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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 2 – 2014/15  

Hockeyseksjonen 
Tid/Sted: Onsdag 3. september 2014 kl. 17.30 Ekeberg 

Tilstede:  Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad,  Davinder Singh,  Mohammad Shabbir (på slutten av 

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

Ikke tilstede m. forfall: Sundeep Singh 

Referent: Ivar Nordberg 

 

2.1: Godkjenning av møtereferat  1. 

Vedtak: Godkjent. 

2.2: Påmelding av lag for innendørsserien.  

Det er påmeldt 12 seniorlag, 3 veteranlag, 6 U.13-16 og 3 U.11-13 lag 

Dette vil si at det blir en serie 1. divisjon med 8 lag i dobbelt serie og en 2. divisjon på fire lag i trippel serie. Litt 

usikkerhet rundt en klubb gjør at vi må vente til etter mandag førstkommende før dette blir endelig vedtatt. Det 

blir sannsynligvis trippel serie i veteran. Kamper i U.11-13 vil bli spilt som en del av arrangementet i 

minirundene. Det blir forsøkt arrangert minirunder, veteranserie og landslagssamling på de samme lørdager. 

2.3: Nytt fra administrasjonen. 

Khidash Kiyani er ansatt som utviklingskonsulent i landhockey. Han starter i jobben den 15. september.  

Dette blir et stort løft for vår idrett, og vi håper klubbene følger opp med alle de tiltak som er nødvendig for at vi 

skal få status som egen seksjon. 

2.4: Tilbud til våre U.16-19 åringer i Oslo: Det er kun en klubb i Oslo (Aker) som har meldt på lag i denne 

klassen til å melde på lag i seriespill. I år som i fjor gir vi våre 16-19-åringer fra Oslo tilbud om kamper og 

samlinger noen lørdager.  

Disse ungdommene vil også danne hovedtyngden til et landslag i januar. Dessverre fikk vi i går tilbakemelding 

fra Espen og Svein Erik om at de måtte si nei til å være ledere for vårt landslag i Zagreb i januar. Lysten var stor, 

men det lot seg ikke kombinere med bandyopplegget. Seksjonen vedtok at de selv tar ansvaret for dette med 

Jaswinder som øverste leder og Khuram som treneransvarlig. Pablo vil bli brukt i de periodene han er 

tilgjengelig. Første samling og kamper for U.16-19 blir sannsynligvis lørdag 4. oktober i Ellingsrudhallen. 

2.5: Økonomi: Administrasjonen melder også at det kun er små beløp utestående i klubbene våre. Det er kun 

er par medlemsavgifter som ikke er betalt. Klubbene blir purret. Så snart kampoppsettet for innendørsserien er 

klart, vil klubbene bli fakturert. Se avgifter som ble vedtatt på årsmøtet.  

2.6: Lisenser: Det går mot ny lisensinnbetalinger for de som løste lisens i oktober i fjor. Vi håper og tror at vår 

lisens blir krevd inn på denne tiden hvert år, og at vi dermed følger både bandy og innebandys lisensperioder. 

2.7: Nye klubber og status: Det blir nå, etter god jobb av Jaswinder, sendt inn søknadspapirer for ny klubb i 

Groruddalen. Årsmøtet er avhold og valgene utført. Ivar har tatt kontakt med Stavanger og vår 

utviklingskonsulent der, slik at vi får fortgang i å få den klubben registrert. Om de går inn i en eksisterende, eller 

stifter egen klubb, er fortsatt usikkert.  

Drammensregionen blir ett av hovedmålene for vår utviklingskonsulent for å få på plass en ny klubb. 
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2.8: Akercup: Seksjonen gratulerer Aker med vel gjennomført cup. Spesielt morsomt var deltakelsen fra 

Trondheim, og hvilket nivå de allerede hadde nådd. (Vinnere av 11-13 klassen) 

2.9: Innendørsserien 2014/15: Serien vil bli avviklet som nevnt under punkt 2.2. Sluttspillet (NM) blir spilt som 

cup mellom de 6 beste lagene i 1. divisjon og de 2 beste i 2. divisjon. Sluttspillet spilles over to helger som i fjor, 

slik at semifinaler og finaler går på samme dag. Vi håper også at U.13-16 også kan kåre sin mester på 

finaledagen. 

2.10: Minirunder: Det vil nå bli avsatt lørdager slik at alle våre klubber, forhåpentligvis i samarbeid med vår 

utviklingskonsulent, kan få ansvaret for gjennomføringen av en minirunde hver.  

2.11: Dommersituasjonen: Det vil nå bli gjennomført dommerkurs. Seksjonen vedtok det minimum av 

dommere hver klubb må stille med i serien. Shabbir kaller inn til kurset. Det er veldig viktig at 

dommersituasjonen følges opp av klubbene. I våre andre idretter har en tillitsvalgt dommeransvaret på 

klubbnivå. Dette er absolutt noe klubbene må få på plass. 

2.12:Treningstider: Vi har fått et brev fra driftskomiteen i Ellingsrudhallen om at våre treningstider ikke er brukt. 

Dette har vi selvfølgelig forklaring på.  

Vi håper imidlertid at klubbene kan ta i bruk sin treningstid så raskt som mulig. Minner om tidene: 

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

Vi minner også om at det kun er lov å bruke godkjente innesko i hallen. Det er også viktig at vantene legges ut 

for hver trening slik at vi unngår unødvendige skader på gulvlister etc. Ivar tar kontakt med driftskomiteen i 

hallen og forklarer forholdet. 

2.13: Eventuelt. 

 Nytt fra forbundsstyret: Jaswinder informerte om nytt fra forbundet. Problemer rundt tildelinger fra NIF 

til fleridrettsforbund gir mulige konsekvenser også for landhockey. Dette gjør det ekstra viktig at vi når 

vår målsetting ang. egen seksjon i før tinget i 2015. 

 Dommerkurs i Nederland: Shabir informerte om kurset. 

 Landhockeyvant: Det er søkt om nytt vant til Klemetsrudhallen. Det gamle trevantet vil vi gjerne gi til 

Trondheim. Davinder og Jaswinder ansv. 

 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.  

Ivar sjekker med Terje Larsen at medaljer og pokaler for NM er på plass. 

 

 

 

Neste møte blir onsdag den 8. oktober kl. 17.00 på Ekeberg. 

 


