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Referat styremøte  6 - 2013, Hockeyseksjonen 

 

Tid/Sted:  Onsdag  6. november  kl. 17.00/Ullevaal Stadion 

Tilstede:  Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir, Davinder Singh,  

Javed Shah, Ivar Nordberg (NBF), Halvor Hanneborg (NBF). 

Referent: Ivar Nordberg 

 

Agenda : 

6.1: Godkjenning av møtereferat nr. 5 

Vedtak: Godkjent. 

 

6.2: Økonomi 

Administrasjonen melder at alle klubber har betalt sine avgifter og at det er kommet inn 145 lisensinnbetalinger. 

Målet for i år er 150. Det skal vi klare! 

Vi tror at seksjonens økonomi er god. Utgifter til nå har vært det internasjonale dommerkurset. 

Dommerdrakter: Seksjonsstyret vedtok å subsidiere dommerne med en drakt til hver. 

Dvs. Vi tar en utgift på kr. 225 x 25 = 5625 kroner. Shabbir informerer dommerne. 

 

6.3: Info 

Informasjon fra administrasjonen. 

 

6.4: Utnevne info-ansvarlig på forskjellige områder 

Seksjonsstyret ble enig om og vedtok at mest mulig av vår informasjon sendes ut av administrasjonen.  

Dette gjøres i samarbeid med komitelederne på de forskjellige områder. 

Dvs. Khuram (serie), Shabbir (dommer), Jaswinder (landslag, minirunder og kurs), Davinder (minirunder) 

Ivar (adm. Kontroller og oppfølging). 

Klubbene Må bli flinkere til å gi tilbakemeldig på mottatt info!!!! 

 

6.5: Kurs (Verdens beste idrettsforeldre) 

Seksjonsstyret hadde ingen representant på kurset. 

 

6.6: Laglederlisenskurset  

Seksjonsstyret takker Jan Nordli for god jobb. Kurset er viktig, og selv om noen nå har gjennomgått kurset flere 

ganger, så får vi alltid utbytte. Spesielt viktig meg holdninger. Bra også å få repetert Kampreglementet jevnlig. 
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Deltakerne er nå registrert på nettet slik at hver enkelt får det opp under sin profil. Adm. sender ut et dokument 

til alle som har tatt kurset med en bekreftelse på dette. Halvor og Ivar ansvarlige. 

Det vil bli reaksjoner på ledere som fungerer uten å ha kurset. 

Seksjonsstyret vedtok at sekretariatet er ansvarlig for en slik kontroll når kampskjema leveres. En lagleder uten 

kurset, kan i visse situasjoner vises bort fra benken og opp på tribunen.  

 

6.7: Vurdering av landslagssamlinger 

Hovedinntrykket er godt. Faisal har gjort en god jobb på alle samlingene. Lister over frammøtte føres på en flott 

måte. Seksjonen ber Faisal også registrere de som kommer for sent på samlingene uten gyldig grunn.  

Dette bør så absolutt få konsekvenser når det endelige laget skal tas ut. 

Pablo bidro flott på siste samling. 

Det er nå lagt inn to nye samlinger: Fredag den 8.nov. og fredag 15. nov. I treningstiden til Kringsjå. Begge 

dager kl. 18.15.  

Pablo reiser den 21.nov. Faisal har meldt avbud den 23.nov. Lørdag 23. utgår dermed som 

treningssamling for landslaget. 

 

6.8:Vurdering av minirunder 

Den første samlingen var bra, den neste lykkes vi ikke med av forskjellige grunner. Vi forsøker igjen! 

Neste minirunde holdes lørdag den 23.nov. kl.14.00-17.00. Ansv. er Jaswinder, Inderdjeet og Davinder. 

Vi ber klubbene om å følge opp dette viktige tiltaket. Se også pkt. 6.12 

Barna som møter opp vil bli delt opp i lag slik at dette kan føres opp på våre lister og brukes under 

fordelingsmøte med idrettskretsen i forhold til halltid for trening. 

 

6.9: Info-møte med klubbene 

Som vi lovte klubbene i høst innkaller vi til møte på Ekeberg onsdag den 18.desember kl. 18.30. 

Her blir serien så langt vurdert, og seksjonen/administrasjonen informerer om neste runde etter nyttår. 

Ansvarlig for innkalling og agenda er Jaswinder og Halvor.  

 

6.10: Serien etter jul 

I vårt serieoppsett sier vi at det skal deles i to grupper etter jul: En serie A bestående av 6 lag, og en serie B 

bestående av 5 lag. Dette er vedtaket per i dag. Dette fikk også oppslutning på informasjonsmøte i august. 

Seksjonsstyret vedtok å følge denne planen. 

Klubbene tar med seg de poengene de har fra første runde sammen med målforskjellen. Rekkefølgen vil også 

bli lagt til grunn ved en eventuell opprettelse av en 1. og 2. divisjon til høsten. De to beste i divisjon 2. til våren 

skal delta i NM. Kampene i NM trekkes fritt blant de 8 lagene, som vi alltid har gjort.                               

Administrasjonen v/Halvor sender ut forespørsel til klubbene om spesielle ønsker for vårserien 

6.11: Hvordan gjøre hockey større og bedre 

Utviklingen ble diskutert. Klubbene bes om å bli flinkere til å registrere medlemmer. Khuram og Jaswinder tar 

kontakt ang. dette. Tidsfrister blir sjekket ut med Jostein i utviklingsavdelingen.  

Davinder blir sammen med Jaswinder vår kontaktperson i arbeidet med å få med bandylag i vår utendørsserie til 

våren. Jaswinder tar kontakt med bandyklubber ang. dialogmøter så raskt som mulig. 

Klubbene skal følges bedre opp av adm. og seksjonen. Vi kommer til å legge opp til en besøksrunde til 

klubbene. Klubbene blir kontaktet og møte bestemt i klubbens nærområde. Vi satser på å ha besøkt alle 

klubbene før utendørsserien starter 

6.12: Eventuelt 

Forespørsel om treningstid: 

Leder informerte om at treningstider tildeles av idrettskretsen ut fra antall lag i serien. Spesielt aldersbestemte 

lag er viktig!! Derfor vår streben om flere lag i U13-16 serien, og oppmøte på minirunder! 

Treningstider i helgen MÅ klubbene selv ordne med Driftskomiteen/Hallansvarlig i de forskjellige hallene. 

 

Neste styremøte i Hockeyseksjonen:  

Onsdag 18.desember kl.17.00 på Ekeberg. (Før infomøte med klubbene). 


