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Referat styremøte 5 – 2014/15  

Hockeyseksjonen 
Tid/Sted: Onsdag 12. desember 2014 kl. 17.00 Ekeberg 

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

Ikke tilstede: Sundeep Singh 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani. 

Referent: Ivar Nordberg 

 

5.1: Godkjenning av møtereferat 4. 

Vedtak: Godkjent med følgene endring.  

5.2: Nytt fra administrasjonen: Khidash om foreløpig avtaler for sin stilling. Det er bedt om forslag fra 

forbundsstyret om kandidat til ny varamedlem. Seksjonen stiller seg bak det forslaget om kandidat.  

Nabil har fått muligheten til å jobbe i forbundet. Seksjonen sier seg glad for dette, og håper å kunne benytte seg 

av hans stilling også for arbeid med landhockey. 

5.3:Innendørsserien: Dessverre fikk vi en dobbelbooking i hallen nå sist lørdag. Kampene ble flyttet til 

førstkommende lørdag, men to klubber sendte inn søknad om å få slippe kamp pga. spesielle årsaker. 

Administrasjonen støttet søknaden i forkant av møtet. Ny liste over flytting av disse to kampene er allerede 

sendt ut. Det er også dukket opp to nye kollisjoner. Den 7. mars er badminton plutselig dukket opp som 

arrangement i hallen. Administrasjonen undersøker dette. Den 21. mars er hallen satt opp med Gym. Hallen er 

også leid ut til Futsal den 14. og 21. februar, tider vi har tilbudt Kringsjå til sin Cup. Seksjonen vil tilby Kringsjå 

lørdag den 31. januar (minirunde utgår dersom de sier ja) mot at de arrangerer cup for aldersbestemte lag. 

Seksjonen vedtok også å gi Furuset muligheten til å forsøke å få flyttet en kamp i forbindelse med et bryllup. 

Khidash følger opp alle disse sakene med Bjørn-Erik. 

5.4: Dommersituasjonen:  

Vi sliter med rekruttering av nye dommere. Det blir forsøkt med en ny dommersamling nå førstkommende 

lørdag. Nye muligheter for rekruttering ble diskutert. 

5.5: Økonomi: Oversikt fra administrasjonen viser at alle regninger er oppgjort for utendørsserien. Innendørs er 

det fem klubber som ikke har betalt. Disse vil bli purret. 

5.6: Lisenser: Lisenskontroll er gjennomført over flere helger. Noen klubber har godtatt wo. tap. Etter god jobb 

av Khidash er vi nå snart i mål. Dersom vi nå oppdager ulisensierte spillere som ikke kan dokumentere betalt 

lisen vil disse bli oversendt sanksjonsutvalget. Klubben kan da forvente store bøter. Vi mangler også overganger 

på to spillere. Klubbene er informert. (spillerne deltar nå ikke i serien) 

Positivt er det at vi per i dag har innbetalt ca. 190 lisenser. Dette er en økning på ca. 20% fra i fjor. 

5.7: Nye klubber og status:  

Per i dag er Stavanger og Veitvet/Bjerke godkjent. Klemetsrud har ligget litt på vent pga. uklarheter i hvem som 

gjør hva, mellom krets og forbund. Vi regner med at dette er i orden med det aller første. Vi har også fått ordnet 

opp med NIF slik at nye klubber nå kan registreres under landhockey. 
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5.8: Minirunder: Det har kommet inn synspunkter på at våre minirunder har gjort serien mindre attraktiv. 

Seksjonen beklager det, men ser imidlertid viktigheten av minirundene for rekruttering og registrering av nye 

medlemmer.  Vi beklager derfor at denne helgens runde faller bort. Selv om det har vært en enorm framgang av 

disse arrangementene siden i fjor, er vi fortsatt litt skuffet over deltakelsen fra noen av klubbene våre. Nå er det 

kun to samlinger igjen. Den 3. og den 31. januar (se pkt. 5.3) og vi håper at vi her skal få enda flere barn i den 

riktige aldersklasse fra 6-12 år. Møt opp! 60-70 barn er målet.  

5.9: Landslagsdrakter: Takket være tilskudd fra gode hjelpere, har vi nå muligheten til å bestille to nye 

landslagssett. Alt rundt dette ble diskutert. Settene bestilles i morgen. Gjennom vår godkjente sponsor Luga, får 

vi også tilbud om overtrekksdrakter samt hettegensere, førstehjelpskoffert og drikkeflasker til en fordelaktig pris. 

Pengene for dette, samt egenandel for turen, kan tjenes inn på to dugnader som er ordnet. Khuram ansvarlig. 

5.10: U.16-21 samlinger: Samlingen nå søndag utgår. I stedet jobbes det med to samlinger i romjula. Det blir 

også samling lørdag den 3. samt hele lørdag den 10. Khuram ansvarlig. På turen til Zagreb er de ansvarlige: 

Davinder hovedansvarlig,  Khuram trener og Khidash hjelpetrener. 

5.11: Rutiner for sekretariatsarbeid: Neste runde er det Strømmen som har ansvaret for sekretariatet. Neste til 

Kringsjå. Vi håper alle klubbene følger opp dette. Vi håper også å kunne benytte Nabil (se 5.2) fast til dette 

arbeidet sammen med ansvarlige fra klubb. Det må minst være to personer i sekretariatet. 

5.12: Utviklingsarbeidet: Dette er for tiden vårt aller viktigste prosjekt. Khidash skal nå bruke all sin tid på dette 

arbeidet, som vel må sies å være den største utfordring norsk landhockey har stått ovenfor. Lykkes vi ikke kan 

konsekvensene bli katastrofale for idretten vår. Vi føler at noen klubber tar ansvar og forstår alvoret, men vi er 

også bekymret for de som ser ut til ikke å ta utfordringen.  

Khidash vil nå kalle inn klubbleder til samtaler og instruksjon i dataprogrammet hvor vi legger inn våre aktive 

medlemmer. Han kan også reise på klubbesøk for å gi ytterligere hjelp. 

Vi er avhengige av at ALLE er med på laget for at vi skal lykkes!! 

5.13: Eventuelt. 

 Fotballsparking i vår tildelte treningstid: Vi må minne om at fotballsparking i vår tildelte 

treningstid må begrenses. Dette er kun akseptabelt som en mindre del av en eventuell 

oppvarmingsperiode. Vår trening skal i all hovedsak brukes til landhockey.  

 Søknad fra klubb om midler til oppstart:  Klubben slipper å betale kr. 2000 i landslagsavgift. Noe mer 

har vi dessverre ikke muligheter til å gi innenfor et trangt budsjett. 

 Minner om: Årsmøte 2015: Onsdag 27. mai på Ekeberg 

 

 

 

Neste møte blir onsdag den 7. januar 2015 kl. 17.00 på Ekeberg. 

 


