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Referat styremøte 4 – 2015/16
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 06. OKTOBER 2015 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad
Fra administrasjonen: Bjørn-Erik Thorp og Mohammad Khidash Kiyani
Ikke tilstede: Davinder Singh, Zuhaib Malik, Mohammad Shabbir
Referent: Mohammad Khidash Kiyani

4.1: Godkjenning av møtereferat 3: Enstemmig godkjent
4.2: Status fordeling av treningstider innendørs og start av innendørs serien. Noe nytt fra
administrasjonen og forbundet: Seksjonen har sett gjennom fordelingen av treningstider fra administrasjon til
klubbene og fra OIK til hockey. Seksjonen ser ingen feil i fordelingen. Administrasjonen har gjort en rettferdig
fordeling ift. påmeldte lag. Administrasjonen har fulgt retningslinjene til OIK og hockeyseksjonen for fordeling av
treningstider. Seksjonen og admin er enige i at hvis klubbene vil endre dag, så bør de ta det internt mellom
klubbene og gi beskjed til administrasjonen v/Bjørn-Erik og Espen Johansen.
Innendørsserien starter 24. oktober og første runde er ferdigspilt 23. januar. Seksjonen har ansvaret for
sekretariatet i senior- og gutt serien, mens i veteran serien er det den klubben som arrangerer minirunden den
dagen som har ansvar for sekretariatet. I jente serien er det satt opp uke nr og ikke dato ettersom admin ikke vet
når disse har treninger. Kampene skal spilles på hjemmelagets treningstid i den uka kampen er satt opp.
Hjemmelaget har ansvar for å gi beskjed til bortelaget og administrasjonen ang. dag og tid kampen skal spilles,
god tid i forveien. Samtidig har hjemmelaget ansvar for både dommer og sekretariatet. Kampskjema må fylles
på lik linje som på andre kamper og sendes til administrasjonen snarest etter kampen. Under jente
kampene/treningene skal det ikke være noen gutter tilstede på banen/tribunen.
Minirundene blir som sist sesong hvor en klubb for ansvaret for å arrangere. Minirundene vil var i ca. 2-3 timer
fra klokken 10-13 eller 11-13.
Sentrum CC er pr. dags dato ikke meldt inn under NBF. Det må de bli for å delta på veteran serien. Seksjonen
har bestemt at spillelistene må sendes snarest til Davinder med fult navn som står på Sportsadmin og drakt nr.
Dette inkluderer jente lagene og veteran lagene.
Videre har forbundsstyret bestemt at det skal holdes holdningskurs for spillere hvor de blant annet skal gå
gjennom hvordan de skal oppføre seg i utlandet. Forbundsstyret har også bestemt at årsmøte i landhockey blir
onsdag 08. juni 2016.
4.3: Evaluering av utendørsserien 2015: Seksjonen diskuterte ute sesongen, og mener at serien blir kjedelig
og kjedelig for hvert år. Vi må aktivisere veteran serien, og det ble diskutert om veteran alderen bør endres igjen
fra 40 år til 35 år.
4.4: Utviklings arbeid. Skole prosjekter og samarbeid med cricket: Administrasjonen v/ Khidash og Tomas
sammen med Jaswinder har hatt møte med Norges Cricketforbunds general sekretær og ytret sin ønske om et
samarbeid mellom landhockey og cricket. NCF virket veldig interesserte og ville gjerne se på konkrete tilbud fra
landhockeyen. Khidash har ansvar for å utarbeide et tilbud og sende det til NCF.
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Seksjonen har jobbet aktivt med skoleprosjekt. De har vært på besøk hos Oppsal skole, skal også til Gran-,
Stav- og Furuset skole. Ivar Nordberg jobber med å 8. klasse på Holmlia skole. Jaswinder har snakket med
punjabi språk skole på Veitvet som har 600 elever om å kunne kjøre landhockey på fredager om hallen er
tilgjengelig. Ullevål bandy har bekreftet å melde landhockey som aktivitet under idrettsregistreringen i januar, og
det skal planlegges to treningsøkter for Ullevål bandy før isen legger seg på Bergbanen. De har hatt totalt 3
økter med landhockey, og det gjenstår 1-2 økter til. Videre har Jaswinder funnet et nytt nederlandsk miljø i
Bærum og seksjonen jobber med saken.
4.5: Nytt fra Stavanger og Trondheim og støtte til kjøp av utstyr til de 2 klubbene. Status av lisenser for
de som ikke deltar i serien: Stavanger HC har hatt møte med innebandy og blitt enige om samarbeid inntil
videre. Stavanger har fått beskjed om å kjøpe keeper utstyr og baller for opptil 6000,- som blir spandert av
hockeyseksjonen. Trondheim jobber med å lage vanter selv, forbundet undersøker hvor mye det eventuelt vil
koste å kjøpe nye vanter og om det er mulig å søke om det under spillemidler søknaden til NIF.
Når det gjelder lisenser så har Trondheim og Stavanger blitt forklart hva lisensene går ut på. Minimum lisensen
er 199,- for spillere under 17 år.
4.6: Barnelag fra Oslo og Sagene: Vi etterlyser fortsatt barnelag fra Oslo og Sagene. Oslo får ikke tilbakebetalt
depositum i år siden fritaket for 2 år er over.
4.7: Status av dommerne, kurs og info møte: Vi har fått en utfordring i forhold til dommerkurset og det er at vi
kun har et rom tilgjengelig på Ekeberg. Det medfører at både nye og erfarne dommere må være i samme rom,
og seksjonen bestemte seg for at kursholder blir Shabbir, og han lager et opplegg som er egnet for begge nye
og erfarne dommere. Når det gjelder info møte, så kommer Khidash til å være kursholder sammen med
Davinder. Hittil er det kun 3 klubber som har meldt inn dommere til dommerkurset. Dommer skjortene blir bestilt
fra Luga, og Khuram har ansvaret for å ordne det.
4.8: Invitasjon fra EHF senior landslag 2017 utendørs Challenge 4: Seksjonen bestemte enstemmig at de
ikke vil melde på senior landslag i 2017. Dette på grunn av den dårlige erfaringen vi hadde i år. Inntil videre
kommer vi kun til å satse på U21 landslag. Aker har takket nei til å delta eurohockey club challenge utendørs i
2016. Kringsjå har sagt seg villig til å delta, men de må sende det skriftlig til Khuram. Khuram undersøker dette
nærmere.
4.9: Innendørs trener U21 til 2017: Det har kommet flere søknader i ettertid for jobben som trener og ass.
Trener. Seksjonen minner om at fristen er over for lengst. Seksjonen ble enige i at trener ansvaret gis til
Mascha, og hun får Khuram som kontaktperson inntil videre. Ass. Trener og de resterende postene bestemmes
senere.
4.10: Diverse og eventuelt: Klubbene vil motta en mail fra NIF ang. spillemidler. Klubbene kan søke
rekrutteringspakker som inneholder hockey køller, baller og keeper utstyr som skal være klubbens eiendel og
ikke gis bort til spillere. Regningen må være over 10 000,-, og de må i ettertid vise frem faktura eller kvittering for
utstyret. Klubben KAN få inntil 1/3 av summen som støtte. Merk dere KAN. Det finnes ingen godkjente utstyr for
landhockey, derfor søker dere på rekrutteringspakker for innebandy skoler.
Det skal bestilles pokaler for spillere som var med landslaget fra bøtepengene, og pokalene blir tildelt under NM
i April. Ansvarlig: Khuram.
Jaswinder undersøker om det er mulig å arrangere trenerkurs til utendørs 2016.
Det ble også diskutert om det har kommet nye vanter i Klemetsrudhallen og hvem som eventuelt betaler for
disse. Dette undersøkes videre av Khidash.

Neste møte Torsdag den 05. November 2015 kl. 17.00 på Ekeberg.
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