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REFERAT FRA MØTE NR. 3 – 2013
onsdag den 7/8 2013
Tilstede fra seksjonen:
Ikke tilstede:
Tilstede på deler av møtet:
Fra forbundet:
Referent:

Jazwinder Pal Singh, Khuram Shehzad og Mohammad Shabbir.
Davinder Singh
Javeed H. Shah
Ivar Nordberg
Ivar Nordberg

Innkallelsen ble godkjent. Møtet var blitt flyttet og innkalt på kort varsel.
Saker som ble behandlet med vedtak:
3.1

Protokoll fra møte nr. 2: Protokoll godkjent

3.2.

Orientering, status av utendørsserien og NM,

•
Utendørsserien: Baneproblemer har ført til mye aktivitet. Vi har ikke lenger tilgang på Jordal
pga. rehabilitering. Mortensrud ser heller ikke ut til å bli ferdigstilt før etter at NM er avviklet. Vi har
fått tildelt Voldsløkka. AU har to ganger vært på befaring der og godkjent banen for NM bruk.
Målene ble flyttet og oppmerking er foretatt. Alt skulle derfor ligge til rette for vårt arrangement. Vi
takker alle som har gjort en jobb for å få dette til: Etaten, Espen, Amjad og Amir.
•
Det er kommet søknader/ønsker fra Aker og Kringsjå om utsettelse av første NM dag/helg.
Dette ble tatt til følge. Vi forsøker å gjennomføre NM på de to helgene 17. og 18. aug. og 24. og 25.
aug. Det er også mulig at fredag ettermiddag den 16. og 23. må tas i bruk til U.19 kamper.

3.3 Serieoppsett Innendørs:
• Oppsettet er nå langt på vei utarbeidet av administrasjonen. Oppsettet ser bra ut.
• Seksjonen vil gjerne legge to U.13-16 kamper midt på dagen, dvs fra kl. 14-15. Det blir da
seniorkamper fra 11-14 og fra 15-18. Det blir full seniorrunde hver lørdag med 6 kamper og
12 lag, samt 2 U.13-16 kamper med 4 involverte lag.
• Frilørdager vil bli brukt til landslagssamlinger, minirunder og U.16-19 kamper i prioritert
rekkefølge. Det kan skje at U.16-19 serien faller ut, men seksjonen jobber for å få dette til.
• Jaswinder tar en samtale med Kjell torsdag den 8. og får endelig klarstilt oppsettet som
sendes ut til klubbene før helga den 10. august.
• Saksgang ved flytting av kamper: Klubbens leder/nestleder søker administrasjonen om
flytting av kamp med dokumentert begrunnelse. (Se retningslinjer for dette). Dette bør skje i
så god tid som mulig. Administrasjonen oversender Seriekomiteen søknaden som gir sin
innstilling. Administrasjonen tar den endelige avgjørelsen og gir svar til klubben. Ingen andre
parter skal involveres!!!

3.4.
•
•
•
•

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.
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 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 skal serveres lunsj til alle dommerne på kursdagene. Shabbir er ansvarlig.

3.5. Lisensinnbetaling:
• Gjentar informasjon fra møte nr. 1. Lisensen skal være innbetalt før innendørsserien starter.
Dvs. Alle skal ha godkjent lisens før 31.08. Denne lisensen varer til start av ny
innendørsserie høsten 2014. Kontroll vil bli foretatt i løpet av de første serierundene.
• Minner om at de som for eksempel starter spill i løpet av sesongen må betale full pris for sin
lisens, samt tegne ny lisens før neste innendørsserie. Dette i.flg. NBFs regler.
3.6.

Overganger og overgangsgebyr.
• Det viser seg at overgangsreglementet i vårt kampreglement dessverre ikke har blitt
oppjustert i løpet av de siste 10 årene. Overgangsvinduer og karantenetid er ikke justert etter
hockeyens utvikling og NBFs retningslinjer. Sammen med vår jurist vil det derfor bli
utarbeidet et brev til samtlige klubber som vil bli sendt ut så raskt som mulig. Her vil det bli
skissert hvilke regler som i dag burde vært fulgt, og som seksjonen ber klubbene akseptere at
skal følges fram til forslag om nye overgangsregler blir fremlagt på neste årsmøte. Seksjonen
beklager situasjonen, og håper at klubbene viser velvilje for dette nå.
• Overgangsgebyr har heller ikke noen gang blitt vedtatt for hockey. Dette ble nå vedtatt til
kr. 500,- for 17 år og eldre. De som er under 17 år får gratis overgang.

3.7. Spilleroverganger.
• Det ble informert om situasjonen per i dag. Våre to nye klubber er tatt med i det
kampoppsettet som nå blir sendt ut.
3.8.

Informasjonsmøte med alle klubbene torsdag den 22. august på Ekeberg. Kl. 17.30-19
• Bestilling av rom på Ekeberg, oppsett av agenda og utsendelse til klubbene skjer i nærmeste
framtid. Ans. Jaswinder
• Fra kl. 19-20 vil dommere som skal delta på dommerkurset samles. Ansv. Shabbir.

3.9. Åpning av Mortensrud kunstgressbane: (Slik det ser ut per i dag)
• Nok en gang takk til Amjad for den store jobben han har lagt ned på dette, sammen med
Espen i kretsen. Seksjonen ønsker at Aker-cup kunne legge sin turnering til helgen den 7.-8.
september, slik at dette kunne legge rammen for en storstilt åpning av anlegget. Shabbir tar
kontakt med Aker.

3.10. Besøk av landslagstrener Pablo:
• 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 årsspillerne 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
Jaswinder.
Klubbene må selv betale for dette.
3.11. 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. Khuram får ansvaret for oppfølging av dette.
• Kurset på Randsvangen er flyttet til Triaden på Lørenskog. Kurset utvides også med en
dag. Dette er greit for våre representanter bortsett fra Javeed Shah som tar forbehold for
søndagen.
• NBFs lovendring i 2010: Kapittel 8-10 ble da tatt ut av loven. Punktene som dette berørte
skulle idrettene selv ta inn i sitt kampreglement. Dette har dessverre ennå ikke blitt gjort i
hockey. Javeed tok på seg dette arbeidet, og skal med hjelp av juridisk konsulent i NBF, Kim
Jørstad, legge fram dette på neste årsmøte.
• Neste seksjonsmøte er onsdag den 4. september kl. 17.30 på Ullevål

