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 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 1 – 2014/15  

Hockeyseksjonen 
Tid/Sted: Onsdag 13. august 2014 kl. 17.30 Ekeberg 

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

Ivar Nordberg (NBF) og på første del av møtet Bjørn-Erik Torp fra administrasjonen. 

Ikke tilstede m. forfall: Sundeep Singh, Davinder Singh og Halvor Hanneborg (NBF). 

Referent: Ivar Nordberg 

 

1.1: Godkjenning av møtereferat nr. 11. 

Vedtak: Godkjent. 

1.2: Oppsummering av årsmøtet.  

Seksjonen var fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet. Det ble litt uklarhet pga. at ikke alle hadde 

sakspapirene i samme nummerrekkefølge. Papirene burde vel ha vært ordnet i en mappe med 

sidenummerering.  

1.3: Nytt fra administrasjonen. 

Rokeringer i administrasjonen og tildeling av nye oppgaver knyttet til landhockey ble redegjort for av Bjørn-Erik. 

Han  har tatt på seg oppgaven med vårt serieoppsett og oppfølging og gjennomføring av kampene. Seksjonen 

vedtok at alle saker knyttet til serien skal behandles og vedtak fattes i administrasjonen på Ekeberg.  

Ivar informerte om prosessen rundt ansettelse av utviklingskonsulent for landhockey. Det som er viktig nå er at 

det fokuseres på målsettingen i landhockey av alle tillitsvalgte i forbund og klubber. Mer uro i idretten kan føre til 

at prosjektet skrinlegges for godt denne gang. Vi ber alle om å tenke positivt og kreativt. Vi har ikke tid til mer 

unødvendig uro i vår idrett. La oss vise alle at vi vil og kan!! 

1.4: Fordeling av arbeid i seksjonen: 

Sundeep og Davinder får ansvaret for arrangementet og sekretariatet i seriespillet innendørs. 

Jaswinder og Davinder får ansvaret for utviklingsarbeidet også det som knyttes opp mot bandyklubbene. 

Khuram blir seksjonens representant i landslagsadministrasjonen. 

Shabbir fortsetter som dommeransvarlig. 

1.5: Lag som har trukket seg før og etter seriestart i seniorklassen: Konsekvenser av dette (bøter etc.) ble 

vedtatt. Lagene blir kontaktet. Ansv. Ivar 

Sagene har søkt om å få delta i Old-boysserien, og å få spille kamp mot alle i en fullverdig serie.  

Dette vedtok seksjonsstyret å imøtekomme. 

1.6: Nye klubber og status: Muligheter for nye klubber i Drammen (Skiold har dessverre sagt nei denne gang), 

Bergen, Trondheim og Stavanger ble diskutert og oppgaver fordelt. 

Mazhar Iqbal i Drammen ble foreslått inn i Buskerud bandykrets styre. Ivar kontakter leder av Buskerud BK. 

1.7: Bandyklubber til Akercup: Bandyklubbene Ullevål, Snarøya og Høvik har vist interesse for å delta i 

Akercup. Disse blir nå kontaktet og tilbudt treninger i landhockey. Ansv. Halvor, Jaswinder og Khuram 

1.8: Innendørsserien 2014/15:  Landhockey har fått førsteprioritet i Ellingsrudhallen. Dvs. vi har fått alle 

lørdager alene til Klemetsrudhallen forhåpentligvis står ferdig igjen ca. nyttår. 

Påmelding til denne serien er utsendt før ferien. Det blir nå sendt ut ny purring for påmelding. 

Etter en del innspill fra klubber vedtok seksjonen nå en ny veteranserie med aldersgrense 40+. Oldboysserien 

utgår. 

 

mailto:bandy@nif.idrett.no
http://www.bandyforbundet.no/


2 

 

 

 

 

1.9: Landslagsansvarlige for U21: Seksjonen har forespurt Espen Johannesen og Svein Erik Hammerstad om 

å være ansvarlig for landslaget. Begge har sagt seg interesserte. Vi mottar endelig svar nå etter den 18. aug.  

 Ledelsen for laget vedtok seksjonen å ha vår nestleder Khuram. Espen blir hovedansvarlig for opplegget. 

Vi håper at dette går i orden og at laget dermed skulle være i trygge hender fram mot Zagreb EM den 16.-18. 

januar 2015. Disse tre vil også utarbeide program over samlinger etc. fram mot mesterskapet. 

1.10: Minirunder: Som i NBFs andre idretter vil vi nå legge opp til at alle klubbene skal gjennomføre en 

minirunde i løpet av innendørssesongen. Det vil bli satt av tid til dette i hallen på Ellingsrud/Klemmetsrud. 

Rekkefølge på klubbene avgjøres senere etter samtaler med klubbene. 

1.11: Dommersituasjonen: Som i alle andre idretter sliter vi med dommerrekruttering og oppfølging. Shabbir vil 

nå kontakte klubbene ang. antall dommere klubben må stille med i serien. Nytt dommerkurs blir arrangert før 

innendørsserien. 

1.12:Treningstider: Vi har mistet våre treningstider i Klemetsrudhallen, og vi har ikke fått noen ny tildeling. Dvs. 

vi har nå i høst, til Klemetsrudhallen igjen åpner, kun trening i Ellingsrudhallen å tilby våre klubber. Aker forsøker 

å kjøpe treningstid i Plasthallen på Klemetsrud, og Strømmen søker treningstid i Akershus. Vi jobber også med 

en mulighet i Prinsdalshallen. Seksjonsstyret er av Oslo/Akershus bedt om å foreta en fordeling av de tildelte 

treningstidene: Vedtaket blir som følger: 

Mandager kl. 19.00 - 20.30 i Ellingsrudhallen. Trening for gutter og jenter fra alle våre klubber.  

Organisering av dette blir bestemt etter hvert. 

Onsdager kl. 19.00 – 20.45 i Ellingsrudhallen. Sagene og Kringsjå sammen 

Onsdager kl. 20.45 – 22.30 i Ellingsrudhallen. Oslo og Furuset trener sammen.  

Eventuellt bytte/endringer kan klubbene ordne seg i mellom.  

1.10: Eventuelt. 

 Retningslinjer for sekretariat: De foreslåtte retningslinjene ble vedtatt. Disse bør så raskt som mulig 

innarbeides også i de resterende utendørskampene.(se vedlegg) 

 Wo. resultat: Seksjonen vedtok etter aksept fra klubb, å gi wo-seier i kamp nr 16.                      

Resultatet settes til 0-5 

 Seksjonen vedtok å be EHF om fritak fra challange 4.  

Grunnen til dette er at det blir for mye for våre ungdommer, samtidig som det kan bli dyrt for enkelte, 

som er aktuelle for U 21 landslaget samt også landslaget for senior i august 2015. 

 Husk påmelding til innendørsserien frist 23. august! Se protokoll fra årsmøtet ang. avgifter, og 

bestemmelser i vårt kampreglement ang. antall seniorlag vs. antall aldersbestemte lag. (se 1.8) 

 NM-utendørs arrangeres lørdag og søndag den 27. og 28. september: Endelig serieoppsett for 

resten av serien sendes ut så raskt som mulig. Her gis det ikke rom for endringer av noen art. 

Sluttspillet gjennomføres på samme måte som årene før.  

Det foretas trekning mellom de fire beste i seriespillet.  

Trekningen foretas rett etter siste seniorkamp i serien.  

Semifinalene spilles lørdag den 27.. 

Søndag kl. 13.30 spilles finalen. Før finalen settes det opp en guttekamp og en oppvisningskamp for 

jenter.  

 

 

Neste møte blir onsdag den 3. september kl. 17.30 på Ekeberg. 

 


