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Referat styremøte 1 – 2015/16
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Onsdag 24. JUNI 2015 kl. 17.30 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad og Zuhaib Malik
Ikke tilstede: Mohammad Shabbir og Davinder Singh
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani
Referent: Mohammad Khidash Kiyani

1.1: Godkjenning av møtereferat 10. Vedtak: Godkjent.
1.2: Nytt fra administrasjonen: Det ble informert om at vi nå er en fullverdig seksjon. Forbundet har mottatt
brev fra NIF om bekreftelse på dette. Summen vi vil motta vil ligge på ca. 900 000,-. Men med dette slutter ikke
arbeidet vårt. Klubbene må fortsette å jobbe med å øke medlemstallet og de må også begynne å jobbe med å
opprettholde lisensmassen. Utviklings avdelingen vil nå jobbe med å øke antall klubber. Det er planlagt å gi et
tilbud til cricket miljøet slik at de kan stille med lag til innendørsserien. Jaswinder lager et opplegg for dem. Det
ble også informert av leder at seksjonen må komme med et forslag til budsjett til neste møte. Jaswinder fortalte
om utviklingen i Stavanger. De har nylig hatt en turnering for barn i alderen 5-13 år. De har også klart å
arrangere 1-2 oppvisnings kamper for senior. De kan følges på deres Facebook side. Aker HK har planlagt en
turnering i slutten av August hvor vi håper å se lag fra Trondheim og Stavanger. Khidash informerte om at
kampreglementet er endret av Kim ift. de vedtakene som ble gjort på årsmøte og publiseres på hjemmesiden
snarest. Khidash har ferie fra forbundet i Juli, men kan kontaktes på mail eller telefon.
1.3: Orientering på dommersiden: Vi har nå tre internasjonale dommere (Wajid, Dego og Khidash). Shabbir
har deltatt på kurs fra EHF som judge. Han deltok på sin første turnering som judge i challenge III i Mai. EHF har
bekreftet at reisen hans betales av hockeyseksjonen. På nasjonal nivå sliter vi veldig. Seksjonen har bestemt
seg for å lage en dommer komité bestående av 2-3 personer. De skal jobbe med å sette opp dommere i god tid
på forveien, veilede nåværende dommere og rekruttere/motivere nye dommere.
1.4: Landslaget og utendørsserie framgang: Følgende 17 spillere er tatt ut i landslagstroppen (alfabetisk
rekkefølge):
1. Brar, Robin
Kringsjå
2. Farooq, Omar
Furuset
3. Khan, Wajid
Aker
4. Kiyani, Mohammad Khidash
Furuset
5. Lundvold, Karl
Sagene
6. Rathore, Zarq
Aker
7. Riaz, Waqqas
Furuset
8. Sharma, Varun
Kringsjå
9. Shehzad, Khuram
Aker
10. Singh, Abhishek
Kringsjå
11. Singh, Arunpreet
Kringsjå
12. Singh, Divyabhanu
Kringsjå

1

13. Singh, Mandeep
14. Skaugvoll, Sebastian
15. Tajamal, Mohammad Usman
16. Waheed, Mohammad Qasim
17. Zia, Usama

Kringsjå
Spiller i Nederland
Furuset
Furuset
Aker

Landslagsledelsen gjør oppmerksom på at denne troppen er midlertidig, og det kan komme forandringer senere.
Det er budsjettert en utgift på ca. 6000,- pr. spiller, hvor forbundet betaler 3000,- pr. spiller. Det vil si at
egenandelen på enkelt spiller vil være på ca. 3000,-.
Det er planlagt at landslaget reiser til Danmark den 11.-12. Juli for treningskamper. Det blir en tre nasjon
turnering med Danmark, Sverige og Norge og en treningskamp mot et dansk klubblag. Mer info om dette
kommer. Budsjett og reise blir planlagt i regi med spillere og ledere.
Det er bekreftet at Luga sponser landslaget med pique skjorter. De samme draktene brukes som vi brukte med
U21. Ansvarlig for dette er Khuram og Khidash. Landslaget reiser til Lithauen den 18. Juli og er tilbake 26. Juli.
Utendørsserien går som oppsatt, bortsett fra noen kamper som er blitt utsatt. Seksjonen bestemte seg for at
følgende pokaler deles ut etter NM-finalen:
- 1. og 2. plass m/medaljer i NM Senior
- 1. og 2. plass m/medaljer i NM G13-16
- 1. plass senior serien
- 1. plass G13-16 serien
- NMs beste spiss, midtbane, forsvar og keeper (Senior)
- Årets talent i G13-16 serien
- Årets dommerpar
1.5: Nytt fra forbundsstyret: Ble tatt i punkt 1.2
1.6: Fordeling av arbeids oppgaver innen seksjonen: Seksjonen valgte å sette opp følgende komiteer:
1. Serie komité:
Bjørn-Erik, leder
Davinder, ansvar for sekretariatet og kampskjema
Zuhaib Malik
2. Dommer komité: Shabbir, leder
Khuram
Khidash fra adm.
3. Utviklings komité: Khidash, leder
Jaswinder
Davinder
4. Internasjonal repr.: Jaswinder og Khuram
Seksjonen bestemte seg for at Zuhaib skal lære å sjekke lisenser, slik at han kan ta kontroll når Khidash er
borte.
1.7: Diskusjon vedrørende innendørsserien 2015/2016: Seksjonen valgte å sette en påmeldingsfrist for
klubbene til den 15. August 2015. Klubbene vil få tilsendt påmeldingsskjema så snart Bjørn-Erik er tilbake fra
ferie. Seriestart planlegge første uka i Oktober. Seksjonen ber klubbene å se gjennom det nye kampreglementet
eller vedtakene fra årsmøte før de melder på lag. Forbundet minner klubbene om at lisensene skal fornyes den
1. Oktober.
1.8: Påmelding til NBF seminar 5-6 Sep. 2015: NBF seminaret holdes på Thon Hotell, Gardermoen.
Seminaret arrangeres for seksjonene, kretsene og administrasjonen. Alle fra hockeyseksjonen skal delta pluss
Mascha fra Trondheim og 2 andre fra Stavanger. Khidash skal også delta fra administrasjonen. Overnatting
betales fra forbundet. Jaswinder skal holde tale på vegne av hockey miljøet med hjelp fra Khuram og Khidash.
1.9: Eventuelt: Det ble informert om at Jaswinder og Khuram skal delta som representanter fra Norge på
årsmøte i det europeiske hockey forbundet i August.
Det ble også diskutert rundt offisielle som reiser med landslaget. Alle poster er nå fult opp. Jaswinder, Nabil,
Khuram og Svein-Erik reiser som officials for landslaget og Shabbir reiser som dommer. Andre som vil reise må
reise som tilskuer på egen bekostning.
Neste møte Tirsdag den 11. August 2015 kl. 17.00 på Ekeberg.
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