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Referat styremøte 9 – 2014/15
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 14. april 2015 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir og Ivar Nordberg
Ikke tilstede:, Sundeep Singh og Davinder Singh,
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp (første del av møtet).
Nabil Ahmad innkalt som landslagsansvarlig
Referent: Ivar Nordberg

9.1: Godkjenning av møtereferat 8. Vedtak: Godkjent.
9.2: Nytt fra administrasjonen: Khidash er nå i jobb igjen. Hans fokusområde vil bli utvikling se pkt.9.4.
Nabil er ikke lengre tilknyttet NBF. Hans rolle i sekretariatet opphører derfor.
NBFs president og GS vil onsdag den 15. gjennomføre et møte med Tom Tvedt fra NIF-styret ang.
landhockeyens stilling. Seksjonen ønsker lykke til. Jaswinder forklarte den harde virkeligheten for utfallet av
dette møtet.
9.3:NM: NM avvikles førstkommende lørdag med Furuset og Strømmen (Khuram) som arrangør.
Det vil bli spilt semifinaler og finaler i senior som allerede vedtatt. For Gutt 13-16 blir det kun finale. Det blir
dessverre ikke tid til noen oppvisningskamp av jentelag. Invitasjoner sendes ut av Ivar og videresendes av
utvalgte i miljøet.
9.4: Utviklingsarbeidet: 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. Khidash jobber med dette nå.
9.5: Utendørsserien 2015: Påmeldingene er nå mottatt. Det er påmeldt 5 seniorlag, vedtatt dobbelt serie.
4 Gutt 13-16 lag vedtatt trippel serie. 3 U.11-13 lag + ett Jente 13-16 lag. Disse fire vil spille sine kamper i
minirunder. I veteran er det påmeldt 3 lag, det ene veldig usikkert. Kamper vurderes senere. Kampene –
minirundene ble vedtatt avviklet på lørdager.
Bjørn-Erik setter opp serien. Kampene skal etter planen starte lørdag den 9. mai.
9.6: Senior landslag: Landslaget for senior skal spille Nasjonalt mesterskap Challenge 4, fra 19-25 juli i Vilnius.
Oppstarten har vært krevende og veldig variert. Fra ca. 20 oppmøtte til nærmest ingen. Tilbakemeldingene har
vært mange helst i negativ retning både mot opplegg og landslagsansvarlig. Opplegg og videre drift ble
diskutert. Landslaget kommer til å ha faste treninger på søndag. Klubbene har ønsket et møte med seksjonen.
Dette blir lagt til NM-lørdagen i Ellingsrudhallen. Ivar kaller inn til møte. Landslaget vil også være en egen sak på
forbundsstyremøte førstkommende søndag.
9.7: Årsmøte onsdag den 27.5: Styrets beretning er langt på vei ferdig takket være god jobb av leder.
Vi minner om innsendelse av forslag til årsmøtesaker. Frist for innsendelse av forslag som skal behandles på
årsmøtet er senest den 29. april. (Feil i forrige referat. Se NBFslov § 14.1 pkt.2.)
Sakspapirene til årsmøtet sendes klubbene senest onsdag den 13. mai.
Valgkomiteens arbeid er i gang. Sundeep Singh har trukket seg fra styret. Resten som ikke er på valg fortsetter.
9.8: Deltakelse av U.21 landslag 2017: Påmelding av lag ble vurdert. Saken tas også på forbundsstyremøtet
nå søndag. Vedtak fattes etter møte med klubbene.
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Neste møte tirsdag den 5. mai 2015 kl. 17.00 på Ekeberg.
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