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Referat styremøte 4 – 2014/15
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Onsdag 12. november 2014 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir og Ivar Nordberg (NBF)
Ikke tilstede m. forfall: Davinder Singh og Sundeep Singh
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani, og på første del av møtet Bjørn-Erik Thorp
Referent: Ivar Nordberg

4.1: Godkjenning av møtereferat 3.
Vedtak: Godkjent med følgene endring.
4.2: Innendørsserien 2014-15.
Oppsettet ser ut til å fungere bra. Foreløpig er det ikke kommet inn noen ønsker om endring.
4.3: Nytt fra administrasjonen.
Khidash Kiyani har kommet godt inn i sin nye jobb. Seksjonen sa seg veldig godt fornøyd med den jobben han
har satt i gang. I den krevende oppstarten vi nå har opplevd, har han gjort en uvurderlig innsats. Hans kjennskap
til miljøet og spillere har vært en nødvendighet både i lisenskontroll og overgangssaker. Til glede for landhockey
var det godt å høre at utfordringene var minst like store i våre andre idretter.
4.4: Dommersituasjonen:
-Seksjonen stiller seg bak det kravet Shabbir setter til antall dommere fra klubbene. Det er ikke gitt noen disp. til
nye klubber for ikke å stille dommer. Her må alle trå til for å holde serien i gang. Fortrinnsvis ønsker vi yngre
dommere, men selvfølgelig er også de gamle velkommen. Dommer som har trukket seg, men ønsker seg
tilbake, vil bli satt opp i U.13-16 klassen nå, og i vanlig seniorserie etter jul.
Husk: Dersom en dommer fra en klubb ikke kan dømme må klubben sørge for at godkjent dommer overtar
kampen.
-Dommerkurs: Nytt dommerkurs er satt opp søndag den 30. november kl. 14-17 på Ekeberg.
4.5: Økonomi: Seksjonen diskuterte avgifter til klubbene. En klubb fikk sin avgift redusert med kr. 2000.
Seksjonen minner om punkt 7. under straffereaksjoner i Kampreglementet:
7. Lag i seniorseriene innendørs
For å stille flere lag i seniorseriene innendørs, må klubbene stille med tilsvarende antall lag i aldersbestemte
klasser. Stiller klubbene med 1 lag mindre i aldersbestemte enn i senior, mister de innbetalt depositum. Hvis
de ikke har aldersbestemte lag (U.13-16), kan de kun stille med 1 seniorlag. For å delta i innendørsserien må
de også ha deltatt i samme klasse utendørs.
Depositum er vedtatt kr. 5000,4.6: Lisenser: Lisenskontroll er gjennomført etter flere ganger annonsering. Stort sett gikk det greit, men tre
spillere er ikke registrert innbetalt lisens per onsdag. Klubbene/spillerne blir kontaktet av Khidash. Hvis klubben
ikke kan fremskaffe dokumentasjon for innbetalt avgift blir saken oversendt sanksjonsutvalget.
Husk: Spørsmål rettes til:

Ann-Mari.Ellefsen@nif.idrett.no
khidash.kiyani@nbfutvikling.no

92488186
41605561
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4.7: Nye klubber og status:
Stavanger er sannsynligvis på plass som egen gruppe i Stavanger ibk. Ivar sjekker dette
Veitvet-Bjerke er også sannsynligvis snart på plass. Jaswinder ordner de siste formaliteter sammen med leder i
klubben.
4.8: Minirunder: Seksjonen er godt fornøyd med de rundene som har vært arrangert. Aker hadde
arrangementet av den forrige, og nå sist var det Furuset som stod som arrangør. Deltakerantallet har ligget på
ca. 40. Runden er dokumentert med bilder og tekst på vår hjemmeside. Nå til helga er det Kringsjå som er
arrangør. Noen klubber skuffer ved ikke å delta med noen barn. Vi håper virkelig at dette endrer seg. Selv om en
klubb ikke deltar med barn, mener seksjonen at klubben likevel må stille som arrangør i en minirunde. Khidash
følger opp dette. Minirunden den 29. november er det Strømmen som er arrangør, og vi håper at Oslo kan ta
runden den 3. januar 2015.
Vi minner også om at barn og oppfølging av disse er avgjørende faktor for tildeling av treningstider.
Foresatte/ledere som bringer barna til halle må være i hallen gjennom hele samlingen dersom ikke annet er
avtalt med arrangør. I noen øvelser trengs flere hjelpere, og det trengs alltid vakter og påpassere i garderober
etc. Vi har hatt tilløp til hærverk i garderober. Dette må unngås.
4.9: Søknad om disp: Søknadene ble gjennomgått og diskutert. Føringer for løsning ble skissert. De som er fylt
12 år kan delta i 13-16 serien.
Vedtak: Khidash gis fullmakt av seksjonen til å fremforhandle fornuftige løsninger med aktuelle klubber.
Dette gjelder også allerede ilagte sanksjoner.
4.10: U.16-21 samlinger: Samlingene har gått greit. I alt har 22 spillere møtt opp. Nå til lørdag reiser gruppen
på en samling i Gøteborg. Khuram må ordne reise. Fra torsdag 15. til søndag den 18. januar skl 12 i gruppen
sammen med tre ledere til Zagrep. Turen er beregnet til å koste kr. 51 000. Dette forutsetter at det ilegges en
egenandel på kr. 1000 per deltaker også fra de tre lederne. Likevel vil nok seksjonen gå ca. 3000 i underskudd
på dette sett i allerede innbetalte avgifter fra klubbene.
4.11: Rutiner for sekretariatarbeid: Neste lørdag vil Davinder og Sagene ansvarlig for sekretariatet. Davinder
tar også ansvaret for at klubbene etter tur får opplæring og ansvaret for en serierunde hver. De må da stille med
to personer i sekretariatet. Ferdig opptrykte kampskjemaer fungerer, men også her må vi være mer påpasslige.
Davinder får ansvar for at de spillerne som påføres kampskjema allerede har betalt lisens. Likevel må lagleder
gå over listene og kontrollere at de er riktige, spesielt med hensyn til draktnummer. Husk også å få undertegnet
skjema av begge lag, dommere og sekretariat.
4.12: Eventuelt.
 Utviklingsarbeid: Vårt neste store mål nå er å registrere 1500 aktive medlemmer. Khidash vil innkalle
til kurs i registrering på Admin i begynnelsen av desember. Vi har kun ca. en og enhalv måned igjen før
registreringsarbeidet skal være ferdig. Seksjonen ber alle klubber gjøre innsats for å få dette til. Bruk
Khidash dersom det skulle være behov for hjelp!
 Vår hjemmeside: Vi jobber fortløpende med å bedre vår hjemmeside. Det legges nå ut linker til
klubbenes hjemmesider. Klubbene oppfordres til å opprette dette, som vi anser er viktig for vårt
rekrutteringsarbeid. Khidash ansv.
 Køller og annet utstyr er kjøpt inn fra Engeland: Blir delt ut til Stavanger og Trondheim.
Utviklingsavdelingen får 15 nye køller og baller. Flere blir bestilt i februar. Ansv. Jaswinder.
 Hallsituasjonen: Melding er mottatt om at Klemetsrudhallen ikke kan gjenåpnes før i februar.
Seksjonen forholder seg til Ellingsrudhallen som vår arena også for vårterminen. Slik det nå ser ut er det
naturlig at også årets NM arrangeres i Ellingsrudhallen.
 Voldsløkka er fortsatt å betrakte som vårt hovedanlegg når denne kommer på plass. Seksjonen mfl. Vil
imidlertid jobbe for nytt dekke på Klemetsrud, og en ny bane lokalisert i Groruddalen. Prioritert område
er sentralt på Furuset, selv om Ellingsrud også er et aktuelt område.
 Eget lager: Landhockey ønsker et eget, større lagerrom på Ullevål. Khidash tar opp dette med GS.

Neste møte blir onsdag den 10. desember kl. 17.00 på Ekeberg.
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