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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 3 – 2015/16  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 15. SEPTEMBER  2015 kl. 17.00 Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir og Sukhwant Singh  

Fra administrasjonen: Bjørn-Erik Thorp og Mohammad Khidash Kiyani 

Ikke tilstede: Davinder Singh og Zuhaib Malik 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

3.1: Godkjenning av møtereferat 2: Enstemmig godkjent  

3.2: Nytt fra administrasjonen: Klubbene som ikke har betalt landslags regningen må betale den fortløpende. 

Jaswinder henter data fra forbundet og regner ut det lille regnestykket som er igjen. Forbundet hadde seminar 

hvor hockeyen var sterkt representert med 3 kvinner fra Stavanger og Trondheim, hele seksjonen samt Khidash 

fra admin. I seminaret lærte vi mye som vi håper kan videre formidle til dere, men hoved budskapet var at vi må 

øke medlemstallene våre. Vi MÅ bli større enn det vi er i dag. Hockeyen må jobbe med nye miljøer for å kunne 

vokse. Vi har gitt tilbud til cricket, bandy og innebandy om å prøve landhockey når serien deres har pause. 

Admin foreslår å flytte neste års ute sesong til Voldsløkka for å få med seg bandy klubbene. Dette skal 

diskuteres med OIK. 

3.3: NM utendørs og premieutdeling: Seksjonen var enige i at seriekomiteen ved Davinder Singh og Zuhaib 

Malik tar seg av sekretariat ansvaret under NM. Khuram er ansvarlig for å skrive ut skjema som deles til 

klubbene slik at de kan stemme på de ulike prisene. Sukhwant Singh fikk ansvar for å spørre Kringsjå om de vil 

ha kiosk vakt under NM. Det skal spilles en oppvisningskamp før senior finalen på søndag med Ullevål bandy. 

Seksjonen var enig om at siden begge Aker lagene spiller semifinale mot hverandre så foreslås det at tapende 

Aker lag spiller mot Ullevål bandy. De kan så klart blande med det tapende laget i den andre semifinalen. 

Jaswinder jobber med denne saken. 

3.4: Evaluering av utendørs sesongen: I år har det vært dårlig med sekretariat. Dommerne har måttet notere 

mål og kort i noen kamper. I noen kamper har en tilfeldig person blant tilskuerne notert og hjulpet dommerne. 

Dette må skjerpes til innendørs. Kampskjemaene har begynt å bli bedre, men alle har tendens til å «ikke 

respektere» kampskjemaet iblant. Alle felter er VIKTIG å fylle opp. Vennligst send lag liste til Davinder slik at vi 

får lister på datamaskin og ikke på penn. Eneste klubben som ikke sendte liste i utendørs var Kringsjå. 

3.5: Innendørs sesongen: Det er meldt inn 8 lag i senior serien, 5 lag i G13-16 serien, 3 lag i jente serien og 3 

lag i veteran serien. Seksjonen er enig i at vi skal implementere alle de nye reglene som kommer i januar 2016 

allerede ved starten av innendørs. Det innebærer at vi spiller 6 mot 6 og ikke 5 mot 5. Resten av reglene blir 

gjennomgått på info møte. Info møte er satt opp på torsdag den 15.10.2015 kl. 18:00 på Ekeberg. Innkallingen til 

den kommer senere. 

                          3.5.1: Seriemodell: Senior serien: Det ble diskutert forskjellige seriemodeller men seksjonen 

ble enig om følgende. Første runde spilles som en enkel serie mellom alle 8 lagene, deretter deles det i 2 

divisjoner med 4 lag hver. Andre runde blir også en enkel serie. Det vil si totalt 10 runder. Merk dere at ifølge 

kampreglementet så kan en klubb kun ha 1 lag i øverste divisjon. Derfor er det de 4 beste klubbene (og ikke 

lagene) som havner i 1 divisjon og resten i 2 divisjon. Det vil si hvis en klubb har mer enn 1 lag på topp 4 etter 
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første runde så er det kun det laget med flest poeng som kommer til 1 divisjonen, de andre må spille 2 divisjon. 

Slik går vi nedover tabellen for å finne 4 beste klubber for 1 divisjon. Hvis det er noe uklarhet så kan dere 

kontakte Bjørn-Erik eller Khidash. Videre vil lagene kun ta med de poengene og målforskjellen som de har fått 

mot lag som havner i samme divisjon som dem. Resten av poengene og målforskjellen blir slettet bortsett fra 

toppscorere og kort. I NM blir det kvartfinale med trekning i forhold til kampreglementet. Lag fra samme klubb 

møter hverandre i kvartfinalen. Har en klubb 3 lag, blir det trekning om hvilket 2 lag som møter hverandre i 

kvartfinalen. Og semifinalen blir satt opp mot vinneren av kampen til det tredje laget. 

G13-16 serien: Dobbelt serie. Kampene spilles samme dag som senior kamper. NM spilles med de 4 beste 

lagene i serien. Trekning på samme måte som for senior.  

Jente serien: Trippel serie. Kampene spilles på deres treningstider. NM spilles kun finale mellom de 2 beste 

lagene i serien. 

Veteran serien: Dobbelt serie. Spilles samme dag som minirundene. 

                          3.5.2: Sekretariat: Sekretariat ansvaret i år går til seksjonen og serie komiteen. Serie komiteen 

må ha en person i sekretariatet sammen med en person fra dommer komiteen. 

                          3.5.3: Hallene: Usikker om Klemetsrudhallen. Har frist frem til første uka i Oktober om å si fra 

tider. Vi har fått tider både på Klemetsrud og Ellingsrud. Det var enighet i seksjonen at minirunder skal fordeles 

likt mellom begge hallene. Serie kampene er det serie admin som bestemmer hvor kampene skal spilles. 

                          3.5.4: Treningstider: Bjørn-Erik sammen med Espen sender ut treningstider til klubbene. 

Seksjonen ønsker at 4 timer av de treningstidene blir satt av til utvikling med 2 timer på Klemetsrud og 2 timer 

på Ellingsrud. Cricket prosjektet kjøres samme dag som minirundene. Minirunde dagen planlegges slik: 2-3 

timer minirunde, 1 time veteran kamp, 2-3 timer cricket prosjekt/landslagsaktivitet. 

3.6: Dommere: Dommer komiteen har hatt møte både i komiteen og med klubbledere. De har nå planlagt veien 

videre. Møte med klubbledere var viktig og fornuftig hvor vi fikk tilbakemeldinger fra klubbene om hva de syns 

bør gjøres. Til å starte med så utnevner hver klubb en kontaktperson innad i klubb som deres kontaktperson for 

dommere. Alle henvendelser om dommere går til den personen og ikke lederen i klubben. Dommer komiteen 

har laget en liste over potensielle unge dommere fra hver klubb, som sendes ut til klubbene snart. Alle dommere 

(både nye og gamle) må dukke opp på dommerkurs som er planlagt samme dag som info møte (Torsdag, 

15.10.2015 kl. 18:00 – 21:00). Dommerne deles inn i 2 grupper, hvor den ene gruppen vil bestå av nye 

dommere og den andre gruppen av gamle. De nye vil få grunnleggende kursing av Khidash og Khuram. Mens 

de gamle vil få kursing av Shabbir. Shabbir og Khuram sjekker ut pris for nye dommer skjorter, og det ble 

diskutert om å pålegge alle dommere å ha på svart pen bukse under dømming. 

3.7: U21 landslaget: Det har kommet 2 søknader for trener ansvaret i U21 landslaget. Seksjonen vedtok å 

utsette avgjørelsen inntil videre. 

3.8: Utviklingen: Jaswinder har tatt ansvaret for å ha hockey skoler eller treninger for Ullevål bandy. De har 

allerede hatt 2 treninger og det jobbes med en oppvisningskamp under NM. Vi håper at når året er ferdig så kan 

Ullevål registrere de under aktive landhockey medlemmer. Videre er det planlagt landhockey timer på Gran-, 

Furuset-, Stav- og Oppsal skole. Sagene jobber med hockey skole i Sagene. Det jobbes med cricket, og det skal 

avtales et møte med cricket forbundet i løpet av denne uken. 

3.9: Eventuelt: Seksjonen vedtok å ikke diske Sagene fra serien. NM spilles uansett med de 4 beste lagene i 

serien, og Sagene er på 5. plass.                    

 

 

Neste møte Tirsdag den 13. Oktober 2015 kl. 17.00 på Ekeberg. 


