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Referat styremøte 7 – 2014/15
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Onsdag 4. februar 2015 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Mohammad Shabbir og Ivar Nordberg
Ikke tilstede: Khuram Shehzad, Sundeep Singh og Davinder Singh,
Fra administrasjonen: Bjørn-Erik Thorp første del av møtet, Mohammad Khidash Kiyani og Nabil Ahmad.
Referent: Ivar Nordberg

7.1: Godkjenning av møtereferat 6.
Vedtak: Godkjent.
7.2: Nytt fra administrasjonen: Møtet diskuterte fordelingen av oppgaver i det tidsrommet Khidash nå blir
borte. Vi setter alle våre krefter inn for at hans engasjement kan bli utvidet. Begrunnet forespørsel med planer
for videre utvikling av landhockey vil bli sendt forbundsstyret. Nabil jobber nå på Ullevål. Hans oppgaver knyttet
til landhockey ble diskutert. Han vil overta sekretariatet i resten av innendørsserien for 1. divisjon. Han kan også
være behjelpelig i det videre utviklingsarbeidet for vår idrett.
Seksjonen takker også Khidash for en fantastisk godt utført jobb, uten han hadde ikke vårt mål blitt nådd!
Men som sagt, vi håper og tror at han kan fortsette.
7.3:Innendørsserien: Det virker som alt nå går etter planen fram til NM. Vi ønsker lagene lykke til i
sluttkampene.
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.
7.4: Landslag U21:
Landslaget spilte seg opp kamp for kamp i turneringen. Dessverre ble det ingen seier, men det var så nære på.
Vi takker spillerne og lederne for godt gjennomført turnering.
Overtrekksdraktene som ble innkjøpt passet ikke verken i form eller kvalitet. Nytt sett drakter vil bli levert av vår
sponsor Luga.
Vi takker nok en gang de som var med og sponset turen slik at guttene slapp store utgifter. En takk vil også bli
sendt sponsorene.
7.5: Utviklingsarbeidet og medlemsregistrering: Vi nådde vår målsetting!!! Takk for glimrende innsats til de
aller fleste. Antall medlemmer stoppet på 1612!! Vi er 12 klubber, og vi er representert i 5 idrettskretser.
Nå vil tallene bli kvalitetssikret av forbundets administrasjon. Noen eller alle klubbene vil få sine lister kontrollert,
og våre klubber vil bli vurdert. Vi er spente på utfallet. Vi håper at en økning av medlemsmassen på 100%
holder mål, og vi håper også at klubbene drives på en slik måte at det ikke blir stilt spørsmålstegn rundt disse.
Forbundsstyret vil overta videre møter og eventuelle søknader til NIF. Vi håper at vår innsats gir et stort løft for
hockeyidretten.
Seksjonen vil i stor grad delta på klubbenes årsmøter. Dette som en del av utviklingsarbeidet. Vi vil følge med
på at møtene innkalles på riktig måte og at NIFs agenda for årsmøter blir fulgt. En valgkomite må presentere sitt
forslag, regnskap må legges fram og vedtas, likeledes budsjett og klubbens lov MÅ være på plass. Hvis ikke må
denne vedtas på årets møte. Se malen som flere ganger er sendt ut. Gi melding til Jaswinder/Ivar om tid og sted
for møtet. DETTE ER VIKTIG!!!
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Det videre utviklingsarbeidet vil nå rette seg mest mot opprettelse av nye klubber. Målet er minst 20 klubber til
neste år. Seksjonen ser for seg at et samarbeid med bandy skal kunne gi to-tre klubber som kan opprette
landhockegruppe på årets årsmøte. Det samme antallet med landhockeygruppe håper vi også kan komme i
cricket. Det vil også bli jobbet for en-to nye klubber i Oslo, samt en klubb til både i Trondheim og Stavanger.
Bergen er også aktuell.
7.6: Utendørsserien 2015: Gjentar fra forrige møte: Oppstart utendørs starter den 9. mai, slik det ser ut i dag.
Påmeldingslister vil bli sendt ut rett etter vinterferien. Husk å føre på klubbens ønsker for serien. 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. Det vil ikke bli spilt kamper i fellesferien,
men Ramadan blir sannsynligvis ikke spillerfri.
7.7: Senior landslag: Landslaget for senior skal spille Nasjonalt mesterskap Challenge 4, fra 19-25 juli i Vilnius.
Seksjonsstyret diskuterte trener og støtteapparatet rundt dette laget. Seksjonsstyret vedtok Nabil Ahmad som
hoved trener og Svein Erik Hammerstad som assistent trener. Seksjonsstyret vedtok også en komite bestående
av Jaswinder, Davinder, Shabbir og Ivar som skal følge opp landslags utviklingen.
7.8: Eventuelt:
Situasjonen rundt Klemetsrudhallen er litt usikker, og derfor fortsetter Aker og Kringsjå å trene på
Ellingsrudhallen inntil videre. Når Klemetsrudhallen åpner flytter Aker og Kringsjå sine treninger bort dit, og
treningfordelingen på Ellingsrudhallen blir som vist under.
- Treningstider: Ny fordeling!
Som før nevnt overtar Furuset treningstiden på mandager.
Onsdager kl. 19.00 – 20.45 i Ellingsrudhallen. Oslo alene
Onsdager kl. 20.45 – 22.30 i Ellingsrudhallen. Sagene alene
Varamedlem i forbundsstyret: Mohamad Ashraf er valgt inn som varamedlem i forbundsstyret.
Seksjonsstyret i landhockey gratulerer forbundsstyret med et godt valg!
Møte med ISU bydel Alna: Riaz, Jaswinder og Halvor vil førstkommende tirsdag ha et møte angående
utendørsbane på Furuset/Ellingsrud.
Neste møte foreslås til onsdag den 11. mars 2015 kl. 17.00 på Ekeberg.
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