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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 6 – 2015/16  

Hockeyseksjonen 

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

Tilstede: Jaswinder Singh, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir og Sukhwant Gill 

Fra administrasjonen: Khidash Kiyani 

Ikke tilstede: Davinder Singh og Zuhaib Malik 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

6.1: Godkjenning av referatet fra forrige møte: Godkjent 

6.2: Nytt fra administrasjonen: Jaswinder var på møte med OIK ang. treningstider for utendørs. På Furuset 

har vi fått onsdager v/ikea og fredager liten bane v/Furuset skole for barnetreninger. På Voldsløkka har vi fått 2,5 

timer på onsdager. Voldsløkka er planlagt å brukes for Sagene og bandy klubbene. Kanskje det blir kjørt et par 

kamper på Voldsløkka også pga deltakelse av bandy klubber. Mortensrud: KIL har vært på befaring og de har 

sendt klage til fotballkretsen om at det er mange dager banen er ledig og ikke benyttes av landhockey klubbene. 

Espen argumenterte med at denne banen er for hockey, og at hockey har 2 sesonger og klubbene deltar på 

Europa mesterskap som gjør at banen benyttes ikke før i slutten av April og noen dager i Mai. Landhockeyen 

har fått treningstider på Mortensrud alle dager i uka. Landhockeyen må gi tilbakemelding til OIK ang. tider som 

ikke brukes. Vi ble enige om at det gjøres med så fort terminlista for utendørs er klar. Det ble også diskutert ang. 

innendørs banene for landhockey. Jaswinder har jobbet med et indisk miljø på Veitvet og jobber med å lage 

tilbud for punjabi skolen på Veitvet. Tanken var å kjøre treninger for dem på Veitvet hallen. Fredager er satt opp 

for håndball, men de har videre leid den til en gjeng som spiller fotball. Veitvet hallen er ennå ikke godkjent for 

landhockey. Tomas har ansvar for å godkjenne flere haller for landhockey. Så fort hallen er godkjent for 

landhockey kan den benyttes av landhockeyen. 

6.3: Nytt fra forbundet: Jaswinder informerte om viktigheten av å ha hjertestarter tilgjengelig under treninger og 

kamper. Hallansvarlig må sørge for at hjertestarter er tilgjengelig. Seksjonen setter opp en dag hvor de kurser 

klubbene på bruk av hjertestarter. Hall vakt må vite hvor diverse ting som for eksempel mopp ligger. Jaswinder 

informerte viktigheten av å opprettholde over 1500 aktive medlemmer. Vi har fått klar beskjed fra forbundet om 

at hvis vi ikke klarer å holde oss over 1500 aktive medlemmer, så vil de ikke lenger administrere landhockey og 

vi vil få 0 timer neste år. Jaswinder foreslo at vi arrangerer julebord etter nyttår hvor 2 medlemmer av hver klubb 

pluss seksjonen og administrasjonen blir invitert. På julebordet vil vi blant annet diskutere viktigheten av 1500 

medlemmer og utvikling av landhockey. Jaswinder har fått fullmakt til å lage et tilbud for fremmed miljø. Vi har 

sannsynligvis litt økning av medlemmer i Stavanger, Veitvet og Furuset. Jaswinder fortalte at det er 3 punkter 

som er viktig for utvikling av landhockey: 1. Øke medlemmer. 2 Øke antall lisenser. 3. Øke antall klubber. 

6.4: Evaluering av inne sesongen så langt: Fra styrets side er det kontroll. Klubbene må ta tak i at spillere 

ikke bruker ute sko på banen. Samme gjelder dommere. Kringsjå må sette opp dato for de kampene som er 

utsatt. 

            6.4.1: Søknad fra Sentrum CC og Furuset veteran: Veteran serien er ment for å gi tilbud til gamle. 

Seksjonen vedtok at vi tillater hver klubb å låne opptil 2 spillere fra andre klubber. Denne regelen er ikke ment 

for å toppe laget. Lån av spillere skjer kun hvis laget har mindre enn 6 spillere tilstede. 
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            6.4.2: Status jente kampene: Jaswinder og Amjad jobber med saken. 

6.5: Dommer utviklingen: Går fremover, vi har fått en del nye dommere. Khuram ordner kort og fløyte. Han 

bestiller 30 sett. Nye dommere får gratis, mens senior dommere må kjøpe for 100,- 

6.6: Utviklingsarbeidet: Jaswinder laget tilbud for andre idretter som inneholdt hva hockey kan tilby til bandy, 

innebandy og cricket klubber. 

6.7: Utstyr til utviklings prosjekter: Startpakke for nye klubber: Landhockey køller og baller. Keeperutstyr hvis 

de oppfyller kravene fra hockeyseksjonen. Seksjonen gir fullmakt til Jaswinder om å fikse utstyr til Sentrum CC. 

6.8: U21 landslaget: Mascha har vært her en helg og sett på spillerne. Kringsjå og Oslo har sendt inn listene 

sine men det mangler fortsatt fra de andre klubbene. Khuram og Mascha skal lage en langtidsplan hvor 

seksjonen og administrasjonen vet når Mascha kommer til Oslo. Jaswinder tar seg om det praktiske med 

Mascha og Khuram om det sportslige. 

Her er noen av de punktene Mascha vil informere om: 

 

«Jeg kommer til å kalle inn disse spillere (de som meldes på av klubbene) til flere samlinger. Første 

samling kommer vi til å holde i Januar/Februar. Det er vanskelig for meg å planlegge samlinger når jeg 

ikke vet hvor mange spiller jeg har til dispensasjon. Mascha har planlagt å komme til Kringsjå Cup og 

se på spillerne. Vi må ha mellom 8-10 samlinger i 2016. Jeg planlegger en av dem i England. Da vil 

det bli kombinert ute- og inne Hockey med 8 treningstimer per dag. Dette blir en intens uke, men etter 

det kan det blir lettere å se hvem som klare uttaket. Jeg planlegger dette i August. 7.8-12.8.2016. Jeg 

er fortsatt i forhandlinger med mine kontakter i England. Kommer med mer info etter hvert. Som jeg sa 

på fysisk tilstand på de fleste spiller, må vi i tillegg sørge for at dem trene i trenings studio minst 2 

ganger i uken. Jeg håper at vi kan finne en løsning med Olympiatoppen eller idrettshøgskolen i Oslo. 

Er det noen som har kontakter der?» 

6.9: NM 2015/2016: Seksjonen bestemte seg for følgende premier i NM: 

1.divisjon seriemester pokal, U16 seriemester pokal og veteran seriemester pokal 

NM Gull- og sølv pokal med medaljer og U16 NM Gull- og sølv pokal med medaljer 

Toppscorer senior pokal 

Toppscorer U16 pokal 

Dommerpokaler til nye og senior dommere 

Fairplay pokal (Kriteriene for å vinne denne settes av hockeyseksjonen senere) 

Khuram skaffer trofeer til U21 og A-landslag spillere. 

Seksjonen diskuterte å bestille pokaler til U13 spillere i stedet for medaljer. Khidash sjekker pris med Terje. 

Det blir kanskje satt om en oppvisningskamp før NM finalen for U13 eller jenter. 

Årets NM arrangør blir Mask eller Kringsjå. Shabbir hører med Mask og Sukhwant hører med Kringsjå. 

6.11: Det nye systemet fra EHF: Khidash ser nøye gjennom systemet og sender mail til EHF.   

6.12: Eventuelt: Shabbir hører med Wajid om han kan reise som dommer med Kringsjå i Mai.  

Khidash informerer om de nye lovene til NIF til klubbene. Klubbene må holde årsmøte innen utgangen av Mars 

2016, og idrettsregistreringen foregår i April 2016. 

Kringsjå må sende ut invitasjoner så fort som mulig til Kringsjå Cup, da Trondheim har etterlyst dette. Dette er 

en intern sak i klubben men seksjonen vil at de informerer Stavanger og Trondheim så fort som mulig da de må 

planlegge reisen sin. 

 

 

Neste møte etter nyttår (Ikke bestemt dato ennå) på Ekeberg. 

 


