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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 9 – 2013/14, Hockeyseksjonen 
 

Tid/Sted: Tirsdag 11. mars 2014 kl. 17.00/Ullevål 

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

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

Ikke tilstede m. forfall: Javed Shah 

Referent: Ivar Nordberg 

 

 

Agenda: 

9.1: Godkjenning av møtereferat nr. 8. 

Vedtak: Godkjent. 

 

9.2: Info fra administrasjonen og komiteene. 

Seriekomiteen: Innendørsserien går mot slutten. Det er nå kun to serierunder igjen av grunnspillet, samt en 

utsatt kamp. Denne vil sannsynligvis bli satt opp i lagenes treningstid. 

Trekningen til finalerundene vil bli foretatt etter siste kamp i siste serierunde den 22. mars. Tilstede vil være 

Khuram, Halvor og Ivar. Fint om alle lagene også er representert. 

NM innendørs vil i år bli forsøkt arrangert i Ellingsrudhallen. Så langt ser dette lyst ut. Halvor og Espen 

jobber videre med saken. Seriekomiteen er ansvarlig for mesterskapet. 

Seksjonsstyret sa ja til litt sponsing (Fair Play pokal) i forbindelse med dette mesterskapet fra firmaet ”Luga 

Norge”. 

Invitasjoner til mesterskapet utarbeides og sendes ut av Halvor, Jaswinder og Ivar 

  

Dommerkomiteen: Det vil nå igjen bli foretatt dommerobservasjoner av Jan Nordli i de siste rundene. 

Wajid er utnevnt som internasjonal dommer, og må følges opp i dette med kursing. Shabbir undersøker dette 

rent økonomisk og kommer med et forslag til fordelingene av utgiftene. Wajid må også regne med å bli brukt i 

kursøyemed videre i hockey. Det vil nå bli foreslått nye kandidater som dommere til EHF. Shabbir ansvarlig.  

Landslagssamlingener U-21.  Pablo vil nå være tilbake rett etter påske, og vil sette i gang en rekke samlinger på 

ukedagene fram til utendørsserien starter. Innen den tid bør også ny landslagsledelse være på plass. 

 

9.3: Økonomi. 

Administrasjonen opplyser om at vår økonomi er god. Per i dag ligger vi an til et overskudd.. 

 

9.4: Nytt kampreglement. Nytt kampreglement er utarbeidet. Dette ble gjennomgått og vedtatt sendt ut til 

klubbene på høring. Høringssvar bør være oss i hende før neste møte dvs. den 8. april. 
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8.5: Utendørsserien 

Beregnet start av utendørsserien er søndag den 11. mai. Påmeldingsfrist for denne er satt til lørdag den 

15. mars.  

Vedtak: De eksisterende klubbene som ikke melder på lag innen tidsfristen vil bli bøtelagt med kr. 1000,- 

For nye klubber som oppretter samarbeidsavtaler med andre nye klubber, eller for bandyklubber som melder på 

lag, vil fristen kunne utvides. Vi minner også om at de samme retningslinjer for deltagelse med U13-16 lag også 

gjelder for utendørsserien som for innendørsserien. Dvs. gamle klubber som stiller i senior må ha lag i U13-16, 

hvis ikke må de betale bot på kr. 4000,-. 

Nye klubber som før fristen på to år er utgått, stiller opp med aldersbestemt lag i serien, kan av seksjonsstyret 

innvilges lavere serieavgift for sitt seniorlag. 

Seksjonsstyret vedtok å invitere bandyklubbene til å være med i vår utendørsserie.  

Skriv om dette utarbeides og sendes ut av Halvor, Tor Audun og Ivar. Dersom bandyklubber viser interesse vil 

seksjonen være behjelpelig med trener og nødvendig utstyr. Ans. Jaswinder. 

 

8.6: Eventuelt. 

 Klemetsrudhallen skal renoveres. Dette kan ta tid og vår innendørsserie fra høsten vil sannsynligvis bli 

berørt. Seksjonen er bedt om å komme med forslag til alternativer både for kamper og trening. Vårt 

forslag er at kampene kan spilles i Ellingsrudhallen, mens treningstider kan fordeles mer i våre 

nærområder. (Hauketo, Plasthallen, Furuset og Ellingsrud). Halvor tar dette videre med Espen og 

Amjad. 

 Forslag til årsmøtesaker må være innsendt til administrasjonen innen den 23. april. 

 Klage på dommer. Skriv ble tatt opp og diskutert. Skrivet oversendes dommerkomiteen.  

 Klubbesøk: Seksjonsstyret v. leder/nestleder, Halvor og Ivar har besøkt, Furuset, Oslo og Sagene. For 

tur nå står Kringsjå, Hauketo, Strømmen og Aker. 

 Valgkomiteen bør starte sitt arbeid. Ivar tar opp dette. 

 Møteplan for våren: Seksjonsmøter holdes på følgende datoer, alle tirsdager: 8. april, 13. mai og 10. 

juni.  Årsmøte foreslås avholdt tirsdag 20. mai. 

 


