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REFERAT FRA INFO.MØTE TORSDAG DEN 22. AUGUST
Følgende klubber var representert:
Sagene, Furuset, Aker, Kringsjå, Hauketo og Strømmen
Tilstede fra seksjonen:
Jazwinder Pal Singh, Khuram Shehzad og Mohammad Shabbir.
Fra forbundet:
Ivar Nordberg
Referent:
Ivar Nordberg

Saker som ble tatt opp til informasjon og diskusjon:
1.
Status utendørsserien: Leder informerte: På grunn av rehabilitering av Jordal og kollisjon
med Ramadan, ble arrangementet litt komplisert å få gjennomført. Vi forsto ganske raskt at heller
ikke Mortensrudbanen kom til å ble ferdig. Takket være initiativ fra Sagene (Amir) ble Voldsløkka
klar til bruk. AU i seksjonen var to ganger på befaring på banen. Espen og Amjad stod også på slik
at målene ble flyttet far Jordal, og kommunen med hjelp av Amjad fikk merket banen. Det ble
hektisk, men godt gjennomførbart.
Ivar var ansvarlig for arrangementet sist søndag som ble en både og opplevelse. De som hadde satt
om serieoppsettet hadde nok vært vel optimistiske. Lag som ikke eksisterer skulle spille kamper. Det
viste seg raskt at juniorserien måtte strykes. Det samme også med kamper både i U.13-16 om mini.
Dette føret til et helt nytt oppsett som ga langt mindre kamper. Fredagskampene kunne sløyfes samt
også kampene lørdag den 24. Når det er sagt var det også en flott opplevelse på mange måter.
Bandylaget til Sagene (Ullevål) stilte opp på en flott måte med foresatte etc. og viste de andre
hvordan lagidrett skal være. De spilte seg fram til finalen. Sagene passet på garderober noe som
fungerte godt. Vi ser fram til en flott finaledag søndag den 25.
2.
Våre nettsider: Seksjonsstyret og administrasjonen har nå sørget for at referater fra
styremøter og årsmøter er lagt ut på nettet. Alle klubbene bes om å ha en ansvarlig for at dette blir
lest, og at informasjon spres til sentrale personer i klubben. Facebook benyttes fortsatt, men dette er
IKKE seksjonens offentlige organ. Sjekk opplysningene som gis der kritisk, og bruk det med
forsiktighet. Dette organet skal ikke brukes til negativ omtale av noen eller noe.
3.
Status Jordal, Mortensrud osv. Jordal rehabiliteres. Innspill nå på å få ut Hockey fra
Jordal. Dette spørsmålet følges tett opp av administrasjon på krets og forbundsnivå samt Amjad fra
regionen. Vi blir løpende oppdatert på hva som skjer. Nye signaler på at også Voldsløkkaprosjektet
kan være under snarlig utvikling. Vi får også positive signaler på utvikling av Furusetbanen.

4.
Lisenser: Det ble informert om følgende: I prinsippet skal lisensen skal være innbetalt før
innendørsserien starter. Denne lisensen varer til start av ny innendørsserie høsten 2014. Kontroll vil
ikke bli foretatt i løpet av den første serierunden. Dette pga. stor aktivitet i klubbene og seksjonen nå.
De som løste lisens i fjor i oktober har lisens, men de som er kommet nye inn i serien MÅ
selvfølgelig løse lisens FØR kampene starter. Seksjonen vil informere klubbene om når
lisenskontroll vil bli foretatt. Dette vil skje lørdag 21. eller lørdag 28. september. Til da må alle ha
løst ny lisens.
Minner om at de som for eksempel starter spill i løpet av sesongen må betale full pris for sin lisens
for innendørsserien. Dette i. flg. NBF s regler.
5.
Innendørsserien og årsaken til tidlig start. Leder informerte om Dommerkurset Arrangert
av Det Europeiske Hockeyforbundet sammen med Hockeyseksjonen blir gjennomført den 31./8. og
1./9. Dette vil bli starten på innendørserien. Etter krav fra EHF skal kampene være seriekamper. Vi
MÅ derfor begynne serien denne helgen, selv om oppstarten blir i tidligste laget for klubbene mht.
deres sesongforberedelser til innendørsserien. (trening etc) Trøsten får være at alle blir likt berørt.
Shabbir har registrert kandidatene til kurset. Noen av disse ble samlet i etterkant av
informasjonsmøte med klubbene.
6.
Antall lag i serien: Per i dag er det påmeldt 13 seniorlag. Vi har dessverre ikke tid nok i
hallen til å få gjennomført det vi skal i år med disse 156 kampene i en dobbel serie + tilsvarende i
5/6 U.13-16 og dessuten landslagssamlinger og minirunder. Det ble diskutert forskjellige alternativer
og forslag. De klubbene som stiller flere lag vil ikke at lagene skal rangeres. Det ble også foreslått at
nye klubber skal inn i en divisjon 2.
Diskusjonen endte opp med en konklusjon om at det skal spilles en enkel serie fra til ca. nyttår, og at
det så skal settes opp en enkel serie av de 6/7 beste lagene og tilsvarende for de resterende. Her skal
det spilles også om opprykk nedrykk med tanke på opprettelse av 1. og 2. divisjon neste sesong.
Dette må bestemmes av årsmøtet. Seksjonen bør kalle inn til et nytt infomøte etter endt 1. runde. (Se
også møtereferat 3 på nettet). Seksjonen avklarer med administrasjonen om dette forslaget er
gjennomførbart med vår tildelte halltid.
7.
Dommerkurs: Dommerkurset Arrangert av Det Europeiske Hockeyforbundet sammen med
Hockeyseksjonen blir gjennomført den 31./8. og 1./9. Dette vil bli starten på innendørserien. Det vil
da bli gjennomført 12 seniorkamper og 4 U.13-16 kamper.
Shabbir har nå registrert kandidatene til kurset. Disse vil også bli benyttet i forbindelse med
utendørs-NM. De vil også bli samlet i etterkant av informasjonsmøte med klubbene den 22. august.
Det ble også diskutert holdninger fra spillere, lagledere og andre. Møtet oppfordrer alle til positivt å
støtte opp dommerne våre. Stadig kritikk vil selvfølgelig føre til at rekrutteringen blir dårlig. Ingen
”gidder” å dømme. Husk: Uten dommere ingen hockey!!
8.
Nye klubber. Målsetting av 1500 medlemmer. Leder minnet om vår målsetting i løpet av
de neste to årene. Minst 1500 medlemmer og 10 klubber. Gledelig info. På møtet var at Oslo nå
hadde meldt på seniorlag for kommende innendørsserie. Vi ønsker Oslo velkommen tilbake. Vi
håper også at alle problemer rundt overganger løses slik at Strømmen og Hauketo også kan være på
plass. Overgangsreglementet må endres og forbundet har kalt inn til et ekstraordinært årsmøte den 3.
september kun med dette ene punktet som sak. Dersom vi kan enes om et forslag FØR årsmøtet kan
imidlertid dette gjennomføres UTEN årsmøte. Mange klubber har ytret ønske om det. Forbundet
følger opp med å få til en løsning, men foreløpig ligger det an til et årsmøte.

9.
Besøk av den Argentinske landslagstrener og Seksjonens planer. Pablo er profesjonell
trener i Argentina. Han har også vært trener for det Sveitsiske landslaget. Han kommer til Norge i
høst og skal studere på Blindern i seks mnd.
Seksjoner vil engasjere han til å lede våre landslagssamlinger for 16-19 år-spillerne våre. Dette med
tanke på U.21 EM i 2015. Den lille lønna han krever for dette betales av de midlene klubbene har
innbetalt til landslagssatsing.
Seksjonen ønsker også å bruke han til utviklingskurs for våre trenere. Dette kostes også av
seksjonen.
I tillegg til dette vil klubbene kunne leie Paulo til sine egne treninger. Vi håper klubbene utnytter
denne viktige muligheten. Bestilling av timer, spørsmål etc. ordnes gjennom seksjonen. (Jaswinder)
Klubbene må selv betale for dette.
10.
Eventuelt: Infoansvarlige i klubbene: Vi opplever at klubbene ikke har god nok oversikt
over hvem som mottar informasjon og videresender denne til andre i klubben. Klubbene må også ha
noen som jevnlig følger med på Hockeyens hjemmesider hvor alle referater og annen nyttig
informasjon blir utlagt. Klubben bør ha minst to personer som har dette ansvaret. Helst leder og
nestleder. (Se punkt 2)
Sekretariatansvaret i innendørskampene vil nå bli fordelt mellom klubbene. (En klubb for hver
lørdag) Dette vil gå fram av oppsettet.
Khuram bad sekretariatet ta ansvar for kampoppsettet og overføre dette til ham digitalt når kampen
var ferdigspilt og alle hadde undertegnet. Dette vil gjøre det videre arbeidet enklere. Resultatene skal
sendes inn til forbundet og legges på nettet sammen med oppdatert tabell. Seriekomiteen tar ansvaret
for dette.
Ivar

