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Referat styremøte 7 – 2015/16
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 19. JANUAR 2015 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Singh, Khuram Shehzad og Zuhaib Malik
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani
Ikke tilstede: Davinder Singh og Mohammad Shabbir
Referent: Mohammad Khidash Kiyani

7.1: Godkjenning av referatet fra forrige møte: Godkjent
7.2: Nytt fra administrasjonen: Khidash har hatt møte med Tomas ang omskolering rundt stillingen sin.
Khidash skal nå begynne å jobbe i team sammen med konsulenten fra Oslo/Akershus i innebandy (Andreas) og
konsulenten i bandy (Andre). Det kan hende Khidash får kontor på Ekeberg men det er ennå usikkert. Arbeids
oppgaver blir slik at Khidash hjelper de andre konsulentene med deres prosjekter samtidig som han får hjelp av
dem på sine prosjekter. Dette gjør at Khidash får mer erfaring og innblikk i hvordan man utfører utviklings
prosjekter i de andre idrettene. Khidash deltar på en konsulent samling i regi av bandyforbundet som holdes i
Stavanger fra 27.01.2016 til 29.01.2016. Khidash sjekker opp muligheten med et lite møte med Stavanger HC.
7.3: Nytt fra forbundet: Jaswinder har vært på forbundsstyretmøte mandag 18.01.2016. Jaswinder nevnte at
Klæbu innebandy klubb har rekruttert asylsøkere fra Syria. Jaswinder fortalte at NIF har vedtatt en egen «pott»
for idretter som jobber med asylsøkere. På bakgrunn av det ønsker Jaswinder at Khidash lager et prosjekt for
asylsøkere fra Syria slik at hockeyseksjonen kan søke midler rundt dette fra NIF. Jaswinder har også tatt en prat
med Ann-Katrin fra forbundet ang landhockey prosjekt for funksjonshemmede på Oppsal skole. Landhockey har
falt ned i antall lisenser fra i fjor og det kan forklares med at forrige lisensperiode varte i ett og et halvt år.
Uansett så forventer seksjonen at det kommer litt flere lisenser fra klubbene. Trondheim HC har generert noen
lisenser mens Sentrum CC jobber med saken. Jaswinder informerte at forbundet setter opp et seminar 20. juni
der ansatte i forbundet og seksjonene blir innkalt. Der skal det jobbes med en konkret plan ang. økning av
medlemsmasse. Som fortalt på middagen med landhockey klubbene så er forbundet og seksjonen opptatt av at
vi beholder medlemsmassen vår over 1500 aktive medlemmer. Khidash hjelper klubbene med å gjennomføre
idrettsregistreringen i April.
7.4: Evaluering av inne sesongen så langt: Det har vært mye fram og tilbake når det gjelder de utsatte
kampene. Admin er misfornøyd med dårlig kommunikasjon blant klubbene. Retningslinjene er klare: For å
utsette en kamp så må begge klubbene bli enig om en ny dato hvor banen er ledig. Kampene er ikke utsatt inntil
dere får en skriftlig beskjed av serieadministrasjonen ved Bjørn-Erik. Bortsett fra dette har serien gått fint, litt
forsinkelser her og der og klubbene må bli flinke til å gå gjennom kampskjemaene i god tid før kampstart.
Seksjonen minner også om bruk at ute sko inne på banen. Alle som skal entre banen (inkl. trenere, lagledere,
frivillige, dommere etc.) må ha på innesko når de er inne på banen. Fra nå av vil seksjonen at sekretariatet
sammen med dommerne blir strengere på bruk at utesko. På lørdag er det siste serierunde før serien deles i 1.og 2. divisjon. Det er fra før klart at Kringsjå A, Furuset, Mask A og Oslo går til 1. divisjon og Kringsjå B, Mask B,
Mask C og Sagene går til 2. divisjon. Hvordan rangeringen blir er avhengig av resultatene fra kommende
serierunde. I veteran serien må Mask og Sentrum bli enige om de vil spille den kampen som skulle spilles på
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veteran serien første runde men som ikke ble spilt på grunn av at Sentrum ikke var en offisiell landhockey klubb.
Hvis klubbene velger å spille den kampen må den settes opp, og hvis de velger å ikke spille den kampen blir
resultatet satt til 0-0 og begge lagene får 0 poeng.
7.5: Dommer utviklingen: Khuram har ordnet med kort og fløyter. Prisen for et sett med kort og fløyte blir på
125,-. Det ble diskutert rundt dommer situasjonen. Klubbene må være flinkere til å gi beskjed til sine dommere
om dømming. Og samtidig må klubbene også bli flinkere til å gi tilbakemelding hvis deres dommer ikke kan
dømme en kamp ift. kampreglementet. Shabbir har informert før møte om at Khidash reiser som dommer til
Danmark i begynnelsen av Mars for å dømme NM finalen i Danmark. Reisen hans dekkes av det danske
landhockey forbundet. På samme måte tenker Shabbir å invitere en dansk dommer til å dømme NM i Norge i
April. Dette diskuteres mer på neste møte når Shabbir er tilstede.
7.6: Utviklingsarbeidet: Se punkt 7.3 rundt Oppsal skole. Jaswinder sjekker opp med EHF om de har noen
grupper som jobber med funksjonshemmede. Khidash får ansvaret for å ta kontakt med årets ildsjel fra Furuset
og sette opp et møte. Khidash legger frem tilbudet som er laget av Jaswinder om å inkludere bandy- og
innebandy miljøer fremfor Eivind og sender den til alle konsulentene i landet.
7.7: Utstyr til utviklings prosjekter: Jaswinder ordner hockey køller til Sentrum CC. Khidash og Jaswinder
lager en oversikt over hvilket utstyr som forbundet eier og hva vi trenger mer av. Evt. nytt utstyr bestilles i Mars.
7.8: U21 landslaget: Khidash og Khuram har ansvaret for å gå gjennom draktene og se hva som mangles.
Jaswinder har snakket med Mascha ang. hennes planer og budsjettet til U21 landslaget. Mye usikkerhet rundt
Kringsjå Cup gjør at seksjonen setter spørsmål på om hun kommer 27 februar eller ikke? Det ble diskutert om at
vi så snart som mulig bør velge en assistent trener og alle i seksjonen var enige om at det må bli en fra lokal
miljøet som kan samarbeide med Mascha.
7.9: NM 2015/2016 og Fair-play pokalen: Vi har ennå ikke fått noe tilbakemelding fra hverken Mask eller
Kringsjå rundt hvem som tar ansvaret for NM arrangementet. Shabbir og Sukhwant hadde ansvaret for det men
siden de ikke var på møte skulle Khuram undersøke dette med Mask og Kringsjå. Seksjonen diskuterte fair-play
prisen og konkluderte med at de tar det på neste møte siden det var for lite medlemmer til stedet denne gangen.
En ting de helt sikkert var enige om var at fair-play prisen kan ikke bare ta for seg antall kort klubben har blitt
tildelt. Det må tenkes hvem av klubbene som er mest fair på og utenfor banen. Seksjonen kommer tilbake med
mer rundt dette.
7.10: Status for de lagene som skal delta på diverse turneringer: Mask skal til Slovenia og Khuram har
kontroll rundt frister og når spillelista skal sendes.
7.11: Landhockey OL på TV2: Khidash fortalte om at han fikk en telefon fra TV2sporten og de fortalte om at de
skal sende ca. 12-14 landhockey kamper fra OL i Rio i August 2016 på TV2sportskanalen og TV2sumo. I den
forbindelse trenger de en «ekspert» kommentator fra landhockey miljøet. Seksjonen vurderte noen navn som de
sender til TV2 og TV2 kontakter de personene. Seksjonen diskuterte følgende personer: Dego, Amjad, Khuram
og Mascha. Seksjonen var enige om at dette var noe stort for landhockey og den personen som skal
kommentere skal prøve å «selge» landhockey som produkt til folket på nasjonal TV. Khidash ytret ønske om at
TV2, som start på dette prosjektet kan sende NM finalen på TV, noe de var veldig interessert i og det skulle tas
opp i TV2. Journalisten var også ivrig på å kunne delta på noen treninger for å få et innblikk i hva landhockey er.
7.12: Eventuelt: Seksjonen diskuterte at alderen på minirundene er under 13 år. Vi ser gang på gang at det er
spillere som har spilt veldig lenge som er over 13 år som også deltar. Klubbene må bli flinkere til å følge
aldersgrensa med tanke på at det ikke blir kjedelig for under 13 åringer å spille. Er det en spiller som nettopp har
startet og er over 13 år så går det helt fint. Klubbene må tenke fornuftig og det som er best for utvikling av
landhockeyen.

Neste møte Tirsdag 23. Februar 2016 kl. 17:00 på Ekeberg.
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