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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

SERVICEBOKS 1  ULLEVAAL STADION  SOGNSVEIEN 75  0840 OSLO 

 

 ORG.NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 TELEFAX (+47) 21 02 95 71 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

 

Referat styremøte 7 - 2013, Hockeyseksjonen 
 

Tid/Sted:  Onsdag  18. desember  kl. 17.00/Ekeberg 

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

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

Innbudt til møtet Jan Nordli 

Referent: Ivar Nordberg 

 

 

Agenda : 

7.1: Godkjenning av møtereferat nr. 6 

Vedtak: Godkjent. 

 

7.2: Status innendørsserien og serien til våren. 

Serien er blitt avviklet på en tilfredsstillende måte. Selv om det har vært uheldige episoder, har det blitt arrangert 

55 kamper samt et ti-tall U13-16 kamper og det er kun utdelt 4 røde kort. Selv om dette er fire for mange, så er 

den positive trenden i våre arrangementer stor. Nå er første runde over, og kampoppsett for våren er utarbeidet 

av administrasjonen og serieansvarlig. Dette ble framlagt og noen få endringer ble gjort. Oppsettet sendes nå ut 

til klubbene og legges på vår hjemmeside før jul. Seksjonsstyret vedtok igjen i en pause av info-møtet, at poeng 

og målforskjell fra høsten serie blir tatt med inn i neste runde.  Serien avsluttes lørdag den 22. mars, og NM 

avvikles 29.mars, 5. april og finaler 12.april.. Noter disse datoene! 

Beregnet start av utendørsserien er lørdag den 10. mai. 

 

7.3: Status minirunder og landslagssamlinger. 

Minirunder: Den første gikk veldig fint med over 30 barn. De to neste måtte begge avlyses pga. lite oppmøte. Vi 

får ta dette som tegn på mangelfull info i forbindelse med endring av dato, samt at Aker var på turnering den 

siste runden. Vi starter opp igjen den 11. januar kl. 11.00 til 14.00. Deretter 8. mars til samme tid. 

Det blir kun to minirunder til våren. På disse MÅ hallen fylles med barn! 

Landsslagssamlingene har vært vellykkede. Godt oppmøte og gode samlinger gjennomført av Pablo og 

Faisal. 

Det blir to samlinger til våren på de samme datoer som minirundene. Etter at serien er over ønsker Pablo en litt 

mer intens treningsperiode med tre treninger per uke en tid før utendørsserien starter 

 

7.4: Nytt fra dommerne. 

Episoder vi opplever forteller oss at mye er ugjort på dommersiden. Samtidig jobbes det bedre i komiteen enn 

noen gang før. Shabbir har tatt tak på en flott måte, og vil fortsette samarbeidet med Jan Nordli med å forbedre 

dommerne. Holdninger, kommunikasjon, roller, nøytralitet, samarbeid og kunnskaper blir viktige stikkord. 

Det vil bli tilbudt samlinger og kurs også i regi av NBF utviklingsavdelingen. 
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7.5: Samarbeidsmøte i NBFs regi den 16. januar.  

Leder informerte om møtet. Hele seksjonen er påmeldt, samt Ivar. 

 

7.6: Hva kan vi gjøre for at færre saker havner hos sanksjonsutvalget? 

De sakene vi har hatt i høst har vært sterkt belastende får vår administrasjon og vår juridiske konsulent. I forhold 

til størrelse har landhockey lagt en altfor stor byrde på vårt apparat. Det har til tider også vært belastende for 

flere i miljøet, og vårt ”rykte” i eget forbund begynner å bli tynnslitt. En episode av den art vi har opplevd river 

ned mer enn ti gode kamper kan bygge opp. Dette må det bli slutt på umiddelbart! Hva kan vi gjøre for å hindre 

slike episoder? Dette ble diskutert inngående. Stikkord for diskusjonen: Bevisstgjøre klubbene for deres ansvar 

og muligheter for sanksjoner innad i egen klubb. Dette gjelder både ledere, trenere, dommere og publikum.  

For mange roller: Sentrale personer har for mange roller i systemet. På en lørdag kan samme person fungere 

som lagleder, trener, dommer og sekretariat, ofte også som leder også for en annen klubb enn sin egen. Dette 

må vi begrense. Disse punktene vil også bli tatt opp med møte mellom seksjon/klubb som starter på nyåret. 

 

7.7: Håndtering av rapporter. 

Dersom det skrives rapporter om diverse forhold og episoder i forbindelse med kampavvikling, skal disse 

sendes til administrasjonen v/Halvor, og legges fram for seksjonsstyret/AU. Seksjonen behandler disse og 

fremmer forslag til tiltak. Dersom sanksjoner/bøter er aktuelt, må saken oversendes forbundsstyret til 

behandling, med seksjonsstyrets innstilling. Det er kun forbundsstyret som kan gi sanksjoner som 

organisasjonsledd. 

 

7.8:Trener for landslagene.  

Per i dag er Pablo hovedtrener for alle våre landslag. U21 og Senior. Han kommer tilbake til Norge i mars/april 

og vil da forhåpentligvis bli værende her. Faisal har vært hjelpetrener etter at han ble spurt om å ta ansvaret for 

landslaget i forbindelse med åpningen av Mortensrudbanen. Han har også velvillig fulgt opp innendørs ettersom 

det plutselig ble uklart med Pablos oppholdstillatelse.  

Nå må vi få trenerspørsmålet inn i mer ordnede former, hvor de som er interessert i oppgaven sender en søknad 

til seksjonsstyret v/Halvor, hvor de kort forteller om seg selv og sin bakgrunn. 

Som nevnt: Pablo er per i dag hovedtrener, så her blir det snakk om assistenttrener, eventuelt andre 

støttefunksjoner knyttet opp mot landslaget. Ass.trener må lede samlinger dersom Pablo ikke er tilstede. 

Disse funksjonene er foreløpig ulønnet. 

 

7.9: Omberamming av kamper.  

Dersom en klubb søker om omberamming av en kamp til administrasjonen, og dette innvilges, skal 

seriekomiteen sette opp ny kampdato med tid og sted, og dommeransvarlig utnevne dommere til kampen.  

 

7.10: Representant i NBFs ungdomsutvalg. 

Fra Hockeyseksjonen er Akers spiller Ikram Rashid forespurt, og han har sagt ja til å gå inn i utvalget. 

Seksjonsstyre takker for positiv innstilling. Jaswinder følger opp. 

 

7.11: Eventuelt 

 Ang lisensinnbetalinger. Etter at seksjonen starter lisenskontroll til annonsert dato, blir det nå foretatt 

løpende kontroll av lisenser av administrasjonen/serieansvarlig etter hver runde. Uoverensstemmelser 

rapporteres inn til Ann-Mari, som tar saken videre eventuelt med sanksjonsutvalget. Alle problemer med 

innbetalinger etc. skal tas direkte med Ann-Mari: Tlf. 21029570. Seksjonsstyret vil ikke ha noen 

mellomfunksjon i dette arbeidet. Er det noe som ikke stemmer; ta kontakt med Ann-Mari! 

 

 

Seksjonsstyret takker alle for i år og ønsker dere alle en 

God Jul! 

 

Neste styremøte i Hockeyseksjonen: Tirsdag 14.januar 2014 kl.18.00 på Ullevål. 


