som har ansvaret for
utbygging. Er vi heldige så kommer banen på plass i løpet av 2009.
Hvis banen er på plass da, må den fylles med hockeyaktiviteter fra ca. kl 16.00 til 21.00 med
barn. Hvis vi ikke greier å oppfylle dette kravet da sier det seg selv at banen blir tatt fra oss
og brukt til noe annet. Det er derfor meget viktig at alle klubber har minst 60 ungdommer
som er aktive hockeyspillere. Riktignok har vi av og til lite tid på Jordal, men hvor mange
klubber er det der ute som kommer med barn på søndager?
Det er også mulig å få landslaget på beina på juniorsiden under 21 år til 2010. Da må vi ha ca
150 hockeyspillere i alderen mellom 19‐21 år. Lisensene må være betalt og de må ha hockey
som hovedidrett. Enkelte nybegynnerklubber har fått støtte fra NBF i form av hockeykøller
og baller til barn. Det er fortsatt muligheter å få begrenset støtte til slike tiltak. Vi er i dialog
med en idrettsskole i Lier, kanskje vi kan få noen av gutta/jentene der til å spille hockey?
Norges Bandyforbund har innført nytt system når det gjelder betaling av lisenser. Forsatt er
det noen klubber igjen som ikke har fått orden på dette. Det er dere ute i klubbene som selv
har ansvaret for lisenser. Forbundet har rett til å sende bøter til klubber som ikke får orden
på lisenser til sine spillere.
Håper alle dere ute forstår budskapet fra NBF og FIH/EHF. Hockeyseksjonen er optimistisk
og stoler på dere ute i klubbene vedrørende rekruttering av barn og ungdommer.
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