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Referat styremøte 2 – 2015/16
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Mandag 17. AUGUST 2015 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir, Davinder Singh, Zuhaib Malik og
Sukhwant Singh
Fra administrasjonen: Bjørn-Erik Thorp og Mohammad Khidash Kiyani
Referent: Mohammad Khidash Kiyani

1.1: Godkjenning av møtereferat 1. En liten korrigering: Hele landslaget er selvfinansiert. Det vil si forbundet
betaler ikke for spillerne. Klubben, spilleren tilhører eller spilleren selv betaler hele beløpet. Henviser til
klubbmøte på Ellingsrud i April. Faktura er allerede sendt til klubbene. Seksjonen beklager misforståelsen som
har oppstått. Misforståelsen lå mellom landslags administrasjonen, seksjonsstyret og forbundet. Forbundet
betaler for Svein-Erik Hammerstad og transport for buss fram og tilbake fra banen-hotell og motsatt vei.
Sebastians regning betales av Veitvet og Bjerke Allidrett IF. Resten av referatet er greit og godkjent.
1.2: Status på utendørsserien og innmelding av lag innendørs serien: Vi har to U16 kamper som er under
behandling. Seksjonen vedtok at vi bruker kampreglement i alle tilfeller utenom utestengelse av lag. Bortsett fra
det er det den siste tiden en del kamper som har blitt utsatt. Noen har søkt om utsettelse men ikke fått det
innvilget. Administrasjonen prøver å bruke reglement samt sunn fornuft ved utsettelse av kamper.
Administrasjonen viser til høringsfristene ved påmelding av lag. Administrasjonen vil at klubbene bruker
følgende retningslinjer ved utsettelse av kamper:
1. Kontakt den andre klubben og bli enige om utsettelse av kamp. PS: Hvis dere
kommuniserer på e-post, ikke send mailen til alle, kun den berørte klubben.
2. Begge klubbene må bli enig om ny dato og klokkeslett og sørge for at banen er
tilgjengelig.
3. Send en skriftlig søknad til administrasjon v/Bjørn-Erik med grunn for utsettelse og
forslag til ny dato og klokkeslett.
3.1 Den andre klubben må også sende en skriftlig bekreftelse på at de er
enig om utsettelse av kamp og ny dato og tid.
4. HUSK: Kampen er IKKE utsatt, og spilles som oppsatt hvis dere ikke mottar
bekreftelse fra administrasjonen om at søknaden er innvilget.
Kampene 5. september utsettes til 12. september på grunn av NBF seminar den 5.-6. september. Seksjonen
vedtok at NM spilles lørdag 19. september og søndag 20. september. På lørdag 19. september spilles det
semifinaler i både senior og G13-16 klassen, mens på søndag 20. september spilles begge finalene. I G13-16
blir det semifinale mellom begge Aker lagene og mellom Furuset og Kringsjå. Hjemmelag og bortelag trekkes
senere.
Påmeldingsskjemaene for innendørs er allerede sendt til klubbene, og hittil er det kun Kringsjå som har meldt på
lag. Administrasjonen minner om fristen 24.08.2015. Serie modellen bestemmes etter at klubbene har meldt på
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lag. Tildeling av treningstider skjer etter at lagene har meldt på lag. Seksjonen vedtok en tildelings politikk som
brukes i alle andre idretter: Antall timer gitt til hockeyen blir delt på antall lag meldt på. Dermed det laget som har
flere lag påmeldt sitter igjen med flere timer med trening. Denne modellen kan også gå litt skjevt ut siden vi har
hockey i to haller. Det kan hende 1 eller 2 lag må trene begge steder for at regnestykket skal gå opp. For å få
treningstider for jenter må dere melde på jente lag i serien. De får treningstid selv om det ikke spilles noe serie
for dem. Klubbene kan også bruke minirunder for å få flere treningstider.
1.3: Nytt fra administrasjonen: Bjørn-Erik har egentlig ikke mer arbeidstid å gi til landhockeyen. Hans lønn
betales av innebandy. De nye data systemene i innebandy krever mye tid og ressurser og som gjør at han må
bruke mye tid på det. Om landhockey bør ansette en person i administrasjonen eller om Khidash tar over, skal
diskuteres mellom Jaswinder og Tomas. Bortsett fra dette hadde forbundet webshop kurs i forrige uke hvor de
jobbet med de nye nettsidene som er planlagt å bli lansert den 01. januar. Khidash hadde ansvaret for
landhockey siden, og den blir mest lik innebandy og bandy med masse statistikk og historie. Derfor er det nå
viktig at vi følger alle rutiner og retningslinjer rundt kampskjema. Videre fortalte Khidash om ulike kurser som
landhockeyen er meldt seg på. Noen av dem er kun for administrasjon og noen er for hele miljøet. Kurser som
laglederlisenskurs, sekretariat kurs, dommerinstruktørkurs, tillitsvalgtkurs, kommunikasjon og samarbeidskurs og
viktigst av alt lederkurs for ungdom. Disse kursene skal gjennomføres i løpet av 2015 og februar 2016. Mer info
kommer. Administrasjonen minner om at lisensene må genereres og fornyes 01. oktober 2015.
1.4: Dommer status: Shabbir forklarte dommer situasjonen og det ble diskutert og drøftet et par vedtak som bør
gjøres. Resten av utendørs sesongen får gå som den er oppsatt med tanke på dommere. Problemet ligger til
innendørs. Vi har ikke nok dommere. Shabbir arrangerer et møte med alle klubbene hvor problematikken tas
opp og diskuteres rundt. Klubbene må huske at det er klubbens egen interesse å ha flere unge dommere. I NM
utendørs kommer det en dommer fra Danmark/Finland for å dømme.
1.5: Landslag oppsummering: Landslagsansvarlig, Khuram ga sin rapport/tilbakemelding om hele landslags
opplegget. Fantastisk turnering med tanke på de utfordringene vi hadde i forkant av reisen. Pluss at 4 viktige
spillere ble skadet, hvor 1 av dem for hele turneringen. Ikke nok med det 3-4 av spillerne mistet også sin
bagasje og fikk dem etter 2 dager, hvor en av dem var keeper utstyr. Til tross for utfordringene så fikk vi Norges
første historiske seier. Målet for turneringen var nettopp å vinne Norges først kamp i historien. Vi tok med det
yngste A-landslaget gjennom historien, med 13 debutanter. Spillergruppen har vært grei. To av spillerne har
levert evaluerings papirer. Der ble det blant annet nevnt at det ble for mange kokker i laget. Lite organisert i
administrasjonen. Hadde vært bedre med klarere roller. Vi må uansett lære av feilene våre. Forbundet
spanderte middag for 4800,- den siste kvelden på grunn av seieren mot Ungarn. Det endte opp med 8. plass og
samme poeng (4 poeng) som 7.- 6.- og 5.- plass.
Seksjonen foreslår holdningskurs for spillere både på klubbnivå og landslags nivå. Det skal jobbes med
spillereglement og retningslinjer for landslagsspillere på lik linje som hos innebandy og bandy. Khuram, som
landslagsansvarlig hadde en ordning hvor spillere fikk bøter hvis de var seine, ikke møtte opp eller hadde avvik i
forhold til disiplin. Disse bøtepengene skal brukes på spillere og de skal få landslags trofeer med deres navn på.
Seksjonen minner om at klubbene må betale fakturaene sine ang. landslaget så fort som mulig. Faktura er
tilsendt til alle klubber som er involvert.
1.6: Utviklings arbeidet: Målet fremover blir å få til 4 bandy klubber, 5 cricket klubber og 2 helt nye klubber
fram til juni 2016. Khidash har allerede kontaktet en del bandy klubber og cricket klubber og arbeidet er allerede
godt i gang. Vi har fått forespørsel fra både Furuset skole og Stav skole om å undervise landhockey i det
kommende året. Det er bestilt køller og baller for utviklingen. Det ble diskutert om å flytte serien til Voldsløkka
neste år for å få maks utbytte av utviklingen. Per dags dato er ikke mange bandy klubber villige til å spille på
Mortensrud. I sommer har det blitt gjennomført 2 hockey skoler på Veitvet og Bjerke Allidrett IF, hvor begge
ganger Jaswinder har vært instruktør.
1.7: Seminar 5.- og 6. september: Jaswinder og Khidash arbeider med power point for seminaret.
1.8: Diverse:
- U21 landslag: U21 landslaget reiser i januar 2017. Seksjonen vil at dere som er interesserte i en
trener eller ass. trener jobb søker om det snarest mulig. Søknaden sendes til
Khidash før neste seksjonsmøte. Det ble vedtatt at team manager og stand-by
team manager kommer til å bli en fra seksjonen eller administrasjonen.
- EHF general assembly: Jaswinder og Khuram reiser på torsdag til England på EHFs general
assembly.

Neste møte Tirsdag den 15. September 2015 kl. 17.00 på Ekeberg.
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