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Referat fra møte nr. 2- 2013-14
Mandag 17. juni 2013 kl.17.30
Tilstede fra seksjonen: Jaswinder Pal Singh, Mohammad Shabbir, Javed Shah, Davinder Singh
Fra Forbundet: Ivar Nordberg
Spesielt invitert fra seriekomiteen pga. Khuram frafall: Amir Arshad
Spesielt invitert fra Sagene IF. Nestleder Ingebjørg Skjelvik og daglig leder Vibeke Thiblin til pkt.2.2
Fra administrasjonen: Kjell Nilsen
Ikke tilstede: Nestleder Khuram Shehzad

Saker til behandling:
2.1 Protokoll fra møte nr. 1-2013-14
Protokoll godkjent.
2.2 Besøk fra Sagene IF.
På dette punkt var Sagene IF invitert v/ Ingebjørg Skjelvik og Vibeke Thiblin
Klubben har en ekstraordinær situasjon mht. seniorlaget i landhockey. Møtet diskuterte mulige løsninger på dette.
Klubben har samarbeid med Ullevål IL ( aldersbestemte bandyspillere ) med godt resultat.
Klubben har vært med å jobbe frem brukt kunstgress på dagens Voldsløkka.
Denne løsningen fungerer fint også som landhockeybane.
2.3 Status utendørsserien og NM trekning.
NM oppsett (senior)
Kamp nr. 1:
Kamp nr. 2:

Kringsjå 2 – Furuset
Sagene - Aker 2

Kamp nr. 3:
Kamp nr. 4

Vinner av kamp nr. 1 – Kringsjå 1
Aker 1 – Vinner av kamp nr. 2

Finale:

Vinner av kamp nr. 3 mot vinner av kamp nr. 4

Goodwill kampe Landslaget i bandy mot taper av kamp nr. 1 og taper av kamp nr. 2.
Kampoppsett for U19:
Det spilles serie i august mnd. , med lagene: Furuset-Aker-Kringsjå- Strømmen.
Etter endt seriespill, blir sluttspill som følger:
Kamp nr. 1:
Kamp nr. 2:

Nr.2 i seriespillet – nr. 3 i seriespillet
Nr. 4 i seriespillet – nr.1 i seriespillet

Finale :

Vinner av kamp nr. 1 – vinner av kamp nr. 2

U 16:
Skal prioriteres på bekostning av veteranlagene, hvis det blir vanskelig med banekapasitet. (Se siste pkt. under Eventuelt)

2..4 Status dommere/dommerkurs
Det blir dommerkurs 31. august og 1. september.
Kurset er for erfarne dommere. For å sikre at dommerne har kamptrening, bes de påmeldte dommerne dømme så mye som mulig før kurset.
Dommerne som er på kurset må få mulighet til å dømme mye den helgen.
For å få koordinert dommerkurset og start på serien, bes seriekomiteen ta tak i oppgaven for å få det slik EHF ønsker.
Dommerkomiteen består av: Shabbir, Khuram og Jaswinder . Shabbir er leder av kom.
Det inviteres til lagledermøte på Ekeberg torsdag 22. august for å sikre at alle får god informasjon.
2.5 Påmelding til innendørsserien 2013-14
Det er påmeldt:
11 stk. seniorlag
5 stk. U 19 lag
6 stk. U 16 lag
Ved oppsett av serie U19, må en legge inn to helger til landslagstrening, høst og vår, for kommende U 21 landslag.
2.6 Hauketo IF
Overgangsskjemaer oversendt klubben. Ingen meldte overganger til klubben pr.dd.
Seksjonen bør ha tilsvar om deltagelse seriespill innen 5. juli pga. serieoppsettet.
2.7 Retningslinjer for «lån» av spillere til seriekamper
I følge årsmøtevedtak har ikke en klubb lov til å låne spillere fra en annen klubb. Gjøres dette taper de kampen 0-5.
En spiller, spiller kun for den klubben han/hun er medlem av og betalt lisens gjennom.
Overgang til en annen klubb skjer gjennom NBFs administrasjon hvor spilleren registreres på ny klubb. Denne tjenesten er avgiftsbelagt.
Naturlige ”overgangsvinduer” blir i tidsrommet mellom innendørs- og utendørsseriene vår og høst.
Vi minner om at en spiller ikke kan spille for to klubber i samme serie.
2.8 Kampskjema
Det skal fylles ut kampskjema før kamp, som begge laglederne underskriver.
Det har den siste tiden vært mye «slurv» med hensyn til dette.
Det er dessverre spilt mange kamper uten gyldige kampskjema, hvilket ikke skal forekomme.
Rutinene må gjennomgås på nytt. Saken tas opp på lagledermøte på Ekeberg den 22. august. (se Eventuelt)
2.9 Klubb som ikke vil ha sine medlemmer som tillitsvalgte i NBF
På siste årsmøte informerte valgkomiteen om at en klubbleder trakk en kandidat som hadde sagt ja til å stille som styremedlem i
seksjonsstyret.
Valgkomiteen bes om å skrive en rapport om sin opplevelse ved innstilling/nominasjon i nevnte forhold.
Denne rapporten sendes til Forbundsstyret i NBF for videre behandling.
2.10 Kurs til høsten
Randsvangen: Hele styret er meldt på + varamedlem Macha Meland
Dommerkurs: 31.8 og 1.9
Laglederlisenskurs: dato settes senere
Organisasjonskurs: dato settes senere
2.11 Seriesystemet
Det er i ferd med å bli for mange seniorlag i samme serie.
Alternativ vil kunne være å innføre en 1. og 2. divisjon.
Hockeyseksjonen nedsetter komité:
Ivar-Jaswinder-Khuram og Shabbir får mandat til å komme med et forslag ang. dette til neste årsmøte.
Se også sak 2.3. (Ønsket møte med Oslo IK)
2.12 Vant til Trondheim

Å kjøpe landhockeyvant til en klubb, blir feil med den økonomi som NBF og Landhockeyseksjonen har. Trondheim LHK bør kjøpe 4X4 T
«boks» lokalt og bruke dette. Seksjonsstyret ber om et tilbud på dette for å vurdere eventuell støtte.
2.13 Eventuelt
Dommerpenger:
Innbetalte dommerpenger fra klubbene betales tilbake. Klubbene betaler selv til de dommere som har dømt.
Søknad fra Drammen LHK:
Søknad om støtte til utstyr for instruksjon i «nye miljøer» avslås.
Drammens forslag er positivt, men er Ikke prioritert i seksjonens Strategi og Handlingsplan.
Strategi og Handlingsplan:
Oppfølging av Strategi og Handlingsplan blir fast punkt på styremøtene fremover.
IHF/EHF:
Shabbir vil bli mottager av internasjonal informasjon. Videresender informasjon/meldinger til de aktuelle mottagere.
Utstyr til utviklingsarbeid:
Utstyr kjøpes inn av seksjonen v/ Jaswinder. Utstyret lagres og styres fra administrasjonen.
Informasjonsmøte med klubbene:
Det innkalles til et lagledermøte på Ekeberg den 22. august
Møte med Oslo IK:
Landhockey v/ O&A BR og / eller Landhockeyseksjonen i NBF må be om møte med Oslo IK, for å få treningstid/kamparenaer på flere
steder. Vi må få treningstid/kamparena, der folk bor. Kortreist trening.

Neste møte:
Onsdag den 14.08. kl. 18.00

Oslo 18.juni 2013
Kjell Nilsen
Møtereferent

