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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 6 – 2014/15  

Hockeyseksjonen 
Tid/Sted: Onsdag 7. januar 2015 kl. 17.00 Ekeberg 

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

Ikke tilstede: Sundeep Singh 

Fra administrasjonen: Bjørn-Erik Thorp første del av møtet, ikke tilstede Mohammad Khidash Kiyani. 

Referent: Ivar Nordberg 

6.1: Godkjenning av møtereferat 5. 

Vedtak: Godkjent. 

6.2: Nytt fra administrasjonen: Nabil jobber nå på Ullevål. Seksjonen ønsker å bruke han på sine 

arrangementer. Dette er godkjent av GS. 

6.3:Innendørsserien: Vi har nå fått godkjent utvidet åpningstid lørdag den 28. feb. Nye serielister blir sendt ut 

så raskt som mulig. Vi håper at de endringene som er gjort blir akseptert.  

Administrasjonen er fortsatt ikke fornøyd med våre kamprapportskjemaer. Davinder og Shabbir følger opp dette. 

Husk at lagene er ansvarlige for føringen av sitt lag med riktig navn og nummer. Skjemaene skal undertegnes 

etter kampen. 

Foreløpig ingen signaler på Klemetsrudhallen. For rekkefølge for årets serie se spesielt § 9 pkt. 6. Denne er 

igjen forelagt vår jurist som poengterer at slik må det være! 

NM er vedtatt lagt til Ellingsrudhallen med Furuset som arrangør. For oppsett av NM, se kampreglementet § 18. 

6.4: Landslag U21:  

Det aller meste er nå på plass. Drakter er bestilt. Sponsormidler dekker både disse og spillernes egenandel. Til 

sammen er det nå kommet inn ca. 34000 kroner. Spillerne har jobbet dugnad og fått inn midler til div. 

overtrekksdrakter gensere etc. Vår sponsor leverer varene med en sponset andel på ca. 16000 kroner. 

Vi ønsker våre spillere lykke til i Zagreb! 

6.5: Økonomi: De fleste klubbene har gjort opp sin gjeld til forbundet. Litt gjenstår, men er under kontroll. 

6.6: Utviklingsarbeidet og medlemsregistrering: Vi går nå inn i sluttspurten med registreringen. Mange 

klubber gjør en flott innsats, men noen er nok litt passive. Vi stiller oss bak brevet som Halvor sendte til 

klubbene. Slik det ser ut i dag, etter beregninger fra Khidash, kan det kun være noen få titall medlemmer det står 

på. Beregningene som Khidash har gjort viser at vi har i overkant av 1300-1400 aktive medlemmer. Khidash 

avtaler nå møter med hver enkelt klubb for å få alt på plass. Vi takker klubber som Aker, Strømmen, Kringsjå, 

Oslo og Furuset for den innsatsen de har gjort for dette arbeidet.  

Derfor; Registrer også de aller siste, hver enkelt medlem teller! 

6.7: Utendørsserien 2015: Oppstart utendørs starter den 9. mai, slik det ser ut i dag. Påmeldingsfrist settes til 

den 1. april. Det blir spilt i de samme klasser som i fjor, og som innendørs i år. Veteran gjøres om til oldboys 

med aldersgrense 40+. Serieavgift ble vedtatt på årsmøte i fjor. Ivar tar opp evn. andre avgifter med Espen. 

Ut i fra antall påmeldte lag blir det satt opp en serie som i prinsippet blir lik den i fjor. Vi forsøker å ha spillefri i 

fellesferien, men dersom tiden blir for knapp kan det bli lagt kamper i Ramadan slik som det gjøres i alle andre 

idretter 

6.8: Senior landslag: Landslaget for senior skal spille i slutten av juli. Vedtak ang. dette med hensyn til trener 

etc. legges til neste møte. 

6.9: Eventuelt: Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
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Neste møte blir onsdag den 11. februar 2015 kl. 17.00 på Ekeberg. 


